
 

 

 
 
 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-06-13 
 

  

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 20 juni 2022 klockan 18:00 

i kommunhuset, sessionssalen för att behandla följande ärenden: 

Ärende   

1.  Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser 
Dnr 2022/00075  

  

2.  Budget 2023 Smedjebackens kommun 
Dnr 2022/00239  

  

3.  Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Dnr 2022/00228  

  

4.  Regler för kommunalt partistöd 2023-2026 
Dnr 2022/00227  

  

5.  Nämndsorganisation Smedjebackens kommun 2023-2026 
Dnr 2022/00260  

  

6.  Arvodesreglemente Smedjebackens kommun 2023-2026 
Dnr 2022/00261  

  

7.  Revidering av förbundsordning för Västerbergslagens utbildningsförbund VBU 
Dnr 2022/00214  

  

8.  Reglemente valnämnden 
Dnr 2022/00248  

  

9.  Årsredovisning 2021 Västerbergslagens Samordningsförbund 
Dnr 2022/00197  

  

10.  Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i Dalarna 
2022-2030 
Dnr 2022/00234  

  

11.  Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO 
Dnr 2022/00103  

  

12.  Val av ersättare till kulturnämnden (S) 
Dnr 2022/00224  

  

13.  Val av ledamot i Ekomuseum Bergslagen (M) 
Dnr 2022/00277  

  

14.  Avsägelse från uppdraget som revisor (S) 
Dnr 2022/00235  

  

15.  Avsägelse ersättare i familje- och utbildningsnämnden (V) 
Dnr 2022/00256  
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Ärende   

16.  Medborgarförslag om vindkraft 
Dnr 2022/00219  

  

17.  Delgivningar  
Dnr 2022/00074  

  

 

Carin Runeson 

Ordförande 

Mona Hyttsten 

Sekreterare 

 



 

 
 

 
 
 

 
Kansliavdelningen 
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mona.hyttsten@smedjebacken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-06-13 
Referens 

KS042 2022/00075 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser 

Förslag till beslut 

Informationen godkänns.      

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser  

Kommunstyrelsen 

Familje- och utbildningsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kulturnämnden 

VBU inkl. kulturskolan 

Bärkehus AB 

Smedjebacken Energi AB 

Barken Vatten & Återvinning  

WBAB 

Revisionen  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 93 Dnr 2022/00239  

Budget 2023 Smedjebackens kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Preliminära budgetramar och övergripande mål för 2023 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Nämnderna har inkommit med behov av resurser för verksamheterna 

kommande året. Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetdokument 

med budgetberedningens förslag på ekonomiska ramar för budgetåret 2023. 

Budgetberedningen föreslår utöver den generella uppräkningen med 2 % 

även en nettokostnadsförstärkning med 2,5 %.      

 

Förstärkningar i budget 2023    

   

Generell uppräkning 2023  

Uppräkning ramar 2% 11 879  

Nettokostnadsförstärkning 2,5% 14 849  
     

Verksamhetsförstärkningar  2023 Nämnd 

IFO Förebyggande arbete 2 000 FUN 

Förstärkt bemanning fritidsgårdar 1 800 KS SBF 

Röda Berga 1 000 FUN 

   

Tillfälliga tilläggsanslag  2023 Nämnd 

Förstärkt underhåll gator  4 000 KS SBF 

LSS-placeringar 2 300 ON 

Införande av IT-system 500 MOB, KN 

   

KS förfogandemedel 2023 Nämnd 

Äldreomsorgssatsning 7 000 ON 

Uppdrag jämlik förskola och skola 3 000 FUN 

Övrigt 6 000 Alla 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Driftramar för 2023     

Belopp i tkr Budget Budget 

  2022 2023 

Kommunstyrelsen:     

KS Ledning och stöd 36 851 38 509 

KS Samhällsbyggnad 65 042 69 634 

KS Förfogandeanslag 16 000 16 000 

Summa kommunstyrelsen 117 893 124 143 

      

Kulturnämnd 11 091 11 890 

Miljö- och byggnadsnämnd 9 404 10 163 

      

Familj- och utbildningsnämnd:     

Kansli, barn och skolverksamhet 224 181 235 269 

Individ och familjeomsorg 35 497 39 094 

Summa familj- och utbildningsnämnd 259 678 274 364 

      

Omsorgsnämnd 211 906 221 442 

      

VBU:     

Gymnasiet och komvux 62 500 65 000 

Kulturskolan 3 649 3 680 

Summa VBU: 66 149 68 680 

      

Överförmyndarnämnd 1 244 1 269 

Revision 930 930 

Summa nämnder 678 296 712 881 

      

Finansen:     

Sociala avgifter/pensioner, interna poster  12 250 12 250 

Internränta -8 800 -8 800 

Summa finansen 3 450 3 450 

      

Summa verksamheter drift 681 746 716 331 
 

_____ 

Beslutsunderlag 

Budget 2023 

Arbetsutskottet 2022-05-24 § 54                       



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

    Budget 2023 
 

           Budgetramar och övergripande mål för 2023                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022-06-07 (KS förslag) 
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Inledning 
Budget 2023 med övergripande mål och budgetramar för 2023 fastställs av kommunfullmäktige i juni.   

 

I november kommer kommunfullmäktige att fastställa Budget 2023, plan 2024-2025 som förutom 

slutgiltiga budgetramar för 2023 även kommer att innehålla indikatorer kopplade till de övergripande 

målen samt nämndernas och bolagens budgetar för 2023 och plan 2024-25.   

 
 

 

Smedjebackens kommun kännetecknas av Närhet, Vatten och Utveckling 
 

Smedjebacken är en kommun i ständig utveckling, där vårt rika kulturarv också är vår nutid. 

Järnhantering och skogsbruk har utgjort och utgör basen i vårt näringsliv. Det har format vårt landskap 

och vår bebyggelse. Kommunens variationsrika bebyggelse och karaktär ger en spännande kontrast 

mellan tradition och nytänkande och mellan industriort och landsbygd. 

Kommunen är naturskön och rik på vatten med möjlighet till sjö nära boende och fantastiska 

rekreationsområden. Attraktivt boende finns i hela kommunen och den största koncentrationen av 

bebyggelse finns längs Barkensjöarna i stråket mellan Ludvika och Fagersta. Vattnet bidrar även till 

ett rikt båt- och sjöliv. Via Strömsholms kanal förbinds vi med Mälaren och världshaven.  

I Smedjebackens kommun finns närhet; närhet till varandra, till beslutsfattare, till naturen och till våra 

grannkommuner. Våra många föreningar, eldsjälar och entreprenörer bidrar till livskvalitet, 

sammanhållning och levande traditioner i hela kommunen. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Kommunens  Smedjebacken ska vara en välkomnande kommun 
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Kommunens vision 
 

Smedjebacken ska vara en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. 

 

Kommunfullmäktiges mål 
  

Hållbarhet 

En kommun för alla 

Smedjebacken är en kommun där alla ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv och känna sig 

delaktiga. Vår fysiska och psykiska hälsa ska vara god. Trygghet och framtidstro ska känneteckna vår 

sociala samvaro. Vi ska främja jämställdhet, jämlikhet och integration. Smedjebackens kommun ska 

erbjuda bra möjligheter för alla åldrar. 

En ekokommun i framkant 

Vi ska skapa förutsättningar för en klimatmässigt hållbar utveckling av vår kommun. Vi ska fortsätta 

arbetet för klimatsmart energi, miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp. Kommunen och de 

kommunala bolagen ska vara goda miljöförebilder. 

 

Utveckling 

Hög sysselsättning 

Smedjebacken r och ska fortsätta vara en tillväxtkommun med hög sysselsättning och goda 

förutsättningar för företagande. För att främja fortsatt tillväxt och minska sårbarheten behöver 

näringslivet breddas till fler branscher. Regionförstoring med närmare samarbete med våra 

grannkommuner och tydligare kopplingar till Mälardalen behövs för att skapa en större 

arbetsmarknad. Innovationskraft, engagemang och entreprenörskap ska uppmuntras. 

 

Attraktivt boende 
Smedjebackens kommun ska fortsätta att erbjuda attraktivt boende. Vi ska förtäta för de som vill bo i 

tätorterna och erbjuda nya tomter i strandnära lägen. Tillgång till kommunalt vatten, avlopp och 

bredbandsfiber ska användas för att öka attraktiviteten. 

 

Effektivitet 

 
Bra ekonomi 
Smedjebackens kommun ska ha en långsiktig tillväxt i balans och ha en ekonomi som tillförsäkrar 

framtida kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på service, verksamhet och anläggningar. 

 

Bra verksamhet 
Kommunorganisationens arbete ska präglas av effektivitet och hög kvalitet. Smedjebackens kommun 

ska ha överskott i ekonomin och ligga bland de 100 bästa kommunerna i Sveriges kommuner och 

landstingskvalitetsmätningar. Verksamheten ska utvecklas i dialog med medborgare, föreningar och 

företag. 
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Styrmodell för verksamhet och ekonomi 

Fördelning av ansvar 

I varje kommun ska det finnas en beslutande församling, kommunfullmäktige. 

Fullmäktige ska tillsätta en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att 

fullgöra kommunens uppgifter. Kommunstyrelsen har en särställning bland nämnderna genom att 

kommunallagen anger att den ska ”leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt över nämndernas 

verksamhet”. Den konkreta ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga nämnder 

framgår ytterst av de reglementen som fastställts av kommunfullmäktige och den delegation som 

fullmäktige lämnat till styrelse och nämnder.  

 

Kommunfullmäktige fastställer budgeten för kommande år och flerårsplanen för ytterligare två år. 

Fullmäktige fastställer mål för ekonomi och verksamhet på övergripande nivå samt anslag till de olika 

nämnderna. Kommunens helägda bolag följer tidplanen för budgetprocessen och budget och plan för 

drift och investeringar finns med i kommunens budgetdokument som information. 

 

Varje styrelse och nämnd ansvarar för att verkställa de av kommunfullmäktige beslutade målen för 

verksamhet och ekonomi. I budgeten fastställer fullmäktige anslag på nämndsnivå. Fördelning av 

ekonomiskt och verksamhetsmässigt ansvar mellan olika nivåer i organisationen beskrivs nedan: 
 

Kommunfullmäktige 

- fastställer övergripande mål 

- fastställer anslag per nämnd 

- beslutar om justeringar under året mellan nämnderna 

- fastställer total investeringsnivå samt investeringsplan 
 

Kommunstyrelsen 

Har uppdrag att ”leda och samordna förvaltningens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 

nämnders verksamhet”. Kommunstyrelsen fungerar också som facknämnd för ett antal övergripande 

verksamheter. 
 

Nämnden 

Har ansvaret för att bedriva sin verksamhet inom av fullmäktige fastställt anslag och budgetdokument 

- fastställer anslagen per verksamhet/avdelning/enhet och ger därmed attesträtt och ekonomiskt ansvar 

(budgetansvar) till de befattningshavare som definierats genom sina tjänster. 

- beslutar om ekonomiska justeringar under året mellan olika verksamheter/avdelningar/ enheter 

- beslutar om investeringar inom, av fullmäktige, beslutad ram 

- följer upp och analyserar budget och mål för verksamheten 

- fastställer mål för nämndens verksamhet 
 

Kommunchefen 

- ansvarar via sin ledningsgrupp för samordning av förvaltningschefer och VD  
 

Förvaltningschef 

- har inför nämnden ansvaret för verksamheten inom sin förvaltning och att genomföra uppdraget 

inom givna ekonomiska ramar under budgetåret 
 

Avdelningschef/verksamhetschef/enhetschef/budgetansvarig 

- har ansvaret och befogenheterna att driva sin avdelning/verksamhet/enhet inom ramen för sin budget. 
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Mål- och resultatstyrning 

Styrning av verksamheten är komplex. Styrningen sker på många olika sätt via styrdokument, 

ekonomiska ramar, mål, löpande beslut, organisationskultur och organisationsstruktur och via 

rekrytering av chefer och medarbetare. 

 

Nedan presenteras modellen för mål- och resultatstyrningen i kommunen där det övergripande 

dokumentet är budgeten med fördelning av ekonomiska ramar samt fastställande av 

kommunövergripande mål.   

 

Uppföljning och rapportering 

Ekonomisk analys 
Budgetansvarig chef ska löpande följa sitt ekonomiska utfall och delta i förvaltningens gemensamma 

uppföljningsarbete. På nämnd- och bolagsnivå ska dessa uppföljningar göras, vid varje sammanträde, 

på ackumulerat resultat samt en helårsprognos som rapporteras till kommunstyrelsen. Om prognosen 

för det ekonomiska utfallet pekar mot ett budgetöverskridande ska nämnden redovisa åtgärder som 

behöver tas för att undvika underskott. I samband med kommunfullmäktige ska respektive nämnd 

löpande rapportera uppföljning av budgeten. För augusti görs också en delårsrapport för nämnden. 

Årsbokslut görs per den 31 december. 

 

Målanalys 
Nämnder och styrelser följer upp sina nämndplaner löpande under året. Nämnderna har, förutom 

kommunfullmäktiges mål med indikatorer, egna mål  som följs upp av nämnden. En fullständig 

målanalys ska göras i samband med årsbokslut.  

Internkontroll 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa god intern kontroll. För ytterligare 

information hänvisas till kommunfullmäktiges reglemente som beskriver dels organisation samt regler 

och anvisningar för intern kontroll. 
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Verksamhetsutveckling 

Förvaltningar och bolag ska aktivt arbeta med kvalitetsutveckling och förbättringar i syfte att nå dessa 

mål. För att möta demografiska förändringar, nya krav och förväntningar på kommunen samt 

konkurrensen om kompetens inom välfärdssektorn krävs nya synsätt och arbetssätt. Arbetet med 

verksamhetsutveckling behöver systematiseras i syfte att säkerställa god kvalitet och att arbeta 

effektivare. För det krävs kompetens i förändrings- och processledning på verksamhetsnivå och central 

nivå. 

 

Digitalisering av samhällsprocessen är en del i omställningen som sker i vår omvärld. Arbetet behöver 

vara strategiskt, målmedvetet och rättssäkert och ske utifrån kommunens behov. Det ställer i sin tur 

krav på utveckling av relevanta processer liksom ett ökat fokus på förbättrad analysförmåga. En 

förutsättning för att nya digitala system och ny teknik införs är att dessa ger effektiviserings- och 

rationaliseringsvinster.  

 

God ekonomisk hushållning  

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål 

uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt och att ekonomiska 

aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.  

 

Smedjebacken Kommuns mål för god ekonomisk hushållning: 

- Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag ska uppgå till  lägst 3 %  

- Andel av årets nettoinvesteringar som täcks av årets resultat samt årets avskrivningar ska vara 100% 

Koncernnytta  

Nämnder, styrelser och samtliga bolag inom Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB ska handla 

utifrån ett gemensamt hushållningsperspektiv vilket kan benämnas ”koncernnytta”. Det innebär att 

nämnder, styrelser och bolag ska se till den lösning som för kommunkoncernen är den mest 

fördelaktiga. Detta kan ske genom samordning av resurser eller samordning av upphandling.  

Ekonomiska beslut 

Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk ram per nämnd. En driftbudget tas i juni och den slutgiltiga 

i november. Det gör att nämnderna måste vara klara med sina budgetunderlag under första delen av 

maj och oktober. Den ekonomiska ramen uttrycks i nettotermer och benämns kommunbidrag. 

Kommunfullmäktige kan justera dessa ramar under pågående år. Nämnder ska inom den budgetram 

som beslutats av kommunfullmäktige uppfylla fastställda mål. 
 

Respektive nämnd är skyldig att se till att inga beslut som kräver ekonomiska resurser fattas utan att 

finansiering är klarlagd. Vid nämndbeslut som medför ekonomiska konsekvenser (till exempel 

verksamhetsförändringar) ska kostnader redovisas i beslutsunderlaget.  
 

Taxor och avgifter 
Förutom skatteintäkter får kommunen ta in avgifter och taxor för olika typer av tjänster, till exempel 

förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, äldreomsorg och bygglov. Taxor och avgifter till kommande 

år är en del av budgetprocessen i respektive nämnd. De påverkar nettoramen, och ska vara med i 

underlaget som beslutas av kommunfullmäktige i november. 

 

Över- och underskott 
Över- och underskott balanseras inte mellan åren. Undantag görs för externa medel till exempel EU-

bidrag eller andra medel som är knutna till godkända och tidsbundna projekt, vilka ska periodiseras. 

Statliga bidrag som av staten knutits till vissa specifika projekt eller uppdrag ska redovisas på den 

period som uppgörelsen avser, och i enlighet med god redovisningssed. 
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Investeringar 
Investeringsplan beslutas av kommunfullmäktige i november månad. Investeringar, som innebär 

volymökning alternativt ny eller utökad verksamhet, ska inför ett beslut alltid presenteras med en 

förkalkyl som innehåller såväl kapitalkostnader som övriga driftkostnader. När investeringen 

färdigställts ska en slutredovisning göras av investeringsprojektet.  
 

Anskaffning av inventarier för lägre belopp än två prisbasbelopp, exklusive moms, ska betraktas som 

inventarier av lägre värde, och bokföras som en driftkostnad. När det gäller anskaffning av flera 

inventarier, med ett naturligt samband, ska anskaffningen avse det samlade anskaffningsvärdet. 

Motsvarande gäller även anskaffning som kan anses vara ett led i en större inventarieinvestering.  

kostnader som följer av en gjord investering, avskrivning och ränta liksom övriga driftkostnader, ska 

belasta den verksamhet och enhet som investeringen kan hänföras till.  

 

Intern prissättning  

Priser för kommande år, internt i kommunen ska beslutas i kommunstyrelsens arbetsutskott i samband 

med att planeringsförutsättningar och tidplan för budget tas i februari. Prismodellerna skiljer sig åt för 

olika ”utförare”.  

Internhyran  

Beräknas utifrån kostnaden för lokalen, det vill säga mediakostnad, beräknad 

underhållskostnad samt avskrivning och internränta. När en lokal är nyrenoverad är kostnaden 

för avskrivning och internränta hög men underhållskostnaden är låg, vilket förändras över tid. 

Hyran förändras årligen med en av kommunstyrelsens arbetsutskotts fastställd uppräkning.  

 

Hyreshöjningar utöver årlig uppräkning av internhyran ska ske när: 

- verksamhetsspecifika önskemål ligger till grund för investering,  

- vid helrenoveringar som väsentligt höjer standarden  

- vid tillkommande ytor. 

 

Kostpriset  

Beräknas per portion inom grundskolan, per dag inom förskolan och per dygn inom 

äldreomsorgen. Fördelningen är utifrån antalet elever/barn/boende. Det finns idag kök som 

arbetar mot de olika verksamhetsgrenarna och det är deras kostnader som ligger till grund för 

priset. 

 

IT-priset 
Beräknas utifrån en ny finansieringsmodell för IT-kostnader som tagits fram av den gemensamma 

servicenämnden. Modellen är uppdelad på två områden, rörliga och fasta kostnader. De rörliga 

kostnaderna hanteras via en tjänstekatalog, där verksamheterna själva kan göra sina val kring tjänster 

rörande till exempel datorer, skrivare och systemdrift. De fasta kostnaderna hanteras via en 

fördelningsmodell baseras på antalet anställda och antalet elever i årskurs 6-9.   
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Budgetförutsättningar för 2023 

Sveriges ekonomi 

Återhämtningen av pandemin fortsätter i år men BNP-tillväxten i Sverige dämpas till följd av 

situationen i vår omvärld. Särskilt den europeiska ekonomin påverkas negativt av Rysslands invasion 

av Ukraina. Kriget är starkt bidragande till att den senaste tidens uppgång av energi- och 

råvarupriserna förstärks och höjer osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen framöver.  

 

Det kommunala skatteunderlaget beräknas kommande år öka snabbare än i tidigare prognoser vilket 

främst beror på högre pris- och löneökningar. Det faktiska skatteunderlag (det som vi använder i 

budgetplan) beräknas öka med 5,0% under 2023. Om man sedan räknar bort regelförändringar och 

prisutveckling blir det reala skatteunderlaget -0,6%, dvs det utrymme som finns för att öka den 

skattefinansierade kommunala verksamheten. 

 

  
 

Smedjebackens kommun 
 

Befolkning 

Trenden det senaste året är en ökande befolkning. Den 31 mars 2022 hade kommunen 10 950 invånare 

vilket är det högsta antalet kommuninvånare sedan 2003. Förändringen beror främst på positivt 

flyttningsnetto, dvs fler som flyttat in till kommunen än som flyttat ut. 

 

Skattesats 

Skattesatsen föreslås vara oförändrad för 2023 och uppgår därmed till 22,46%. 
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Förstärkningar i Budget 2023 
 

Skatteintäkterna och generella statsbidragen beräknas öka med ca 35 mkr från Budget 2022 till Budget 

för 2023. Nämnderna har utifrån detta fått en generell ramuppräkning med 2%.  

Nettokostnadsförstärkning 2,5% 

Nämnderna har också utifrån inflationen och ökade internpriser fått en nettokostnadsförstärkning med 

ytterligare 2,5% för 2023. Denna förstärkning ska också täcka en majoritet av nämndernas övriga 

äskanden. Nämnderna har själva att besluta hur ramförstärkningen ska nyttjas. 

Äldreomsorgssatsning 11,9 mkr 

Smedjebackens kommun påbörjade under 2021 en stor äldreomsorgssatsning som syftar till att öka 

kvaliteten genom förstärkt bemanning. Ett särskilt måldokument finns framtaget som beskriver 

framtida bemanning och kompetens inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen garanteras en förstärkning 

under 2023 på 11,9 mkr. Av denna satsning förväntas 4,9 mkr ersättas via riktade statsbidrag. De delar 

av förstärkningen som inte täcks av statsbidrag ersätts via KS förfogandemedel. 

Uppdrag jämlik förskola och skola 3,0 mkr 

Under KS förfogandemedel avsätts 3,0 mkr för satsningar för jämlik förskola och skola. Familje- och 

utbildningsnämnden har tagit fram en plan för detta arbete.  
 

Förstärkningar i budget 2023    

   

Generell uppräkning 2023  

Uppräkning ramar 2% 11 879  

Nettokostnadsförstärkning 2,5% 14 849  
     

Verksamhetsförstärkningar  2023 Nämnd 

IFO Förebyggande arbete 2 000 FUN 

Förstärkt bemanning fritidsgårdar 1 800 KS SBF 

Röda Berga 1 000 FUN 
   

Tillfälliga tilläggsanslag  2023 Nämnd 

Förstärkt underhåll gator  4 000 KS SBF 

LSS-placeringar 2 300 ON 

Införande av IT-system 500 MOB, KN 
   

KS förfogandemedel 2023 Nämnd 

Äldreomsorgssatsning 7 000 ON 

Uppdrag jämlik förskola och skola 3 000 FUN 

Övrigt 6 000 Alla 
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Resultatbudget för 2023 

 

Belopp i mkr Budget Budget 

  2022 2023 

      

Verksamhetens intäkter 122,5 125,5 

Verksamhetens kostnader -783,2 -820,0 

Avskrivningar -21,0 -21,8 

Verksamhetens nettokostnader -681,7 -716,3 

      

Skatteintäkter 554,0 580,2 

Utjämning och generella statliga bidrag 155,4 164,3 

Finansiella intäkter 2,5 2,5 

Finansiella kostnader -5,7 -6,2 

Årets resultat 24,5 24,5 

 

Skatter och statsbidrag 

Skatter och statsbidrag där även fastighetsavgiften ingår beräknas öka med 5 % till 2023 jämfört med 

budget för 2022. Beräkningen är uträknad utifrån SKRs bedömning samt utgår från en befolkning på 

10 900 invånare vid avstämning 1 november i år. 

Verksamhetens nettokostnader 

För att kunna hålla balans i ekonomin är det viktigt att nettokostnaderna inte ökar mer än vad skatter 

och statsbidrag gör. Enligt förelagd budget kommer nettokostnaderna att öka till år 2023 med 5 % 

jämfört med budget för 2022. 
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Driftramar för 2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp i tkr Budget Budget

2022 2023

Kommunstyrelsen:

KS Ledning och stöd 36 851 38 509

KS Samhällsbyggnad 65 042 69 634

KS Förfogandeanslag 16 000 16 000

Summa kommunstyrelsen 117 893 124 143

Kulturnämnd 11 091 11 890

Miljö- och byggnadsnämnd 9 404 10 163

Familj- och utbildningsnämnd:

Kansli, barn och skolverksamhet 224 181 235 269

Individ och familjeomsorg 35 497 39 094

Summa familj- och utbildningsnämnd 259 678 274 364

Omsorgsnämnd 211 906 221 442

VBU:

Gymnasiet och komvux 62 500 65 000

Kulturskolan 3 649 3 680

Summa VBU: 66 149 68 680

Överförmyndarnämnd 1 244 1 269

Revision 930 930

Summa nämnder 678 296 712 881

Finansen:

Sociala avgifter/pensioner, interna poster 12 250 12 250

Internränta -8 800 -8 800

Summa finansen 3 450 3 450

Summa verksamheter drift 681 746 716 331



13 

 

Balansbudget för 2023 
 

 
 

Långfristiga skulder 

Kommunen amorterar på de lån som finns i balansräkningen varje år med ca 3 mkr.  

Ansvarsförbindelsen 

De pensionsförpliktelser som uppstått före 1998 är inte redovisad som en skuld i balansräkningen. Det 

innebär att ansvarsförbindelsen kommer att belasta kommunen löpande i takt med att de betalas ut. 

Under åren 2014–2021 har kommunen amorterat 95,0 mkr på ansvarsförbindelsen. Per 31 december 

2021 uppgick ansvarsförbindelsen till 195,3 mkr. 

Belopp i tkr

Tillgångar

Anläggningstillgångar 548,0 568,0

Omsättningstillgångar 113,1 105,6

Summa tillgångar 661,1 673,6

Eget kapital, avsättningar och skulder

IB, eget kapital 160,7 185,2

Årets förändring 24,5 24,5

Eget kapital 185,2 209,7

Avsättningar 62,7 63,7

Långfristiga skulder 248,6 245,6

Kortfristiga skulder 164,6 154,6

Summa skulder 413,2 400,2

Summa eget kapital, avsättningar 661,1 673,6

och skulder

Budget       

2022-12-31

Budget       

2023-12-31



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 102 Dnr 2022/00228  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslöt 2021-12-07 § 166 att tillsätta en parlamentarisk 

grupp med uppdrag att se över organisation, arvoden och andra reglementen 

sammanhörande med den politiska organisationen inför mandatperioden 

2023-2026. Uppdraget omfattar även översyn av kommunfullmäktiges 

arbetsordning. 

Parlamentariska gruppen föreslår någon mindre justering i arbetsordningen. 

- En textmässig korrigering har gjorts i paragraf 29 stycke 2 och 3 

avseende repliker. 

- Paragraf 43 stycke 2 har ändrats till ”Valberedningen består av en 

representant från varje parti, som finns representerat i 

kommunfullmäktige, och lika många ersättare”. 

I övrigt är innehållet oförändrat. Ändringarna är markerade i dokumentet. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges arbetsordning ver. 2022-04-26 

Arbetsutskottet 2022-05-24 § 62 

 

 



Partistöd 
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kommunfullmäktige 

 

 

 

 

 
      Fastställt av kommunfullmäktige 2022- 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige 

 
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller 

bestämmelser i denna arbetsordning 
 

Antalet ledamöter och ersättare (5 kap 5 § KL) 
 
1 §  

Fullmäktige har 35 ledamöter. Antal ersättare utgör högst hälften av det antal platser  

som varje parti får i fullmäktige.  

Ordförande och vice ordförande (5 kap 11 § KL) 
 
2 §  

Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande som 

tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 

Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod. 

 
3 § 

Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i 

fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).  

Om fler ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara 

ålderspresident. 

4 §  

Om ordförande eller vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, ska 

fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden 

för den som avgått.  

Om samtliga i presidiet är förhindrade att fullgöra uppdraget fullgör ålderspresidenten 

ordförandens uppgifter. 

 
5 §  

Ordföranden beslutar efter samråd med vice ordförandena om utbildning och representation 

inom ramen för fullmäktiges anslag för detta ändamål. 

 

Tidpunkt för sammanträdena (5 kap 12 § KL) 
 
6 §  

Fullmäktige håller ordinarie sammanträden i februari, april, juni, september, november och 

december. För varje år bestämmer fullmäktige, senast i december, dag och tid för 

sammanträdena det kommande året. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige 

första gången i oktober. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med 

kommunstyrelsens presidium.     
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7 § 

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordförande bestämmer efter samråd med vice 

ordförandena. 

En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligt hos ordförande och ska innehålla 

uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet. 

8 §  

Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordförande efter samråd med vice ordförandena 

ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordförande beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, låter ordförande snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 

beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast och minst en vecka före den bestämda 

sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla. 

 

Sammanträdets plats (5 kap. 13-14 §§ KL) 
 
9 §  

Fullmäktige sammanträder som huvudregel i förvaltningshuset, Smedjebacken. 

Ordförande får efter samråd med vice ordförandena bestämma annan plats för ett visst 

sammanträde. 

 

Deltagande på distans (5 kap. 16 § KL) 
 
10 §  

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 

distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 

och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

 

Placeringsordning 
 
11 §  

Vid fullmäktiges sammanträden intar ledamöter och tjänstgörande ersättare de platser som 

ordförande bestämmer. 

 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 
 
12 §  

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan 

fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde 

en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige 

genast, när och var sammanträdet ska fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordförande en kungörelse 

om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett 

sådant fall låter ordförande dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande 

när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.      
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Ärenden och handlingar till sammanträdena 
 
13 §  

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla 

ett ärende, om inte annat följer av lag. 

 
14 §  

Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden 

som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och 

ersättare före sammanträdet. 

Kallelse och övriga handlingar kan skickas elektroniskt. 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen 

under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare senast vid det 

sammanträde vid vilka de avses att ställas. 

 

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare  
 
15 §  

En ledamot som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordförande eller 

sekreteraren låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

16 §  

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder 

uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordförande in 

den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

17 §  

Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som kallats till 

tjänstgöring. 

18 §  

Ordförande bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett 

pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl bör dock inträde ske under 

pågående handläggning av ett ärende. 

 

Upprop 
 
19 §  

En uppropslista med de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under 

hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde låter ordförande förrätta upprop enligt uppropslistan. 

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag vid fortsatt sammanträde och 

när ordföranden anser att det behövs. 
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Ledamot som infinner sig vid sammanträde efter det att uppropet avslutats, ska anmäla sig 

hos ordförande, som efter tillkännagivande om närvaro låter ledamoten inträda i tjänstgöring. 

Ledamot eller tjänstgörande ersättare får inte lämna sammanträde annat än tillfälligtvis utan 

att anmäla detta till ordförande 

 

Protokolljusterare 
 
20 §  

Ordförande bestämmer tiden och platsen för justering av protokollet från sammanträdet. 

Sedan uppropet har förrättats enligt 19 § väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans 

med ordförande justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda 

ordförande vid röstsammanräkningar. 

 

Turordning för handläggning av ärendena 
 
21 §  

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen. 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordförande bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns 

med i kungörelsen. 

Ordföranden bestämmer vilken information som under sammanträdet ska delges fullmäktige, 

exempelvis rapportering enligt socialtjänstlagen, beslut från länsstyrelsen. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för 

att återuppta det senare under sammanträdet. 

 

Ärenden i fullmäktige (5 kap 22-23 §§ KL) 
 
22 §  

Ärenden i fullmäktige får väckas av 

1. en nämnd, 

2. en ledamot genom motion, 

3. en revisor, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revisionsuppdraget 

eller om ärendet gäller granskningen, 

4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har beslutat det, eller 

5. styrelsen i en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2-6 §§, 

 

Ärenden i fullmäktige får även väckas genom medborgarförslag och folkinitiativ enligt  

8 kap. 1 och 2 §§.  

23 §  

Fullmäktige ska besluta i ärenden som avses i 22 §. 

Fullmäktige får dock överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett ärende som 

har väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 5 kap 1 §.     
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Beredning av ärendena (5 kap 28 § KL) 
 
24 §  

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som 

fullmäktige ska behandla ska remitteras. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av 

sådana ärenden. 

 

Yttranderätt vid sammanträdena (5 kap 39-41 §§ KL) 

 
25 § 

Rätt att delta i överläggningen har 

- Ordförande och vice ordförande i en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör får 

delta i överläggningen i ärendet. 

- Ordförande och vice ordförande i en fullmäktigeberedning får delta i överläggningarna, 

när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt. 

- Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar 

en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av 

svaret. 

- Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ KL, när fullmäktige 

behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

 
26 §  

Kommunens revisorer och deras sakkunniga ska ges tillfälle att få delta i överläggningen när 

fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör 

revisorernas granskning eller egen förvaltning. 

27 § 

Ordförande låter, efter samråd med vice ordföranden i den utsträckning det behövs, kalla 

ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna 

och anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma 

gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med 

vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordföranden 

i den gemensamma nämnden och anställda i den/de samverkande kommunen/-erna för att 

lämna upplysningar vid sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordförande efter samråd med vice 

ordföranden i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 

sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

28 §  

Kommunchef får delta i överläggningen i alla ärenden. 

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 

sammanträdena.  
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Talarordning och ordningen vid sammanträdena (5 kap 43 § KL) 
 
29 §  

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han 

eller hon anmält sig och blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg 

(replik) på högst två minuter för en replik ett genmäle med anledning av vad en talare anfört. 

Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget 

framställs. Replik begärs under tiden talaren håller sitt anförande. 

Antalet inlägg är maximerat till två per ledamot och replikskifte.  

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av 

ordföranden rätta sig, får ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare 

under hans anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa 

sammanträdet. 

 

Yrkanden (5 kap 52-53 §§ KL) 
 
30 §  

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutat, går ordföranden igenom de 

yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 

korrekt. 

Ordförande befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 

eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar att medge det enhälligt. 

Om ordförande anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta 

det skriftligt. 

 

Deltagande i beslut 
 
31 §  

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordförande, 

innan beslutet fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige 

fattar det med acklamation. 

 

Omröstningar (5 kap 54-57 §§ KL) 
 
32 §  

När omröstningar genomförs, biträds ordförande av de två ledamöter som har utsetts att 

justera protokollet. 

Omröstningen genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker 

enligt uppropslistan. Ordförande avger alltid sin röst sist. 
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Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordförande detta med ett klubbslag. Därefter får 

inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en given röst 

efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning ska en ny omröstning 

genomföras omedelbart. 

 
33 §  
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet 

avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig 

- Om den upptar namnet på någon som inte är valbar 

- Om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas 

- Om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

 

Det som sagt nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För 

sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 
Offentlighet vid fullmäktigeberednings sammanträden 
 
34 §  

En fullmäktigeberednings sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. En sådan beredning 

får dock besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det. 

 
Beslutsförhet 
 
35 §  

Fullmäktige får handlägga ett ärende bara om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.  

Fullmäktige får dock bestämma att interpellationer och frågor får besvaras även om färre 

ledamöter är närvarande. 

 
36 §  

Om en ledamot enligt 5 kap 47 eller 48 § KL är jävig i ett ärende, får fullmäktige handlägga 

ärendet, även om antalet deltagande på grund av jävet inte uppgår till det antal som 

föreskrivs i 34 §. 

 
Motioner (5 kap 35 § KL) 
 
37 §  

En motion  

- Ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. 

- Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 

- En motion väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli eller lämnas vid ett 

sammanträde med fullmäktige. 

 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde. 
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En motion ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 

från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta 

och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. 

 

Interpellationer (5 kap 59-63 §§ KL) 
 
38 §  

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot och ställas 

till ordföranden i nämnd/styrelse/kommunens bolag. 

Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli senast 8 arbetsdagar före det sammanträde vid 

vilket ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör 

som ledamot vid sammanträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då 

interpellationen ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att 

lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret före sammanträdesdagen, då 

svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avseende förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap 2-6 §§ 

KL får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige 

utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av 

interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund där 

kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att 

besvara interpellationen 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på 

interpellationen behandlas oberoende om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det 

tillfället. 

Förtroendevald som har att besvara interpellation har rätt att utse annan förtroendevald att i 

sitt ställe besvara interpellationen. Detta förutsätter att frågeställaren ej har något att erinra. 

 

Frågor (5 kap 64 § KL) 
 
39 §  

En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. 

Den ska ges in till kommunstyrelsens kansli 5 arbetsdagar före det sammanträde vid vilket 

ledamoten avser att ställa den. 

Vad som sägs i 38 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock 

inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

  



   

10 

 

Medborgarförslag (8 kap 1 § KL) 
 
40 §  
Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag).  

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. 

Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges. 

Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 

befogenhetsområde. 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. 

Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen kommunstyrelsens kansli eller 

direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. 

Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att 

handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande 

bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att 

förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren 

underrättas. 

Den som har väckt ett medborgarförslag ska ha rätt att yttra sig i fullmäktige/berörd nämnd 

när förslaget behandlas. 

Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts 

färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 

november. 

 

Återredovisning från nämnderna (6 kap 5 § KL) 
 
41 §  

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av 

uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser om det anges i respektive nämnds 

reglemente. 

 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning  
 
42 § Ordföranden bereder i samråd med vice ordförande/-na frågor och ärenden om 

ansvarsfrihet och anmärkning. 
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Valberedning 
 
43 §  

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige bland sina ledamöter 

en valberedning för mandatperioden.  

Valberedningen består av sju ledamöter en representant från varje parti, som finns 

representerat i kommunfullmäktige, och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 

ordförande för den tid som de har valts som ledamöter. 

Valberedningen bör lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med 

undantag av valen av fullmäktiges presidium valberedning eller fyllnadsval som inte är 

ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

 

Beredning av revisorernas budget (11 kap 8 § KL) 
 
44 §  

Ordföranden upprättar i samråd med vice ordförande/-na förslag till budget för revisorernas 

verksamhet före oktober månads utgång. 

 

Justering av protokollet (5 kap 65-70 §§ KL) 
 
45 §  

Protokollet justeras av ordförande och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar 

varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som 

ordföranden har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 

redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den. 

 

Reservation 
 
46 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, 

ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt 

som har fastställt för justeringen av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen 

avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den 

sammanträdesdag beslutet fattats. 
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Expediering med mera 
 
47 §  

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av 

besluten i protokollet. 

Kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de 

andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

 

Allmänhetens frågestund (8 kap 16 § KL) 
 
48 §  

Vid ordinarie sammanträde två gånger/år, i samband med behandling av bokslut och budget, 

bereds allmänheten, innan upprop förrättas, tillfälle att ställa frågor. 

Kommunfullmäktiges presidium har att besluta om allmänhetens frågestund ska upptas på 

fullmäktiges dagordning vid ytterligare tillfällen, exempelvis vid behandling av övergripande 

kommunala frågor (översiktsplan, trafikförsörjningsplaner med mera). 

I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. 

Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från 

allmänheten får förekomma. 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska 

genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för 

att lämna upplysningar under den. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 103 Dnr 2022/00227  

Regler för kommunalt partistöd 2023-2026 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Regler för kommunalt partistöd för mandatperioden 2023-2026 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslöt 2021-12-07 § 166 att tillsätta en parlamentarisk 

grupp med uppdrag att se över organisation, arvoden och andra reglementen 

sammanhörande med den politiska organisationen inför mandatperioden 

2023-2026. Uppdraget omfattar även översyn av partistöd. 

Parlamentariska gruppen föreslår att reglerna för partistöd revideras. 

Reglerna har kompletterats med text gällande ”tomma stolar” samt så  

kallade politiska vildar. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Regler för kommunalt partistöd 2023-2026 

Arbetsutskottet 2022-05-24 § 63 
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      Fastställt av kommunfullmäktige 2022- 

  



   

Regler för kommunalt partistöd Smedjebackens kommun 

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om  

kommunalt partistöd. 

I Smedjebackens kommun ska därutöver följande gälla.  

1 § Rätt till partistöd  

Det lokala partistödet i Smedjebackens kommun utgår till partier som är representerade i 

enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § kommunallagen. 

 

2 § Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet består av: 

- ett grundstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet per parti och år, samt 

- ett mandatstöd, som uppgår till 30 % av prisbasbeloppet per mandat och år,  

inklusive utbildningsbidrag.  

 

3 § Fördelning av partistöd 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd 

enligt 14 kap vallagen (2005:837).  

Upphör parti att vara representerat i kommunfullmäktige i samband med val utgår partistöd 

fram till den 31 december valåret.  

Upphör parti att vara att vara representerat i kommunfullmäktige under pågående 

mandatperiod upphör rätten till partistöd vid nästkommande utbetalning.  

Mandatstöd utgår inte för obesatta platser i kommunfullmäktige. Med obesatt avses en  

plats i fullmäktige som länsstyrelsen inte kunnat tillsätta.  

Att ledamöter och ersättare uteblir från fullmäktigesammanträden är inte en grund för 

reducerat partistöd.  

Skulle en situation uppstå i kommunfullmäktige att en ledamot byter parti eller inte 

representerar något parti men fortsätter som ledamot (så kallad politisk vilde), upphör  

det mandatbundna stödet för just det mandatet för det parti för vilket ledamoten 

ursprungligen valdes in i kommunfullmäktige vid nästkommande utbetalning. 

 

4 § Redovisning och granskning  

Mottagaren av partistödet ska årligen lämna in en skriftlig redovisning, enligt 4 kap. 31 § 

kommunallagen, som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap.  

29 § 1 st. kommunallagen.  

Redovisningen ska avse 1 januari – 31 december och ska lämnas in till kommunstyrelsen 

senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Redovisning ska ske med den 

blankett som anvisas för ändamålet. 

 

5 § Årlig utbetalning  

Kommunfullmäktige ska under hösten varje år besluta om utbetalning av partistöd för 

nästkommande år.  

Partistöd betalas ut halvårsvis. Har redovisning och granskningsrapport enligt  

4 kap. 31 § kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven  

tid utbetalas inget stöd för nästkommande halvår. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 104 Dnr 2022/00260  

Nämndsorganisation Smedjebackens kommun  
2023-2026 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Parlamentariska gruppens förslag till ny nämndsorganisation godkänns.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på nya 

reglementen i enlighet med den nya nämndsorganisationen.      

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslöt 2021-12-07 § 166 att tillsätta en parlamentarisk 

grupp med uppdrag att se över organisation, arvoden och andra reglementen 

sammanhörande med den politiska organisationen inför mandatperioden 

2023-2026. 

Parlamentariska gruppens förslag till ändrad nämndsorganisation:  

- En ny kultur- och samhällsbyggnadsnämnd skapas med ansvar för 

avdelningarna kultur, fritid, tekniska, arbetsmarknad- och integration  

samt kosten.  

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås bestå av elva (11) 

ledamöter och lika många ersättare. Parlamentariska gruppen förordar 

också att det inom kultur- och samhällsbyggnadsnämnden ska finnas ett 

särskilt kulturutskott med fem (5) ledamöter. 

- Kommunstyrelsen föreslås ansvara för avdelningarna kansli inklusive 

säkerhet- och beredskapsfrågor, personal, ekonomi, medborgarservice, 

näringsliv, räddningstjänst samt mark- och exploatering.  

- Övriga nämnder, familje- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, 

miljö- och byggnadsnämnden samt valnämnden, föreslås vara 

oförändrade. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2022-05-24 § 64 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 105 Dnr 2022/00261  

Arvodesreglemente Smedjebackens kommun  
2023-2026 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Arvodesreglemente för mandatperioden 2023-2026 antas.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslöt 2021-12-07 § 166 att tillsätta en parlamentarisk 

grupp med uppdrag att se över organisation, arvoden och andra reglementen 

sammanhörande med den politiska organisationen inför mandatperioden 

2023-2026. 

Parlamentariska gruppen har gjort en översyn av arvodesreglementet för 

Smedjebackens kommun. De justeringar som föreslås är: 

- Ordet funktionshindrad i dokumentet ändras till person med 

funktionsvariation.  

- Ändring i bilaga 1 - Belopp för maximal ersättning per dag ökas från 

3,25 % av inkomstbasbeloppet till 4 %.  

- Bilaga 2 är anpassad och kompletterad med arvode för ordförande 

och vice ordförande för en ny kultur- och samhällsbyggnadsnämnd 

och kulturutskott, samt arvoden för WBAB. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Arvodesreglemente för Smedjebackens kommun 2023-2026 

Arbetsutskottet 2022-05-24 § 65 

 

 



            Antagen i XXX den XXXX-XX-XX § XXX 
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Allmänna bestämmelser för sammanträdes- och 
förrättningsarvoden 

 

Inledande bestämmelser 
 

§ 1 

Arvoden i Smedjebackens kommun relateras till inkomstbasbeloppet (IBB) som  

årligen fastställs av riksdagen. 

 

Ersättningsreglerna enligt detta reglemente gäller från och med årsskiftet närmast efter 

val till kommunfullmäktige.  

 

För revisorer som avgår vid mandatperiodens slut gäller verksamhetsårets 

ersättningsregler tills de har avgivit revisionsberättelse. Tillträdande revisorer får 

ersättning enligt de regler som gäller det nya verksamhetsåret.  

 

Bestämmelserna i reglementet gäller även förtroendevalda i kommunens direkt och 

indirekt helägda bolag och förtroendevalda som utses av kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen eller kommunens nämnder.  

 

För bolagsstyrelser gäller ersättningsreglerna från årsstämma till nästa ordinarie 

årsstämma. 

 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
 

2 § 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1-2 §§ 

Kommunallagen KL (2017:725) 

 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på minst 40 % av heltid, gäller endast  

11 §, 14-23 §§ samt del av 3 och 4 §§. 

 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid gäller dessutom 13 §. 

 

Arvoden för sammanträden med mera 
 

3 §  

Förtroendevalda har rätt till grundarvode jämte timarvode med belopp och på sätt som 

fullmäktige beslutat. För förtroendevalda med årsarvode och för vissa förtroendevalda  

med begränsat arvode gäller särskilda regler, se 10-13 §§. Närvarande icke 

tjänstgörande ersättare erhåller halvt arvode samt halvt restidsarvode. 

 

Timarvode betalas också för restid som krävs med anledning av sammanträdet eller 

motsvarande – allt under förutsättning att avståndet från den förtroendevaldas fasta 

bostad eller arbetsplats till platsen för sammanträdet eller motsvarande överstiger 10 

km enkel färd. Ersättning inkluderar även tid för praktiska förberedelser i anslutning 

till sammanträdet eller motsvarande. 

 

Tiden för restid och sammanträdestid eller motsvarande summeras för varje tillfälle 

och avrundas uppåt till närmaste hel- eller halvtimme. 
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Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden eller motsvarande 

enligt 4 § har inte rätt till arvode med ett högre sammanlagt belopp än det som 

fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

 

 

Ersättningsberättigade sammanträden 
 

4 §  

Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som  

medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3 §, 5-9 §§ 

och 15-19 §§ för: 

 

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen 

och övriga nämnder, nämndutskott samt nämndberedningar. 

 

b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper 

 

c) protokollsjustering 

 

d) partigruppmöte som hålls med anledning av sammanträde som anges under a) 

(Avser ett partigruppmöte per sammanträde.) 

 

e) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 

studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett 

direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget 

 

f) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller 

annan motpart till kommunen 

 

g) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 

förtroendevalde själv tillhör 

 

h) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ 

 

i)  överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ  

den förtroendevalde själv tillhör 

 

j)  presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd/styrelse eller utskott 

 

k) besiktning eller inspektion 

 

l)   överläggning med utomstående myndighet eller organisation 

 

m) fullgörande av granskningsuppdrag inom ramen för ett revisionsuppdrag 

 

n) anställningsintervjuer 
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Ersättning för förlorade förmåner 
 

Förlorad arbetsinkomst 
 

5 §  

Förtroendevalda, med uppdrag omfattande mindre än 40 % av heltid, har rätt till 

ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst det belopp som fullmäktige 

beslutat enligt bilaga. 

 

Förlorad arbetsinkomst ska styrkas genom intyg av arbetsgivaren och biläggas till 

blanketten ”Specifikation av tjänstgöring” vid varje tillfälle som den förtroendevalde 

yrkar ersättning för förlorad arbetsinkomst.  

Vid kompensationsledighet, semester etcetera utgår ej ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. 

 

Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp,  

har rätt till en schablonersättning. Denna utges med högst det belopp, och beräknas på 

det sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 

Förlorad pensionsförmån 
 

6 §  

Förtroendevalda, med uppdrag omfattande mindre än 40 % av heltid, har rätt till 

ersättning för förlorad pensionsförmån (tjänstepension).  

 

För att ersättning ska utgå krävs att den förtroendevalde kan visa att fullgörande av det 

kommunala förtroendeuppdraget medfört minskade tjänstepensionsavgifter. 

Förtroendevald har dock rätt till ersättning för faktiskt minskade 

tjänstepensionsavgifter om detta kan styrkas med intyg från den förtroendevaldes 

arbetsgivare. 

 

Ersättningen betalas direkt till den förtroendevalde eller den förtroendevaldes 

arbetsgivare om denne ombesörjer inbetalning av pensionsavgiften. Genom betalning 

av årliga avgifter har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta den 

förtroendevalde för förlorad pensionsförmån. 

 

För förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att inneha 

anställning ska istället för första och andra styckena följande gälla: Den 

förtroendevalde som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har rätt till ersättning 

för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp. 

 

Förlorad semesterförmån 
 

7 §  

Förtroendevalda, med uppdrag omfattande mindre än 40 % av heltid, har rätt till 

ersättning för styrkt förlorad semesterförmån. 

 

Förlorad arbetslöshetsersättning, sjukersättning med mera 
 

8 §  

Förtroendevalda, med uppdrag omfattande mindre än 40 % av heltid, har rätt till 

ersättning för styrkt förlorad arbetslöshetsersättning och andra arbetsmarknads-

politiska ersättningar som avser att ersätta arbetsinkomst, samt styrkt förlorad 
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sjukersättning, föräldrapenning och motsvarande med det belopp som fullmäktige 

beslutat enligt bilaga. 

 

Särskilda arbetsförhållanden med mera 
 

9 §  

Rätten till ersättning enligt 5-8 §§ omfattar också nödvändig ledighet för 

förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när 

det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i 

direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

 

Rätten till ersättning enligt 5-8 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller 

motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller 

motsvarande. 

Ersättningar till årsarvoderade 
 

Gemensamma bestämmelser för årsarvoderade 
 

10 § 

Förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller sammanlagt på 40 % av heltid 

eller mer har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller förlorade 

ekonomiska förmåner. Dessa förtroendevalda erhåller istället årsarvode och kommunal 

pension samt rätt till ledighet enligt OPF-KL eller tidigare bestämmelser.  

 

Förtroendevalda utsedda av kommunfullmäktige omfattas av pensionsförmån såväl vid 

fullgörande av förtroendeuppdrag i kommunen som vid fullgörande av uppdrag i 

kommunala bolag, Utbetalning av pensionsförmån bekostas av respektive juridisk 

person. 

 

Årsarvoderade förtroendevalda samordnas inom kommunkoncernen vid beräkning av 

% av heltid. 

 

För förtroendevalda kan fasta arvoden sammanlagt inte överstiga 90 % av årsarvodet 

för KSO. 

 

Årsarvoden på minst 40% av heltid 
 

11 §  

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har 

rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat.  

 

Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet motsvarande arbetstagares 

semester enligt kommunala avtal, Allmänna Bestämmelser (AB), utan att arvodet 

reduceras. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras. 

 

För förtroendevald med årsarvode regleras sjukfrånvaron med reducering av arvodet 

enligt samma villkor som gäller för arbetstagare i kommunen enligt AB. 

 

För övrig sammanhängande frånvaro över en (1) månad ska arvodet minskas i 

motsvarande mån. 
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Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller minst 40 % av heltid har 

förutom sitt årsarvode rätt till arvoden för sammanträden med mera enligt 3 § endast i 

följande fall: 

 

- sammanträde med kommunfullmäktige eller annan nämnd/styrelse än den där 

vederbörande är årsarvoderad (4 § del av punkt a). 

 

Årsarvode på mindre än 40% av heltid 
 

12 §  

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre tid än 40 % av heltid har rätt till 

begränsat arvode med belopp som fullmäktige beslutat. 

 

För förtroendevald med begränsat arvode och som på grund av sjukdom eller av annan 

orsak än frånvaro på grund av semester är hindrad att fullgöra sitt uppdrag under en tid 

som överstiger en (1) månad ska arvodet minskas i motsvarande mån. 

Från det att frånvarande ordförandes arvode reduceras ska tjänstgörande vice 

ordförande istället erhålla det begränsade arvode som ordförande skulle ha fått. 

För årsarvoderade upp till 40 % av heltid utgår arvoden för sammanträden med mera 

enligt 3 § endast i följande fall: 

 

- sammanträde med kommunfullmäktige eller annan nämnd/styrelse än den där 

vederbörande är årsarvoderad (4 § del av punkt a). För revisorer ingår denna punkt 

i årsarvodet. 

 

- partigruppmöten som hålls med anledning av ovan angivna sammanträden  

(4 § punkt d). För revisorer ingår denna punkt i årsarvodet. 

 

- konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, 

kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt 

samband med det kommunala förtroendeuppdraget (4 § punkt e) 

 

- sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressesammansatt organ  

(4 § punkt h). 

 

För årsarvoderade upp till 10 % av heltid gäller endast följande begränsning i rätten till 

arvode enligt 3 §: 

 

- arvode för överläggning med företrädare för annat organ än det den 

förtroendevalde själv tillhör (4 § punkt g) eller överläggning med förvaltningschef 

eller annan anställd vid det kommunala organ där den förtroendevalde själv tillhör 

(4 § punkt i) utges först när den av kommunfullmäktige fastställda arbetstiden 

fullgjorts. 

 

 Särskilda regler för kommunalrådet 
 

13 §  

För kommunalråd gäller särskilda arvodesregler (4 kap 1-2 §§ KL) 
 

Sådan förtroendevald som anges i 4 kap 2 § första stycket KL ska ha ekonomiska och 

andra förmåner som svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för dem 

som är anställda hos kommunen (4 kap 18 § KL). 

 

För förtroendevald tillämpas Allmänna bestämmelser (AB) 26-29 §§.  
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Kommunal pension och omställningsinsatser till förtroendevalda med 
minst 40 % arbetstid 

 

14 § 

För förtroendevalda som påbörjat sitt uppdrag före valet 2014 med uppdrag på heltid   

eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 % av heltid omfattas av 

bestämmelserna om pension och avgångsersättning för förtroendevalda,(PBF-KL).  

 

För förtroendevalda som påbörjat sitt uppdrag efter valet 2014 gäller Sveriges 

kommuner och landstings bestämmelser (SKLs styrelse 2013-10-20) om 

omställningsstöd och pension, OPF-KL med tillhörande bilaga samt kommentarer. Vid 

rätt till aktiva omställningsinsatser för förtroendevalda enligt OPF-KL krävs uppdrag 

på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 % av heltid. Den 

förtroendevalde har möjlighet att få stöd upp till två (2) inkomstbasbelopp samt att 

kommunstyrelsen har att godkänna insatsen. 

 

Kommunstyrelsen har i egenskap av kommunens pensionsmyndighet i detta avseende 

ansvarar för anvisningar hur ansökan till omställningsstöd, pension med  

mera ska ske i enlighet med bestämmelserna samt hantering av pensionsbehållningen. 

 

Ersättning för kostnader i samband med förtroendeuppdrag 
 

Resekostnader 
 

15 § 

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de 

grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala reseavtalet. 

 

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts inte om 

avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad eller arbetsplats till platsen för 

sammanträde eller motsvarande understiger 5 km enkel färd. 

 

Förtroendevald, som har merkostnad för kost och logi i samband med förrättning 

utanför kommunen, har rätt till ersättning i enlighet med kommunala 

traktamentsavtalet. 

 

Barntillsynskostnader 
 

16 § 

Ersättning betalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den 

förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om 

särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Uppburen ersättning  

är skattepliktig. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat 

enligt bilaga 1. 

 

Kostnader för resor i samband med barntillsyn ersätts inom kommunens gränser eller 

motsvarande som kan anses skäligt. 

 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av familjemedlem eller av annan 

närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen såvida 

inte särskilda skäl finns. 
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Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsvariation eller 
svårt sjuk 

 

17 § 

Ersättning betalas för styrkta kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av person med funktionsvariation 

eller svårt sjuk person som vistas i förtroendevaldes bostad. Uppburen ersättning är 

skattepliktig. Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat 

enligt bilaga 1. 

 

Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av familjemedlem eller av annan 

närstående såvida inte särskilda skäl föreligger. 

 

Funktionshindrad förtroendevalds särskilda kostnader 
 

18 § 

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsvariation för de styrkta särskilda 

kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 

motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för resor, 

ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande.  

 

Uppburen ersättning är skattepliktig. Ersättning betalas dock med högst det belopp 

som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

 

Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av familjemedlem eller av annan 

närstående såvida inte särskilda skäl föreligger. 

 

Övriga kostnader 
 

19 § 

För andra kostnader än som avses i 15-18 §§ betalas ersättning om den 

förtroendevalde kan visa att särskilda skäl funnits för dessa kostnader. 

 

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 

omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. 

 

Rutiner och tolkning av bestämmelser 
 

Hur man begär ersättning 
 

20 § 

För att kunna få ersättning enligt 5-9 §§ och 16-19 §§ ska den förtroendevalde styrka 

sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges 

eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem. 

 

Årsarvode och begränsat arvode enligt 11-13 §§ och arvode för protokollfört 

sammanträde betalas ut utan föregående anmälan. 

 

21 § 

Yrkande om ersättning för inställelsetid till sammanträde ska anmälas till sekreteraren 

vid sammanträdet eller begäras på särskild blankett. 
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Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett år 

från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

 

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 6 § första stycket ska 

framställas senast mars månad året efter det år till vilken förlusten hänför sig. Yrkande 

om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 6 § tredje stycket ska framställas i 

samband med pensionering, dock senast inom två år från pensionstillfället. 

 

Förtroendevald som kan styrka att han/hon genom den nya ersättningsbestämmelsen 

har förlorat pensionsförmåner under uppdragstid före den 1 januari 2003 har rätt till 

ersättning för styrkt sådan förlust. Yrkande om sådan ersättning ska framställa i 

samband med pensionering, dock senast inom två år från pensionstillfället. 

 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två år 

från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 

 

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom 

ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig. 

 

Tolkning av bestämmelser 
 

22 § 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 

kommunstyrelsen.  

 

Utbetalning 
 

23 § 

Årsarvoden och begränsade arvoden betalas ut med en tolftedel per månad. 

Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad. 
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Bilaga 1 
 

 

5 § Förlorad arbetsinkomst 

 

I  Verifierat belopp 

Maximalt kan ersättning med 4 % av inkomstbasbeloppet utgå per dag. 

 

II  Schablonberäknat belopp: 

  a) SGI = ersättning/dag 

   260 

  b) SGI = ersättning/timme 

   2080 

  c) senast kända taxerade inkomst, dock högst 2 år tillbaka 

  d) i branschen gällande lön enligt kollektivavtal. 

 

Maximalt kan ersättning med 4 % av inkomstbasbeloppet utgå per dag. 

 

8 §  Förlorad arbetslöshetsersättning med mera 

 

Verifierat belopp. 

Maximalt kan ersättning med 4 % av inkomstbasbeloppet utgå per dag. 

 

13 § Särskilda regler för kommunalrådet 

 

Tillämpning av Allmänna bestämmelser vid förtroendevalds föräldraledighet 

AB § 29 - rätt till föräldrapenningstillägg - ska tillämpas för förtroendevalda med 

månadsarvode, heltid, på samma villkor som för löntagare.  

 

Tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) vid förtroendevalds sjukledighet  
Tillämpning av AB §28 Sjukdom, mom 3,5 och 6 för förtroendevald med månadsarvode, 

heltid, och beräknat per kalenderdag innebär följande:  

Den förtroendevalde ska snarast anmäla sjukfrånvaron till lönekontoret. 

Sjukavdrag/sjukarvode beräknas:  

(månadsarvodet)_______ x ( antal frånvarodagarkalenderdagar)  

(antal kalenderdagar i månaden) 

 

Sjukarvode  

Dag 1  Karensdag, ingen ersättning  

Dag 2-14  80 % av arvodesbortfallet  

Dag 15-90  10 % av arvodesbortfallet  

 

Förtroendevald med månadsarvode överstigande 62,5 % av basbeloppet och som därmed 

överskrider Försäkringskassans högsta belopp för kalenderdagsberäknad sjukpenning, 

erhåller skillnaden mellan högsta sjukpenning och 77,6 % av arvodesbortfallet enligt:  

 

(Månadsarvode) 

10 % 

 

(Mellanskillnad) 

 

(Högsta sjukpenning) 

 

10 % sjukarvode (dag 15-90)  

 

Skillnad upp till 77,6 % av arvodesbortfallet 

erhålls (dag 15-framåt)  

Max belopp från Försäkringskassan 
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16 § Barntillsynskostnader 

 

Verifierad kostnad. 

Maximalt kan ersättning med 4 % av inkomstbasbeloppet utgå per dag. 

 

17 § Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsvariation eller svårt sjuk 

 

Verifierad kostnad. 

Maximalt kan ersättning med 4 % av inkomstbasbeloppet utgå per dag. 

 

18 § Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsvariation  

 

Verifierad kostnad. 

Maximalt kan ersättning med 4 % av inkomstbasbeloppet utgå per dag. 
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Bilaga 2 
 

Politiska arvoden 2023-2026 

 

Inkomstbasbelopp (IBB) 2022 = 71 000 kronor 
 

 Uppdrag Omfattning 
i tid 

% av 
IBB 

Kronor 
(2022) 

Kommunfullmäktige Ordförande 15 % 10 % 7100 

     

Revision Ordförande  5 % 3550 

 Övriga revisorer  3 % 2130 

     

Valnämnden (endast valår) Ordförande  1 % 710 

     

Kommunstyrelsen Ordförande 100 % 94 % 66740 

 Vice ordförande 30 % 20 % 14200 

 Personalansvarig 10 % 7 % 4970 

 Oppositionsråd 40 % 27 % 19170 

     

Kultur- och 

samhällsbyggnadsnämnd 

Ordförande 40 % 27 % 19170 

 Vice ordförande 8 % 5 % 3550 

Kulturutskott Ordförande 10 % 7 % 4970 

     

     

Familje- och 

utbildningsnämnden 

Ordförande 60 % 40 % 28400 

 Vice ordförande 15 % 10 % 7100 

     

Omsorgsnämnden Ordförande 50 % 34 % 24140 

 Vice ordförande 10 % 7 % 4970 

     

Miljö- och byggnadsnämnden Ordförande 30 % 20 % 14200 

 Vice ordförande 5 % 3 % 2130 

     

     

 
Sammanträde % av IBB Kronor 

Timarvode 0,18 % 128 

Första timmen 0,35 % 248 

Dagarvode 1,76 1250 
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Arvoden för förtroendevalda i kommunens bolag 

 
IBB = inkomstbasbelopp 

 

Bolag  Uppdrag Omfattning i 
tid 

% av IBB Kronor 
(2022)  

Smedjebackens kommuns 

förvaltnings AB 

Ordförande  0 0 

 Vice ordförande  0 0 

 Revisor  0 0 

     

Bärkehus AB Ordförande 25 % 17 % 12070 

 Vice ordförande 8 % 5 % 3550 

 Revisor  2 % 1420 

     

Smedjebacken Energi AB Ordförande 15 % 10 % 7100 

 Vice ordförande 5 % 3 % 2130 

 Revisor  2 % 1420 

     

Barken Vatten & Återvinning AB Ordförande 10 % 7 % 4970 

 Vice ordförande 3 % 2 % 1420 

 Revisor  2 % 1420 

     

WBAB WessmanBarken Vatten & 

Återvinning AB 

Ordförande 15%  10 % 7100 

 Vice ordförande 8 % 5 % 3550 

 Revisor  2% 1420 

 

Sammanträde % av IBB Kronor 

Timarvode 0,18 % 128 

Första timmen 0,35 % 248 

Dagarvode 1,76 1250 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 106 Dnr 2022/00214  

Revidering av förbundsordning för Västerbergslagens 
utbildningsförbund VBU 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Reviderad förbundsordning för Västerbergslagens utbildningsförbund, 

VBU antas.    

2. Reviderad förbundsordning gäller från 1 januari 2023 under 

förutsättning att Ludvika kommun fattar samma beslut. 

Ärendebeskrivning 

Från Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, föreligger förslag till 

reviderad av förbundsordning.  

Direktionen för VBU beslöt 2022-04-07 att föreslå kommunfullmäktige i 

Ludvika och Smedjebackens kommun att godkänna revideringarna och anta 

föreslagen förbundsordning i sin helhet. 

Parlamentariska gruppen som har till uppdrag att se över nämndorganisation, 

arvoden och andra reglementen sammanhörande med den politiska 

organisationen inför mandatperioden 2023-2026, har inget att erinra mot 

förslaget till revidering av förbundsordningen för Västerbergslagens 

utbildningsförbund, VBU.  

Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) är ett kommunalförbund med 

medlemmarna Ludvika kommun och Smedjebacken kommun. 

Förbundsordningen är vid sidan av kommunallagen det som främst reglerar 

förhållandena i kommunalförbundet. 

Revideringarna består i huvudsak av; 

- Ekonomiska förmåner till förtroendevalda har uppdaterats vad gäller 

grunden för årsarvode, som i den nya förbundsordningen bygger på 

Ludvika kommuns reglemente som utgår från ett referensbelopp av 

riksdagsarvodet. Även sysselsättningsgraden för ordförande och vice 

ordförande har reviderats utifrån aktuell belastning.  

- Antalet ledamöter i utskott är inte längre preciserade och det har lagts in 

ett förtydligande som utgår från kommunallagens formuleringar 

gällande att förbundsdirektionen får inrätta de utskott och andra organ 

som den finner lämpligt för att fullgöra förbundets ändamål.  

- Tydliggörande att direktionen är beslutande när det gäller 

delegationsordning, arbetsordning och andra styrdokument som rör det 

interna arbetet.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-07 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

- Förtydligande att förbundet själva beslutar om vilka enskilda 

investeringar förbundet har behov av att göra och att ökade kostnader till 

följd av detta ska finansieras inom tilldelad driftsbudget.    

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad förbundsordning för VBU, daterad 2022-03-10 

Nu gällande förbundsordning, daterad 2018-10-25 

Protokoll direktionen 2022-04-07 § 28 

Arbetsutskottet 2022-05-24 § 66 
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Ludvika kommuns fullmäktige, xxxx-xx-xx, § xx 

Smedjebackens kommuns fullmäktige, xxxx-xx-xx, § xx 



 FÖRBUNDSORDNING 
                                   
 Datum  Dnr 

 2022-03-10 2022/64  00        

   
 
  
 

1 § Namn och Säte 

Förbundet kallas Västerbergslagens utbildningsförbund och har sitt säte i Ludvika. 
Förbundsnamnet förkortas VBU. 

2 § Medlemmar 

Medlemmar i förbundet är kommunerna Ludvika och Smedjebacken. 

3 § Ändamål och uppgifter  

Förbundet svarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (komvux), 

särskild utbildning för vuxna (lärvux), svenskundervisning för invandrare (sfi), kulturskola, 

uppdragsutbildning, övriga utbildningsinsatser mellan grundskole- och högskolenivå samt 

utbildningsinsatser för arbetsmarknad och näringsliv.  

Förbundet är huvudman för gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning (komvux), särskild 
utbildning för vuxna (lärvux), svenskundervisning för invandrare (sfi), gymnasiesärskola samt 
uppdragsutbildning.  

Förbundet ska åstadkomma en väl fungerande kulturskola med ett brett utbud och en mångfald 

av estetiska uttrycks- och arbetsformer för barn och ungdomar i medlemskommunernas för-, 

grund- och gymnasieskola.  

I förbundets uppgift ingår att upprätta och kontinuerligt följa upp och utvärdera skolplanen. I 
förbundets uppgift ingår även det kommunala aktivitetsansvaret. 

Utöver de ovan angivna uppgifterna kan medlemskommunerna, tillsammans eller var för sig, 

uppdra åt förbundet att svara för viss annan verksamhet om denna har anknytning till förbundets 

övriga uppgifter och verksamhetsområde. Detta förutsätter att förbundets direktion beslutar att ta 

på sig uppdraget.  

Inför beslut om betydande verksamhetsförändringar eller övriga principiellt viktiga beslut ska 
förbundet samråda med förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser. 

Det åligger förbundet att i sin verksamhet bedriva en god samverkan med medlemskommunerna 

och dess verksamheter.  

4 § Varaktighet 

Förbundet är bildat för obestämd tid. 

5 § Organisation 

Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Förbundsdirektionen får inrätta de 
utskott och andra organ som den finner lämpligt för att fullgöra förbundets ändamål.  

Direktionen är beslutande gällande förbundets delegationsordning, arbetsordning och andra 
styrdokument som rör det interna arbetet.  

 



 FÖRBUNDSORDNING 
                                   
 Datum  Dnr 

 2022-03-10 2022/64  00        

   
 
  
6 § Förbundsdirektion 

Direktionen ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Ludvika kommun utser fem ledamöter 
och fem ersättare. Smedjebackens kommun utser fyra ledamöter och fyra ersättare. Ledamöter 
och ersättare väljs för fyra år varvid mandatperioden räknat från den 1 januari året efter det år då 
val till fullmäktige ägt rum i hela landet. I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och 
ersättare samt deras tjänstgöringstid, ska bestämmelserna i 9 kap 3 § och 4 § och 9 kap 7 § 
kommunallagen (2017:725) tillämpas.  

Direktionen utser inom sig ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för samma 
tid. Ordföranden ska utses bland de ledamöter som representerar Ludvika kommun, medan vice 
ordföranden ska utses bland ledamot från Smedjebackens kommun.  

7 § Kungörelser och tillkännagivande av protokoll 

Förbundets kungörelser, tillkännagivande om justering av protokoll och övriga tillkännagivanden 
ska anslås på Västerbergslagens utbildningsförbunds digitala anslagstavla på webbsidan vbu.se. 

8 § Lån, borgen m.m. 

Förbundet får ta upp lån och ingå borgen eller andra dylika förbindelser efter godkännande i 
varje enskilt fall av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.  

9 § Andelar i tillgångar och skulder 

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till vad förbundsmedlemmarna tillskjutit som bidrag till förbundsverksamhet.  

Nu angivna grunder ska även tillämpas vid skifte av förbundets tillgångar som föranleds av 
förbundets upplösning. 

10 § Kostnadstäckning 

Kostnaden för förbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas genom 
bidrag från förbundsmedlemmarna. Bidraget fördelas mellan de båda medlemmarna efter den 
beräknade nettokostnaden för respektive kommuns elever. Bidraget slutjusteras efter det att den 
faktiska nettokostnaden är känd för det faktiska antalet elever i respektive kommun. Slutjustering 
ska göras senast 1 maj. 

Var kommun för sig står för hyreskostnader för Kulturskolans externa lokaler i respektive 
kommun. 

11 § Ändring av förbundsordning 

Ändring av förbundsordningen ska antas av medlemskommunernas fullmäktige.  

12 § Utträde, likvidation m.m. 

Förbundsmedlem har rätt att säga upp sitt medlemskap i förbundet. Uppsägningstiden ska vara 
tre år. Vid uppsägningstidens slut ska förbundet träda i likvidation.  

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.  
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Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator.  

Vid skifte av förbundets tillgångar med anledning av likvidationen ska den i 10 § angivna 
fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas.  

När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för 
likvidationen förvandlas till kontanta medel genom en försäljning på offentlig auktion eller på 
annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig 
avveckling.  

När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning 
för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i 
sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas direktionens 
beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till 
förbundets arkiv.  

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits de båda 
förbundsmedlemmarna, är förbundet upplöst. 

13 § Insyn och närvarorätt  

Förbundsmedlemmarna har rätt till insyn i förbundet och rätt att utöva kontroll över dess 
verksamhet. Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelsen i respektive kommun. 

Förbundsmedlemmarna, genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, har 
rätt att väcka ärende i direktionen.  

Förbundets högste tjänsteman ska delta i direktionens sammanträden och i överläggningarna i 
den mån direktionen inte beslutar annat för särskilt fall. Förbundets högste tjänsteman eller 
annan som är ansvarig för föredragning har rätt att få sin särskilda mening antecknad i 
protokollet.  

Kommunstyrelsens presidium hos förbundsmedlemmarna samt förbundsmedlemmarnas högste 
tjänsteman får närvara vid direktionens sammanträde och delta i överläggningarna, men inte i 
besluten. De har rätt att få sina särskilda meningar antecknade till protokollet. Närvarorätten 
gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

14 § Styrning av förbundets ekonomi och verksamhet 

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet inom den ekonomiska ram som 
medlemskommunerna enats om. 

Direktionen ska samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast under september 
månad. När budgeten fastställs bestämmer direktionen preliminärt storleken på bidragen som 
medlemmarna ska erlägga förbundet enligt grunderna i 10 §.  

Direktionen ska avlämna delårsrapport över verksamheten till förbundsmedlemmarna.  

Direktionen ska årligen upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska lämnas över till 
revisorerna och medlemmarnas fullmäktige snarast möjligt och senast den 15 april året efter det 
år som redovisningen avser. 

Årsredovisningen publiceras på hemsidan vbu.se, där det även återfinns kontaktuppgifter för den 
som önskar ställa frågor om densamma.  
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Investeringar 

Förbundet beslutar själv vilka enskilda investeringar förbundet har behov av att göra. Förbundet 
ska finansiera de ökade kostnaderna (avskrivningar, ränta, ev. andra driftskostnader) som blir 
följden av investeringarna inom tilldelad driftsbudget.  

15 § Tvister mellan förbundet och förbundsmedlemmarna 

Tvister mellan medlemskommunerna och detta förbund ska i första hand söka lösas genom 
förhandlingar. Om detta inte lyckas ska tvisten avgöras i allmän domstol. 

16 § Revision 

För granskning av förbundets förvaltning ska det utses tre revisorer och tre revisorsersättare. 
Revisorerna utses av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige för granskning av 
verksamheten och väljs för samma mandatperiod som direktionen. Ludvika kommun utser två 
revisorer, varav en ordförande, samt två revisorsersättare. Smedjebackens kommun utser en 
revisor tillika vice ordförande och en revisorsersättare. 

Revisorerna ska efter granskning lämna revisionsberättelse till var och en av 
medlemskommunerna, varefter respektive kommunfullmäktige beslutar i fråga om ansvarsfrihet.  

17 § Ekonomiska förmåner till förtroendevalda 

Arvoden utgår från reglerna för förtroendevalda i Ludvika kommun och utgörs av ett 
referensbelopp som baseras på riksdagsarvode i enlighet med 3 kap. 1 § lagen (2016:1108) om 
ersättning till riksdagens ledamöter. Årsarvode för direktionens ordförande och vice ordförande 
beräknas på omfattning av heltid (i procent) på referensbeloppet, vilket utgörs av 75 % av 
riksdagsarvodet, och betalas ut med en tolftedel per månad.  

Direktionens ordförande får ett fast årsarvode som uppgår till 40 % (motsvarande 
sysselsättningsgrad) av referensbeloppet. Arvodet inkluderar ersättning för samtliga uppdrag 
inom förbundet.   

Direktionens 1:e vice ordförande får ett fast årsarvode som uppgår till 25 % (motsvarande 
sysselsättningsgrad) av referensbeloppet. Arvodet inkluderar ersättning för samtliga uppdrag 
inom förbundet.   

Direktionens 2:e vice ordförande får ett fast årsarvode som uppgår till 2,5 % av referensbeloppet. 

Arvodet ska utbetalas till förbundsmedlem om ordförandeskap innehas av någon som hos 
förbundsmedlemmen är heltidsarvoderad och som inte erhåller avdrag för uppdrag i direktionen. 

Ordförande för revisionen får ett fast årsarvode som uppgår till 1,5 % av referensbeloppet.  

I övrigt ska de regler gälla som Ludvika kommun antagit för ekonomisk ersättning till 
förtroendevalda. 

18 § Öppna sammanträden 

Direktionen får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga enligt 6 kap 25 § kommunallagen. 
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§ 107 Dnr 2022/00248  

Reglemente valnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Reglemente för valnämnden antas. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till reglemente för valnämnden i Smedjebackens kommun har 

upprättats. Reglementet föreskriver valnämndens verksamhets- och 

ansvarsområden. I övrigt omfattas valnämnden av det gemensamma 

reglementet för styrelse och nämnder i Smedjebackens kommun.  

Valnämnden beslöt 2022-05-18 § 15 att godkänna reglementet och 

överlämna det till kommunfullmäktige för antagande. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Reglemente valnämnden  

Valnämnden 2022-05-18 § 15 

Arbetsutskottet 2022-05-24 § 67 

 

 



Antaget av kommunfullmäktige 2022-06-20 §  
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2 

 

 

Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen (2017:725) och Vallagen (2005:837) samt det 

gemensamma reglementet för Smedjebackens kommuns styrelse och nämnder gäller detta 

reglemente för valnämnden. 

§ 1 Verksamhets- och ansvarsområden 

Valnämnden är kommunens organ för valtekniska frågor.  

Valnämnden svarar för att fullgöra de uppgifter som följer av vallagen och annan lagstiftning 

som rör kommunens ansvar för allmänna val, och som ankommer på valnämnd, samt är lokal 

valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till regionfullmäktige, val till 

kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet, samt vid eventuellt förekommande 

folkomröstningar, omval eller extra val.  

Valnämnden ska  

 informera allmänheten om förestående val och folkomröstningar, samt om väsentliga delar i 

den egna verksamheten,  

 ansvara för att det finns lämpliga vallokaler, och att val kan genomföras där,  

 ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt, och beredning av ärenden  

om ändringar i valdistriktsindelningen, och  

 hålla sig informerad om förhållandena och följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde  

samt vidta åtgärder så att val och folkomröstningar kan genomföras på ett tillförlitligt och 

rättssäkert sätt. 

§ 2 Förvaltning 

Nämnden har ingen egen tjänstemannaförvaltning. Kommunstyrelsens kansli bistår  

nämnden med tjänstemannastöd. 

§ 3 Utskott 

Inom valnämnden ska det inte finnas något utskott.  
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§ 108 Dnr 2022/00197  

Årsredovisning 2021 Västerbergslagens 
Samordningsförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Västerbergslagens Samordningsförbunds styrelse beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2021. 

Ärendebeskrivning 

Från Västerbergslagens Samordningsförbund, Finsam föreligger 

årsredovisning för 2021.  

Finsams revisorer tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning Finsam 2021 

Revisionsberättelse 

Revisionsrapport KPMG 

Arbetsutskottet 2022-05-24 § 68 
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1 Bakgrund 
Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Västerbergslagens Samord-
ningsförbund för räkenskapsåret 2021. Granskningen har bedrivits i enlighet med god 
revisionssed för kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att lämna underlag för 
revisorernas bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen.  
 

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen. 

 
Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och even-
tuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets revis-
ion. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att den ska utgöra underlag för revisorernas prövning av; 

 att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt,  

 om räkenskaperna är rättvisande och  

 om den interna kontrollen är tillräcklig. 

1.2 Revisionskriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida verksamheten bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt samt att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet 
med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:  

 Lag om finansiell samordning SFS 2003:1210, Kommunallag och lag om kommunal 
bokföring och redovisning 

 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR  

 Interna regelverk och instruktioner 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Det innebär att vi plane-
rat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra 
oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.  

 
1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2021. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och/eller som har direkt koppling till den 
finansiella redovisningen i årsredovisningen. Vi har även stämt av balanskravsutred-
ning mot underlag. Övriga delar har endast granskats utifrån om informationen är för-
enlig med de finansiella delarna. 

Vi har även granskat att förbundet följer förbundsordningen 

Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudier av relevanta dokument (verksamhetsplan med budget, protokoll 
och förbundsordning) inklusive årsredovisningen 

 Intervjuer med berörda tjänstemän 

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

 Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-
derlag. Översiktlig analys av övriga poster. 

 Stickprovsgranskning av attest och utanordning 

 Diskussion med processtöd/förbundssamordnare 

 Sedvanlig bokslutsgranskning 

1.3.1 Risk- och väsentlighetsanalys 

1.3.1.1 Redovisningen 

 Verksamhetens intäkter 

- Består i huvudsak av medlemmarnas årsavgifter vilka substansgranskas mot 
beslut, fakturering och inbetalning. 

 Verksamhetens kostnader 

- Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanord-
ning samt avklipp. 

 Kassa och bank 

- Substansgranskas mot externa underlag. 

 Kortfristiga skulder 

- Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanord-
ning samt avklipp. 

 Redovisningsprinciper och upplysningsplikt 

1.3.1.2 Intern kontroll 

 ”Ordning och reda” 

 Bokslutsprocessen och relationen mellan förbundet och ekonom 
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 Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och med rätt 
belopp. 

2 Resultat av granskningen 

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

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

Vid vår granskning har vi granskat förbundets redovisningsprinciper mot RKR:s gäl-
lande rekommendationer.  

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever 
RKR:s rekommendationer. 

2.3 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska samordningsförbundet ha en god ekono-
misk hushållning i sin verksamhet. Styrelsen ska fatta beslut om riktlinjer för god eko-
nomisk hushållning.  

I samordningsförbundets budget för 2021 lämnas inte någon definition av god ekono-
misk hushållning kopplat till övergripande mål.  

2.3.1 Ekonomiska mål 

Förbundet visar ett negativt resultat om -612 tkr vilket skiljer sig avsevärt mot budgete-
rat -2 170 tkr. Man strävar mot en minskning av Eget kapital men kostnaderna har inte 
blivit så höga som man förutspått, vilket man förklarar med effekt av pandemin och 
svårigheter att fokusera på utveckling och nya insatser. 

Förbundets bedömning är att de ekonomiska målen inte är uppfyllda för 2021.  

2.3.2 Verksamhetsmål  

10 mål för verksamheten anges för 2021, varav 1 mål är det ekonomiska målet. I årsre-
dovisningen lämnas en redogörelse för måluppfyllelsen. 

4 av de 10 målen är uppfyllda, 5 är delvis uppfyllda och 1 är inte uppfyllt. 

Sammantaget framgår av årsredovisningen att förbundets bedömning är att måluppfyl-
lelsen är så god som möjligt i spåren av ett annorlunda år. 
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2.4 Resultaträkning 
Erhållna bidrag 4 405 tkr är på samma nivå som förra året. 

Verksamhetens kostnader -5 130 är på en högre nivå än förra årets -4 567 tkr vilket 
främst är en följd av strukturövergripande insatser och då tillkommande projekt. 

Årets resultat uppgår till -612 tkr vilket är 1 558 tkr högre än det budgeterade resultatet 
på -2 170 tkr. Avvikelsen mot budget förklaras främst av att insatser sin beviljats medel 
inte har kunnat genomföras enligt plan p g a Coronapandemin. Svårighet att bedriva 
utveckling och nya insatser i pandemitider anges också som en förklaring till avvikel-
sen. Detta innebär att förbundet inte minskat överskottet från tidigare år i den utsträck-
ning som man tänkt sig. 

 

2.5 Balansräkning 

2.5.1 Kortfristiga skulder  

Bland tillgångsmassan 2 193 tkr utmärker sig likvida medel 1 577 tkr och kapitalplace-
ringar 425 tkr. 

Bland kortfristiga skulder 260 tkr är det inga särskilt utmärkande poster. 

Eget kapital uppgår per 2021-12-31 till 1 933 tkr vilket motsvarar 43% av 2021 års bi-
drag (fg år 56%). Det är långt över rekommenderat tak 20%. Budgeterat resultat för 
2022 uppgår till -1 333 tkr vilket skulle ge ett Eget kapital per 2022-12-31 uppgående till 
bara 9%. Då börjar det å andra sidan bli på gränsen till för lågt.  

2.6 Rekommendationer 
Avstämda periodrapporter finns upprättade och presenterade vid flera tillfällen under 
året. Däremot saknas en delårsrapport i den mening att man även presenterar verk-
samhetens mål. Vi vill dock betona att det av styrelseprotokollen framgår att verksam-
heten följs under året. 

Budgetavvikelsen förklarar man med att man inte klarat att initiera nya projekt pga pan-
demin. Vi rekommenderar att man fortsätter söka hitta nya vägar fram även i tider som 
dessa. 

Vi rekommenderar att utveckla driftsredovisningen så att den är i överensstämmelse 
med RKRs rekommendation R14 om drift- och investeringsredovisning. Driftredovis-
ningen kan förslagsvis delas upp per exempelvis insats, vilket gör att driftredovisning 
sker på det sätt som budgetmedel tilldelas.  
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§ 113 Dnr 2022/00234  

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

Kommunstyrelsens förlag till kommunfullmäktige 

1. Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära 

vård i Dalarna 2022–2030 antas.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående huvudmän 

fattar likalydande beslut. 

Ärendebeskrivning 

En länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region 

Dalarna och Dalarnas 15 kommuner. Regionen har skickat ett missiv med 

rekommendation att anta strategin. 

Strategin innehåller målbild, delmål och färdplan. Strategin 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.  

Arbetet med strategin har letts av en styrgrupp bestående av 

chefsrepresentanter från regionens och kommunernas hälso- och sjukvård. 

Styrgruppen har arbetat på uppdrag av Välfärdsrådet och Länsnätverket för 

förvaltningschefer. Länschefsnätverket har godkänt strategin och det 

gemensamma Välfärdsrådet rekommenderar kommunerna att anta strategin. 

Smedjebackens kommun har varit delaktig i utformandet av strategin bland 

annat genom representation i Välfärdsrådet samt i länschefsnätverket. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 

Missiv Strategi god och nära vård i Dalarna  

Underlag för rekommendation Länsgemensam strategi för god och när vård 

Dalarna 

Länsgemensam strategi god och nära vård i Dalarna 2022-2030 

Ärende angående Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God 

och Nära vård i Dalarna 2022-2030 

Minnesanteckningar Välfärdsrådet 

Arbetsutskottet 2022-05-24 § 73                               



 

MISSIV 

 
 

Hälso-och sjukvårdsförvaltning Datum 2022-05-02   Sida 1 (1) 
Ledningsstöd och strategi     Dnr RD22/00386 
Hälsa och välfärd (RSS Dalarna)       

 

 

Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

  Org.nr 232100-0180   
     
    
   

 

 

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 
 

mailto:tanja.martensson@regiondalarna.se
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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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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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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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Fokusförflyttning inom 
fyra viktiga områden 
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. 
Detta beskrivs som ett paradigmskifte av den 
svenska hälso- och sjukvården.

Fokusförflyttningen beskrivs 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. 
 

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

patienter och brukare. 

Proaktiv 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, flickor 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 fokusförflyttningens 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

Nära i hela Dalarna

Nära mellan oss

Nära till hälsa Nära för mig

Nära för alla

Region 
Dalarna

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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1 Inledning 
 

I enlighet med Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3, 8 § ska 

kommunen upprätta ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för 

räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska beskriva mål för arbetet med skydd mot 

olyckor samt ta upp risker för olyckor som kan föranleda räddningsinsats. 

 

Handlingsprogrammet är ett politiskt styrdokument som är fastställt av 

kommunfullmäktige. Detta program ska tydliggöra den grundläggande politiska 

inriktningen, målen och ramarna för räddningstjänsten. 

 

Samhället har alltid drabbats av olyckor som medfört större eller mindre skador på 

människor, egendom eller miljö. För att skydda medborgarna har samhället solidariskt 

tagit ansvar så att en effektiv räddningstjänst ska kunna förebygga och begränsa 

skador i samhället. Detta ansvar regleras i ”Lag (SFS 2003:778) om skydd mot 

olyckor” (hädanefter kallad LSO) 

 

Kommunens behov av kompetens kan variera, bland annat på grund av förändringar 

av befolkning och aktuell industriell verksamhet. Kommunens behov av kompetens 

kan också variera över tiden, på grund av förändringar i den lokala riskbilden. 

 

För att skydda människors liv, hälsa, egendom och miljön ska kommunen se till att 

åtgärder vidtas för att förebygga skador till följd av bränder samt, verka för att 

åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. 

 

Kommunens förvaltningar ska ta till vara möjligheterna att utnyttja varandras resurser 

för förebyggande verksamhet. Dessutom måste åtgärder vidtas så att konsekvensen av 

de olyckor som trots allt inträffar blir så små som möjligt. 

 

Den enskilde, vare sig det är en fysisk eller juridisk person, har ett primärt ansvar för 

att skydda liv, egendom och miljö och att inte orsaka olyckor. I första hand är det den 

enskilde som ska vidta och bekosta åtgärder som syftar till att förhindra olyckor och 

begränsa konsekvenserna av de olyckor som inträffar. Detta påverkar även kommunen 

i egenskap av fastighetsägare och verksamhetsutövare. 

 

Samhällsbyggnadsutskottet är den nämnd som, enligt 3 kap § 7 svarar för 

räddningstjänsten inom kommunen. 

 

Behovet att samhället ingriper definieras av följande kriterier: 

 

• Behovet av ett snabbt ingripande. 

• Det hotande intressets vikt. 

• Kostnaderna för insatsen. 

• Omständigheterna i övrigt.  
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2 Beskrivning av kommunen 
 

 

2.1 Befolkning och tätorter 

Tätorter Befolkning 

Smedjebacken 5 331 

Söderbärke 1 007 

Harnäs 420 

Hagge 292 

Vad 288 

 

Folkmängd 10 878 

Befolkningstäthet 11,47 inv./km² (land) 

 

Befolkningsstruktur 

Antalet invånare i Dalarna ökar, men inte i samma takt som i Sverige i övrigt och står 

inför samma demografiska problem som landet i övrigt med en hög och stigande 

genomsnittsålder. 

Befolkningen i Smedjebackens kommun har under de senaste åren upplevt en mindre 

befolkningsökning och hade vid årsskiftet 2021 10.854 invånare. Vilket är 2380 

invånare färre än 1990 (en minskning på 18 %) och är den kommun i länet som tappat 

flest invånare under den tidsperioden. 

Medelåldern har ökat markant i Smedjebacken sedan 1998 och ligger idag (2021) på 

46,5 år, snitt i landet (41,2) och snittet i länet (43,6). Andelen av befolkningen som är 

65 år och äldre 2021 är 27,0 % vilket är bland det högsta i länet. En åldrande 

befolkning i kombination med att majoriteten av kommunens invånare bor utanför 

tätorten (54,2% 2020) kan på längre sikt bli en utmaning för kommunen, något som 

måste beaktas inför framtiden. 

Rörligheten bland invånarna är hög. Perioden 2011-2021 är det i snitt 600 in-resp 

utflyttade och det är framförallt i åldern 20-29 år som rörligheten är stor 38 % av 

antalet utflyttade. Nettot in-och utflyttade i den ålderskategorin är dock inte på den 

höga nivån vilket förklaras med att de nyanlända ofta tillhör den ålderskategorin. 

Flertalet av kommunens invånare är bosatta i stråket Ludvika-Fagersta på båda sidorna 

av sjön Barken. 

 

2.2 Areal 

Areal 1 057,81 km2 

- därav land 947,98 km2 

- därav vatten 109,83 km2 
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Markanvändning 

Klass Benämning 2010 2015 

11 åkermark 2352 2243 

14 betesmark 321 358 

211 skogsmark, produktiv 80372 70603 

212 skogsmark, improduktiv 6019 15817 

213 total skogsmark 86392 86420 

3 bebyggd mark och tillhörande mark 3101 3154 

3227 täkter och gruvområden 73 77 

3824 golfbanor och skidpistar 41 41 

7 vatten 10989 10986 

811 övrig mark 2513 2502 

911 total landareal 94792 94795 

 

2.3 Karakteristika 

 

Ca 90% av arealen är skogsmark och då är ca 13% av den ytan vatten. Sjön Barken är 

störst och i dess närhet finns större delen av befolkningen och betydelsefull 

infrastruktur. Den fylls på med vatten från bla Väsman via Kolbäcksån. Vid hamnen i 

Smedjebacken startar Strömsholms kanal med sina 11 mil och 26 slussar fram till 

Strömsholm och Mälaren 

Järnvägen och Rv66 går på diagonalen genom kommunen från Ludvika till Fagersta 

utmed Barken. Järnvägen trafikeras av både gods- och persontåg. Rv66 har mycket 

godstrafik och under skidsäsong mycket bussar och bilar till Sälen. Länsväg 635, som 

går norrut från Smedjebacken mot Romme Alpin och Borlänge, belastas även den av 

skidbussar och bilar. Ovako Bar AB i Smedjebacken har många och tunga transporter 

varje dygn med in- och utleveranser. 

 

2.4 Utvecklingstendenser som demografi, förväntad samhälls- och 
befolkningsutveckling 

 

Näringslivet är stabilt med de 2 största företagen Ovako Bar AB och USAB. Båda har 

nya ägare som investerar och utvecklar verksamheten. Dock inga större 

personalförändringar som det ser ut idag.  

Befolkningen blir äldre och ingen inflyttning av yngre. 

 

3 Styrning av skydd mot olyckor. 
 

 

Räddningstjänsten, som ingår i SBF (Samhällsbyggnadsförvaltningen), har det 

övergripande ansvaret för skadeavhjälpande och förebyggande verksamheten.  

Rengöring och brandskyddskontroll av eldstäder utförs av upphandlad entreprenör, 

förnärvarande Borlänge-Smedjebacken Sotning & Ventilations AB. 
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Handlingsprogrammet är fastställt av kommunfullmäktige 2022-04-25, Dnr Kf2022-

0xx. det ersätter tidigare handlingsprogrammet som antogs av KF 2019-0x-xx. 

Beslutsgången är den att Räddningschefen lämnar förslag till beslut till SBU på HP 

som varit på remiss till berörda samverkande organisationer. Därefter till KS och 

slutligen KF. 

Inga avsnitt är beslutade av annan nämnd. RC har reviderat HP i samverkan med 

kommunkoncernens tjänstemän under 2021 framtill SBU:s möte 2022-02-11. 

 

De uppsatta verksamhetsmålen följs upp fortlöpande och i samband med att 

verksamhetsmålen följs upp skall detta generera i verksamhetsplaner med åtgärder. 

Exempel på det är tillsynsplan och övningsprogram. 

 

Resultatet av årlig verksamhet och uppfyllnad av verksamhetsmålen följs upp i 

samband med förvaltningarnas avstämningsmöten, hel- och delårsrapporter till 

nämnden. 

 

Utvärderingen av uppfyllanden av verksamhetsmålen sker i respektive verksamhet. I 

syfte att sträva mot de nationella målen följs handlingsprogrammen upp genom att 

göra jämförelser med andra kommuner som bedöms jämförbara. Resultat och 

måluppfyllnad dokumenteras i hel- och delårsrapporter för respektive verksamhet och 

år. 

 

En del av verksamhetsuppföljningen som är särskilt utpekad i LSO är 

olycksundersökningar. Syftet med kravet är att i skälig omfattning klarlägga orsakerna 

till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. Undersökningar och 

analyser av vardagsolyckor görs på förmansmöten veckovis. Återkoppling och ev. 

frågor till systemledningen sker omedelbart efter förmansmötet, i ett samverkansmöte 

med anslutna räddningstjänster och VB. 

 

 

4 Risker 
 

 

4.1 Övergripande 

 

Övergripande beskrivning av risker 

Enligt 3 kap. 3 och 8 §§ LSO ska kommunen i handlingsprogrammen beskriva de 

risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser enligt 

1 kap. 2§. 
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4.1.1 Mål och syfte 

 

Riskanalysen ska, så långt det är möjligt: 

• Utgöra ett underlag för ett långsiktigt säkerhetsprogram med  

färre olyckor som mål. 

• Belysa den totala riskbilden i kommunen. 

• Göras i samverkan med de kommunala förvaltningarna samt övriga aktörer  

som har ett intresse av att förebyggande åtgärder kommer till stånd. 

• Användas i kommunens arbete med riskhantering i planering och 

samhällsutveckling. 

 

 

4.1.2 Målgrupp  

 

Riskanalysen ska ge politiker, ansvariga tjänstemän, företag och allmänhet en så 

rättvisande bild som möjligt av de risker som finns i kommunen. 

Detta för att kunna göra effektiva insatser när större olyckor eller kriser inträffar, samt 

ge förutsättningar för en bra framtida samhällsplanering. 

 

4.1.3 Arbetsprocess för riskanalysen 

 

Smedjebackens kommuns riskanalys är baserad på samtal, insatsstatistik, 

scenarioanalyser och identifiering av risker bland annat med verksamhetsansvariga 

och övriga berörda i kommunens organisation, som har kartlagt risker inom respektive 

område. De har också gjort sannolikhetsbedömningar och konsekvensanalyser över 

eventuella skadehändelser. Detta har legat till grund för kommunens fortsatta arbete 

med riskanalysen. 

 

4.1.4 Vardagsolyckor 

 

Antalet räddningsinsatser har de sista 5 åren legat mellan 136-159 st. Totala antalet 

uppdrag har sjunkit till ca 200 de senaste 3 åren, så styrkan är mer tillgänglig idag. 

Främsta orsaken till det är att IVPA-larmen sjunkit från 122 till 34 på 3 år.  

 

Vardagsolyckorna är ofta orsakade av mänskliga faktorn, t ex riskfyllt och 

omdömeslöst beteende, drogpåverkan, slarv. Det krävs ett långsiktigt förebyggande 

arbete med bl a information och utbildning till barn och ungdomar för att ändra på det.  

 

 

Kommunen har under lång tid varit förskonade från större olyckor som orsakat 

samhällsstörningar eller stora skador på liv, egendom och miljö. Ovako Bar AB är 

klassad som Sevesoanläggning, då den har två stora gasoltankar och ett rörsystem för 

distribution av gasolen inom industriområdet. Länsstyrelsen gör tillsyn varje år och 

företaget har hög säkerhetsnivå på underhåll- och arbetsrutiner. Räddningstjänsten 

samverkar med företagets säkerhetsorganisation med övningar, utbildningar och 

insatsplanering. 
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4.1.5 Identifiering av riskområden med stor konsekvens 

 

Nedan presenteras riskområden med stora konsekvenser för allmänheten och samhället 

som identifierats inom det geografiska ansvarsområdet. Sannolikheten för att de 

inträffar är liten eller minimal. 

 

1. Gasololycka vid gasoldepå. BLEVE med eld, tryckvåg och splitter. 

2. Olyckor inom industrin. Kraftig giftig rökutveckling. 

3. Dammbrott/översvämning/extremt väder. Skador på liv, egendom och miljö. 

4. Skol- och turistbusstrafik. Många omkomna och skadade. 

5. Förorening av vattenskyddsområden. Skador på egendom och miljö. 

6. Brand i publika samlingslokaler. Skador på liv, egendom och miljö. 

 

4.1.6 Olyckor som leder till räddningsinsats, vardagsolyckor 

 

Då riskerna i ett modernt samhälle hela tiden förändras, måste en kontinuerlig 

bedömning av aktuella risker pågå, så att den olycksförebyggande och 

skadeavhjälpande verksamheten förändras i takt med samhällets utveckling. 

 

7. Trafikolyckor. Inom Smedjebackens kommun går Riksväg 66 (Rv66) mellan 

Fagersta - Ludvika. Vägen är väl trafikerad med personbilar och tunga fordon. 

Årligen transporteras relativt stora mängder farligt gods genom kommunen. 

Längs Rv66 finns ett vattenskyddsområde och en trafikolycka med farligt gods 

skulle kunna medföra avsevärda konsekvenser för Fagerstas 

dricksvattenförsörjning. De flesta trafikolyckorna sker utmed Rv66. Inom några 

år startar utbyggnad av Rv66 till 2+1-väg, vilket bör minska risken för 

mötesolyckor. Ca 22 trafikolyckor totalt per år har skett de senaste 5 åren. 2 

personer har omkommit. 

8. Brand i byggnad.  Ca 15 st per år. 1 person har omkommit. 

9. Brand ej i byggnad. T ex skog och mark, container, fordon mm. Ca 25 st per år. 

Ingen omkommen. 

10. Drunkning/tillbud. Ca 1 st per år. 1 person har omkommit. Där kan en sjukdom 

varit orsaken. 

 

Samtliga olyckskategorier är lite högre än riket räknat per 1000 invånare. 
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Sannolikhet Frekvens  

1. Mycket osannolik Mindre än en gång per 1000 år 

2. Osannolik En gång per 100-1000 år 

3. Sällsynt En gång per 10-100 år 

4. Möjlig En gång per 1-10 år 

5. Trolig Mer än en gång per år 

 

Konsekvens Människors liv och hälsa Skadekostnad 

egendom 

1. Mycket begränsade Övergående lindriga besvär <0,1 MSEK 

2. Begränsade Enstaka skadade, varaktiga obehag 0,1-1 MSEK 

3. Allvarliga Enstaka svårt skadade, svåra obehag 1-5 MSEK 

4. Mycket allvarliga Enstaka dödsfall, flera svårt skadade 5-20 MSEK 

5. Katatrofala Flera dödfall, 10-tals svårt skadade >20 MSEK 
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4.1.7 Övriga riskkällor som finns i kommunen: 
 

  

SMEDJEBACKEN 

Het zon 

i meter 

Varm zon 

i meter 

Konsekvens 

1. Granngården, gödningsmedel, gasol 50 100 Brand/miljö 

2. Hagge såg, tryckinpregnering 10 50 Miljö 

3. Hamnmacken, drivmedel 50 100 Brand/miljö 

4. XL Bygg , gasol, acetylen 100 300 Brand/miljö 

5. Maserfrakt, drivmedel 50 100 Brand/miljö 

6. Morgårdshammar, kraftstation   Dammbrott 

7. WBAB bylandet, avloppsverk, metan 100 300 Explosion/brand 

8. SEAB, Fjärrvärmeanläggning   Miljö 

9. Smedjebackens kraftstation   Dammbrott 

10. Smedjebackens rangerbangård 500 1000 Explosion/brand/miljö 

11. Macken i Sme´backen, drivmedel 50 100 Brand/miljö 

12. OKQ8, drivmedel, gasol 50 100 Brand/miljö 

13. Din-X, drivmedel 50 100 Brand/miljö 

14. Riksväg/länsväg   Liv/miljö 

16. Järnvägen   Liv/miljö 

17. MV USAB, Morgårdshammar, södra 10 50 Brand/miljö 

18. Ragn-Sells,  50 100 Brand/miljö 

19. Ovakohallen, ammoniak 10 50 Giftigt 

20. Ovako, Hagen gasol 300 1000 Explosion/brand/liv 

21. Ovako, industriområde 100 500 Expl./brand/miljö/liv 

  

SÖDERBÄRKE 

   

22. Fjärrvärmeanläggning 10 50 Brand 

23. Q-Star, drivmedel 50 100 Brand/miljö 

24. TopCell, gasol 300 1000 Explosion/brand/liv 

25. Flygbränsletank helikopterplatta 50 100 Brand/miljö 

 

 

4.1.8 Riskhanteringsarbete 

 

Kommunen ska aktivt bedriva arbete som syftar till att minska risker i samhället. 

Arbetet drivs av Trygghetschefen som ordförande, representanter från tekniska 

kontoret, kommunala bolagen, miljö o bygg och räddningstjänsten. 

Tillsammans hanterar man tekniska åtgärder som ska minska risken för olyckor, samt 

årligen genomföra utvändiga säkerhetsbesiktningar kring kommunala byggnader. 

 

4.1.9 Sevesolagen 

 

Sevesolagen som den ofta kallas heter egentligen ”Lag om åtgärder för att förebygga 

och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor” (SFS 1999:381). Sevesolagen 

är en del av implementeringen av Seveso III direktivet i svensk lagstiftning. I 

kommunen finns för närvarande 2 st. företag som är klassade enligt 

Sevesolagstiftningen. Ett företag enligt den högre kravnivån (Ovako Bar AB) och en 
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anläggning enligt den lägre kravnivån (Swerock AB) enligt Sevesolagen. 

Räddningstjänsten medverkar som remissinstans i granskandet av Sevesoföretagets 

säkerhetsrapport samt som deltagande part i de tillsyner som Länsstyrelsen utför enligt 

lagen. Räddningstjänsten utarbetar, med tre års intervall, även kommunens plan för 

räddningsinsats på de Sevesoobjekt som ligger inom det geografiska ansvarsområdet. 

Räddningstjänsten planerar, genomför och följer upp övningar riktade mot 

Sevesoobjekten. 

 

4.1.10 Vattentäkter inom Smedjebackens kommun 

 

Inom kommunen finns vattentäkter där utsläpp av miljöfarliga ämnen kan medföra 

allvarliga skador. Trafiken på närliggande vägar utgör den största riskbilden. 

 

4.2 Brand i byggnad 
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Dödsbränder 1998-2020 

 

År Antal bränder Antal omkomna Kvinnor Män Orsak 

1999 1 8 4 4 Bilbrand 

2007 1 1 1 0 Brand i byggnad 

2012 1 1 0 1 Brand i byggnad 

2016 1 1 1 0 Brand i byggnad 

 

En trafikolycka som utvecklades till bilbrand orsakade att 8 personer, flertalet barn 

och ungdomar från samma familj, avled. 

 

4.2.1 Brand i bostad 

 

 
 

Villabränderna har minskat till ca 5 st /år och topparna är kapade. Orsaken kan var att 

allt fler avvecklar ved- och oljepannan och installerar värmepump istället. Även att allt 

fler har brandvarnare, men även brand- och inbrottslarm kopplat till larmcentral. 
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4.2.2 Brand i vårdmiljö 

 

 
 

4.2.3 Brand i skola eller förskola 

 

År Antal insatser 

2001 1 

2005 1 

2006 1 

2009 3 

2018 1 

 

 

 

4.2.4 Brand i övriga allmänna verksamheter 

(utom skola, förskola och vård) 

 

År Antal insatser 

1998 1 

1999 2 

2000 2 

2002 1 

2003 1 

2004 1 

2008 3 

2011 1 

2012 1 

2013 2 

2014 1 

2016 2 

2017 2 
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4.2.5 Brand i industri 

 

 
 

4.3 Brand utomhus 

 

4.3.1 Brand i skog eller mark 

 

 
 

Eldning av gammalt gräs och åsknedslag är ofta orsaken. Det har inte lett till några 

storbränder, förutom 2005.  
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4.3.2 Brand i fordon 

 

 
 

 

4.4 Trafikolycka 

 

4.4.1 Trafikolycka, personbil 

 

 
 

Kurvan följer tyvärr den nationella trenden till ökande antal trafikolyckor. Men i en 

del larm är det inte behov av räddningstjänst, inte ens sanering av vägbanan, det är 

mer ett bärgningsuppdrag.  
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4.4.2 Trafikolycka tunga fordon 

 

 
 

Ca 2 st per år  

 

4.4.3 Spårtrafikolycka 

 

1 st 2002, 2 st 2015, 1 st 2017 

 

4.5 Olyckor med farliga ämnen 
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4.6 Naturolycka  

 

 

4.6.1 Översvämning 

 

De 4 händelserna i IDA är mindre enstaka uppdrag. Idag är vattenregleringsföretagen 

och dammägare tidigt med och justerar flödet för att minska risken för 

översvämningar och dammbrott. SMHI har högre kvalitet på sina prognoser och 

varningar som också hjälper till.  

 

4.6.2 Ras eller skred 

 

Enligt IDA ska det hänt 3 gånger på 20 år men 2 av dem senaste var träd över väg och 

en vägtrumma som kollapsat.  

En sträcka utmed Kolbäcksån i centrala Smedjebacken har karterats 2017. Det är 

mycket osannolikt att förhållandena ska uppkomma så ett skred kan inträffa.  

 

4.7 Drunkning 

 

 
 

Det flesta är incidenter utan omkomna och vissa utan åtgärd.  
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5 Värdering 
 

5.1 Övergripande 

Det finns inga tydliga tendenser att antalet räddningshändelser vare sig ökar eller 

minskar under tidsperioden för riskanalysen. 

Riskerna bedöms ligga inom acceptabla nivåer. 

 

5.2 Brand i byggnad 

Det antas att antalet bränder i byggnader framöver även kommer uppgå till liknande 

nivåer. 

De flesta bränderna i byggnader inträffar i bostäder. 

I ett samhälle där fler äldre personer bor kvar i eget boende ökar behovet av 

individanpassat brandskydd. 

Antalet bränder i fordon antas komma att öka, på grund av ökat antal fordon. 

Det är viktigt att räddningstjänsten arbetar aktivt med förebyggande åtgärder med 

bostadsbolag och kommuninnevånarna samt har god operativ förmåga att hantera 

olika typer av bostadsbränder. 

 

5.3 Brand utomhus 

Det kan tänkas att antalet skogsbränder ökar framöver. Värmeböljor bedöms bli 

vanligare och längre i takt med att klimatet förändras, vilket ökar risken för inträffade 

skogsbränder och omfattningen av dessa. Gräsbrand i närhet till bebyggelse bör kunna 

minska om förståelsen för riskerna ökar. 

 

 

5.4 Trafikolyckor 

Den vanligaste typen av olycka som föranleder räddningsinsats är trafikolyckor som 

också är den olyckstyp som föranleder flesta personskador. Antalet trafikolyckor har 

ökat under de senaste åren. 

Det antas att mängden trafikolyckor kommer öka framöver. 

Det antas att flera olika drivmedel kommer introduceras som innebär att 

räddningstjänsten behöver följa utvecklingen och förstå riskerna med olika drivmedel. 

 

5.5 Olyckor med farliga ämnen 

Leder för transport av farligt gods på både bil och järnväg passerar genom kommunen 

vilket resulterar i risker för olyckor med kemikalier med andra farliga egenskaper, 

exempelvis explosiva varor eller giftiga gaser. 
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5.6 Naturolyckor 

Stormar och översvämning har hänt, men med långt intervall, men med extremväder 

som blir vanligare ökar risken. 

Vid översvämningar ställer samhället stor tilltro på räddningstjänstens förmåga att 

hjälpa. Räddningstjänsten behöver vid dessa tillfällen samverka med övriga samhället 

för att få så stor effekt på hjälpinsatserna som möjligt. 

 

5.7 Drunkning 

Det antas att räddningstjänsten även framöver kommer larmas om drunkning i ungefär 

samma omfattning som tidigare. Lyckligtvis är det sällan skarpa händelser. 

 

5.8 Framtida utveckling 

I framtiden kan olyckorna bli större och mer komplexa till följd av klimatförändringar 

och ett mer sårbart samhälle. Enskilda olyckor kan få omfattande konsekvenser för 

samhället. 

Ny teknik kan leda till en förändrad riskbild, nya risker som batterier och kemikalier. 

Räddningstjänsten behöver följa utvecklingen av ny teknologi för att kunna hantera 

nya eller förändrade risker och för att kunna utnyttja ny utrustning och nya 

insatsmetoder. 

Personalförsörjningen av deltidsbrandmän har under de senaste decennierna 

utvecklats till ett av svensk räddningstjänsts största problem. 

Förändring av demografin och invånarantal i kommunen kan komma att påverka 

skatteintäkternas storlek. Kommunens ekonomi och service till medborgarna kan 

förändras. 

Räddningstjänsten som kommunal verksamhet kommer utifrån förändrade risker i 

samhället och kommunernas respektive utveckling behöva bibehålla och i vissa fall få 

utökat ekonomiska medel för att kunna bibehålla skäligt skydd för kommuninvånaren 

samt möta morgondagens risker och olyckor. 
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6 Mål 
 

 

6.1 Nationella mål enl. LSO 2003:778 

 

 

I 1 kap. 1 och 3 §§ LSO anges de nationella målen och syftet med den verksamhet 

som ska bedrivas enligt lagen: 

 

• Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och 

hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena 

tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

 

• Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan 

påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 

 

6.2 Kommunövergripande mål 

 

Kommunens målsättning är att minska olycksriskerna, att färre ska dö i olyckor, färre 

skadas och mindre ska förstöras och att antalet olyckor ska minimeras. Kommunen ska 

arbeta mot ett säkert och tryggt samhälle för den som bor och vistas i kommunen. 

För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö har kommunen en 

grundsyn som inriktar sig mot att identifiera och begränsa olika riskfaktorer i 

samhället, främja och stärka olika skyddsfaktorer hos såväl samhället som den 

enskilde. Säkerhetsarbetet ska bedrivas med fokus på förebyggande åtgärder som ska 

leda till: 

 

• Att minska antal olyckor och tillbud 

• Att minska samhällets kostnader för olyckor. 

• Att alla medarbetare känner trygghet i sin yrkesutövning. 

• Att säkerheten beaktas vid all planering. 

 

Samtidigt ska kommunen arbeta för att: 

• Kommunkoncernen ska ha ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete 

(SBA). 

• I det förebyggande arbetet ska kommunkoncernen arbeta med andra olyckor än 

brand. 

• det bedrivs ett psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer 

(Krisstöd). 

• Räddningstjänsten ska utföra IVPA (i väntan på ambulans) på uppdrag av 

samhällsbyggnadsutskottet, enligt avtal med Region Dalarna. 
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6.3 Inriktningsmål 

 

Kommunens inriktningsmål är att skapa ett säkert och tryggt samhälle, vilket bl.a. 

innebär att människor inte utsätts för onödigt lidande eller att allmännyttiga 

verksamheter kommer till skada pga. oförutsedda händelser. Kommunen ska genom 

förebyggande insatser så långt som det är möjligt, förhindra eller minimera risker för 

skador och störningar av verksamheter, tillgångar, personal och resurser, såväl i fred 

som under höjd beredskap. 

 

6.4 Verksamhetsmål 

 

6.4.1 Grunden för den skadeavhjälpande verksamheten 
 

Beredskapsstyrkan ska ha kompetens och vara utrustad för att inom kommunen och 

inom angiven insatstid kunna göra livräddande insatser, släcka bränder och ingripa vid 

andra nödlägen.  

 

Styrkan ska vara dimensionerad, övad och utrustad för uppgiften. 

Om den initiala händelsen inte kan stoppas, ska ytterligare skador begränsas eller 

fördröjas. 

Samverkan med grannkommuner ska vara en naturlig del av den normala 

verksamheten. 

 

För att uppnå bästa resultat ska räddningstjänsten och övriga enheter i kommunen 

samverka i det olycksförebyggande arbetet. Erfarenheter från respektive verksamhet 

ska tas till vara och samordnas i riskhanteringsgruppen. Samverkan med 

grannkommuner och andra organisationer ska vara en naturlig del av verksamheten. 

Med detta arbetssätt skapas förutsättningar för att effektivt begränsa skador på 

egendom och miljö, vilket i sin tur ger förutsättningar för att skapa hög säkerhet och 

trygghet för invånarna. 

 

Grundsynen inom räddningstjänsten ska dock vara att riskkällor i första hand 

elimineras eller reduceras. Hur det förebyggande arbetet organiseras redovisas under 

punkt 7 ”Förebyggande – förmåga och verksamhet”. 

Samverkan med grannkommuners räddningstjänster ska ske i enlighet med 

kommunövergripande avtal. 

 

6.4.2 Uppföljning av ställda mål 

 

För att säkerställa att mål gällande den skadeavhjälpande och den förebyggande 

verksamheten följs, görs en uppföljning varje år via kommunens interna kontrollplan. 

Länsstyrelsen genomför tillsyn hos kommunen för att säkerställa att kommunen följer 

ställda mål. Årligen gör MSB en uppföljning av kommunens verksamheter enligt 

LSO. 
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6.4.3 Tillsyn 

 

• tillsyn i enlighet med lagen LSO (2003:789) om skydd mot olyckor ska utföras på 

objekt enligt särskild tillsynsplanering. 

• tillsyn av brandfarliga varor enligt lag LBE (2010:1011) om brandfarliga- och 

explosiva varor ska ske enligt särskild tillsynsplanering. 

 

6.4.4 Information/rådgivning 

 

• riktade informationsinsatser till allmänheten ska ske regelbundet. 

• kommunens hemsida ska innehålla brandskyddsinformation och hur allmänheten 

kan förebygga och skydda sig vid olyckor. 

• informationsträffar för ideella organisationer, föreningar och grupper ska 

erbjudas. 

 

6.4.5 Utbildning 

 

• brandskyddsutbildning riktad till kommunala förvaltningar ska erbjudas. 

• boende utanför centralorten där insatstiden kan bli lång, kan erbjudas 

brandskyddsutbildning. 

• grundskolans elever ska erbjudas brandskyddsutbildning. 

 

6.4.6 Fysisk planering 

 

• planärenden i kommunen ska granskas ur brand- och säkerhetssynpunkt. 

• medverka vid tekniskt samråd. 

• tillståndsansökningar för hantering enligt LBE ska handläggas av 

räddningstjänsten. 

• remisser från myndigheter handläggs utifrån person- och utrymningssäkerhet. 

• i samband med byggprocessen ska räddningstjänsten medverka samt granska 

brandskyddsbeskrivningen. 

 

6.4.7 Systematiskt brandskyddsarbete - SBA 

 

• Fastighets- och verksamhetsägare i kommunens geografiska område ska 

fortlöpande informeras om sitt ansvar och sina skyldigheter att upprätthålla ett 

gott SBA. 

• Kommunen och de kommunala bolagen ska i alla verksamheter fortsätta arbeta 

systematiskt med brandskyddet och dess dokumentation. 
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6.5 Säkerhets- och prestationsmål 

 

De övergripande målen för det olycksförebyggande arbetet gäller för hela 

kommunkoncernen. 

Den samhällsinriktade olycksförebyggande verksamheten hos räddningstjänsten i 

Smedjebacken ska utvecklas med fokus på stöd till den enskilde, anpassning av 

tillsynsverksamheten samt fördjupat och breddat samhällsperspektiv – allt i syfte att 

sänka olycksfrekvensen och minska konsekvenserna av inträffade händelser. 

 

Inriktningen är att räddningstjänstens arbete ska vara omvärldsbaserat och inte bara 

förebygga brand utan också att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor. 

 

6.5.1 Brandsäkerhet 

Säkerhetsmål 

• Antalet bränder i bostäder och bränder med stora konsekvenser ska minska. 

• Medborgarnas kunskap och förmåga att förebygga och hantera bränder ska 

öka. 

• Andelen fungerande brandvarnare ska öka. 

• Personsäkerheten i egna hem för äldre ska öka. 

 

Prestationsmål 

För att nå målet ska räddningstjänsten: 

• Kontrollera brandvarnare och släckutrustning vid samtliga larm. 

• Anordna riktad information/utbildning till hushåll med värmepannor/kaminer 

med hjälp av skorstensfejarmästaren. 

• Alla kommunanställda ska vart fjärde år erbjudas att delta i anpassade 

brandskyddsutbildningar. 

• Utveckla sociala medier med mer riktad information om brandskydd samt öka 

antalet besökare på dessa. 

• Utföra tillsyn enligt tillsynsplan. 

• Informera/utbilda årligen alla elever i årskurs två om brandinformation 

motsvarande Flammys brandskola 

• Delta i kampanjer och liknande, t.ex. öppet hus och information på publika 

platser vid minst tre tillfällen per år. 

• Delta i projektet om ”individanpassat brandskydd”. 

• Alla tillstånds- och remissvar ska handläggas skyndsamt. Tillstånd ska 

påbörjas och remisser ska färdigställas senast 14 dagar efter att fullständigt 

underlag inkommit till Räddningstjänsten. 
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6.5.2 Trafiksäkerhet 

Säkerhetsmål 

• Barn och ungdomars kunskap om trafiksäkerhet ska öka. 

 

Prestationsmål 

För att nå målet ska kommunen: 

• Utveckla sociala medier med mer riktad information samt öka antalet besökare 

på dessa. 

• Delta i kampanjer för ökad trafiksäkerhet och bidra till ökad reflexanvändning. 

 

6.5.3 Vattensäkerhet 

Säkerhetsmål  

• Säkerheten vid hamnar, badplatser och bryggor ska öka. 

• Andelen vattenlivräddningsutrustning vid hamnar och badplatser ska öka i 

kommunen. 

• Användandet av vattensäkerhetsutrustning, såsom flytvästar, ska öka. 

 

Prestationsmål 

För att nå målet ska kommunen: 

• Utföra årliga tillsyner på kommunala badplatser och hamnar. 

• Informera på sociala medier och via tex båtklubbar vikten av att använda 

flytvästar. 

 

6.5.4 Naturrelaterade händelser 

Säkerhetsmål 

• Konsekvenser av eventuella naturrelaterade olyckor ska minskas 

• Skapa en medvetenhet bland medborgarna om naturrelaterade olyckor och 

eventuella konsekvenser av dessa. 

• Skapa en kunskap hos medborgare om tillgängliga resurser vid större 

händelser. 

 

 

Prestationsmål 

För att nå målet ska kommunen: 

• Utveckla sociala medier med mer riktad information samt öka antalet besökare 

på dessa. 

• Öka informationsinsatserna om skogsbränder till t.ex. markägare. 

• Informera om vikten att kunna vara självförsörjande under 72 timmar. Invånare 

i kommunen förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter samt förmåga att 

ordna värme och informationsinhämtning 
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6.5.5 Räddningstjänst 

Säkerhetsmål 

• Det mänskliga lidandet till följd av olyckor ska minimeras. 

• Räddningstjänsten i Smedjebackens kommuns ska vid slutet av kommande 
mandatperiod vara bland de 25 kommuner med kortast responstid av 

pendlarkommunerna nära mindre tätort, det vill säga den tid från det att larmet 

inkommer till SOS och tills räddningstjänsten är på olycksplatsen. 

• Kvalitén på räddningstjänstens insatser och händelserapportering till MSB ska 

öka. 

 

Prestationsmål 

För att nå målet ska räddningstjänsten: 

• Förbättra rutiner kring avvikelserapportering. 

• Utvärdera genomförda insatser i större omfattning och erfarenheter ska vara 

kända i organisationen samt bland andra berörda aktörer i samhället. 

• Anpassa och optimera utryckningsfordon, utrustning och fordonståg utifrån 

riskbilden i kommunen. 

• Kvalitetssäkra tider i händelserapporten för att responstiderna ska bli korrekta. 

 

6.5.6 Tung industri och farlig verksamhet 

Säkerhetsmål 

• Räddningstjänsten ska upprätta nya och revidera befintliga insatsplaner. 

• Räddningstjänstens samverkan med industrin ska öka. 

 

Prestationsmål 

För att nå målet ska räddningstjänsten: 

• Samöva insatsplaner med industrin. 

• Ha en kontinuerlig dialog om förändringar i riskbilden. 
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7 Förebyggande – förmåga och verksamhet  
 

 

Smedjebacken ska vara en trygg kommun att leva och vistas i. Antalet olyckor i 

kommunen ska minskas och följderna av inträffade olyckor minimeras. Kommunen 

ska underlätta för den enskilde att själv ta ansvar för att förebygga olyckor och ohälsa. 

För att nå målen har kommunen beslutat att arbeta inom följande områden: 

 

• Brandskydd 

• Trafiksäkerhet 

• Brottsförebyggande 

• Krishantering 

• Fallolyckor 

• Folkhälsa 

• Vattensäkerhet 

 

Målen beskrivs i kapitel 6. 

 

 

7.1 Tillsyn enligt LSO och LBE, tillstånd enligt LBE 

 

Tillsyn enligt LSO och LBE ska genomföras av räddningstjänsten enligt särskild 

tillsynsplan. Särskild vikt läggs vid objekt med publik verksamhet, samt objekt med 

verksamhet där konsekvenserna av olyckor kan bli allvarliga. Tillsynen ska säkerställa 

ett skäligt brandskydd enligt LSO och rätt hantering och förvaring av brandfarliga och 

explosiva varor enligt LBE. 

 

Tillstånd enligt LBE utfärdas av Räddningstjänsten. 

 

Kommunens olycksförebyggande verksamhet utförs av personal som ska lägst ha 

”Tillsyn A” eller motsvarande. 

 

 

7.2 Brandförebyggande - Att stödja den enskilde 

 

Elever i grundskola ska årligen nås av brandskyddsinformation. 

För spridning av brandskyddsinformation används bland annat kommunens hemsida 

och sociala medier, informationskampanjer samt aktivt samarbete med media. 

 

Räddningstjänsten utbildar anställda i kommunkoncernen i rollerna ansvariga och 

kontrollanter för SBA-arbetet. 

Merparten av medarbetarna får grundläggande brandskyddsutbildning, där de lär sig 

identifiera brandrisker, hur de ska agera vid en brand och hantera handbrandsläckare 

och brandfilt. Vi erbjuder även HLR-utbildning till medarbetarna. 
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Vi har öppet hus på brandstationen för allmänheten minst 2 gånger per år. Vi 

informerar i andra evenemang för allmänheten som t ex mässor, träffar i bystugor med 

kommuninformation, mm. 

 

Under mandatperioden ska vi arbeta för att öka tryggheten i områden där vi har en 

responstid över 30 min och utbilda och utrusta personer som kan göra en första 

inledande insats för boende i grannskapet.  

 

Vi får frågor från enskilda på telefon och e-post, som vi hjälper direkt eller hänvisar 

till lämplig instans. På kommunens sociala medier kan de också få svar och råd på sina 

frågor. 

 

 

7.3 Rengöring och brandskyddskontroll 

 

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av anordningar såsom eldstäder och 

imkanaler är en viktig del i det förebyggande arbetet. 

 

Kommunen ska ansvara för att rengöring (sotning) sker enligt 3 kap 4 § i LSO. 

Rengöring av eldstäder och rökkanaler samt brandskyddskontroller utförs på 

entreprenad. 

Brandskyddskontroll utförs av lägst skorstensfejartekniker eller motsvarande. 

För frågor rörande rengöring, frister samt brandskyddskontroll ansvarar Miljö- och 

byggnadsnämnden. 

 

Handläggning av ärenden angående rengöring i egen regi, s.k. ”egensotning” sker efter 

skriftlig ansökan från den enskilde fastighetsägaren. Ansökan handläggs av 

räddningstjänsten på delegation av Miljö- och byggnadsnämnden. 

 

 

7.4 Kommunens olycksförebyggande verksamhet 

 

Kommunens olycksförebyggande verksamhet ska främja människors förmåga att 

skydda sig själva och andra, samt egendom och miljö. 

 

Badplatser och andra områden nära sjöar och vattendrag, där ett större antal personer 

regelbundet vistas, ska vara försedda med livräddningsutrustning. 

 

Rutiner för tillfällig övernattning i kommunala lokaler fastställs av räddningstjänsten. 

 

Kommunen kan utfärda eldningsförbud. 

 

7.4.1 Den enskildes ansvar 

 

I LSO står ”Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om 

en olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för 
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miljön skall, om det är möjligt, varna dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. 

Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara 

för en brand eller en sådan olycka.”  

Av lagen framgår även att ägare/nyttjanderättshavare till byggnader eller andra 

anläggningar har ett stort och tydligt ansvar för skydd och säkerhet inte minst vid 

farlig verksamhet. Den enskilde åläggs dels att hålla utrustning för släckning av brand 

och för livräddning vid brand eller annan olycka och vidta de åtgärder som behövs för 

att förebygga brand men även för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 

Skyldigheterna anges i 2 kap. LSO.  

 

 

7.4.2 Kommunens ansvar 

 

Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för räddningstjänstens skadeavhjälpande 

verksamhet och att följa upp kommunens arbete enligt LSO. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsyn enligt LSO, tillsyns- och 

tillståndsfrågor enligt LBE samt kommunens sotningsärenden. 

 

För information till allmänheten ansvarar RC och tar hjälp av kommunens 

kommunikatörer. 

 

Tekniska kontoret ansvarar för livräddningsutrustningen och tillsynen av kommunens 

badplatser. 

 

7.4.3 Statens ansvar 

 

Lagen om skydd mot olyckor fastställer följande som statlig räddningstjänst. 

Fjällräddningstjänst, Sjöräddningstjänst, Flygräddningstjänst, Efterforskning av 

försvunna personer i andra fall, Miljöräddningstjänst till sjöss, Räddningstjänst vid 

utsläpp av radioaktiva ämnen och sanering efter sådana utsläpp från en kärnteknisk 

anläggning. 

All annan räddningstjänst är kommunal. 

 

I de fall som Smedjebackens räddningstjänst samverkar med Länsstyrelsen är vid 

större geografiska och resurskrävande händelser då länsstyrelsen tar över som 

räddningsledare eller vid utsläpp och sanering av radioaktiva ämnen. 

Samverkan med Polisen kan ske vid efterforskning av försvunna personer i andra fall 

än fjäll-, sjö- och flygräddningstjänst. Dessa tre fall är inte aktuella i kommunen. 

 

  



Sida 31 av 44 

 

8 Räddningstjänst – förmåga och verksamhet  
 

8.1 Övergripande beskrivning 

 

Den olycksavhjälpande verksamheten ska ha personal, utrustning och kunskap för att 

kunna genomföra räddningsinsats inom ramen för LSO. 

 

Den skadeavhjälpande verksamheten ska genom samverkan/avtal med angränsande 

kommuner och organisationer bedrivas och organiseras så att uthållighet uppnås. 

 

8.1.1 Tillgång till egna resurser 

 

 

Arbetsuppgift  Med egen I samverkan 

 personal med annan 

  räddningstjänst 

Utvändig släckning av byggnad X 

Utvändig livräddning från byggnad upp till 32 m X 

Utvändig släckning av byggnad upp till 32 m X 

Livräddning med rökdykare i byggnad med  

normal risknivå X 

Samtidig utvändig släckning och livräddning i 

byggnad med normal risknivå X 

Skogsbrand i mindre omfattning  X 

Losstagning av skadade vid trafik- eller tågolycka 

eller annat nödläge X 

Första omhändertagandet av skadad.  X 

Indikering av miljö- och hälsofarliga ämnen samt 

radioaktivt ämne X 

Ytvattenlivräddning med båt.  X 

Länspumpning av enstaka byggnader och  

oljeskadebekämpning i mindre omfattning X 

Transport av skadade enl. Hälso- och sjukvårdslagen i 

terräng enligt avtal med Region Dalarna X 

Ledning och samordning av flera samtidigt pågående 

mindre räddningsinsatser. Stabsverksamhet.   X 

Ledning och samordning av större räddningsinsatser. 

Stabsverksamhet  X 

Livräddning och släckning med minst 2 rökdykargrupper  X 

Livräddning med rökdykare, ”hög risknivå”.  X 

Släckning vid utflöde av större mängd brandfarlig vätska  X 

Kemdykarinsats Nivå 2 och Skyddsklass 3  X 

Vattendykarinsats  X 
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Förmågan ska särskilt anpassas efter de mest förekommande händelserna i kommunen, 

nämligen brand i byggnad, brand utomhus och trafikolycka. För att utföra 

räddningsinsatser finns släck-/räddningsenheter, höjdenhet, tankenhet, och 

specialenheter. 

 

Kommunens räddningstjänst ska ha förmåga att genomföra räddningsinsatser med 

egen personal eller i samverkan med andra räddningstjänster. Vi ska ha utbildad 

brandpersonal som ständigt finns i beredskap så att första brandbil kan lämna 

brandstationen inom 5 minuter. Räddningsstyrkan består av 1 styrkeledare samt 5 

brandmän. 

 

I organisationen finns på heltid Räddningschef, Brandinspektör samt en administratör. 

 

Vid händelser som kräver mer resurser eller specialkompetenser begär RL dessa från 

LB (LarmBefäl). LB kan själv ta dessa beslut och informerar det till RL. 

 

8.1.2 Kompetens 

 

I kommunen ska finnas Räddningschef som ska lägst ha ”Räddningsledning B” och 

”Tillsyn B” eller motsvarande äldre utbildning. 

Styrkeledare ska ha lägst ”Räddningsledning A” eller motsvarande. För att vara 

räddningsledare krävs dessutom delegation från räddningschefen. 

Brandmän ska ha genomgått MSB:s utbildning ”Grib” eller motsvarande äldre 

utbildningar. 

 

8.1.3 Utbildning och övning 

 

Internutbildningen för personal i utryckningstjänst ska minst ha den omfattning som 

anges: 

• Styrkeledare samt brandmän 50 tim./år Allmän räddningstjänstutbildning 

• Samtlig personal 6 Tim/år Sjukvård 

• Styrkeledare (L1) 16 tim./år Räddningsledning, samverkan 

 

RDM ombesörjer övning och utbildning av Insatsledare och högre befäl för att 

säkerställa att befäl i respektive nivå har rätt kompetens. 
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8.1.4 Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner 

 

Smedjebackens kommun har tecknat avtal om Räddningstjänstsamverkan över 

kommungränser med samtliga kommuner i Dalarna. Syftet med avtalet är att utan 

hinder av kommungränser, på snabbaste och effektivaste sätt, kunna biträda varandra 

vid insatser för kommunal räddningstjänst inom de geografiska områden som avses 

framgå av Metria framtagen täckningskarta. 

Dessutom har kommunen tecknat separata 

avtal gällande ömsesidig gränslös samverkan 

med räddningstjänster som gränsar till vår 

kommun. 

Avtalet innebär att den räddningsstation som 

har den snabbaste insatstiden till skadeplatsen 

alltid blir larmad först oavsett var olyckan har 

inträffat. 

 

Räddningstjänster som vi har avtal med är: 

• Räddningstjänsten DalaMitt 

• Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

• Räddningstjänsten Skinnskatteberg 

• Nerikes Brandkår 

 

VB och VRC i RiS systemledning har delegation att besluta om vilka uppdrag 

Smedjebackens räddningstjänst ska larmas ut på. De ska även se till att beredskapen i 

kommunen upprätthålls antingen genom omfördelning av RiS:s styrkor eller kalla in 

ytterligare RIB i Smedjebacken.  

 

 

8.1.5 Brandvattenförsörjning 

 

Inom tätorterna i kommun: Smedjebacken-, Söderbärke-, Vad- samt Harnäs-området 

ska det finnas brandposter anslutna till kommunens vattenledningsnät. Brandpostnätet 

ska uppfylla kraven enligt Svenska vatten- och avloppsföreningens anvisningar, t ex 

plombering av brandposten. 

 

Tekniska kontoret ansvarar för underhåll, provning, kontroll samt märkning av 

brandposterna i kommunen. Där brandpostnätet inte är utbyggt ska räddningstjänsten 

ha tillgång till vattentransport via egen tankbil eller med hjälp från andra 

räddningstjänster.  

 

8.1.6 Insatstider 

 

Insatstiden är tiden från det att beredskapsstyrka larmas, till dess styrkan påbörjar 

räddnings- och/eller släckningsarbetet på händelseplatsen. Beräkningar på insatstider 

inom kommunen är framtagna. Bilaga ? 
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8.1.7 Utlarmning / Samband 

 

SOS Alarm AB utför utlarmning av räddningstjänsten enligt avtal. Efter mottagning 

av inkommande 112-samtal verkställs larmet. På brandstationen finns utlarmnings-

utrustning som aktiveras av SOS Alarm. Utrustningen har två av varandra oberoende 

larmvägar. 

Larmet skickas till personalen primärt via personsökare och som komplement får 

vakthavande grupp larmet via Daedalos Respons-app. 

 

Som sambandssystem vid samverkan med andra myndigheter används det nationella 

lednings- och sambandssystemet RAKEL. 

 

8.1.8 Varning och information till allmänheten 

 

Varning till allmänheten kan ske med VMA via radio, television, VMA-anläggning i 

Smedjebacken (signal och tal) och sociala medier. 

 

Information till allmänheten sker kontinuerligt på kommunens hemsida. För att nå 

dem med någon form av funktionsnedsättning finns det möjlighet till funktionen 

”Talande Webb” som ett hjälpmedel. För att nå personer med annan etnisk bakgrund 

finns möjlighet till ”Google translate ” via hemsidan. Integrationsenheten i kommunen 

kan hjälpa till att förmedla information till invånare med invandrarbakgrund. 

 

8.1.9 Allmänhetens möjlighet att larma. 

 

Det ska finnas möjlighet för allmänheten att larma räddningstjänsten via en larmknapp 

som är placerad i ett skåp på utsidan av brandstationen. 

 

Vid avbrott eller störningar i det allmänna telenätet ska larm till SOS kunna ske från 

brandstationen och/eller utposterad personal vid kommunens informationsplatser. 
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8.2 Beskrivning per olyckstyp 

 

8.2.1 Brand i byggnad 

 

Rädda liv, utrymning, släcka branden, begränsa skador på egendom och miljö, ledning 

och samordning 

 

Inom Smedjebackens kommun finns byggnadstyper såsom villor, lägenheter, 

industrier, lantbruk, skolor och vårdanläggningar. 

 

Effekter 

• Hotade liv räddas - alla personer ska vara utrymda ur byggnaden  

• Fördröja brandförloppet innan inträngning. 

• Brandspridning till omkringliggande byggnader är förhindrad 

• Branden är släckt i startbyggnaden 

• Miljöskadliga ämnen är omhändertagna 

 

Uppgifter 

• Utvändig släckning till startutrymmet. 

• Invändig livräddande insats.  

• Utrymning via räddningstjänstens höjdfordon eller stegar. 

• Vattenbegjutning av andra byggnader. 

• Utvändig brandsläckning. 

• Uppsamling av släckvatten. 

Resurser 

• Samtlig personal ska ha kompetens att kunna göra inledande släckinsats med 

hjälp av befintliga släcksystem på fordon.  

• Samtlig personal ska kunna genomföra en invändig livräddning- och 

släckningsinsats med rökdykning och i samverkan med annan resurs kunna 

genomföra motsvarande i lokaler med långa inträngningsvägar.  

• Samtlig personal ska ha utbildning och övning i att genomföra säkert 

omhändertagande av släckvattnet 

 

8.2.2 Brand utomhus 

 

Rädda liv, utrymning, släcka branden, begränsa skador på egendom och miljö, ledning 

och samordning 

 

Effekter 

• Hotade liv räddas - alla personer ska vara utrymda från riskområdet  

• Begränsa och fördröja brandförloppet. 

• Släcka branden 

• Miljöskadliga ämnen är omhändertagna 
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Uppgifter 

• Släckning av startobjekt. 

• Livräddande insats.  

• Utrymning av hotade personer och djur. 

• Förhindra brandspridning. 

• Skydda egendom 

• Uppsamling av släckvatten. 

 

Resurser 

• Samtlig personal ska ha kompetens att kunna göra inledande släckinsats med 

hjälp av befintliga släcksystem på fordon.  

• Samtlig personal ska kunna genomföra livräddning- och släckningsinsats med 

rökdykning och i samverkan med annan resurs kunna genomföra motsvarande 

vid större händelser och komplexa miljöer.  

• Samtlig personal ska ha utbildning och övning i att genomföra säkert 

omhändertagande av släckvattnet 

 

8.2.3 Trafikolycka 

 

Rädda liv, förhindra följdolyckor, begränsa skador på miljö, minska samhällspåverkan 

utan avkall på säkerheten, ledning och samordning 

 

Effekter 

• Hotade liv räddas - alla personer ska vara utrymda från riskområdet  

• Förhindra följdskador och -olyckor. 

• Minska samhällspåverkan. 

• Miljöskadliga ämnen är omhändertagna 

 

Uppgifter 

• Skapa säker skadeplats 

• Livräddande insats och säker losstagning 

• Samverka med övriga aktörer 

• Förhindra brand. 

• Uppsamling av släckvatten och ev. skum 

 

Resurser 

• Samtlig personal ska ha kompetens att kunna göra inledande släckinsats med 

hjälp av befintliga släcksystem på fordon.  

• Samtlig personal ska kunna genomföra livräddande insats med säker 

losstagning och urtag med efterföljande prehospitalt omhändertagande 

• Samtlig personal ska kunna upprätta säker skadeplats med buffertfordon och 

avspärrningar.  
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8.2.4 Olycka med farliga ämnen 

 

Rädda liv, utrymning, stoppa utsläpp, begränsa skador på egendom och miljö, minska 

samhällspåverkan utan avkall på säkerheten, ledning och samordning 

 

Effekter 

• Hotade liv räddas - alla personer ska vara utrymda från riskområdet  

• Förhindra följdskador och -olyckor. 

• Minska samhällspåverkan. 

• Miljöskadliga ämnen är omhändertagna 

 

Uppgifter 

• Skapa säker skadeplats 

• Livräddande insats 

• Samverka med övriga aktörer 

• Stoppa utsläpp och förhindra spridning 

• Uppsamling av farliga ämnen 

 

Resurser 

• Samtlig personal ska ha kompetens att påbörja kemdykning för rädda liv, 

stoppa utsläpp, förhindra spridning, uppsamling och sanering av farliga ämnen.  

• Samtlig personal ska kunna genomföra livräddande insats med personsanering. 

• Samtlig personal ska kunna upprätta säker skadeplats med säkerhetszoner och 

personsaneringsplats. 

 

8.2.5 Naturolycka 

 

Rädda liv, evakuering, begränsa skador på egendom och miljö, minska 

samhällspåverkan utan avkall på säkerheten, ledning och samordning 

 

Effekter 

• Hotade liv räddas - alla personer ska vara utrymda från riskområdet  

• Förhindra följdskador och -olyckor. 

• Minska samhällspåverkan. 

 

Uppgifter 

• Livräddande insats 

• Samverka med övriga aktörer 

• Transport i terräng 

 

Resurser 

• Samtlig personal ska ha kompetens att köra Bandi och 4-hjuling i terräng.  

• Samtlig personal ska kunna genomföra livräddande insats och akut 

omhändertagande av skadade. 

• Samtlig personal ska kunna upprätta säker skadeplats med avspärrningar. 
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8.2.6 Drunkning 

 

Rädda liv, ledning och samordning 

 

Effekter 

• Livräddning  

• Förhindra följdskador och -olyckor. 

 

Uppgifter 

• Livräddande insats 

• Samverka med övriga aktörer 

• Transport på vatten och i terräng 

 

Resurser 

• Samtlig personal ska ha kompetens att navigera och köra räddningsbåt på 

Barken och köra mindre motorbåt och hantera hansabräda på sjöar och 

vattendrag. 

• Samtlig personal ska ha kompetens att utföra ytlivräddning och fridyka ner till 

4 meter.  

• Samtlig personal ska kunna genomföra livräddande insats och akut 

omhändertagande av skadade. 

 

8.3 Ledning i räddningstjänsten 

 

8.3.1 Samverkansavtal systemledning 

 

Insatsledare (IL) har beredskap i hemmet och larmas enligt larmplan eller på begäran. 

Svarar på Rakel/telefon inom 90 sek. 

Vakthavande befäl (VB) är i tjänst 24/7 på SOS Alarm i Falun och aktiveras av SOS 

under larmsamtalet, där VB också har medlyssning. 

Vakthavande Räddningschef (VRC) är i tjänst dagtid och har beredskap i hemmet 

övrig tid Svarar på Rakel/telefon inom 90 sek. 

Regional Insatsledare (RIL) är i tjänst 24/7 på brandstationen i Falun. Svarar på 

Rakel/telefon inom 90 sek när VB bedömer att behov finns. 

 

 

Smedjebackens kommun har avtal med Räddning i Samverkan, RiS, om gemensam 

systemledning. Det innehåller ledningsnivåerna Vakthavande Räddningschef (VRC), 

Vakthavande befäl (VB) och Regional Insatsledare (RIL). 

Insatsledare (IL) är avtalat med Räddningstjänsten Dalamitt.  

VB stödjer SOS-operatör före insats vid larmsamtalet och Räddningsledare (RL) 

under och efter insats med strategiska och normativa åtgärder. 
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Övergripande ledning, VB, LB och VRC 

Ansvarar för den samlade utryckningsverksamheten i RiS. Här ligger att ha överblick 

över samtliga pågående insatser och framförhållning och beredskap för eventuella 

kommande insatser. Ansvaret att systemet ”RiS” har förmåga att hantera alla aktuella 

händelser. Fördelning av RiS:s och Smedjebackens resurser till Insatsledningens 

behov hanteras av systemledningen. 

▪  - Beslutar om beredskapen (inom de ramar som Räddningschefen har beslutat.) 

▪  - Överblick över det samlade hjälpbehovet och riskbilden. 

▪  - Stödjer Insatsledningen med resurstilldelning. 

 

Ska alltid eftersträva att arbeta i en längre tidsaxel än Insatsledningen. 

 

Insatsledning, IL 

Ansvarar för att leda en insats och för att hjälpbehovet inom en händelse tillgodoses. I 

RiS ligger normalt Räddningsledarskapet på denna ledningsnivå. 

▪  - Beslutar om den enskilda insatsens mål och taktiska genomförande. 

▪  - Beslutar om och fördelar arbetsuppgifter. 

▪  - Samordnar den enskilda insatsens genomförande. 

▪  - Rapporterar till Sos Alarm och samverkar med systemledning. 

▪  - Begäran av resurser sker via systemledning.  

 

Ska alltid eftersträva att arbeta i en längre tidsaxel än Uppgiftsledningen.  

 

Uppgiftsledning, SL 

Ansvarar för att leda och genomföra enskilda, tilldelade arbetsuppgifter och för att 

delar av det totala hjälpbehovet tillgodoses. Exempel på detta är en sektorchef vid en 

större insats. 

 - Rapporterar till Insatsledningen.  

 

Ledningsstöd  

Ett ledningsstöd utgör stöd till någon av ledningsnivåerna. Utgörs ibland av en enskild 

person, ibland av en stab. 

▪ Kan t.ex. arbeta med analys, planering, mediahantering, uppföljning av beslut 

och effekt. 

Kan också ge mer ”direkt” hjälp så som t.ex. samband, plottning, dokumentation, etc. 

 

8.4 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser 

 

Vid vissa samtidiga eller omfattande händelser är Smedjebackens resurser inte 

tillräckliga. RiS övergripande ledning har då mandat och förmåga att genom 

förstärkningslarm anpassa förmågorna utifrån behoven att kunna hantera vissa typer 

av händelser. 

Större olyckor kräver förmåga till samverkan och ledning av räddningsinsatser. 

Genom att använda RiS totala förmågor och resurser genom samverkan med andra 

kommuner, myndigheter och organisationer finns en förmåga och uthållighet att klara 

av både större olyckor och flera olyckor som hanteras samtidigt. Samverkan ger också 

möjlighet till en större uthållighet vid långvariga insatser. 
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8.4.1 Samtidiga räddningsinsatser 

 

Inom kommunens geografiska område inträffar samtidiga larm till 

räddningstjänstuppdrag eller annat uppdrag, 0-2 ggr/år. 

Om fler larm inkommer larmas resurser från närmast angränsande station. 

 

 

8.4.2 Olyckor som kräver nationella och internationella resurser 

 

Olyckor med katastrofala följder inträffar mycket sällan men har så stora 

konsekvenser att samhället måste ha en viss förmåga. Vid denna typ av olyckor kan 

även nationella och internationella resurser krävas. 

För att hantera resurser som ställs till räddningstjänstens förfogande vid en större 

händelse inom Dalarnas län finns en resurssamordnande funktion. Funktionen 

benämns ”Resurssamordnande funktion för räddningstjänst i Dalarna” RFD. RFD kan 

aktiveras av Länsstyrelsens TIB. Funktionens uppgift är att öka möjligheterna till ett 

effektivt samarbete mellan räddningstjänsterna genom att på ett effektivt sätt fördela 

till länet tillförda resurser. Funktionen fördelar resurser som tillförs länet nationellt, 

internationellt, från kommunal räddningstjänst eller annan aktör som kan bidra med 

resurser. 

I Dalarna finns dessutom ett antal brandbefäl som är utsedda att leda de 

räddningsinsatser som Länsstyrelsen kan ta över ansvaret för från kommunerna. Dessa 

presumtiva regionala räddningsledare kan också aktivera RFD. 

Vid omfattande eller speciella olyckor finns även ett antal nationella resurser vilka ger 

räddningstjänsten tillgång till ytterligare förstärkningsresurser. 

Förstärkningsresurserna samordnas av MSB och finns strategiskt placerade över 

landet. 

8.5 Räddningstjänst under höjd beredskap 

 

8.5.1 Höjd beredskap 

 

Totalförsvaret regleras i Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 

Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar. Det civila försvaret skall 

värna civilbefolkningen, säkerställa viktiga samhällsfunktioner och bidra till 

Försvarsmaktens förmåga. Kommunal räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) 

ingår i det civila försvaret.  
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Kommunkoncernen genomför utbildning, övning och andra nödvändiga förberedelser 

för ökad förmåga i civilförsvaret. Utöver normala fredstida uppgifter ska 

räddningstjänsten även anpassas att ansvara för: 

 

• utmärkning och röjning av farliga områden 

• indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska 

stridsmedel 

• lokalisering av instängda personer samt utföra räddningsinsats i rasområden, 

skyddsrum mm. Detta görs t ex tillsammans med räddningshundgrupper 

• deltagande i åtgärder för första hjälpen och transport av skadade samt allmänt 

befolkningsskydd. 
 

Räddningstjänsten ska delta i åtgärder för första hjälp och transport av skadade och för 

befolkningsskydd.  

Enligt LSO 8 kap. 4§ kan dessutom personal inom räddningstjänsten tas i anspråk för 

uppgifter som inte berör den egna kommunen.  

Organisationen vid höjd beredskap bygger på den fredstida organisationen och dess 

ansvarsområden. Utifrån planeringsinriktningar från centrala myndigheter inriktas 

planeringsarbetet på att säkerställa förmåga och uthållighet i händelse av fredstida 

kriser. Planeringsarbete genomförs utifrån den nu gällande 

kommunöverenskommelsen för civilt försvar som omfattar arbete med 

krigsorganisation, kompetenshöjande åtgärder samt säkerhetsskydd. 

 

 

8.5.2 Information och varning av allmänheten 

 

Information till allmänheten om hur de själva kan förebygga och skydda sig och hur 

varning sker vid olyckor finns bland annat på kommunens och räddningstjänstens 

sociala medier.  

I Smedjebackens tätort finns ett system för utomhusvarning bestående av ljudsändare 

som kan ge signalen ”Viktigt meddelande”. Avtal finns med radio och TV om 

sändning av varnings- och informationsmeddelande. SOS Alarm kan skicka ut talade 

meddelanden och SMS till telefoner inom ett geografiskt område.  

 

När en extraordinär händelse inträffar i kommunen ska kommunens hemsida 

uppdateras med aktuell information om händelsen. Informationen finns även vid 

kommunens förutbestämda informationsplatser. 
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9 Uppföljning, utvärdering och lärande 
 

 

9.1 Uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten  

 

Kommunen ska genom egenkontroll följa upp och utvärdera den egna verksamheten. 

Smedjebackens kommun gör detta genom ett internkontrollreglemente fastställd av 

kommunfullmäktige. Begreppet internkontroll innebär att man på ett strukturerat sätt 

håller ordning på sin verksamhet. Kontroll sker årligen av ett antal utvalda rutiner. 

Kommunens revisorer gör årligen stickprovskontroller av dokumentationen. 

Räddningstjänstens verksamhetssystem Daedalos, samt skrivna instruktioner används 

som underlag vid egenkontrollen. 

Varje vecka vid beredskapsbyte träffas befälen för att reflektera över senaste 

insatserna, vad gäller förlopp, orsak och genomförande med rutiner, metoder och 

utrustning. Det leder ibland till ändrade rutiner och metoder, ny utrustning som snarast 

införs och övas av räddningsstyrkorna. 

9.2 Undersökning av olycksförloppet 

 

Räddningstjänsten i Smedjebacken ansvarar för att alla olyckor som föranlett 

räddningsinsats undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, 

olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. Det görs bland annat genom att 

samtliga räddningsinsatser registreras i ett händelserapporteringssystem och skickas 

till MSB.  

Vid insatser som anses extra intressanta ur någon aspekt genomförs särskild 

olycksundersökning. 

 

Dessa kan vara: 

1. Olyckor med dödsfall. 

2. Brand i byggnad. (VB i samverkan med RL bedömer). 

3. Trafikolycka med svåra personskador. 

4. Misstanke om anlagd brand. 

5. Insatser där egen personal skadas. 

6. När VB beslutar om undersökning. 
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Bilaga A: Dokumentförteckning 
 

20 § Kommunen ska i bilaga till handlingsprogrammet ange en förteckning 

över relevanta avtal som kommunen träffat med anledning av det som 

kommunen beskriver i sitt handlingsprogram. De avtal som anges ska vara 

de som gäller vid tidpunkten för varje handlingsprograms fastställande. 

21 § Kommunen ska i bilaga till handlingsprogrammet ange till 

handlingsprogrammet närliggande, relevanta dokument och vem som har 

beslutat dessa och när. De dokument som anges ska vara de som gäller vid 

tidpunkten för varje handlingsprograms fastställande. 

 

RDM-avtal 

RiS-avtal 

Övriga RTJ Gränslös räddningstjänstsamverkan Dalarna, Skinnskatteberg, Nerike 

Räddningstjänst. 

IVPA 

RVR 

Krisstöd och FRG 

 

Bilaga B: Beskrivning av samråd 
 

 

Samråd skickas till : 

Räddningstjänsten DalaMitt 

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 

Räddningstjänsten Skinnskatteberg 

Nerike Brandkår 

Region Dalarna 

Länsstyrelsen Dalarna 

MSB 

Kommunal Smedjebacken 

Vision Smedjebacken 

Brandmännens Riksförbund Smedjebacken 
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Bilaga C: Insatskarta för Smedjebackens kommun 
 



 

 
 

 
 
 

 
Kansliavdelningen 
Mona Hyttsten, 0240-660117 
mona.hyttsten@smedjebacken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-06-07 
Referens 

KS102 2022/00224 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Val av ersättare till kulturnämnden (S) 

Förslag till beslut 

Ny ersättare i kulturnämnden utses.      

Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval av ersättare i kulturnämnden efter Eira Henriksson (S) förrättas.      

 

Beslutet ska skickas till 

Kulturnämnden 

Lönekontoret 



 

 
 

 
 
 

 
Kansliavdelningen 
Mona Hyttsten, 0240-660117 
mona.hyttsten@smedjebacken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-06-07 
Referens 

KS102 2022/00277 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Val av ledamot i Ekomuseum Bergslagen (M) 

Förslag till beslut 

Ny ledamot i Ekomuseum Bergslagen utses.    

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att Håkan Berggren (M) har avsagt sig samtliga uppdrag 

behöver ny ledamot i Ekomuseum Bergslagen utses.   

Beslutet ska skickas till 

Ekomuseum Bergslagen 

Lönekontoret 



 

 
 

 
 
 

 
Kansliavdelningen 
Mona Hyttsten, 0240-660117 
mona.hyttsten@smedjebacken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-05-03 
Referens 

KS102 2022/00235 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Avsägelse från uppdraget som revisor (S) 

Förslag till beslut 

Ny revisor utses.        

Ärendebeskrivning 

Andreas Boström (S) har avsagt sig uppdragen som lekmannarevisor i 

Smedjebackens kommun, Samarkand2015 och Kolbäcksåns 

vattenvårdsförbund, samt som lekmannarevisorssuppleant i Bärkehus AB, 

Smedjebacken Energi AB och Smedjebacken Energi Nät AB.    

Beslutsunderlag 

Avsägelse inlämnad 2022-04-25  

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunrevisionen 

Samarkand2015 

Kolbäcksåns vattenvårdsförbund 

Bärkehus AB 

Smedjebacken Energi AB/Smedjebacken Energi Nät AB 



 

 
 

 
 
 

 
Kansliavdelningen 
Mona Hyttsten, 0240-660117 
mona.hyttsten@smedjebacken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-06-07 
Referens 

KS102 2022/00256 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Avsägelse ersättare i familje- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Ny ersättare i familje- och utbildningsnämnden utses.   

Ärendebeskrivning 

Anna Wallberg (V) har inlämnat avsägelse från uppdraget som ersättare i 

familje-och utbildningsnämnden.   

Beslutsunderlag 

Avsägelse   

 

Beslutet ska skickas till 

Familje- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 



 

 
 

 
 
 

 
Kansliavdelningen 
Mona Hyttsten, 0240-660117 
mona.hyttsten@smedjebacken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-06-13 
Referens 

KS379 2022/00219 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag om vindkraft 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för handläggning.     

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag har lämnats med förslag om utbyggnad av vindkraft på 

Uvberget.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag      

 





 

 
 

 
 
 

 
Kansliavdelningen 
Mona Hyttsten, 0240-660117 
mona.hyttsten@smedjebacken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-06-14 
Referens 

KS101 2022/00074 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Delgivningar  

Förslag till beslut 

Delgivningarna tas emot och läggs till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 

- Familje- och utbildningsnämndens beslut 2022-05-05 § 33 gällande 

rapportering av ej verkställda beslut och avbrott enligt 4 kap. 1 § SoL, 

kvartal 1, 2022. 

- Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2022-06-03 om att utse ny ersättare i 

kommunfullmäktige 

Avgången ersättare: Håkan Berggren (M) 

Ny ersättare: Cecilia Tomtlund (M)     
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