
 

 

 
 
 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-03-07 
 

  

Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 15 mars 2022 kl. 08:30, 

digitalt via Teams, för att behandla följande ärenden: 

Ärende Anteckningar  

1.  Information krisberedskap 
Dnr 2022/00118  

  

2.  Information om kommunens arbete med coronapandemin 
Dnr 2020/00170  

  

3.  Bokslutsinfo 2021 Smedjebackens kommun 
Dnr 2022/00005  

  

4.  Budgetförutsättningar och internpriser 2023 
Dnr 2022/00088  

  

5.  Tidplan och instruktion för nämndplan budget 2023, plan 
2024-2025 
Dnr 2022/00087  

  

6.  Uppdrag jämlik förskola och skola 2022 
Dnr 2022/00102  

Representanter från familje- 
och utbildningsnämnden deltar 
klockan 10:00 

 

7.  Uppföljning äldreomsorgssatsning 
Dnr 2020/00597  

  

8.  Uppföljning internkontrollplan 2021 
Dnr 2022/00011  

  

9.  Internkontrollplan 2022 KS ledning och stöd 
Dnr 2022/00012  

  

10.  Uppföljning avtalssamverkan E-arkivcentrum Dalarna 
Dnr 2022/00097  

  

11.  Uppföljning avtalssamverkan Ludvika 2021 
Dnr 2022/00101  

  

12.  Uppföljning avtalssamverkan Skinnskatteberg 2021 
Dnr 2022/00099  

  

13.  Finansiering av köp av anläggningar Allégården 
Dnr 2022/00038  

  

14.  Remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Dalarnas 
län 2022-2031 - RD21/07226 
Dnr 2021/00560  
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Ärende Anteckningar  

15.  Remiss av förslag till avtal gällande kollektivtrafik - 
RD21/05246 
Dnr 2021/00478  

  

16.  Remiss - Strategi för hållbar och smart specialisering i 
Dalarna 2022-2028 
Dnr 2022/00073  

  

17.  Internkontrollplan 2022 kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 
Dnr 2022/00045  

  

18.  Hagge Golfklubb ansökan om lån  
Dnr 2022/00093  

  

19.  Revisionsgranskning - Kommunstyrelsens och familje- 
och utbildningsnämndens arbete med att få individer som 
uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning 
Dnr 2021/00549  

  

20.  Val av ledamot i kommunstyrelsen arbetsutskott (S) 
Dnr 2022/00060 

  

21.  Delegationsärenden 
Dnr 2022/00002  

  

22.  Meddelanden 
Dnr 2022/00001  

  

 

Fredrik Rönning 

Ordförande 

Mona Hyttsten 

Sekreterare 
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2022-03-09 
Referens 

 

  

 
 Kommunstyrelsen 

Förstärkt tillfällig bemanning inom äldreomsorgen samt 
inköp av skyddsmaterial 

Förslag till beslut 

För att säkerställa bemanningen inom äldreomsorgen med anledning av 

Coronapandemin anslås 2 miljoner kronor från KS förfogandemedel till 

anställning av fler vikarier med månadslön under perioden juni till och med 

april 2022.  

För att säkerställa tillgången till nödvändigt skyddsmaterial anslås 200 tkr 

från KS förfogandemedel.  

Avräkning och slutreglering äger rum i maj 2022. 

Ärendebeskrivning 

Coronapandemin påverkar fortfarande omsorgens verksamheter. Äskande på 

sammanlagt 2,2 mkr har inkommit från omsorgsförvaltningen för att dels 

klara bemanningen, dels säkerställa tillgången på skyddsutrustning inklusive 

snabbtester.  

 

För att klara av kontinuiteten i vård- och omsorgsverksamheten, skapa 

uthållighet och minska smittspridningen behöver extra resurser tillföras. 

Enligt omsorgsförvaltningens beräkningar rör det sig om 2 miljon kronor i 

ökade lönekostnader för perioden. Det är dock svårt att i nuläget uppskatta 

den exakta merkostnaden. Förslaget innebär därför att återrapport och 

slutavräkning görs i maj för perioden januari t.o.m. april 2022. 

 

Skrivelsen innehåller även äskande om medel för inköp av skyddsutrustning 

inklusive ytterligare inköp av snabbtester totalt 200 tkr.   

 

I tjänsten 

 

Susanne Hedman Jensen 

Kommunchef  

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-03-09 

Skrivelse från förvaltningschefen inom omsorgsförvaltningen 

Kopia 
Förvaltningschefen inom omsorgsförvaltningen 

Omsorgsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

mailto:Susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se


 

 2022-03-10 
   

Smedjebackens kommun  Omsorgen  777 81 Smedjebacken  E-post  kommun@smedjebacken.se 

Telefon: 0240-66 00 00  Telefax: 0240-742 41  Bankgiro:820-9538  Org.nr: SE2120002205  Säte Smedjebacken 

Äskande 
 

På grund av den pågående pandemin som fortfarande belastar omsorgens verksamheter hårt äskar 

omsorgsförvaltningen om ramförstärkning från KS förfogandemedel. Läget har varit mycket ansträngt hela 

inledningen av 2022 och ser ut att fortsätta så under överskådlig tid. Smittan sprider sig inom omsorgens 

olika verksamheter, stora delar av personalstyrkan verkar drabbas men även brukare insjuknar. Flertalet 

insjuknade blir inte lika sjuka som tidigare, men all personal med misstänkt eller konstaterad covid måste 

stanna hemma tills man är frisk och inte mera smittar. Likaså måste vi isolera sjuka omsorgstagare och 

avdelningar medan sjukdomen härjar. 

Följande faktorer leder till fortsatt höga personalkostnader inom omsorgen även 2022. 

o Ökning av månadsanställda vikarier för att säkra upp en förbättrad personalsituation i 

verksamheterna under vintern-våren = överbemanna pga hög sjukfrånvaro. 

o Ökade personalkostnader på grund av att vi inte kan utnyttja personaltimmarna optimalt. Vi kan t ex 

inte låta personalen använda sin flyttid på andra ställen än i verksamheter som är smittfria. Vikarier 

ska inte heller gå mellan förvaltningarna/verksamheterna mer än nödvändigt.  

o Behov av att periodvis överbemanna då avdelningar isoleras och brukare kräver extra omvårdnad. 

o Brist på personal har också lett till kraftigt ökade kostnader för beordrad övertid. 

Materialåtgång 

o En fortsatt hög förbrukning av skyddsmaterial i omsorgen men också i andra kommunala 

verksamheter. 

o En fortsatt hög förbrukning av snabbtester i omsorgen som vi numera måste bekosta själva, tidigare 

fick vi dem kostnadsfritt från Regionen. 

Det är även i år mycket svårt att uppskatta hur stora merkostnader omsorgen kommer att drabbas av 2022 

pga pandemin. Eftersom vi retroaktivt får en del ersättning i form av återbetalda sjuklönekostnader (t o m 

mars 2022) så blir det ännu svårare att prognostisera hur stor del av våra ökade kostnader för vikarier som vi 

behöver äska om extra medel för. Vi uppskattar att våra ökade lönekostnader (exklusive återbetalade 

sjuklöner) för pandemin landar på 2 miljoner kronor under perioden januari t o m april. 

Vi har behov av att fortsatt köpa in mera skyddsmaterial pga pandemin.  Vi uppskattar de ökade 

merkostnaderna till 200 000kr för kommande inköp. Omsorgens förråd servar kommunens olika 

verksamheter med skyddsmaterial och ingen interndebitering sker för det material som vi erhåller medel 

från KS till. 

Precis som vi gjorde i fjol är omsorgens förslag att vi återredovisar till KS under maj månad hur mycket medel 

som har gått åt och återbetalar eventuella medel som inte använts. 

Detta sammantaget innebär att omsorgsförvaltningen äskar om medel från KS förfogandemedel om 2,2 

miljoner kr. 

2 miljoner kronor i ökade lönekostnader under perioden januari t o m april 

200 000kr för ytterligare inköp av skyddsutrustning 

 

Elisabet Zimmer/ Förvaltningschef 
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§ 12 Dnr 2022/00005  

Bokslutsinfo 2021 Smedjebackens kommun 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Informationen godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Kommunens resultat för 2021 är +29,0 mkr. 

 

Bokslut 2021, uppdaterad 2022-02-24

Belopp i tkr

Budget Utfall Avvikelse

Verksamhetens intäkter -73 743 -108 202 34 459

Verksamhetens kostnader 702 454 748 333 -45 880

- varav pensionskostnad ansvarsförbindelse 11 619 13 637 -2 018

Avskrivningar 20 452 29 524 -9 072

Summa verksamhetens nettokostnad 649 163 669 655 -20 492

Skatteintäkter -529 900 -546 491 16 591

Generella statsbidrag och utjämning -142 116 -153 409 11 293

Summa skatteintäkter -672 016 -699 901 27 885

Finansiella intäkter -2 500 -1 937 -563

Finansiella kostnader 5 000 3 190 1 810

Summa finansnetto 2 500 1 253 1 247

Resultat -20 353 -28 992 8 639

Bokslut 2021
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_____ 

Beslutsunderlag 

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse   

 

 

Bokslut 2021, uppdaterad 2022-02-24

Belopp i tkr

Budget Utfall Avvikelse

Kommunstyrelsen 107 426 99 961 7 465

KS Ledning och stöd 35 105 33 607 1 498

KS Samhällsbyggnad 61 321 61 891 -570

KS Förfogandeanslag 11 000 4 464 6 536

Kulturnämnden 10 756 10 594 162

Miljö- o byggnadsnämnden 8 970 8 477 493

Familje- och utbildningsn. 249 354 249 851 -497

FUN Kansli, barn och skolverksamhet 214 553 211 848 2 706

FUN Individ- och familjeomsorg 34 801 38 004 -3 203

VBU 63 759 61 377 2 382

Gymnasiet och komvux 60 200 57 738 2 462

Kulturskolan 3 559 3 639 -80

Omsorgsnämnden 203 518 201 944 1 574

Överförmyndarnämnden 1 220 876 344

Revision 910 784 126

Summa nämnder 645 913 633 864 12 049

Finans 3 250 35 792 -32 542

Socialaavgifter/pensioner, interna poster mm 12 766 46 539 -33 773

Internränta -9 516 -10 747 1 231

Verksamhetens nettokostnad 649 163 669 655 -20 492

Bokslut 2021
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 Kommunstyrelsen 

Bokslutsinfo 2021 Smedjebackens Kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen   

Ärendebeskrivning 

Kommunens resultat för 2021 är +29,0 mkr.  

 

Bokslut 2021, uppdaterad 2022-02-24

Belopp i tkr

Budget Utfall Avvikelse

Verksamhetens intäkter -73 743 -108 202 34 459

Verksamhetens kostnader 702 454 748 333 -45 880

- varav pensionskostnad ansvarsförbindelse 11 619 13 637 -2 018

Avskrivningar 20 452 29 524 -9 072

Summa verksamhetens nettokostnad 649 163 669 655 -20 492

Skatteintäkter -529 900 -546 491 16 591

Generella statsbidrag och utjämning -142 116 -153 409 11 293

Summa skatteintäkter -672 016 -699 901 27 885

Finansiella intäkter -2 500 -1 937 -563

Finansiella kostnader 5 000 3 190 1 810

Summa finansnetto 2 500 1 253 1 247

Resultat -20 353 -28 992 8 639

Bokslut 2021
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Beslutsunderlag 

   

 

Jonas Källman 

Koncernekonomichef 

 

Bokslut 2021, uppdaterad 2022-02-24

Belopp i tkr

Budget Utfall Avvikelse

Kommunstyrelsen 107 426 99 961 7 465

KS Ledning och stöd 35 105 33 607 1 498

KS Samhällsbyggnad 61 321 61 891 -570

KS Förfogandeanslag 11 000 4 464 6 536

Kulturnämnden 10 756 10 594 162

Miljö- o byggnadsnämnden 8 970 8 477 493

Familje- och utbildningsn. 249 354 249 851 -497

FUN Kansli, barn och skolverksamhet 214 553 211 848 2 706

FUN Individ- och familjeomsorg 34 801 38 004 -3 203

VBU 63 759 61 377 2 382

Gymnasiet och komvux 60 200 57 738 2 462

Kulturskolan 3 559 3 639 -80

Omsorgsnämnden 203 518 201 944 1 574

Överförmyndarnämnden 1 220 876 344

Revision 910 784 126

Summa nämnder 645 913 633 864 12 049

Finans 3 250 35 792 -32 542

Socialaavgifter/pensioner, interna poster mm 12 766 46 539 -33 773

Internränta -9 516 -10 747 1 231

Verksamhetens nettokostnad 649 163 669 655 -20 492

Bokslut 2021
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§ 13 Dnr 2022/00088  

Budgetförutsättningar och internpriser 2023 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Frågan lämnas öppen med hänvisning till att den gemensamma 

servicenämnden sammanträder den 9 mars.  

Ärendebeskrivning 

För att nämnderna ska utgå från samma förutsättningar och 

beräkningsunderlag för framtagande av budget för 2023 så har 

ekonomiavdelningen sammanställt ett underlag. Förutsättningarna tas fram 

utifrån beräkningar av internpris och extern information från SKR och den 

gemensamma servicenämnden. 

 

 

Gemensamma servicenämnden – förslag medlemsbidrag 2023 

IT-center har tagit fram ett förslag till medlemsbidrag 2023. Förslaget 

kommer att behandlas på servicenämndens möte 9 mars. Kommunchefen har 
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tagit fram en tjänsteskrivelse med förslag till yttrande utifrån IT-centers 

förslag. 

Övriga underlag 

Tekniska chefen har tagit fram ett underlag om förslag till hyreshöjning för 

år 2023.   

Kostchefen Anna Hane-Karlsson har tagit fram ett underlag om förslag på 

förändring av portionspriset inom förskola och grundskola för år 2023.  

I förslaget finns också en rekommendation om att höja priset för lunchen på 

kommunens restaurang till 85 kr. Då detta är en extern taxa så kommer 

frågan återkomma i höstens arbete med framtagandet av förslag till taxor.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Underlag Gemensam servicenämnd medlemsbidrag 2023 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse 

Kostchefens tjänsteskrivelse   
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 Kommunstyrelsen 

Budgetförutsättningar och internpriser 2023 

Förslag till beslut 

Förutsättningar och internpriser för budget 2023 antas enligt upprättat förslag 

.  

 

Ärendebeskrivning 

För att nämnderna ska utgå från samma förutsättningar och beräkningsunderlag 

för framtagande av budget för 2023 så har ekonomiavdelningen sammanställt ett 

underlag. Förutsättningarna tas fram utifrån beräkningar av internpris och extern 

information från SKR och den gemensamma servicenämnden. 
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Gemensamma servicenämnden – förslag medlemsbidrag 2023 
 

IT-center har tagit fram ett förslag till medlemsbidrag 2023. När det gäller 

kostnaden för tjänstekatalogen 2023 finns detta inte framtaget ännu. Där får man 

utgå från 2% höjning. Kommunchefen har tagit fram en tjänsteskrivelse med 

förslag till yttrande som efter KSAU överlämnats till IT-center och 

samordningsgruppen.  

 
Tekniska avdelningen – förslag hyror 2023 
 

Teknisk chef har tagit fram ett underlag om förslag till hyreshöjning för år 2023.   
 

Ekonomichefens bedömning: Teknisk chefs underlag avser enbart den gene-

rella årliga uppräkningen. Övriga hyresökningar utöver årlig uppräkning sker 

när verksamhetsspecifika önskemål ligger till grund för investering, vid helreno-

veringar som väsentligt höjer standarden eller vid tillkommande ytor. Denna   

reglering av hyror kommer från i år ske i september månad och inte som tidigare 

i januari månad. Detta för att underlätta verksamheternas budgetarbete. 
 

Kostavdelningen – förslag kostpriser 2023 
 

Kostchefen har tagit fram ett underlag om förslag på förändring av 

portionspriset inom förskola och grundskola för år 2023. I förslaget finns också 

en rekommendation om att höja priset för lunchen på kommunens restaurang till 

85 kr. Då detta är en extern taxa så kommer frågan återkomma i höstens arbete 

med framtagandet av förslag till taxor. 
 

Ekonomichefens bedömning: Förslaget får en påverkan på Familje- och 

utbildningsnämndens budget. Beräkning visar att det blir ca 980 tkr dyrare 

jämfört med en 2% ökning för FUN. 
 

Löner – nivåhöjning i genomsnitt 2023 
 

Ekonomichefens bedömning: Förslaget följer tidigare beslutade nivåhöjningar. 

Det finns dock inga begränsningar i avtal vilka nivåer som kan sättas. 

Kommunens kostnad för 2,5% löneökning är ca 9,5 mkr    

Beslutsunderlag 

Underlag Gemensam servicenämnd medlemsbidrag 2023 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 

Teknisk chefs tjänsteskrivelse 

Kostchefens tjänsteskrivelse   

 

Jonas Källman 

Koncernekonomichef 
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1 Inledning – Medlemsbidrag 2023
Digitalisering anses vara den megatrend som kommer ha störts påverkan på 
samhället framöver. Det innebär stora förändringar kring hur vi kommer att bo, 
leva, arbeta, konsumera och kommunicera. Förändringen kan ses utifrån många 
perspektiv; möjliggörare, pådrivare, hot. Digitalisering innebär förändrade, 
förbättrade, arbetssätt, processer och beteenden. Allt detta genom ny teknik. 

Digitaliseringen är inget mål i sig, dock ett effektivt verktyg för att nå 
organisationens mål. Utifrån detta behöver digitalisering få ett mycket större 
utrymme i strukturplaner och annat effektiviseringsarbete. 

Med hjälp av en kraftfull satsning på digitalisering kan vi skapa en effektivare 
organisation genom att spara timmar för kärnverksamheten. 

Vi kan även öka tillgängligheten på våra tjänster och genom detta erbjuda ännu 
mer attraktiva kommuner att leva och verka i. 

Kommunerna kan inte välja att arbeta med digitalisering, det är ett måste. 
Ambitioner och krav kommer både från EU, regeringen, regioner, 
samarbetsforum, medborgare, företag och medarbetare. Medborgare och 
företag nyttjar digitala tjänster som upplevs snabba, tydliga, enkla och 
sammanhållna. På så vis ökar förväntningarna på kommunernas tjänster. För att 
möta dessa förväntningar behöver vi ha en sammanhållen digital service och 
gemensam syn på att digitalisering är en naturlig del i våra arbetssätt och 
verksamhetsutveckling. Detta gör vi genom att utveckla vår digitala förmåga, 
investera och utgå ifrån medborgarnas behov och nytta. 

För att nå dit behöver vi satsa – både på drift och stabilitet, men även på 
verksamhetsutveckling och innovation. Inför 2023 finns stora behov av 
förstärkning av IT-säkerhetsområdet samt upprustning av IT-infrastruktur. 
Kommunerna har en hög teknisk skuld vilken IT-center jobbar prioriterat med 
utifrån beslutad verksamhetsplan. Detta arbete inkluderar även 
konsolideringsarbeten eftersom kommunernas IT-infrastruktur idag är 
separerade och därmed kräver dubbla resurser. 

Inom vissa områden finns det dock redan nu möjlighet att dra nytta av 
digitaliseringens möjligheter och genom olika digitaliseringsprojekt skapa en 
effektivare kärnverksamhet med ökad tillgänglighet för kommunens invånare. 
För att nå dit behöver vi satsa även på verksamhetsutveckling. Från och med 
2022 har IT-center en ny enhet - Digitalisering och Innovation, vars uppdrag är 
att stötta verksamheterna genom att sänka trösklarna som hindrar kommunerna 
i sitt digitaliseringsarbete. Enheten ämnar inte att ta över 
verksamhetsutvecklingen, den är kommunernas verksamheter mest lämpad att 
driva. Däremot har enheten som mål att samordna, stötta och bidra till 
verksamhetsutvecklingen via sin kompetens och IT-centers övriga resurser. 
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Följande budget innehåller poster för att både minska den tekniska skulden, 
skapa en gemensam och resurseffektiv IT-plattform samt öka IT-säkerheten, 
men även poster som skapar möjligheter för verksamheterna att redan nu 
komma igång med en digitalisering som når deras uppsatta mål. 

Idag upplevs IT av många inom Servicenämndens verksamhetsområde som en 
kostnadspost där man inte når avsedd nytta. Det kommer att ta några år innan 
vi har skapat den stabila IT-infrastruktur som verksamheterna har behov av, 
men vi är på god väg genom projekt som Gemensam identitetsplattform och 
uppdaterad datacenterfunktionalet. Ytterligare satsningar behövs dock för att 
säkerställa stabilitet. 

Det är dock redan nu möjligt att skapa stor effekt i verksamheterna genom att 
bland annat kartlägga sina processer och automatisera dem så långt det är 
möjligt med hjälp av digitala tjänster. 

IT-center har under 2021 lagt ned mycket arbete på ekonomi och 
avtalsuppföljning. Utifrån detta har vi kunnat skapa utrymme för att själv 
finansiera ökade driftkostnader för bland annat säkrare hantering av lösenord 
och access till servrar, arbete med IoT-enheter och dess uppkoppling mot nät, 
samt ett flertal olika säkerhetsåtgärder.  IT-center beräknar att omförhandling 
av avtal och andra åtgärder har inneburit en besparing på 900 tkr.

2 Sammanfattning
Den största ökningen omfattar budget för de tekniska plattformarna, där 
åtgärder behövs för en godtagbar stabilitet och IT-säkerhet. Händelser i vår 
omvärld har ytterligare aktualiserat säkerhetsbehovet. Samtidigt behöver 
kommunerna investera i satsning på digitalisering, annars fortsätter IT att vara 
en kostnadspost som är större än det värde som skapas. 

a. Sammanställning Medlemsbidrag
I följande poster föreslås budgetförändringar

Notera att budgetposten OH/Ledning har ökat framförallt på grund av att en 
tjänst flyttats från e-tjänsteplattform. E-tjänstesamordnaren är numera även 
enhetschef. 

Budgetpost Budget 2022 Budget 2023 Differens
Digitaliseringsfond 0 tkr 700 tkr + 700 tkr
Integrationsplattform Ca 460 tkr Ca 830 tkr + 370 tkr
E-tjänsteplattform Ca 1 320 tkr Ca 1 050  tkr - 270 tkr
Klientplattform Ca 1 450 tkr Ca 1 510  tkr + 60 tkr
Identitetsplattform Ca 3 310 tkr Ca 3 600  tkr + 290 tkr
OH/Hyra och Adm Ca 1700 tkr Ca 1900 tkr + 200 tkr
OH/Bilar Ca 55 tkr 150 tkr + 95 tkr
OH/Ledning Ca 2 700 tkr Ca 3 700 tkr + 1 000 tkr
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OH/Ärendesystem 855  tkr Ca 455  tkr - 400 tkr
OH/Värdkommun Ca 400 tkr + 400 tkr
IT-säkerhet Ca 1 800 tkr Ca 2 900  tkr + 1 100 tkr
Summa + 3 550 tkr

b. Sammanställning Smedjebackens kommunkoncern

Budgetpost Budget 2022 Budget 2023 Differens

Medlemsbidrag 
(21,58%)

Ca 3 635 tkr Ca 4 435 tkr + 800 tkr

Nätverk Ca 1 122 tkr Ca 1 144  tkr + 22 tkr

Fiber Ca 750  tkr Ca 867 tkr + 120 tkr

Strategiskt IT-
stöd

Ca 860  tkr Ca 1 420 tkr + 560 tkr

Summa 6 365 tkr 7 865 tkr + 1500 tkr

c. Sammanställning Ludvika kommunkoncern
1 000 tkr av dessa flyttat från systemdriftstjänster beror inte en 
budgetförändring utan flytt från tjänstekatalogens systemdriftstjänster till 
medlemsbidraget. 

Budgetpost Budget 2022 Budget 2023 Differens

Medlemsbidrag
(58,72 %)

Ca 10 060 tkr Ca 12 060 tkr + 2 000 tkr

Nätverk Ca 2 600  tkr Ca 4 600  tkr + 2 000 tkr

Strategiskt IT-
stöd

Ca 1 250 tkr Ca 2 130 tkr + 880 tkr

Historiska 
licenskostnader

Ca 1 450 tkr 0 - 1 450 tkr

Summa 15 360 tkr 18 790 tkr + 3 430 tkr

d. Sammanfattning VBU
Budgetpost Budget 2022 Budget 2023 Differens

Medlemsbidrag
(19,69 %)

Ca 3 250 tkr Ca 4050 tkr + 800 tkr
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Nätverk Ca 540  tkr Ca 1 160 tkr + 620 tkr

Fiber/ADSL Ca 130 tkr 0 - 130 tkr

Strategiskt IT-
stöd

Ca 135 tkr Ca 250 tkr + 115 tkr

Summa 4 055 tkr 5 460 tkr + 1 405 tkr

3 Detaljerade beskrivningar av medlemsbidragets 
budgetposter

a. Digitaliseringsfond 
Ett av verksamheternas största hinder för att prova nya metoder och lösningar 
är svårigheter i budgetprocessen. Det är svårt att äska för något som man vill 
testa. Många ideér är även av en helt eller delvis kommunövergripande karaktär, 
vilket skapar utmaningar kring finansiär av initiativen. Av denna anledning har 
många kommuner infört så kallade digitaliseringsfonder, där verksamheterna får 
söka medel för test av olika ideér. Ett exempel är Botkyrka kommuns 
Digitaliseringsfond. 

Syftet med fonden är att möjliggöra ett innovativt digitaliseringsarbete i 
kommunerna. Fonden ska bidra till verksamheternas förmåga att tillvara och 
förverkliga idéer för innovativ verksamhetsutveckling. Fonden bidrar till också 
till att skapa extra möjligheter för ett långsiktigt utvecklings-, förbättrings och 
förändringsarbete. IT-center fram en riktlinje för hur fonden ska hanteras vid 
ett eventuellt godkännande, med inriktning att Digitaliseringsrådet är beredande 
och Samordningsgruppen beslutande för ansökning från fonden. Budgetposten 
öronmärks för verksamheten, eventuellt överskott betalas tillbaka utifrån årets 
fördelningsnyckel. 

Förslag på budgetförändring

Budget 2022 Budget 2023 Differens
0 tkr 700 tkr + 700 tkr

b. Integrationsplattform
Plattformen är ej uppdaterad vilket gör behovet av upprustningsarbete stort. 
Investeringsmedel för detta är äskat 2023. Integrationsmotorn är en central del 
av många befintliga tjänster, som till exempel utbetalning av försörjningsstöd, 
löner etc. Den är även viktigt i det kommande arbetet med skapande av e-
tjänster

https://www.botkyrka.se/download/18.1fbbaae6170bff9469deaf2/1584093697697/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20digitaliseringsfonden.pdf
https://www.botkyrka.se/download/18.1fbbaae6170bff9469deaf2/1584093697697/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20digitaliseringsfonden.pdf
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Förslag på budgetförändring

Budget 2022 Budget 2023 Differens
Ca 460 tkr Ca 830 tkr + 370 tkr

c. E-tjänsteplattform
Den budgeterade heltiden som e-tjänstesamordnare är omvandlad till en 
enhetschef  och har flyttats från denna post. (700 tkr) vilket innebär en reell 
budgetförändring på plus 430 tkr.  För att skapa effektiva e-tjänster behövs 
förmåga att kartlägga processer. Här finns möjlighet till samordning eftersom 
Ludvika har ett processkartläggningssystem. En flytt av detta system gör att 
kommunerna kan samnyttja detta, kostnad för denna har lagts till i 
budgetposten för e-tjänsteplattform. Resterande kostnadsökning beror på 
ökade serverkostnader utifrån det nya datacentret. 

Förslag på budgetförändring

Budget 2022 Budget 2023 Differens
Ca 1 320 tkr Ca 1 050  tkr - 270 tkr

d. Klientplattform
Ökade serverkostnader och behov av att kunna säkerhetsuppdatera klienter på 
ett mer effektivt sätt innebär ökade driftkostnader. Det behövs även 
förstärkning av en medarbetare inom området. Omfördelning inom befintlig 
budget och ett effektivare nyttjande av resurser gör att endast generellt påslag 
för personalkostnad behövs. 

Förslag på budgetförändring

Budget 2022 Budget 2023 Differens
Ca 1 450 tkr Ca 1 510  tkr + 60 tkr

e. Identitetsplattform
Ökade kapitalkostnader och ökade serverkostnader är vad vi ser för IAM-
budgeten. Även här finns behov av anställning av ytterligare en person, men 
även här finansiering kan tas inom aktuellt område. Införandet av gemensam 
digital identitet genererar även en del ökade drift och utvecklingskostnader som 
slår på denna budget. Plattformen behöver formas utifrån de ökade 
säkerhetskrav vi ser, t.ex behov av LOA3 för känslig information. Detta 
genererar ökade kostnader. 
Genom sänkta licenskostnader och federationskostnader ser IT-center ändå 
möjlighet att omfördela och endast behöva utöka budgetposten enligt nedan. 
Plattformen kommer på sikt att sänka flera verksamhetskostnader, t.ex vissa 
SITHS-kort samt höga kostnader till leverantörer av enskilda 
identitetslösningar. Det finns även möjlighet till samnyttjande av utrustningen 
för t.ex passersystem. 
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Förslag på budgetförändring

Budget 2022 Budget 2023 Differens
Ca 3 310 tkr Ca 3 600  tkr + 290 tkr

f. OH-kostnader/Bilar
Försök har gjorts under året med två bilar på IT-center, vilket har medfört att 
verksamheten har blivit lidande. IT-center ser ett utökat behov från två till tre 
fordon hos IT-center. Detta beror på att ett fordon tas med till Smedjebacken 
varje dag av Service och Supports personal som ska tjänstgöra där och används 
vid åtgärder i kommunen. Ett fordon behöver disponeras av nätverkstekniker 
och driftpersonal för både planerade och akuta åtgärder. Ett fordon används av 
Service och Supports personal för leveranser, åtgärder samt inhämtning av 
Chromebook-datorer från skolorna. Vi har för närvarande överbokning på de 
två fordon vi har och behöver därmed neka verksamheten hjälp i flera fall. 
Budgetposten har dessutom varit underfinansierad under 2022

Förslag på budgetförändring

Budget 2022 Budget 2023 Differens
54 tkr 150 tkr + 96 tkr

g. OH-kostnader/Ledning
700 tkr har flyttats från budget för e-tjänsteplattform. Resterande kostnader är 
en ökning utifrån annat löneläge för nya chefer

Förslag på budgetförändring

Budget 2022 Budget 2023 Differens
Ca 2 700 tkr Ca 3 700 tkr + 1 000 tkr

h. OH-kostnader/Ärendesystem
Upphandling pågår, så slutresultatet är dock högst oklart. IT-center räknar dock 
med att kunna sänka kostnaderna för Kundservicesystem i framtiden.

Förslag på budgetförändring

Budget 2022 Budget 2023 Differens
855  tkr Ca 455  tkr - 400 tkr

i. OH-kostnader/Kostnader för värdkommun
Värdkommunen debiterar sina gemensamma nämnder en kostnad som ska 
täcka de resurser som behövs kopplat till personal, ekonomi, 
nämndadministration och kommunikation
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Budget 2022 Budget 2023 Differens
0 Ca 400  tkr + 400  tkr

j. IT-säkerhet
Detta område är av stort fokus under 2022 och 2023. Aktiviteter har redan 
vidtagits kopplat till IT-säkerhet, t.ex projekten kring datacenter och gemensam 
identitetsplattform. Det finns dock en hel del övriga åtgärder som behöver 
vidtas, där IT-center har listat de viktigaste:

 Åtgärder för att minska driftavbrott

 Säkrare lösenordshantering

 Säkrare konsultåtkomst

 Säkrare hantering av IoT-komponenter, något verksamheten redan 
investerar i utan inblandning från IT-center, vilket ökar risken för 
intrång.

 Segmentering av nät, för att undvika total spridning av eventuella 
sårbarheter.

 Säkrare klientanslutningar. 

 Kontinuitetsplaner och rutiner kopplade till IT-säkerhet. 

Förslag på budgetförändring

Budget 2022 Budget 2023 Differens
Ca 1 800 tkr Ca 2 900  tkr + 1 100 tkr

k. Nätverk Smedjebacken
På grund av de stora investeringar som Smedjebackens kommun gjorde 2018 - 
2020 så är nätverket en stabil plattform vilket gör att budget också ligger stabilt. 
Enbart inflationsuppräkning påverkar denna budget för 2023.

Förslag på budgetförändring

Budget 2022 Budget 2023 Differens
1 122 tkr Ca 1 144  tkr + 22 tkr

l. Fiber Smedjebacken
Tidigare underfinansiering och tillkommen redundans är anledning till ökande 
kostnader inom detta område för 2023.
Budget 2022 Budget 2023 Differens
Ca 748  tkr Ca 867 tkr + 119 tkr
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m. Nätverk Ludvika
Ludvikas nätverk behöver investeringar (Se investeringsäskanden för 2023-
2025) Detta innebär ökade kapitalkostnader, men även ökade serverkostnader 
utifrån det nya datacentret. Initialt behövs ökade konsultkostnader som hjälp i 
arbetet. På sikt räknar vi att kunna minska konsultkostnaderna i och med nya 
investeringar i nätverket men det blir först åren efter 2023.

Ett av finansieringsmodellens effektmål är att minska administrationen i 
verksamheten samt hos IT-center. 1 000 tkr av de ökade kostnaderna är 
kostnader för ADSL och fiber, vilket tidigare fakturerats specifikt till 
verksamheterna. IT-center tar i och med detta över ansvaret att leverera nätverk 
till verksamheterna, detta med hjälp av olika möjliga komponenter såsom fiber, 
ADSL etc. 

Förslag på budgetförändring

Budget 2022 Budget 2023 Differens
Ca 2 600  tkr Ca 4 600  tkr + 2 000 tkr

n. Strategiskt IT-stöd 
Enligt framtaget förslag ökar enheten för Digitalisering och Innovation med 
150%. I det inledande kapitlet nämns det att vi behöver satsa på digitalisering 
för att kunna skapa verklig nytta i form av effektivare verksamhet och högre 
tillgänglighet. Om vi vill framtidssäkra våra organisationer, förbli och uppfylla 
de krav som ställs måste vi bevaka de trender som kommer för att kunna forma 
framtidens arbetssätt.   
 
Utökat strategiskt- & profilerat stöd  
Vid dialog med verksamheter i kommunerna framkommer ett behov om att ha 
en funktion dedikerad till respektive förvaltning/alla bolag. Utifrån framtaget 
förslag kommer vi kunna uppnå detta. Genom detta möjliggör vi ett utökat 
strategiskt stöd kring digitalisering, något som saknas i verksamheterna i 
dagsläget. 

En annan möjlighet är att kommunerna kommer kunna få förutsättningar för 
en utökad samverkan för digitaliseringsinitiativ. Detta genom att funktionerna 
kommer kunna skapa samarbetsforum i verksamheten och mellan kommuner 
som möjliggör förbättrade och mer kvalitetssäkrande projektinföranden. Vi 
tänker oss tvärfunktionella fokusgrupper som leds av det strategiska IT-stödet, 
där både samordning och gemensamma vägval kan göras inom t.ex 
skolområdet.  
 
 Möjlighet att arbeta processorienterat 
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Båda kommunerna har behov av stöd i sitt processarbete. Detta kan inte bara 
skapa effektivare arbetssätt, processkartläggningar är en förutsättning för att 
skapa automatiserade e-tjänster, med minimal handläggning av verksamheten – 
vilken i sin tur minskar administration etc. Processer bidrar även till att minska 
avvikelser samt öka servicen/tillgängligheten till våra medborgare. 
 
Eftersom e-tjänsteutvecklingen är beroende av processutveckling, samt ingen 
av kommunerna har egna resurser för detta, blir det naturligt att IT-center har 
det uppdraget. På så sätt kan vi samnyttja resurserna och verksamheterna 
slipper anställa egna medarbetare för detta. Men för att kunna göra detta 
behöver enheten säkerställa att det finns kompetens och resurser.
 
 
Sammanfattning – Strategiskt IT-stöd
Utifrån denna utökning skapas följande värde

 Verksamheterna kan komma igång med sin digitalisering utan att 
anställa egna digitaliseringsledare. Det utökade strategiska IT-stödet 
kommer att rekryteras med kompetensprofiler riktade mot respektive 
kärnverksamhet.

 Process- och digitaliseringsarbetet kommer att spara timmar i 
verksamheten. En av enhetens nyckeltal kommer att vara antal sparade 
timmar ute i verksamheten utifrån effektivare processer och digitala 
tjänster. 

Förslag på budgetförändring
Kommun Budget 2022 Budget 2023 Differens
Ludvika Ca 1 250 tkr 2 130 tkr + 880 tkr
Smedjebacken Ca 860 tkr 1 420 tkr + 560 tkr

4 Poster som flyttas eller utgår

Ludvikas växel

Verksamheten har flyttats till Kommunstyrelsens förvaltning, Kansliet. Denna 
verksamhet kommer därmed att behöva utökat anslag. 2022 års budget för 
växeln var ca 2 600 tkr. Verksamheten gjorde en vinst på 600 tkr. 

Historiska licenskostnader - Ludvika

Arbetet med att betala historiska skulder slutförs 2022. Detta betyder minskade 
kostnader från 2023 på ca 1 500 tkr.
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Fiber och ADSL-kostnader

Ca 1 000 tkr som tidigare har debiterats i systemdriftstjänsterna kommer nu att 
belasta medlemsbidraget för Ludvika kommun

Anna Källsved
IT-chef



 

 
 

 
 
 

 
Kansliavdelningen 
Susanne Hedman Jensen 
Susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se  
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 Kommunstyrelsen 

Yttrande rörande IT-Centers förslag till driftbudget och 
fördelningsnyckel 2023 

 

Förslag till beslut 
Yttrandet överlämnas till IT-Center, som ett underlag i budgetprocessen. 

Ärendebeskrivning 

IT-Center har upprättat förslag till driftbudget och fördelningsnyckel 2023. 

Förslaget föredrogs vid kommunchefens extra ledningsgrupp den 22 februari 

och kommer att behandlas av den gemensamma servicenämnden 9 mars. 

Budgetförslaget innebär ökade kostnader för IT-Center, vilket för 

Smedjebackens del innebär ökat medlemsbidrag på 1,5 mkr. När det gäller 

tjänstekatalogen, har vi inte fått en specifik sammanställning, kostnaden för 

denna del är därför svår att bedöma i dagsläget.   

De ökade kostnaderna kan främst härröras till fyra olika områden a) 

införandet av digitaliseringsfond, b) strategiskt IT-stöd, c) ökade kostnader 

för IT-säkerhet samt d) övriga poster. 

Följande synpunkter framförs: 

A Digitaliseringsfond 

Kostnad för Smedjebackens del för att införa digitaliseringsfond är cirka 150 

tkr. Det finns inget behov utifrån Smedjebackens perspektiv av införande av 

en digitaliseringsfond som styrs från IT-Center. Tvärtom är det 

verksamhetens behov och budgetutrymme som behöver styra vilka 

digitaliseringsinitiativ som ska genomföras och det behöver göras utifrån 

verksamhetens långsiktiga strategier. Förslaget avstyrks därför.  

B Strategiskt IT-stöd 

IT-Center äskar medel för utökning av det strategiska IT-stödet. Ökad 

kostnad för Smedjebacken är enligt förslaget 560 tkr.  

IT-Center har sedan tidigare inrättat tjänsten kundansvariga, som ska bistå 

förvaltningarna med IT-stöd och strategisk hjälp. Kostnad för kundansvariga 

finns sedan tidigare budgeterat i medlemsbidraget. Kundansvariges roll 

behöver implementeras och säkerställas innan ytterligare ekonomiska 

satsningar görs. Förslaget avstyrks.  

När det gäller det strategiska IT-stödet finns det ett behov av en 

verksamhetsutvecklare centralt placerad i kommunen, som kan samordna 

arbetet i kommunkoncernen med hållbar verksamhetsutveckling där 

digitalisering är en viktig del samt även att vara en länk till IT-Center. Den 

frågan tar vi vidare till vår egen budgetberedning i kommunen.  
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C IT-säkerhet 

Kostnad för Smedjebackens del rörande utökad IT-säkerhet är cirka 250 tkr. 

De satsningar som föreslås beträffande IT-säkerheten ses som nödvändiga 

och tillstyrks.    

D Övriga poster 

Kostnad för övriga poster som tillkommer Smedjebackens del är 540 tkr. 

Posterna omfattar bland annat e-tjänsteplattform, klientplattform, 

identitetsplattform och kostnader för stadsnät. Vidare tillkommer en OH-

kostnad till värdkommunen. Dessa satsningar bedöms som nödvändiga och 

tillstyrks.  

 

Avslutande kommentarer 

Långsiktighet och samverkan i den gemensamma servicenämndens 

budgetarbete är en förutsättning för att skapa en hållbar budget. 

Budgetprocessen behöver därför ses över. Det är viktigt att budgetförslaget 

blir väl förankrat i verksamheterna och motsvarar verksamheternas behov 

innan beslut tas i nämnden. Budgeten bör också omfatta fler budgetår än ett 

för att skapa långsiktighet, dvs i aktuellt budgetärende även plan för år 2024-

2025. 

Vår gemensamma servicenämnd med IT-Center har nu varit i drift i två år. 

På dessa två år har det hänt mycket positivt men mycket återstår att göra för 

att få en IT-drift utifrån verksamheternas behov och utifrån den 

digitaliseringsprocess som pågår i samhället. För att utveckla arbetet bör en 

översyn göras av bland annat berednings- och styrprocesserna. 

Förhoppningen är att vi tillsammans kan utveckla verksamheten och skapa 

förutsättningar för en hållbar gemensam IT-verksamhet. 

I tjänsten 

 

 

Susanne Hedman Jensen 

Kommunchef  

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 22-02-25 
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 Kommunstyrelsen 

Internhyresökning för budget 2023 

Förslag till beslut 

Den interna hyresökningen för budget 2023 beslutas till 3,1%.    

 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens styrmodell för verksamhet och ekonomi skall internhyran 

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

underhållskostnad samt avskrivning och internränta. 

Med utgång från en uppräkning av budgetram med 2% 2023 har en 

genomlysning av tekniskas driftbudget gjorts. De investeringar som planeras 

att aktiveras 2023 kommer att generera kapitalkostnadsökning för 

verksamheten. För att täcka den kapitalkostnadsökningen behöver 

internhyran höjas med 3,1%.     

Beslutsunderlag 

      

 

Sören Nord 

Teknisk chef 

 



 

 
 

 
 
 

 
Kostenheten 
Anna Hane Karlsson 
Anna.hane.karlsson@smedjebacken.se 
0240-660311 
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 Kommunstyrelsen 

Kostpeng skola, förskola, omsorg samt lunchpris 
restaurang  

Förslag till beslut 

1. Förändring av måltidspris med anledning av ökade kostnader inom 

livsmedel, transporter, system, IT etc. 

 

Enhet      Nuvarande pris  Nytt pris  

Förskola       54,62 kr    57,41 kr 

Skola       46,59 kr    50,77 kr 

Äldreomsorg 

 

Restaurang 

      89,96 kr 

 

      70 kr 

 

   89,96 kr 

 

    85 kr 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

 

Kostenheten har ett behov av förändrat portionspris samt nytt pris för 

kommunens restaurang med anledning av ökade transportkostnader, 

digitalisering av verksamheten samt livsmedelspriset på världsmarknaden 

som kostenheten inte kan påverka.  

• Kommunens transportavtal beräknas öka ca 7%. Kostenheten står för 

all transportkostnad ink leveranser till hemkunskap, lager mm. 

• Världsmarknaden resulterar i dyrare livsmedelspriser med ca 4% och 

nya upphandlingar och avgifter till UHC på beräknas bli ca 45 000. 

• Digitalisering och utbyggnad av telefoni och datorer i verksamheten 

har ökat verksamhetens IT-kostnader. 

Ny kostchef tillsammans med Ekonom har reviderat detaljbudget samt 

fördelat ut kostnaderna över varje verksamhet baserat på portioner och ev 

försäljning. Avstämning av antal portioner görs med FUN och Omsorgen 

inför kommande år. Kostverksamheten planerar sin verksamhet utifrån 

volymer rapporterade från respektive verksamhet. 

• Omsorgen 168 portioner/ 365 dagar 

• Skola 1165 portioner/ 178 dagar 

• Förskola 522 portioner/ 220 dagar  
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Antalet portioner kan inte ändras från tiden när kostpeng beräknats och 

politiskt beslut fattas vilket ligger till grund för kommunens 

budgetförutsättningar år 2023. 

 

För kommunens restauranggäster över 67 år bör kostnaden för lunchen höjas 

ifrån 70 kr till 85 kr för att kunna möta restaurangens kostnader. Med en 

ökad kostnad ligger vår restaurang bättre i linje med de privata aktörer som 

finns på marknaden. Offentlig verksamhet ska inte konkurrera på ett 

oschysst sätt med privata företag som erbjuder liknande tjänst. Vi behöver en 

realistisk prissättning marknadsmässigt annars kan vi förbjudas att sälja 

varor och tjänster då vi begränsar konkurrensen i kommunen. 

 
 

Kostenheten begär därför ovannämnda prisnivåer inför 2023 till budgeten. 

 

 

 

Anna Hane Karlsson 

Kostchef  

2022-02-23 
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§ 14 Dnr 2022/00087  

Tidplan och instruktion för nämndplan budget 2023, 
plan 2024-2025 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Tidplan och instruktion för arbetet med nämndplan budget 2023, plan 2024-

2025 fastställs. 

Ärendebeskrivning 

Tidplan 

Koncernekonomichef Jonas Källman har upprättat tidplan för framtagande 

av Budget 2023 och plan 2024-2025:  

 

  1 mars Budgetförutsättningar och internpriser behandlas i KS AU 

15 mars Budgetförutsättningar och internpriser behandlas i KS 

  

24 maj Budgetberedning inkl. nämndpresentation 

  7 juni Budget 2023 behandlas i KS 

20 juni Budget 2023 behandlas i KF 

  

25 okt Budgetberedning inkl. nämndpresentation 

  8 nov Budget 2023 plan 2024-2025 behandlas i KS 

21 nov Budget 2023 plan 2024-2025 behandlas i KF 

 

Taxor och avgifter till kommande år är en del av budgetprocessen i 

respektive nämnd. Taxor och avgifter ska beslutas i kommunfullmäktige i 

samband med budget 2023 plan 2024-2025 behandlas i november.  

För de kommunala bolagen ska drift- och investeringsbudgetar för budget 

2023 plan 2024-2025 vara beslutade av respektive styrelse och 

ekonomiavdelningen tillhanda senast den 19 oktober. I underlaget ska också 

önskemål om borgensram för 2023-2025 finnas med.  

Instruktion för nämndplan  

Ekonomichefen har upprättat en instruktion för arbetet med nämndplaner  

för budget 2023, plan 2024-2025.   
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Beslutsunderlag 

Instruktion för arbetet med nämndplaner   

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
Ekonomiavdelningen 
Jonas Källman,  
jonas.kallman@smedjebacken.se 
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 Kommunstyrelsen 

Tidplan och instruktion för nämndplan Budget 2023, 
plan 2024-2025 

Förslag till beslut 

Tidplan och instruktion för arbetet med nämndplan Budget 2023, plan 2024-

2025 fastställs    

 

Ärendebeskrivning 

Tidplan 

Koncernekonomichef Jonas Källman har upprättat tidplan för framtagande av 

Budget 2023 och plan 2024-2025:  

1 mars Budgetförutsättningar och internpriser behandlas i KSAU 

15 mars Budgetförutsättningar och internpriser behandlas i KS 

  

24 maj Budgetberedning inkl nämndpresentation 

7 juni Budget 2023 behandlas i KS 

20 juni Budget 2023 behandlas i KF 

  

25 okt Budgetberedning inkl nämndpresentation 

8 nov Budget 2023 plan 2024-2025 behandlas i KS 

21 nov Budget 2023 plan 2024-2025 behandlas i KF 

 

Taxor och avgifter till kommande år är en del av budgetprocessen i respektive 

nämnd. Taxor och avgifter ska beslutas i kommunfullmäktige i samband med 

Budget 2023 plan 2024-2025 behandlas i november.  

 

För de kommunala bolagen ska drift- och investeringsbudgetar för Budget 2023 

plan 2024-2025 vara beslutade av respektive styrelse och ekonomiavdelningen 

tillhanda senast den 19 oktober. I underlaget ska också önskemål om 

borgensram för 2023-2025 finnas med.  
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Instruktion för nämndplan  

Ekonomichefen har tagit upprättat en instruktion för arbetet med nämndplaner 

för Budget 2023, plan 2024-2025.   

Beslutsunderlag 

Instruktion för arbetet med nämndplaner   

 

Jonas Källman 

Koncernekonomichef 

Beslutet ska skickas till 

Kommunens bolag 



 

Smedjebackens kommun  777 81 Smedjebacken  E-post  kommun@smedjebacken.se 

Telefon: 0240-66 00 00  Telefax: 0240-742 41  Bankgiro:820-9538  Org.nr: SE2120002205  Säte Smedjebacken 

Dokumenttyp: Instruktion Datum: 2022-03-03 

    

Tjänsteställe: Ekonomi Mottagare: Förvaltningschefer 

Handläggare: Jonas Källman   

E-postadress: jonas.kallman@smedjebacken.se   

Telefonnr: 0240-660147   

    

Diarienummer: KS 2022/00087   

 

Instruktion för arbetet med nämndplaner 

 

Inledning 

Denna instruktion är ett stöd för nämnden i arbetet med att ta fram nämndens egen plan för kommande 

planperiod. Instruktionen innehåller ett antal rubriker med förklarande text som används som mall för den 

egna verksamhetsplaneringen. Förutom att utgöra styrdokument för den egna förvaltningsorganisationen 

kommer mallen att utgöra underlag för de avsnitt som beskriver nämnden i det övergripande styrdokumentet. 

 

Budget 2023  

Tidplan  

På Kommunfullmäktige i juni antas Budget 2023. Nämnderna ska utifrån detta ta fram ett budgetunderlag 

avseende år 2023. Senast den 13 maj ska respektive nämnd/styrelse inkomma med beslutat budgetmaterial till 

ekonomiavdelningen. KSAU:s budgetberedning äger rum 24 maj. KS behandlar budgeten 7 juni inför KF     

20 juni. 

 

Nämndplanens innehåll  
 

Verksamhet 

Här beskrivs nämndens uppdrag i enlighet med beslutat reglemente.  Under denna rubrik anges också de 

verksamhetsområden som nämnden ansvarar för. Korta fakta kring verksamheten kan beskrivas.  

 

Omvärldsanalys 

Här gör nämnden en omvärldsanalys och trendspaning på lång och kort sikt och vilken påverkan det får på 

nämndens verksamhet. Det kan exempelvis handla om ny lagstiftning att ta hänsyn till. 

 

Plan för kommande budgetår 

Här beskriver nämnden sina planerade verksamhetsförändringar och aktiviteter för kommande budgetår. 

 



 

 

Ekonomiska förutsättningar  

Kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska ramar för budgetåret sker vanligtvis på nämndnivå. Nämnden 

ska i sin plan sedan redovisa hur de fördelar ramen för budgetåret på intäkter och kostnader samt fördelning 

av ramen för de olika verksamheterna. 

 

Tabell Budget 2023 

Resultaträkning, tkr       

  

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Intäkter       

Kostnader       

Kommunbidrag, årsbudget 0 0 0 

 

 

Verksamhetssammandrag, tkr       

  

Bokslut 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Verksamhet 1       

osv       

Summa 0 0 0 

 

 

Budget 2023 och plan 2024-2025  

Tidplan  

På Kommunfullmäktige i november antas Budget 2023 och plan 2024-2025. Nämnderna ska utifrån detta ta 

fram ett budgetunderlag. Senast den 14 oktober ska respektive nämnd/styrelse inkomma med beslutat 

budgetmaterial till ekonomiavdelningen. MBL-förhandlingar ska då ha varit genomförda. 

KSAU:s budgetberedning äger rum 25 oktober. KS behandlar budgeten 8 nov inför KF 21 november. 

 

Nämndplanens innehåll  

Nämndplanen som antogs i maj ska användas igen och uppdateras om nya förutsättningar tillkommit. En ny 

tabell för de ekonomiska förutsättningarna för planperioden ska användas. Tillkommer gör också framtagande 

av verksamhetsmål för 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ekonomiska förutsättningar planperioden 

Nämnden ska i sin plan sedan redovisa hur de fördelar ramen för budgetåret och planåren på intäkter och 

kostnader samt fördelning av ramen för de olika verksamheterna. 

 

Tabell Budget 2023 plan 2024-2025 

Resultaträkning, tkr         

  

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Intäkter         

Kostnader         

Kommunbidrag, årsbudget 0 0 0 0 
 

Verksamhetssammandrag, tkr         

  

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan  
2024 

Plan  
2025 

Verksamhet 1         

osv         

Summa 0 0 0 0 
 

Mål   

Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen.  Nämnden beslutar om de strategiska nämndmålen 

och dessa mål ska utgå från kommunfullmäktiges mål. Nämnden behöver dock inte ta fram nämndmål för alla 

kommunfullmäktiges mål, utan man väljer de kommunfullmäktiges mål man vill använda. Nämnden ska 

också beskriva vilka mått/indikatorer som ska användas för uppföljning samt ambitionsnivån (måltal).  

Kommunfullmäktiges 

övergripande 

mål 

Strategiska nämndmål 

för att nå 

kommunfullmäktiges 

övergripande mål 

Indikator Måltal 

En kommun för alla Ex. Smedjebackens 
kommun ska utvecklas 
genom dialog och 
samverkan med 
medborgarna 

 

Antal 
medborgar-
dialoger för alla 
åldrar 

 
 

Ökande 

En ekokommun i 

framkant 

 

Ex. Smedjebackens 
kommun ska minska sitt 
klimatavtryck 

Andel fossilfria 

fordon av totala 

antalet fordon 

22% 2023       

97% 2024 

Hög sysselsättning    

Attraktivt boende    

Bra ekonomi    

Bra verksamhet    

 

Instruktionens fastställd av KS 2022-03-15 §x 
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§ 15 Dnr 2022/00102  

Uppdrag jämlik förskola och skola 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Informationen från familje- och utbildningsnämnden godkänns.  

2. Familje- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkoppla 

uppföljning av uppdraget jämlik förskola och skola i förhållande till  

mål i planen, inklusive övergripande analys och ekonomisk rapport till 

kommunstyrelsens sammanträde i början av september 2022.     

Ärendebeskrivning 

Familje- och utbildningsnämnden har tagit fram en plan för ”Uppdrag jämlik 

förskola och skola”.  

Definitionen av jämlik förskola och skola är enligt planen att ”Alla barn och 

elever ska ges samma möjligheter att lyckas i kommunens 

utbildningsverksamheter oavsett till exempel kön, funktionsvariation, 

etnicitet, sexualitet, religion osv. ”  

Mål inom uppdraget är att alla elever ska ha lägst godtagbara kunskaper i 

samtliga ämnen på våren årskurs 3, att alla elever i årskurser med betyg ska 

ha lägst betyget E i samtliga ämnen och att alla elever ska ha 

gymnasiebehörighet.  

Familje- och utbildningsförvaltningen har gjort en samlad lägesbild samt 

analyserat orsakerna till att elever bland annat inte uppnått lägsta godtagbara 

kunskaper eller lägst betyg E i samtliga ämnen. Utifrån analysen har familje- 

och utbildning tagit fram en plan för uppdraget. Planen bifogas. 

I planen framgår att bättre förutsättningar för barn och elever med 

svårigheter behöver skapas inom följande fem fokusområden: 

• Bristande språkkunskaper 

• Problematisk skolfrånvaro 

• NPF-relaterad problematik 

• Matematiksvårigheter 

• Psykisk ohälsa 

Utifrån dessa områden har sedan familje- och utbildning preciserat vilka 

insatser som behöver göras. För satsningen har kommunfullmäktige i budget 

2022 avsatt 3 mkr i förfogandemedel. 

Familje- och utbildningsnämnden har lämnat en första delrapport till 

kommunstyrelsen över arbetet med framtagandet av planen. 

I ett strukturellt förändringsarbete är det viktigt att stanna upp, göra 

lägesbilder, reflektera, analysera resultat och eventuellt justera åtgärderna för 
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att nå målen. Familje- och utbildningsnämndens kommande uppföljningar 

blir därför viktiga led i arbetet. Förslagsvis äger nästa återkoppling till 

kommunstyrelsen rum i början av september 2022.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 

Familje- och utbildningsnämnden 2022-02-03 § 8  

Plan Jämlik förskolan och skola – delrapport 2    
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 Kommunstyrelsen  

Uppdrag jämlik förskola och skola 2022 - uppföljning 

Förslag till beslut 

Godkänna informationen från familje- och utbildningsnämnden.  

Ge familje- och utbildningsnämnden i uppdrag att återkoppla uppföljning av 

uppdraget jämlik förskola och skola i förhållande till mål i planen, inklusive 

övergripande analys och ekonomisk rapport till kommunstyrelsens 

sammanträde i början av september 2022. 

 

Ärendebeskrivning 
Familje- och utbildningsnämnden har tagit fram en plan för ”Uppdrag jämlik 

förskola och skola”.  

Definitionen av jämlik förskola och skola är enligt planen att ”Alla barn och 

elever ska ges samma möjligheter att lyckas i kommunens 

utbildningsverksamheter oavsett till exempel kön, funktionsvariation, 

etnicitet, sexualitet, religion osv. ”  

Mål inom uppdraget är att alla elever ska ha lägst godtagbara kunskaper i 

samtliga ämnen på våren årskurs 3, att alla elever i årskurser med betyg ska 

ha lägst betyget E i samtliga ämnen och att alla elever ska ha 

gymnasiebehörighet.  

Familje- och utbildningsförvaltningen har gjort en samlad lägesbild samt 

analyserat orsakerna till att elever bland annat inte uppnått lägsta godtagbara 

kunskaper eller lägst betyg E i samtliga ämnen. Utifrån analysen har familje- 

och utbildning tagit fram en plan för uppdraget. Planen bifogas. 

I planen framgår att bättre förutsättningar för barn och elever med 

svårigheter behöver skapas inom följande fem fokusområden: 

 Bristande språkkunskaper 

 Problematisk skolfrånvaro 

 NPF-relaterad problematik 

 Matematiksvårigheter 

 Psykisk ohälsa 

Utifrån dessa områden har sedan familje- och utbildning preciserat vilka 

insatser som behöver göras. För satsningen har kommunfullmäktige i budget 

2022 avsatt 3 mkr i förfogandemedel. 
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Familje- och utbildningsnämnden har lämnat en första delrapport till 

kommunstyrelsen över arbetet med framtagandet av planen. 

I ett strukturellt förändringsarbete är det viktigt att stanna upp, göra 

lägesbilder, reflektera, analysera resultat och eventuellt justera åtgärderna för 

att nå målen. Familje- och omsorgsnämndens kommande uppföljningar blir 

därför viktiga led i arbetet. Förslagsvis äger nästa återkoppling till 

kommunstyrelsen rum i början av september 2022. 

 

I tjänsten 

 

 

Susanne Hedman Jensen 

Kommunchef 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 22-02-27 

Delrapport 2 Jämlik förskola och skola inklusive plan 

Beslutet ska skickas till 

Familje- och utbildningsnämnden 

Förvaltningschef familje- och utbildningsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 8 Dnr 2021/00310  

Uppdrag jämlik förskola och skola 2022 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad delrapport 

2 av plan för uppdrag jämlik förskola och skola och ställer sig bakom 

föreslagna insatser. 

 

Godkänd delrapport skickas till kommunstyrelsen tillsammans med en 

sammanfattande skrivelse om arbetets gång.  

 

Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden i maj ta fram en delrapport 3. 

Fokus för arbetet är att främst utveckla avsnitten kring analys, uppföljning 

och kostnadsberäkning.  

       

Ärendebeskrivning 

Vid familje- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-08-24 § 62 fick 

familje- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en plan för 

”Uppdrag jämlik förskola och skola”.  

Delrapport 2 föreligger.    Bilaga 

      

Beslutsunderlag 

- Plan Jämlik förskolan och skola – delrapport 2      

- Protokollsutdrag FUN Au 2022-01-20 § 14 

 

 



Antagen i FUN den 2022-02-03 § 8 dnr 2021/310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Plan Jämlik förskola och 
skola 
 

Delrapport 2 
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Uppdrag jämlik förskola och skola - Delrapport 2 
 
1.1 Definition av jämlik förskola och skola 
Alla barn och elever ska ges samma möjlighet att lyckas i våra utbildningsverksamheter 

oavsett tex kön, funktionsvariation, etnicitet, sexualitet, religion osv. 

1.2 Mål 
Att alla elever ska ha lägst godtagbara kunskaper i samtliga ämnen på våren årskurs 3. 

Att alla elever i årskurser med betyg ska ha lägst betyget E i samtliga ämnen.  

Att alla elever ska ha gymnasiebehörighet. 

1.3 Nuläge 
I nuläget ser vi att de finns elever som inte når kunskapskraven.  

1.3.1 Kunskapsresultatet på kommunens enheter 

Elever i årskurs 3 som har lägst godtagbara kunskaper i samtliga ämnen vt 2021. 

Skola Totalt antal 
elever 
i årskursen 

Procent som når 
lägst godtagbara 
kunskaper 

Hagge skola åk 3 15 87% 

Vinsbo skola åk 3 30 80% 

Röda Berga åk 3 49 74% 

Vad åk 3 28 75% 
 

Elever som har lägst betyget E i samtliga ämnen vt 2021. 

Skola Totalt antal 
elever 
i årskursen 

Procent som når 
lägst E i alla ämnen 

Hagge skola åk 6  27 96% 

Vinsbo skola åk 6 29 79% 

Röda Berga åk 6 42 55% 

Kyrkskolan åk 6 22 91% 

 

Skola Totalt antal 
elever 
i årskursen 

Procent som når 
lägst E i alla ämnen 

Kyrk åk 7 29 93% 

Berga åk 7 76 54% 

Kyrk åk 8 29 86% 

Berga åk 8 73 78% 

Kyrk åk 9 34 100% 

Berga åk 9 83 71% 
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Elever som är behöriga till gymnasieskolan vt 2021 

Skola Totalt antal 
elever i årskursen 

Behöriga till  
gymnasieskolan 

Kyrkskolan åk 9 34 100% 

Bergaskolan åk 9 83 88,3% 

 

1.3.2 Rapport om frånvaro för perioden terminsstart hösten 2021 till den 15 nov 2021. 

Förskolan - Frånvaro mer än 20%: 

Förskola Antal Pojkar Flickor Oro 

Strandängen 5 3 2 3 

Skogsgläntan 2 1 1 0 

Gubbo 0 0 0 0 

Fridhem 3 1 2 1 

Hattstugan 0 0 0 0 

Hagge 1 0 1 0 

Harnäs 0 0 0 0 

Solhyttan 1 1 0 0 

Lillgården 0 0 0 0 

Sagan 3 0 3 2 

 

Grundskolan F-3 – Frånvaro mer än 20% 

Skola Antal Pojkar Flickor Oro Anpassad 

studiegång* 

Hagge 7 5 2 0 0 

Vinsbo 21 12 9 5 0 

Röda Berga 27 10 17 1 2 

Vads skola 4 3 1 0 0 

 

Grundskolan 4-6 – Frånvaro mer än 20% 

Skola Antal Pojkar Flickor Oro Anpassad 

studiegång*  

Hagge 3 3 0 1 0 

Vinsbo 12 7 5 3 1 

Röda Berga 21 10 11 2 1 

Kyrkskolan 6 4 2 2 2 
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Grundskolan 7-9 – Frånvaro mer än 20% 

Skola Antal Pojkar Flickor Oro Anpassad 

studiegång* 

Bergaskolan 

år 7 
14 9 5 5 4 

Bergaskolan 

år 8 
21 9 12 5 6 

Bergaskolan 

år 9 
16 4 12 1 3 

Kyrkskolan 

år 7 
8 5 3 7 1 

Kyrkskolan 

år 8 
9 5 4 7 1 

Kyrkskolan 

år 9 
9 3 6 9 2 

 

* Anpassad studiegång=Ändring av timplan för enskild elev. Eleven får fler eller färre 

undervisningstimmar än vad timplanen föreskriver. Anpassad studiegång ges endast i särskilda fall. 

Beslut måste fattas av rektor och får ej delegeras till någon annan. 

 

1.4 Analys 
Analys av kunskapsresultatet  

Förskolans prioriterade område är att ge alla barn ett väl utvecklat språk oavsett dagligt 

språk i hemmet. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Ökad närvaro i förskolan för de barn som 

omfattas av “rätten till förskola”. 

I de analyser som genomförts hittills syns ett mönster som visar att skolan måste skapa 

bättre förutsättningar att arbeta för att alla elever ska nå kunskapskraven. Analysen visar att 

skolan framför allt behöver bli bättre på att möta elever som har bristande språkkunskaper, 

problematisk skolfrånvaro, NPF-relaterad problematik, matematiksvårigheter, psykisk ohälsa 

och intellektuella funktionsvariationer. 

Analys av frånvaron 

Förskolan: Vårdnadshavarna kontaktar förskolan att barnet är sjukt och frånvarande första 
frånvarodagen. När barnet blir fortsatt hemma återkopplar inte vårdnadshavarna till 
förskolan. Förskolan är inte obligatorisk. Det är viktigt att ändå reagera och ifrågasätta 
frånvaron. Finns det oro kring anledningarna till frånvaron så är det viktigt att lyfta dessa 
med vårdnadshavarna.  

Grundskolan: Mentor har tät kontakt med vårdnadshavare till de elever som har frånvaro 
över 20%. När det finns oro kring elever genomförs möten där specialpedagog samt rektor är 
med. Kurator har kopplats in i vissa ärenden. Redan i tidig ålder kan vi se att detta är ett 
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problem som vi behöver arbeta aktivt med. Vi använder oss av rutinen för arbete vid 
problematisk skolfrånvaro, vilket innebär tidig telefonkontakt med vårdnadshavare följt av 
möten på skolan tillsammans med de professioner som behöver vara involverade. Utifrån 
behov sker samverkan med professioner från andra myndigheter, exempelvis socialtjänsten 
eller barn- och ungdomspsykiatrin. 

Arbetet med att följa upp och göra insatser för att förbättra skolnärvaron kräver stor 
flexibilitet i vardagen och kan vara tidskrävande kopplat till enskilda elever. Det är ett arbete 
som är svårt att hinna med för enskilda mentorer. Arbetet skulle underlättas om det fanns 
personal som har både möjlighet till flexibilitet i vardagen, tid, samt kompetens inom 
området.  

Vi har både pojkar och flickor i utbildningsverksamheten med mycket hög frånvaro i alla 
årskurser. Fördelningen ser lite olika ut i årskurserna. Det är svårt att se något mönster. Det 
finns några elever som vi känner en oro kring. Där har vi möten med vårdnadshavare. 
Specialpedagog och rektor är med vid vissa tillfällen. Socialtjänst och andra instanser är 
inkopplade på de elever där det finns oro kring frånvaron. 

Analysen denna gång har försvårats i och med covid-19 

Sammanfattande analys/Fokusområden 
Arbetet med att analysera nuläget har skett på flera olika nivåer i verksamheten och inom 

olika mötesforum. Personal har diskuterat på APT, fackliga ombud och chefer har haft frågan 

uppe i samverkan och förvaltningens ledningsgrupp för rektorer har bearbetat frågan inom 

det systematiska kvalitetsarbetet på såväl enhetsnivå som på övergripande nivå.  

Det finns en samsyn att utbildningsverksamheterna behöver skapa bättre förutsättningar för 

barn och elever med svårigheter inom nedanstående fokusområden: 

 Bristande språkkunskaper 

 Problematisk skolfrånvaro 

 NPF-relaterad problematik 

 Matematiksvårigheter 

 Psykisk ohälsa 

1.5 Insatser 
 
1.5.1 Insatser kopplade till bristande språkkunskaper 

 Speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling 100% som kombineras på 
förskola och F-3.  

 Utökning av studiehandledning och modersmålsstödjare i arabiska, tigrinja och 
thailändska för förskola och F-9. 

 Kompetensutveckling kopplat till språkutveckling. 
 
1.5.2 Insatser kopplade till problematisk skolfrånvaro, NPF-relaterad problematik, 
matematiksvårigheter och psykisk ohälsa 

 Studiecoach 300% fördelas på årskurs 4–9  
 
Tänkta arbetsuppgifter kopplade till uppdraget som studiecoach 

 Anpassningar för elever både på gruppnivå och individnivå 
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 Samverka med pedagogisk personal 

 Skapa relationer till både elever och vårdnadshavare i syfte att främja skolnärvaro 
och öka trivseln 

 Arbeta med studieteknik för våra elever 

 ART samt coachande samtal av olika slag 

 Vara involverad i vår rörelsesatsning och aktivera våra elever på olika sätt  

 Öka motivationen hos våra elever 

 Mäta trivsel och följa upp frånvaro 

 Skapa relationer och vara med elever på raster 
 

 
1.6 Kostnadsberäkning 
 

 
 

  

Insats Verksamhet Nuläge Mål Utökning

Uppskattad 

månadslön

Månads-

kostnad inkl 

PO+semesterer Årskostnad

Förstärkning av MOSVA FSK+F till 9 415% 640% 225% 25 000 kr 81 058 kr 972 698 kr

Studiecoach 4 till 9 0% 300% 300% 30 000 kr 129 193 kr 1 550 316 kr

Speciallärare inriktning 

språk-, läs- o skrivutv FSK+F till 3 0% 100% 100% 40 000 kr 57 141 kr 685 696 kr

3 208 710 kr
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1.7 Tidplan 
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas kommer vi omgående starta upp en 

rekryteringsprocess i dialog med medarbetare och fackliga ombud på berörda enheter. 

Utgångspunkten är att det ska vara långsiktiga rekryteringar där de första anställningarna 

bör kunna vara på plats vid mitten av vårterminen 2022. 

 

1.8 Uppföljning 

Resultatet av insatserna kommer att mätas vid slutet av varje termin. Det kommer att ske 

inom ramen för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Uppföljningen på övergripande 

nivå kommer att ske genom att kunskapsutveckling och frånvaroutvecklingen följs över tid. 

Effekterna av insatserna kommer sannolikt att märkas gradvis i och med att 

utbildningsverksamheterna spänner över ett 16-årsperspektiv.  

I och med att de insatser som genomförs har ett uttalat uppdrag kommer även de personer 

som anställs inom ramen för ”Jämlik förskola och skola” att skriva verksamhetsrapport i 

november och april varje år. Innehållet i verksamhetsrapporten ska bestå av en 

målbeskrivning, en beskrivning av vilka insatser som genomförs för att nå målet, samt en 

bedömning av vilket resultat insatserna medfört.  



 

 
 

 
 
 

 
Familje- och utbildningsförvaltningen 
Maria Ronsten,  
maria.ronsten@smedjebacken.se 
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Uppdrag jämlik förskola och skola 2022 – 
sammanfattande skrivelse om arbetets gång, 
delrapport 2 

 

Tillägg till uppdrag jämlik förskola och skola 2022 enligt beslut av 

FUN 2022-02-03 § 8.  

 

Utifrån uppdraget ”jämlik förskola-skola” (där det fanns 3 miljoner till 

förfogandemedel) har under hösten ett omfattande arbete ägt rum i 

ledningsgruppen för utbildningsverksamheterna. Tillsammans har man 

hjälpts åt att analysera orsakerna till elever inte uppnått lägst godtagbara 

kunskaper eller uppnått lägst betyg E i samtliga ämnen. Lika så varför elever 

ej nått behörighet till gymnasiet.  

 

Fem arbetsområden/fokusområden där vi behöver skapa bättre 

förutsättningar för barn och elever i svårigheter utkristalliserades: 

 

 Bristande språkkunskaper 

 Problematisk skolfrånvaro 

 NPF-relaterad problematik 

 Matematiksvårigheter 

 Psykisk ohälsa   

Detta arbete och områden förankrades och diskuterades ute på förskolor och 

skolor även om de var överensstämmande med det som framkommit i 

systematiska kvalitetsarbetet på respektive enhet. 

Därefter fortsatte arbetet i ledningsgruppen. Utifrån resultat och 

uppföljningar fördelades potten enligt följande: 2,5 miljoner centralt och 0,5 

miljon södra.  

Arbetet fortsatte genom att precisera vilka insatser som behövdes göras på 

respektive enhet för att nå målen. 

Om insatserna som framkommit godkänns så påbörjas rekryteringsarbetet 

omgående på respektive enhet.   

Maria Ronsten 

Förvaltningschef 
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§ 16 Dnr 2020/00597  

Uppföljning äldreomsorgssatsning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Godkänna omsorgens deluppföljning av äldreomsorgssatsning ”Vision 

2030”. 

Ge omsorgsnämnden i uppdrag att återkoppla uppföljning av 

äldreomsorgssatsningens resultat i förhållande till mål inklusive 

övergripande analys och ekonomisk rapport till kommunstyrelsens 

sammanträde i början av september 2022      

Ärendebeskrivning 

Uppdraget 

På uppdrag av kommunstyrelsen genomför omsorgsnämnden en 

kvalitetshöjande äldreomsorgssatsning utifrån måldokumentet  

”Vision 2030 – framtida bemanning och kompetens inom äldreomsorgen”. 

Syftet är att skapa goda förutsättningar för en vård och omsorg av god 

kvalitet åt kommunens allt fler äldre samtidigt som kommunen kan vara  

en attraktiv arbetsgivare.  

Visionens övergripande mål är att verksamheten är bemannad med rätt 

kompetens, på rätt plats, vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning för att kunna 

möte varje omsorgstagare utifrån dennes individuella behov och 

förutsättningar.  

Mål i satsningen 
2021 – All personal får en heltidsanställning (jfr 63% år 2019) 

2022 – Max 5% timvikarier (jfr 19% år 2019) 

2023 – Högst 7,5% sjukskrivningar (jfr 9,7% år 2019) 

2024 – 100% utbildade undersköterskor (jfr 80% år 2019) 

2025 – Minst 80% av omvårdnadspersonalen arbetar heltid (jfr 58% år 2019) 

 

För att nå målen utförs ett aktivt utvecklingsarbete genom att: 

 Skapa bättre arbetsvillkor för personalen genom att bland annat öka 

bemanningstätheten och personalkontinuiteten, 

 Få medarbetare att vilja och orka arbeta heltid, 

 Satsning på kontinuerlig kompetensutbildning av befintlig personal 

inklusive vidareutbildning inom ramen för äldrelyftet, 

 Säkerställande av ökad personalkontinuitet genom att ordinarie 

medarbetare täcker upp vid frånvaro - personalstaben utökas med ca 

15–20% i form av pool/flyttid, 

 Minimerandet av användande av timvikarier, 
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 Arbeta aktivt för att öka andelen utbildade undersköterskor som 

arbetar med omvårdnad, 

 Arbeta aktivt för att få ner sjukskrivningstalen, 

 Satsningar på teknikutveckling och tillskapa en tjänst som 

välfärdsteknisk samordnare, 

 Ta fram en tydlig bemanningshandbok med riktlinjer, 

 Införa mer administrativt stöd till omsorgens chefer i syfte att skapa 

organisatoriska förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. 

 

Förhoppningen är att det kvalitetshöjande arbetet leder till en vård och 

omsorg av hög kvalitet, där brukarens perspektiv och behov är i centrum. 

Satsningen skapar också långsiktiga möjligheter för ett hållbart, hälsosamt 

och tryggt arbetsliv.  

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har i budget 2022 garanterat 12,6 mkr för satsningen. 

Av denna satsning förväntas 5,6 mkr ersättas via riktade statsbidrag. 

Avräkning görs under året.  

Återrapport 

Omsorgsförvaltningen har lämnat en första återrapport över hur långt 

äldreomsorgssatsningen ”Vision 2030” har kommit och hur arbetet med att 

uppfylla målen fortskrider. Enligt rapporten har glädjande arbetet med att nå 

målen påbörjats ordentligt. Rapporten bifogas. 

I ett strukturellt förändringsarbete är det viktigt att stanna upp, göra 

lägesbilder, reflektera, analysera resultat och eventuellt justera åtgärderna för 

att nå målen. Omsorgens deluppföljningar är ett led i detta arbete. 

Förslagsvis äger nästa återkoppling till kommunstyrelsen rum i början av 

september 2022.          

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 

Omsorgsförvaltningens uppföljning 1, äldreomsorgssatsningen,  

daterad 22-02-09          
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 Kommunstyrelsen 

Äldreomsorgssatsningen ”Vision 2030” – uppföljning 

Förslag till beslut 

Godkänna omsorgens deluppföljning av äldreomsorgssatsning ”Vision 

2030”. 

Ge omsorgsnämnden i uppdrag att återkoppla uppföljning av 

äldreomsorgssatsningens resultat i förhållande till mål inklusive 

övergripande analys och ekonomisk rapport till kommunstyrelsens 

sammanträde i början av september 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Uppdraget 

På uppdrag av kommunstyrelsen genomför omsorgsnämnden en 

kvalitetshöjande äldreomsorgssatsning utifrån måldokumentet ”Vision 2030 

– framtida bemanning och kompetens inom äldreomsorgen”. Syftet är att 

skapa goda förutsättningar för en vård- och omsorg av god kvalitet åt 

kommunens alltfler äldre samtidigt som kommunen kan vara en attraktiv 

arbetsgivare.  

 

Visionens övergripande mål är att verksamheten är bemannad med rätt 

kompetens, på rätt plats, vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning för att kunna 

möte varje omsorgstagare utifrån dennes individuella behov och 

förutsättningar.  

 

Mål i satsningen 
2021 – All personal får en heltidsanställning (jfr 63% år 2019) 

2022 – Max 5% timvikarier (jfr 19% år 2019) 

2023 – Högst 7,5% sjukskrivningar (jfr 9,7% år 2019) 

2024 – 100% utbildade undersköterskor (jfr 80% år 2019) 

2025 – Minst 80% av omvårdnadspersonalen arbetar heltid (jfr 58% år 2019) 

 

För att nå målen utförs ett aktivt utvecklingsarbete genom att: 

 Skapa bättre arbetsvillkor för personalen genom att bland annat öka 

bemanningstätheten och personalkontinuiteten, 

 Få medarbetare att vilja och orka arbeta heltid, 

 Satsning på kontinuerlig kompetensutbildning av befintlig personal 

inklusive vidareutbildning inom ramen för äldrelyftet, 

 Säkerställande av ökad personalkontinuitet genom att ordinarie 

medarbetare täcker upp vid frånvaro - personalstaben utökas med ca 

15–20% i form av pool/flyttid, 
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 Minimerandet av användande av timvikarier, 

 Arbeta aktivt för att öka andelen utbildade undersköterskor som 

arbetar med omvårdnad, 

 Arbeta aktivt för att få ner sjukskrivningstalen, 

 Satsningar på teknikutveckling och tillskapa en tjänst som 

välfärdsteknisk samordnare, 

 Ta fram en tydlig bemanningshandbok med riktlinjer, 

 Införa mer administrativt stöd till omsorgens chefer i syfte att skapa 

organisatoriska förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. 

 

Förhoppningen är att det kvalitetshöjande arbetet leder till en vård- och 

omsorg av hög kvalitet, där brukarens perspektiv och behov är i centrum. 

Satsningen skapar också långsiktiga möjligheter för ett hållbart, hälsosamt 

och tryggt arbetsliv.  

 

Ekonomi 

Kommunfullmäktige har i budget 2022 garanterat 12,6 mkr för satsningen. 

Av denna satsning förväntas 5,6 mkr ersättas via riktade statsbidrag. 

Avräkning görs under året.  

 

Återrapport 
Omsorgsförvaltningen har lämnat en första återrapport över hur långt 

äldreomsorgssatsningen ”Vision 2030” har kommit och hur arbetet med att 

uppfylla målen fortskrider. Enligt rapporten har glädjande arbetet med att nå 

målen påbörjats ordentligt. Rapporten bifogas. 

 

I ett strukturellt förändringsarbete är det viktigt att stanna upp, göra 

lägesbilder, reflektera, analysera resultat och eventuellt justera åtgärderna för 

att nå målen. Omsorgens deluppföljningar är ett led i detta arbete. 

Förslagsvis äger nästa återkoppling till kommunstyrelsen rum i början av 

september 2022. 

 

I tjänsten 

 

 

Susanne Hedman Jensen 

Kommunchef 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-02-25 

Omsorgsförvaltningens uppföljning 1, äldreomsorgssatsningen,  

daterad 22-02-09 

Beslutet ska skickas till 

Omsorgsnämnden 

Förvaltningschef omsorgsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 



 Delegationsbeslut 
 
Datum 2022-02-09 

 

Dnr  
 
 
 Omsorgsförvaltningen 

 

 

 

 

 

Uppföljning 1, äldreomsorgssatsningen 
 
Ärendemening 
 

KS önskar återrapportering hur äldreomsorgssatsningen fortskrider samt hur långt 

arbetet med att uppfylla målen i Omsorgens ”Vision 2030” har kommit. Alla delmål i 

visionen beskrivs nedan. 

 

Nedan följer en första redovisning av hur arbetet har fortskridit sedan visionen antogs. 

 

Ärendebeskrivning 

 Få fler medarbetare att vilja och orka arbeta heltid. Våren 2021 är det 60% av 

omvårdnadspersonalen som arbetar heltid, målet 2030 är satt till 100% och 2025 80%. 

Status: 

o All tillsvidareanställd personal inom hela omsorgen  (som är möjliga att 

anställa på heltid) har fått (nya) anställningsavtal med heltidsanställningar 

hösten 2021. De som inte önskar arbeta heltid har själva aktivt fått söka ner 

i sysselsättningsgrad inför 2022 samt motivera varför man inte önskar 

arbeta heltid. Hur sysselsättningsgraden utvecklas följer vi nu löpande och 

resultaten kommer att presenteras i en delrapport ”Utvärdering 

heltidsresan” som kommer att färdigställas under maj månad och redovisas 

för omsorgsnämnden 1/6 2022. 

 

 

 Säkerställa ökad personalkontinuitet genom att ordinarie medarbetare täcker upp vid 

frånvaro - personalstaben utökas med ca 15-20% i form av pool/flyttid. 

Status: 
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o Fler medarbetare är rekryterade till poolen (nu drygt 30st) och har i uppdrag 

att täcka upp vid frånvaro i hela omsorgen. En viss överanställning av 

personal har också skett ute i respektive verksamhet för att täcka upp för 

frånvaro. Flyttid är infört men har hittills nästan helt gått åt i egna 

verksamheterna. Även denna statistik kommer att redovisas i delrapporten 

”Utvärdering heltidsresan”.  

 

o Eftersom vi ännu är mitt inne i pandemin kan vi inte se effekter på 

kontinuiteten. Vi har sedan december månad pga omikron haft så stor 

frånvaro bland alla personalkategorier så vi har varit glada att vi 

överhuvudtaget har mäktat med att bemanna våra verksamheter. Vissa 

dagar (framförallt helger) har det varit omöjligt att få tag på tillräckligt med 

personal så vår ordinarie personal har tyvärr arbetat en hel del övertid och 

bytt arbetspass. Vi har klarat det kritiska läget framförallt tack vare vår 

överbemanning och att personalen har ställt upp och varit flexibla, men 

någon utvärdering av kontinuiteten kan vi inte göra innan pandemin 

bedarrar och sjuktalen går ner till mer normala nivåer.  

 

 Minimera användandet av timvikarier så att de på årsbasis vid utgången av 2022 uppgår 

till max 5% i förhållande till antalet arbetade timmar. 

 

Status: 

o Det här är en av de svåraste utmaningarna med heltidsresan eftersom 

timvikarier ofta är ”räddare i nöden” när vårt behov av personal går upp och 

ner. Återigen kan vi inte säga hur läget skulle vara om vi inte hade 

pandemin att kämpa mot men vi ser att vi har betydligt färre timvikarier 

inne i verksamheterna nu än tidigare. Nu är det i princip bara studerande 

och pensionärer som är kvar som timmisar. Siffrorna går alltså trots 

pandemin åt rätt håll. 

 

 

 Ta fram en tydlig bemanningshandbok för omsorgen som beskriver vilka riktlinjer vi 

följer och som baserar sig på det stora arbete som pågår i heltidsprojektet 2.0. 

Bemanningshandboken ska bli klar under våren 2021 och införas hösten 2021.  
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Status: 

o Blev klar enligt tidsplan och antogs av omsorgsnämnden 2/6 2021. 

Bemanningshandboken infördes planenligt fullt ut i äldreomsorgen 15/11. 

Anledningen till fördröjningen var att alla personal skulle få bekanta sig 

med handboken och hinna få verksamhetsbesök av förvaltningschef samt 

representanter från omsorgsnämnden innan förändringarna infördes. 

Dessutom krävdes ett stor förberedande arbete i alla personalgrupper inom 

äldreomsorgen att tillsammans lägga nya scheman efter de nya riktlinjerna i 

handboken. Schemaläggning av verksamheter som bedrivs dygnet runt är 

en stor och komplicerad process som görs i vårt schemaverktyg Timecare. 

 

 Skapa bättre arbetsvillkor för personalen genom att bl a öka bemanningstätheten och 

personalkontinuiteten inom äldreomsorgen. 

Status: 

o Ökad bemanningstäthet infördes på våra särskilda boenden under andra 

halvåret 2022. Tyvärr kan vi inte ännu se alla positiva effekter av detta då 

pandemin och personalfrånvaron har ställt till det för oss. 

 

 Öka andelen utbildade undersköterskor som arbetar med omvårdnadsarbete från dagens 

80% till 100% t o m 2023 samt införa individuell lönesättning. 

Status: 

o Lönekriterier är framtagna för kommunals medlemmar under 2021 och 

individuell lönesättning införs nu 2022 när årets löneöversyn genomförs. 

 

o Andelen utbildade undersköterskor går sakta uppåt. Vi vid senaste årsskiftet 

blev den första klassen om 9 medarbetare som läste inom ramen för 

äldrelyftet klara. Senhösten 2021 påbörjades nästa utbildningsomgång och 

nu studerar 17 av omsorgens medarbetare till undersköterskor. Vår 

förhoppning är att starta en årskull till runt årsskiftet 2022/2023. Det 

återstår att få ännu fler av resterande vårdbiträden motiverade att läsa till 

undersköterska. Dessutom har vi hela tiden en viss påfyllnad av icke 

utbildade som har jobbat som vikarier och som successivt lasar in i våra 

verksamheter – även dessa behöver utbilda sig till undersköterskor. 
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 Satsa på fortsatt teknikutveckling inom omsorgen och tillskapa en tjänst som 

välfärdsteknisk samordnare tillika objektsförvaltare av omsorgens system. 

 

Status: 

o Teknikutvecklingen pågår kontinuerligt. Det som ligger närmast i tid är 

införande av läkemedelsrobotar i hemtjänsten. Nytt trygghetslarm i 

hemmen. Nytt planeringsverktyg i hemtjänsten samt ett hjälpmedel för att 

bedöma vilket behov av inkontinensskydd en specifik omsorgstagare 

behöver. 

 

 Satsa på kontinuerlig kompetensutbildning av befintlig personal inklusive möjliggöra 

vidareutbildning inom ramen för det pågående äldrelyftet. 

Status: 

o En uppdaterad kompetensutvecklingsplan och strategi är under framtagande 

för hela omsorgen, beräkna bli klar runt halvårsskiftet 2022. 

 

o Utbildning inom ramen för äldrelyftet pågår (se ovan). 

 

 Aktivt arbete för att få ner sjukskrivningstalen inom framförallt äldreomsorgen så att vi 

uppnår målet om max 7,5% sjukskrivning inom förvaltningen t o m 2023. 

Status: 

o En ny arbetsmetodik håller på och införs i omsorgen i form av ett koncept 

”Riskorienterat arbetssätt” som SKR har tagit fram och som ett antal 

kommuner och Regioner nu är på väg att implementera. En 

rehabkordinator/ kvalificerad chefsstödjare har anställts under hösten 2021 

som ansvarar för det nya arbetssättet (tillsammans med representant från 

personalenheten). Denna chefsstödjare hjälper även till med andra 

arbetsuppgifter som syftar till att få ner sjukskrivningstalen. Pga pandemin 

kan vi inte ännu säga något om hur utfallet kan bli men vi strävar mot att nå 

nämndens delmål att komma ner till max 8,5% sjukskrivna i slutet av 2022. 

 

 Införa mer administrativt stöd till omsorgens chefer i syfte att skapa bra organisatoriska 

förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb – en förutsättning för att kunna påverka 

sjuktalen i positiv riktning. 

 

Status: 

o Mer stöd är infört i form av en nyinrättad tjänst som myndighetschef. 

Rehabkoordinator är anställd (se ovan) samt en tjänst i form av chefsstöd 

som på bemanningen jobbar med rekrytering av vikarier till våra 

verksamheter. Vi kan redan se att dessa personer innebär en 

kvalitetshöjning i vår verksamhet, frigör tid för befintliga chefer och 

möjliggör att vi kan arbeta mer framåtsyftande och långsiktigt inom 

omsorgen. Nu när alla personer är rekryterade och finns på plats har vi fått 



 
 

 
    

    

 

bättre förutsättningar att jobba med verksamhetsutveckling och 

kvalitetshöjande åtgärder på olika alla olika nivåer i omsorgen. 

 

Ekonomisk uppföljning 

Statsbidrag kommer att tillföras redovisningen vartefter aviseringarna kommer, de första 

bidragen kommer troligen att aviseras under slutet av februari. 

 

    Ackumulerat 

KOSTNADSBERÄKNING ÄLDREOMSORGSSATSNING 2022 Januari 

INTÄKTER     

Ks förfogandemedel -7 000 000 -583 333 

Statsbidrag ?   

      

      

SUMMA -7 000 000   

      

KOSTNADER     

Omställning till heltidsorganisation 2 000 000  

Ökad grundbemanning 7,23 åa 4 300 000 358 333 

Ändrat heltidsmått natttjänst genom avtal 1 100 000 91 667 

Välfärdsteknisk samordnare 1,0 åa 700 000  

Kvalificerat administrativt stöd 3,0 åa 2 100 000 159 443 

12 Pooltjänster (Mål 0kr 2024 vid 7,5% sjukfrånvaro) 1 450 000 420 540 

Tekniksatsningar och hjälpmedel 1 000 000  

      

SUMMA 12 650 000   

      

      

KOSTNADSBERÄKNING ÄLDREOMSORGSLYFTET 2022   

Statsbidrag äldreomsorgslyftet ? -2 000 000 -428 367 

Utbildningsinsatser ÄO 5 760 000 428 367 

      

 

 

Uppföljningen ska skickas till: 

    Omsorgsnämnden 

    Kommunchef/KS 
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§ 17 Dnr 2022/00011  

Uppföljning internkontrollplan 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Uppföljning av internkontrollplanen för 2021 godkänns.      

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 9 mars 2021, § 39, om 

internkontrollplan för förvaltningen avseende år 2021. De ingående 

kontrollmomenten har följts upp. 

Rapporterna visar att flertalet områden har fungerande rutiner men till viss 

del behöver utvecklas vidare. De områden som har bristande rutiner är inköp 

– avtalstrohet, kunskap och följsamhet om diskrimineringslagstiftningen och 

aktiva åtgärder samt svarsfrekvens för telefoni. Dessa bör tas med i 

internkontrollplanen även för 2022.          

 

Process/rutin Kontrollmoment Resultat 

Inköp – avtalstrohet 

 

Om inköp görs utan avtal Rutinen har brister och 

behöver ses över 

Delegationsbeslut Rutin för återrapportering 

av delegationsbeslut 

Rutinen fungerar men 

behöver utvecklas 

Kunskap och följsamhet 

om plan för återgång i 

arbete 

Finns plan upprättad i 

respektive fall senast dag 

30 i sjukdomsperioden 

Rutinen fungerar 

Kunskap och följsamhet 

om diskriminerings-

lagstiftningen och aktiva 

åtgärder 

Kontroll att chefer har 

genomgått 

internutbildning med 

fokus på diskriminerings-

lagstiftning 

Rutinen har brister och 

behöver ses över 

Kontroll av attester Kontroll att riktlinjerna 

för attest följs inom 

förvaltningen 

Rutinen fungerar 

Svarsfrekvens telefoni Kontroll rörande 

svarsfrekvens, antal som 

inte får ett svar och 

återkopplas till växeln 

Rutinen har brister och 

bör ses över 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse      
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 Kommunstyrelsen 

Uppföljning av internkontrollplan för år 2021  

Förslag till beslut 

Uppföljning av internkontrollplanen för 2021 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 9 mars 2021, § 39, om 

internkontrollplan för förvaltningen avseende år 2021. De ingående 

kontrollmomenten har följts upp. 

Rapporterna visar att flertalet områden har fungerande rutiner men till viss 

del behöver utvecklas vidare. De områden som har bristande rutiner är inköp 

– avtalstrohet, kunskap och följsamhet om diskrimineringslagstiftningen och 

aktiva åtgärder samt svarsfrekvens för telefoni. Dessa bör tas med i 

internkontrollplanen även för 2022.  

 

Process/rutin Kontrollmoment Resultat 

Inköp – avtalstrohet 

 

Om inköp görs utan avtal Rutinen har brister och 

behöver ses över 

Delegationsbeslut Rutin för återrapportering 

av delegationsbeslut 

Rutinen fungerar men 

behöver utvecklas 

Kunskap och följsamhet 

om plan för återgång i 

arbete 

Finns plan upprättad i 

respektive fall senast dag 

30 i sjukdomsperioden 

Rutinen fungerar 

Kunskap och följsamhet 

om diskriminerings-

lagstiftningen och aktiva 

åtgärder 

Kontroll att chefer har 

genomgått 

internutbildning med 

fokus på diskriminerings-

lagstiftning 

Rutinen har brister och 

behöver ses över 

Kontroll av attester Kontroll att riktlinjerna 

för attest följs inom 

förvaltningen 

Rutinen fungerar 

Svarsfrekvens telefoni Kontroll rörande 

svarsfrekvens, antal som 

inte får ett svar och 

återkopplas till växeln 

Rutinen har brister och 

bör ses över 

  

I tjänsten 

 

Susanne Hedman Jensen 

Kommunchef 

mailto:Susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se


Smedjebackens kommun 
Datum 

2022-02-14 
 

KS 2021/00062 
Sida 

2(2) 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-02-14 

Kontrollrapporter enligt internkontrollplan 2021   

Beslutet skickas till 

Kommunrevisorer 

Koncernekonomichef 

 



 

Smedjebackens kommun  777 81 Smedjebacken  E-post  kommun@smedjebacken.se 

Telefon: 0240-66 00 00  Telefax: 0240-742 41  Bankgiro:820-9538  Org.nr: SE2120002205  Säte Smedjebacken 

 

 
Dokumenttyp: Kontrollrapport Datum: 2022-01-14 
  

Tjänsteställe: Ekonomi  
Handläggare: Jonas Källman       
E-postadress: jonas.kallman@smedjebacken.se        
Telefonnr: 0240-66 01 47       
 
Diarienr: KS 2021/00062 

 

    Rapport internkontroll 2021 

    Nämnd/förvaltning/enhet               Ekonomi och upphandlingsavdelningen 

    Process/rutin                                 Avtalstrohet 

    Resultat – iakttagelser 

     Rutinen fungerar 

     Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

    X  Rutinen har brister och bör ses över 

     Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt 

    

   Förslag till åtgärder: 

 Avtalsuppföljning för 2020 visade på en ökad avtalstrohet. 

 Avtalsuppföljningen för 2021 har inte påbörjats då bokföringen inte har 

stängt. Avtalsuppföljningen beräknas bli klar senast i slutet av februari. 

 Ett digitalt system för avtalsuppföljning bör införas. Diskussion har förts 

med Atea om detta, men vi avvaktar ekonomisystemsupphandlingen. Vi 

tar också kontakt med Inyett som vi redan har avtal med. 

 Införande av e-handel gjordes under 2021. Två leverantörer är anslutna. 

 Löpande inköpskontroll att leverantörerna anger avtalsnummer på 

fakturorna bör göras. 

 

    Kontroll utförd                       14 januari 2022 

    Kontrollansvarig                    Jonas Källman, Koncernekonomichef 

    Rapporterat till                       Susanne Hedman Jensen, Kommunchef 

 

 

 

 

 

mailto:jonas.kallman@smedjebacken.se


 

Smedjebackens kommun  777 81 Smedjebacken  E-post  kommun@smedjebacken.se 

Telefon: 0240-66 00 00  Telefax: 0240-742 41  Bankgiro:820-9538  Org.nr: SE2120002205  Säte Smedjebacken 

 

 
Dokumenttyp: Mall Datum: 2022-01-03 
  

Tjänsteställe:   
Handläggare: Mona Hyttsten       
E-postadress: mona.hyttsten@smedjebacken.se       
Telefonnr: 0240-660117       
 
Diarienr: 2022/00011 

 

    Kontrollrapport 

    Nämnd/förvaltning/enhet                Kommunstyrelsen/kansliavdelningen 

    Process/rutin                                   Delegationsbeslut ...................................  

    Resultat – iakttagelser 

     Rutinen fungerar 

    X Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

     Rutinen har brister och bör ses över 

     Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt 

    Förslag till åtgärder: ....................................................................................  

    Fortsätta jobba med respektive delegat för att upprätta rutiner för  

    återrapportering av delegationsbeslut.  ..........................................................  

     ......................................................................................................................  

     ......................................................................................................................  

     ......................................................................................................................  

     ......................................................................................................................  

 

 

    Kontroll utförd (datum)          2022-01-03 ..............  

    Kontrollansvarig                     Kommunsekreterare  

    Rapporterat till                       Kommunchef...........  

 

 

 

 

 



 

Smedjebackens kommun  777 81 Smedjebacken  E-post  kommun@smedjebacken.se 

Telefon: 0240-66 00 00  Telefax: 0240-742 41  Bankgiro:820-9538  Org.nr: SE2120002205  Säte Smedjebacken 

 

 
Dokumenttyp: Rapport internkontroll Datum: 2022-01-25 
  

Tjänsteställe:   
Handläggare: Ann-Sofie Westman        
E-postadress: ann-sofie.westman@smedjebacken.se        
Telefonnr: 0240–660122       
 
Diarienr: KS 2021/00062 

 

    Rapport internkontroll 2021 

    Nämnd/förvaltning/enhet                KS-förvaltning, personalavdelningen 

    Process/rutin                                  Kunskap och följsamhet om plan för  

                                                           återgång i arbete senast dag 30 i  

                                                           sjukperioden. 

    Resultat – iakttagelser 

    ☒ Rutinen fungerar 

    ☐ Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

     Rutinen har brister och bör ses över 

     Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt 

 

    Kontroll/undersökning  

   Kontrollmomentet har inneburit att undersöka om plan för återgång till 

   arbetet finns upprättad senast dag 30 i sjukperioden. Av 32  

   kontrollerade fanns 27 upprättade planer. Av de fem där plan saknades 

   fanns en godtagbar motivering till varför plan ej var upprättad.  

 

    Kontroll utförd:  februari till mars 2021 

    Kontrollansvarig: Ann-Sofie Westman, personalchef                   

    Rapporterat till:  Susanne Hedman Jensen, kommunchef 

 

 

 

 

mailto:ann-sofie.westman@smedjebacken.se


 

Smedjebackens kommun  777 81 Smedjebacken  E-post  kommun@smedjebacken.se 

Telefon: 0240-66 00 00  Telefax: 0240-742 41  Bankgiro:820-9538  Org.nr: SE2120002205  Säte Smedjebacken 

 

 
Dokumenttyp: Rapport internkontroll Datum: 2022-01-25 
  

Tjänsteställe: Personalavdelningen  
Handläggare: Ann-Sofie Westman        
E-postadress: ann-sofie.westman@smedjebacken.se        
Telefonnr: 0240–660122       
 
Diarienr: KS 2021/00062 

 

    Rapport internkontroll 2021 

    Nämnd/förvaltning/enhet                KS-förvaltning, personalavdelningen 

    Process/rutin                                  Kunskap och följsamhet om diskriminerings- 

                                                           lagstiftningen och aktiva åtgärder.  

    Resultat – iakttagelser 

    ☐ Rutinen fungerar 

    ☐ Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

    ☒  Rutinen har brister och bör ses över 

     Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt 

    Kontroll/undersökning  

   Kontrollen innebär att undersöka chefers närvaro vid internutbildning gällande 

   diskrimineringslagstiftning samt kartlägga om arbetet med aktiva åtgärder 

   har påbörjats inom verksamheterna.  

 -  Resultatet innebär att 17 chefer har deltagit i utbildning och 25 chefer har ej  

   deltagit i utbildning.  

  - Gällande kartläggning av arbetet med aktiva åtgärder har processen  

   omarbetats av personalavdelningen under året. En handlingsplan på 

   kommunövergripande nivå finns upprättad. Handlingsplanen redogör 

   för hur Smedjebackens kommun arbetar med de aktiva åtgärderna och hur  

   åtgärderna ska följas upp. Genomförande av workshops och upprättande av  

   handlingsplaner på arbetsplatsnivå är moment som behöver utvecklas. 

    Kontroll utförd:  Närvarokontroll vid utbildning samt dialog med  

                             verksamheterna. 

    Kontrollansvarig: Ann-Sofie Westman, personalchef                    

    Rapporterat till:  Susanne Hedman Jensen, kommunchef 

 

mailto:ann-sofie.westman@smedjebacken.se


 

Smedjebackens kommun  777 81 Smedjebacken  E-post  kommun@smedjebacken.se 

Telefon: 0240-66 00 00  Telefax: 0240-742 41  Bankgiro:820-9538  Org.nr: SE2120002205  Säte Smedjebacken 

 

 
Dokumenttyp: Kontrollrapport Datum: 2022-01-14 
  

Tjänsteställe: Ekonomi  
Handläggare: Jonas Källman       
E-postadress: jonas.kallman@smedjebacken.se  
Telefonnr: 0240-66 01 47       
 
Diarienr: KS 2021/00062 

 

    Rapport internkontroll 2021 

    Nämnd/förvaltning/enhet               Ekonomi och upphandlingsavdelningen 

    Process/rutin                                 Kontroll av attester 

    Resultat – iakttagelser 

    X Rutinen fungerar 

     Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

                   Rutinen har brister och bör ses över 

     Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt 

    

   Förslag till åtgärder: 

 Behörigheterna är styrda genom ekonomisystemet.  

 Stickkontroll behövs göras av beloppsgränser utifrån delegations-

ordningen. Detta har inte gjorts. 

 Finns särskild knapp ”eskalera” för att faktura på egna utlägg och resor 

ska gå vidare till chefen ovanför. Denna funktion är inte aktiverad. 

 

    Kontroll utförd                       14 januari 2022 

    Kontrollansvarig                    Jonas Källman, koncernekonomichef 

    Rapporterat till                       Susanne Hedman Jensen, kommunchef 

 

 

 

 

mailto:jonas.kallman@smedjebacken.se


 

Smedjebackens kommun  777 81 Smedjebacken  E-post  kommun@smedjebacken.se 

Telefon: 0240-66 00 00  Telefax: 0240-742 41  Bankgiro:820-9538  Org.nr: SE2120002205  Säte Smedjebacken 

 

 
Dokumenttyp: kontrollrapport Datum: 2022-02-11 
  

Tjänsteställe: Medborgarservice  
Handläggare: Evamari Anestedt       
E-postadress: evamari.anestedt@smedjebacken.se        
Telefonnr: 0240-66 01 93       
 
Diarienr: KS 2021/00062 

 

    Rapport internkontroll 2021 

    Nämnd/förvaltning/enhet                KS, Avdelningen för medborgarservice 

 Process/rutin                                 Kontroll rörande svarsfrekvens för 

telefoni, antal per förvaltning som inte får ett svar och återkopplas till växeln 

    Resultat – iakttagelser 

     Rutinen fungerar 

     Rutinen fungerar men behöver utvecklas 

    x Rutinen har brister och bör ses över 

     Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt 

    Förslag till åtgärder:  

Är personal ej anträffbar ska telefonen kopplas ur och hänvisning till datum/tid 

när personen är anträffbar igen.  

Vi går ut med påminnelser om att koppla ur och hänvisning på SméNET 

 

 

    Kontroll utförd                       Vecka 47 år 2021 

    Kontrollansvarig                    Evamari Anestedt, chef medborgarservice 

    Rapporterat till                       Susanne Hedman Jensen, kommunchef  

 

 

 

 

 

mailto:evamari.anestedt@smedjebacken.se
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§ 18 Dnr 2022/00012  

Internkontrollplan 2022 KS ledning och stöd 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Internkontrollplan 2022 för kommunstyrelseförvaltningen antas enligt 

upprättat förslag.      

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande reglemente för intern kontroll, dnr 2015/312, ska 

kommunstyrelsen i egenskap av facknämnd årligen anta en 

internkontrollplan. Planen ska säkerställa att åtgärder vidtas för att  

motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker i verksamheten. 

Förslaget till plan för internkontroll för år 2022 innehåller kontrollmoment 

för avdelningarna kansli, medborgarservice, personal samt ekonomi och 

upphandling.        

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 

Internkontrollplan 2022 ks förvaltning ledning och stöd      
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 Kommunstyrelsen 

Internkontrollplan 2022 

Förslag till beslut 

Internkontrollplan 2022 för kommunstyrelseförvaltningen antas enligt 

upprättat förslag.    

Ärendebeskrivning 

Enligt gällande reglemente för intern kontroll, dnr 2015/312, ska 

kommunstyrelsen i egenskap av facknämnd årligen anta en 

internkontrollplan. Planen ska säkerställa att åtgärder vidtas för att motverka, 

minimera eller i vissa fall eliminera risker i verksamheten. 

Förslaget till plan för internkontroll för år 2022 innehåller kontrollmoment 

för avdelningarna kansli, medborgarservice, personal samt ekonomi och 

upphandling.   

  

I tjänsten 

 

Susanne Hedman Jensen 

Kommunchef 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-02-14 

Internkontrollplan 2022 kommunstyrelseförvaltningen    

Beslutet ska skickas till 

Berörda chefer 

Revisorerna 

mailto:Susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se
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Dokumenttyp: Förslag till internkontrollplan Datum: 2022-02-14 
  

Tjänsteställe: Kansli  
Handläggare: Susanne Hedman Jensen  
E-postadress: susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se   
 
Diarienr: KS 2022/00012 KS 

Internkontrollplan för KS Ledning & stöd 2022 
 
Inledning 
Internkontroll är ett viktigt led i att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt, den finansiella 
rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig samt att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar, föreskrifter, 
policyer och riktlinjer. Internkontrollplanen fastställs av kommunstyrelsen och beskriver vad som behöver göras utifrån viktiga risker. 
Varje kontrollmoment följs upp enligt en beskriven metod. Resultatet av uppföljningen redovisas årligen till kommunstyrelsen.  

 
Styrdokument 
Fastställt reglemente för intern kontroll i Smedjebackens kommun anger ramar och ansvar avseende internkontrollarbetet i 
kommunkoncernen. 
 
 

Process/rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Redovisnings-
datum 

Kontrollmetod Rapport till Risk 
och 
väsent-
lighet 

Verkställighet av 
politiska beslut 

Kontroll att 
kommunstyrelsens och 
arbetsutskottets beslut 
verkställs 

Kommun- 
sekreterare 

2022-12-31 Genomgång av 
protokoll, kontrollera 
att besluten är 
verkställda 

Kommunchef 9 (3x3) 

Delegationsbeslut Fungerande 
återrapportering av 
delegationsbeslut 

Kommun-
sekreterare 

2022-12-31 Stickprov att 
delegationsbeslut 
anmäls till 
kommunstyrelsen 
inom skälig tid  

Kommunchef 9 (3x3) 

mailto:susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se


 

 

Ärendehantering Kontroll att ärenden inte 
ligger öppna för länge och 
ökar i mängd 

Registrator 2022-12-31 Uppföljning av 
antalet öppna 
ärenden  

Kommunchef 6 (2x3) 

GDPR Kontroll att upprättade 
registerförteckningar över 
personuppgifts-
behandlingar är aktuella 
och följer gällande 
regelverk 

Dataskyddsombud 2022-12-31 Genomgång av 
befintliga 
registerförteckningar 
i förvaltningen utifrån 
aktuellt regelverk 

Kommunchef 9 (3x3) 

Informations-
säkerhet 

Kontroll att 
informationssäkerhets-
policyn är känd och 
efterlevs av 
förvaltningarna 

Trygghetschef 2022-12-31 Samtal med utvalda 
verksamhetsutövare 
i de olika 
förvaltningarna om 
efterlevnaden av 
policyn 

Kommunchef 12 (3x4) 

Attesträtt och 
hantering av 
regelverket 

Att delegerade nivåer på 
beloppsgränser för attest 
följs och att regelverket är 
känt hos attestanterna 

Koncern-
ekonomichef 

2022-12-31 Stickprov att 
delegerade nivåer 
på beloppsgränser 
utifrån gällande 
delegationsordning 
följs och samtal med 
attestanter om 
innehållet i 
regelverket 

Kommunchef 9 (3x3) 

Inköp - avtalstrohet 
 

Att inköp görs i enlighet 
med lagen om offentlig 
upphandling (LOU) och att 
inköp sker enligt gällande 
avtal  

Koncern-
ekonomichef 

2022-12-31 Stickprovskontroller 
av fakturor på 
befintliga avtal för att 
kontrollera att 
fakturerade priser 
stämmer med avtal 
samt stickprovs-
kontroller att 
leverantörerna anger 
korrekt 
avtalsnummer på 
fakturor 

Kommunchef 12 (4x3) 



 

 

Kundfakturor – 
säkerställande av 
inbetalningar 

Uppföljning och 
säkerställande att rutin för 
kundfakturor finns och 
fungerar 

Koncern-
ekonomichef 

2022-12-31 Stickprov under året 
att kundfakturor 
stäms av och att 
rutin för påminnelse 
& krav följs vid 
obetalda 
kundfakturor 

Kommunchef 9 (3x3) 

Kostnadskontroll 
löner 

Kontroll och godkännande 
av löneutbetalningar per 
enhet 

Personalchef 2022-12-31 Kontrollrapport tas ut 
en gång per kvartal 

Kommunchef 9 (3x3) 

Kunskap och 
följsamhet om 
diskriminerings-
lagstiftningen och 
aktiva åtgärder 

Kontroll att chefer har 
genomgått intern-
utbildning med fokus på 
diskrimineringslagstiftning 

Personalchef 2022-12-31 Närvaro och 
kartläggning att 
arbetet har påbörjats 

Kommunchef 9 (3x3) 

Svarsfrekvens 
telefoni – 
obesvarade samtal 

Kontroll rörande 
svarsfrekvens, antal per 
förvaltning som inte får ett 
svar och återkopplas till 
växeln 

Chef för 
medborgarservice 

2022-12-31 Antalet obesvarade 
samtal. Stickprov vid 
två tillfällen. 

Kommunchef 6 (3x2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4 
Trolig 

 
4 8 12 16 

3 
Möjlig 

 
3 6 9 12 

2 
Mindre 

sannolik 

 

2 4 6 8 

1 
Osannolik 

 
1 2 3 4 

 1 
Lindrig 

 

2 
Mindre 
allvarlig 

3 
Allvarlig 

 

4 
Mycket 
Allvarlig 

              Konsekvens  
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a

n

n
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i
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Risk- och väsentlighetsanalys har gjorts 
med Riksgäldens modell som 
utgångspunkt. 
 
I tabellen ovan anges det uppskattade 
sammanlagda värdet och inom 
parentes anges värdet för först 
sannolikhet och därefter konsekvens.   

 



 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-01 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19 Dnr 2022/00097  

Uppföljning avtalssamverkan E-arkivcentrum Dalarna 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Rapporten godkänns.            

Ärendebeskrivning 

Smedjebackens kommun samverkar med övriga kommuner i Dalarna kring 

E-arkivcentrum Dalarna. Samverkan regleras i ett gemensamt 

samverkansavtal.  

Värdkommunen, Säters kommun, ansvarar bland annat för systemets 

funktioner, att ha en organisation som ger kommunerna tillräcklig 

vägledning, stöd och rådgivning i arbetet med e-arkivering, skapandet av 

leveranspaket och för att bevara informationers läsbarhet och autenticitet på 

lång sikt. Värdkommunen är huvudman för driftlösning men anlitar Borlänge 

kommun för utförandet. 

Under året har Smedjebackens kommun börjat arbetet med att leverera 

arkivmaterial till e-arkivcentrum, främst protokoll. Medarbetare från  

E-arkivcentrum har medverkat i lokala utbildningstillfällen och 

genomgångar i Smedjebackens kommun. 

Verksamheten har följts upp och rapport med bokslutskommentarer har 

inkommit. Resultatet för år 2021 uppvisar ett sammanlagt överskott på  

850 tkr, delvis pandemirelaterat. Beloppet föreslås återbetalas till respektive 

kommun enligt fördelningsnyckel, för Smedjebackens kommun är beloppet 

32 tkr.  

Bedömningen är att samverkansavtalet har fyllt sin funktion under 2021 och 

att samverkan har fungerat väl. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse     
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 Kommunstyrelsen 

 

Uppföljning samverkansavtal E-arkivcentrum Dalarna 
2021 

Förslag till beslut 

Rapporten är mottagen.            

Ärendebeskrivning 

Smedjebackens kommun samverkar med övriga kommuner i Dalarna 

kring E-arkivcentrum Dalarna. Samverkan regleras i ett gemensamt 

samverkansavtal.  

 

Värdkommunen, Säters kommun, ansvarar bland annat för systemets 

funktioner, att ha en organisation som ger kommunerna tillräcklig 

vägledning, stöd och rådgivning i arbetet med e-arkivering, skapandet 

av leveranspaket och för att bevara informationers läsbarhet och 

autenticitet på lång sikt. Värdkommunen är huvudman för driftlösning 

men anlitar Borlänge kommun för utförandet. 

 

Under året har Smedjebackens kommun börjat arbetet med att 

leverera arkivmaterial till e-arkivcentrum, främst protokoll. 

Medarbetare från E-arkivcentrum har medverkat i lokala 

utbildningstillfällen och genomgångar i Smedjebackens kommun. 

 

Verksamheten har följts upp och rapport med bokslutskommentarer 

har inkommit. Resultatet för år 2021 uppvisar ett sammanlagt 

överskott på 850 tkr, delvis pandemirelaterat. Beloppet föreslås 

återbetalas till respektive kommun enligt fördelningsnyckel, för 

Smedjebackens kommun är beloppet 32 tkr.  

 

Bedömningen är att samverkansavtalet har fyllt sin funktion under 

2021 och att samverkan har fungerat väl.   

 

I tjänsten 

 

 

Susanne Hedman Jensen 

Kommunchef 

mailto:susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se
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Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 22-02-18 

Rapport och bokslutskommentarer E-arkivcentrum Dalarna 2021 

Beslutet delges 

Kommunrevisorerna 

Arkivarie 

 



            

Bokslut E-arkivcentrum Dalarna 

 
Resultaträkning (kkr) 

Budget 
2021 

Redovisning 
2021 

Avvikelse Redovisning 
2020 

Förändring 
% 

Verksamhetens intäkter, 
inkl interna poster 

4 540 4710 170 3 996 17,87 
Verksamhetens kostnader, 
inkl interna poster 

4540 3859 681 3 138 22,98 

Årets resultat 
0 851 851 858 -0,82 

Därav kapitalkostnader 
0 0 0 0 0 

Investeringar  
0 0             0 0 0 

 

Särskilda händelser 

Covid 19-pandemi 

E-arkivcentrum Dalarnas personal har fortsatt att 

arbeta hemifrån. Verksamheten har varit bemannad 

under hela perioden.   

Styrning och ledning 

Styrgrupp och samrådsgrupp har genomfört alla 

planerade möten under året. Ny representant i 

styrgruppen har utsett i Falu kommun. Representant 

i Mora kommun har ersatts av ny i Älvdalens 

kommun och Leksands kommuns plats är vakant. I 

samrådsgruppen har nya utsetts i Mora och Säters 

kommuner. 

Styrgruppen har beslutat om att utnyttja option i 

leverantörsavtal om förlängd avtalsperiod för e-

arkivsystemet iipax archive. Som underlag till beslut 

undersöktes produkter på marknaden. 

Styrgruppen har under december 2021 skickat ut ett 

förslag till ändring i samverkansavtal gällande 

organisation och beslutsbefogenheter. Svarstiden 

för remissen sträcker sig in i år 2022. Syftet med 

förslaget är att komma tillrätta med de hinder man 

har upplevt i leveransprojekt, genom att planering 

och uppföljning sker hos dem som har ansvar för 

personal och budget. 

Systemförvaltning, dokument och utbildning 

Ludvika, Älvdalen och Rättviks kommuner har 

handläggaråtkomst sedan tidigare; under året har 

även Avesta kommun fått handläggaråtkomst. Inga 

fler kommuner, utöver Rättvik, har utnyttjat 

möjligheten till medborgaråtkomst.  

En versionsuppgradering genomfördes, vilket ger bl 

a förbättrade funktioner i dokumentvisare, 

anpassning till GDPR, stöd för arkivering av stora 

filer och stora leveranser, nytt utseende för 

medborgarsida samt förbättrad sökfunktionalitet i 

handläggaråtkomsten. 

En särskild utbildningsinsats genomfördes under 

året i Systemvetenskap för arkivarier, samt i 

Informationssäkerhet. 

Leveransprojekt 

Ett flertal stora leveransprojekt har inte kunnat 

genomföras enligt tidsplanen; de har skjutits på eller 

planerats om till senare pga. tekniska hinder att 

exportera, att verksamhet inte var redo eller andra 

hinder inom projektgrupper som resulterar i stora 

förseningar i att leverera. Styrgruppen har följt 

utvecklingen. 

Ida Infront har under större delen av andra halvåret 

arbetet med konvertering av tidigare inläst Ecos1-

handlingar. 

Totalt har, per den 31 december 2021, 1 398 986 

filer lästs in. 

Omvärldsbevakning 

Riksarkivet har remitterat föreskrifter som ska 

ersätta Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd 

(RA-FS 2009:2) om tekniska krav för elektroniska 

handlingar. 

Det ekonomiska resultatet 

Resultatet för 2021 uppvisar ett överskott på 850 

928 kr. Hela beloppet föreslås återbetalas till 

respektive kommun enligt fördelningsnyckel för 

2021. 

Fördelning Kronor 

Avesta 8,02% 68 231 

Borlänge 18,21% 154 978 

Falun 20,69% 176 080 

Gagnef 3,61% 30 698 

Hedemora 5,37% 45 736 

Leksand 5,49% 46 738 

Ludvika 9,25% 78 693 



            

Malung-Sälen 3,54% 30 103 

Mora 7,12% 60 614 

Orsa 2,39% 20 342 

Rättvik 3,84% 32 676 

Smedjebacken 3,77% 32 105 

Säter 3,88% 33 014 

Vansbro 2,36% 20 117 

Älvdalen 2,45% 20 803 

 100% 850 928 

 

170 tkr överfördes från år 2020 för en satsning på 

dalakommunernas kompetensutveckling. 

Kostnaderna blev 83 tkr. 

Flytt till nya lokaler på Skönviksområdet i Säter 

genomfördes i början av året, till ett, enligt 

hyresavtalet, rabatterad kostnad under det första 

året. 

Tjänst för programmerare hade budgeterats för 

under hela året men tillsattes först under maj 

månad, vilket gav ett överskott för 

personalkostnader.  

Versionsuppgradering genomfördes till estimerad 

kostnad. Kostnader tillkom dock för efterarbete 

med handläggaråtkomst, till följd av 

uppgraderingen. 

Budgeterade medel för resor, hotell, konferenser 
och utbildningar har utnyttjats minimalt under året 
pga. Covid-19. Verksamheten har kunnat delta i 
digitala konferenser, till reducerat pris. 
 

Personalsituationen 
E-arkivcentrum Dalarna är bemannad med fyra 

tjänster. En nyrekrytering av programmerare samt 

ersättningsrekrytering av IT-tekniker har 

genomförts under året. 

Anställda vid E-arkivcentrum Dalarna 
 

Titel Arbetsuppgifter  

Enhetschef Budget- och personalansvar, 
samordnar leveransprojekt, 
rådgivande i arkivfrågor 

100% 

Systemförvaltare Förvaltning av system, 
projektledning, tar fram 
dokumentation och utbildar 

100% 

IT-tekniker Genomför inleveranser, 
visst skriptarbete, arkivvård, 
supportarbete 

100% 

Programmerare Ansvarig för skriptarbete vid 
inläsning 

100% 

Uppföljning av verksamhet 

Verksamhetens planering för det kommande året 
finns i Förvaltningsplan 22021. Uppföljning sker 
genom årlig enkät om kundnöjdhet samt 
verksamhetens egen självskattning. 
 
Enkätundersökning kundnöjdhet 

En enkätundersökning som en del av den årliga 
uppföljningen skickades ut till kommunerna den 7 
december 2021, med sista svarsdag den 7 januari 
2022. 11 svar, av 15 möjliga, inkom. För de mätbara 
svaren i enkäten, i sammanfattning: 
 

Övergripande 
fokusområden i enkät 

Genomsnittlig 
kundnöjdhet 1(låg)-5 
(hög) 

Upplevelsen av organisation, 
forum, bemanning och 
kompetens 

3,79 (år 2020: 3,95) 

Upplevelsen stöddokument, 
arbetssätt och rutiner för 
leveransarbete 

4,06 (år 2020: 3,67) 

Upplevelsen av IT-systemet 
och support 

3,68 (år 2020: 3,65) 

 
Självskattning 

Självskattningen syftar till att identifiera eventuella 
hinder för ett effektivt arbete i den egna 
arbetsgruppen. Inga mätningar har gjorts under 
tidigare år och det finns därför inga jämförande 
data. Resultatet för 2021 visar dock att 
verksamheten uppskattar sig själv till att fungera 
mycket väl/över medelvärde.  
 
Interna rutiner och verktyg 3,9 

Tidsplanering 4,3 

Kommunikation inom arbetsgrupp 4,9 

Egen kompetens relevant för arbetsuppgifter 4,8 

Omvärldsbevakning 4,3 

Fokus på kund 4,8 

Kommunikation med kund 4,4 

 

 
Hur ser framtiden ut? 
Under år 2022 avgörs om förslag till ändring i 
samverkansavtal blir beslutad och en eventuellt ny 
organisation kring e-arkiv i Dalarna. 
 
E-arkivcentrum Dalarna och 
samverkanskommunerna kommer under år 2022 
titta på möjligheterna att förbereda och köpa in 
modulen Mitt Arkiv där medborgare får möjligheten 
att själva logga in och hämta t ex egna skolbetyg.  
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§ 20 Dnr 2022/00101  

Uppföljning avtalssamverkan Ludvika 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Rapporten godkänns.       

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelseförvaltningarna i Ludvika respektive Smedjebackens 

kommun har genom avtalssamverkan säkerställt gemensam tillgång till 

kompetens år 2021 inom specialistfunktionerna arkivarie, dataskyddsombud 

och budget- och skuldrådgivare.  

Avtalen bygger på ömsesidig samverkan, där parterna bidrar till ett 

gemensamt utbyte, med erfarenhet och kunskap utifrån respektive område. 

Gemensamma arbetsmöten hålls till exempel inom integritet och dataskydd. 

Respektive kommun har vid behov i styrdokument delegerat ansvar och 

befogenheter till befattningshavarna.  

Avtalssamverkan omfattas av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och 

förvaltningarna har gemensamt gjort en uppföljning av respektive 

samverkansavtal för att uppfylla kommunstyrelsens ansvar. 

Under året har uppföljningar av samverkansavtalen skett, där kommunernas 

kontaktpersoner och aktuell befattningshavare gjort en genomgång av 

planerade och genomförda aktiviteter. Respektive befattningshavare har vid 

årets slut kommenterat uppdraget. 

Bedömningen är att samtliga samverkansavtal fyllt sin funktion under 2021.       

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 

Avtalsuppföljning från respektive befattningshavare      
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 Kommunstyrelsen 

 

Uppföljning avtalssamverkan Ludvika kommun 2021 

Förslag till beslut 

Rapporten är mottagen. 

  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelseförvaltningarna i Ludvika respektive Smedjebackens 

kommun har genom avtalssamverkan säkerställt gemensam tillgång 

till kompetens år 2021 inom specialistfunktionerna arkivarie, 

dataskyddsombud och budget- och skuldrådgivare.  

 

Avtalen bygger på ömsesidig samverkan, där både parterna bidrar till 

ett gemensamt utbyte, med erfarenhet och kunskap utifrån respektive 

område. Gemensamma arbetsmöten hålls till exempel inom integritet 

och dataskydd. Respektive kommun har vid behov i styrdokument 

delegerat ansvar och befogenheter till befattningshavarna.  

 

Avtalssamverkan omfattas av kommunstyrelsens uppsiktsplikt och 

förvaltningarna har gemensamt gjort en uppföljning av respektive 

samverkansavtal för att uppfylla kommunstyrelsens ansvar. 

 

Under året har uppföljningar av samverkansavtalen skett, där 

kommunernas kontaktpersoner och aktuell befattningshavare gjort en 

genomgång av planerade och genomförda aktiviteter. Respektive 

befattningshavare har vid årets slut kommenterat uppdraget. 

 

Bedömningen är att samtliga samverkansavtal fyllt sin funktion under 

2021. 

 

I tjänsten 

 

 

Susanne Hedman Jensen 

Kommunchef 

mailto:susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se
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Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 22-02-18 

Avtalsuppföljning från respektive befattningshavare  

Beslutet delges 

Kommunrevisorerna 

Dataskyddsombud 

Arkivarie 

Budget- och konsumentrådgivare 

Chefen för medborgarservice 



 

Smedjebackens kommun  777 81 Smedjebacken  E-post  kommun@smedjebacken.se 

Telefon: 0240-66 00 00  Telefax: 0240-742 41  Bankgiro:820-9538  Org.nr: SE2120002205  Säte Smedjebacken 

Dokumenttyp: Rapport Datum: 2022-02-17 

Tjänsteställe: Kansli Mottagare: Kommunchef/KS 

Handläggare: DSO, Christer Granqvist   

  

Diarienummer:    

Uppföljning av avtalssamverkan om dataskyddsombud 2021 
Smedjebackens kommun hyr ut dataskyddsombud till Ludvika kommun till omfattningen av 60% av en 

heltidstjänst. Syftet med samverkan om dataskyddsombud är att kunna upprätthålla kompetens inom området 

GDPR i båda kommunerna samt att säkerställa kvaliteten i dataskyddsarbetet. 

 

Under 2021 har Ludvika kommuns helägda bolag anlitat DSO inom ramen för uppdraget i Ludvika. Sedan 

tidigare så ingår uppdrag som DSO för VBU, WBAB och FINSAM VB. 

 

Utdrag ur GDPR, Artikel 39, Dataskyddsombudets uppgifter 

1. Dataskyddsombudet ska ha minst följande uppgifter:  

a) Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de anställda som 

behandlar *(personuppgifter och) om deras skyldigheter enligt denna förordning och andra av unionens eller 

medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser.  
* DSO förtydligande av EU-översättning av eng. till sv. 

 

b) Att övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av unionens eller medlemsstaternas 

dataskyddsbestämmelser och av den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi för skydd 

av personuppgifter, inbegripet, ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i 

behandling och tillhörande granskning.  

 

c) Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka 

genomförandet av den enligt artikel 35.  

 

d) Att samarbeta med tillsynsmyndigheten.  

 

e) Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet det 

förhandssamråd som avses i artikel 36, och vid behov samråda i alla andra frågor.  

 

2. Dataskyddsombudet ska vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig hänsyn till de risker som är 

förknippade med behandling, med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften. 

 

 

 



  2022-02-17 

 Sid 2(4) 

Dataskyddsombudets kommentarer. 
(kommentarer i kursiv stil) 

Åtagande Smedjebackens kommun 
- Vara ett kunskapsstöd inom koncernen Ludvika kommun gällande 

dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.  

Ett dataskyddsombud åläggs genom förordningen att prioritera riskbaserat.  

 

- Verksamhetsår 2021 har DSO ägnat stor tid i Ludvika kommun till att utbilda, svara på 

frågor och handleda verksamheterna i riskanalyser för personuppgiftsbehandling i 

relation till EU-domstolens dom i målet Schrems II, (CJEU C-311/18). Det har visat sig 

finnas många direkta och indirekta beroenden till denna EU-dom i kommunens IT-

system. Frågan är komplex eftersom distansarbetsverktyg och basfunktioner som MS 

Teams och Google Workspace har sitt ursprung hos mjukvaruleverantörer med säte i 

USA. Dessa digitala verktyg har bidragit till att många medarbetare kunnat arbeta 

hemifrån för att minska risken för smittspridning av en samhällsfarlig sjukdom. 

Samtidigt har det konstaterats av myndigheter i Sverige och runt om i EU att dessa 

verktyg torde vara olagliga att använda. 

 

EU-kommissionen fastslog omedelbart efter Schrems II-domen att USA saknar adekvat 

skyddsnivå för europeiska medborgares personuppgifter. Varje enskild 

personuppgiftsbehandling behöver analyseras med de juridiska riktlinjer som den 

europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, tagit fram. 

 

- Genom samverkan mellan våra båda kommuner om DSO har jag kunnat arbeta med ett 

fördjupat kunskapsinhämtande från CJEU, EDPB, EDPS och den svenska 

tillsynsmyndigheten IMY och till samtidigt gagn för både Ludvika och Smedjebacken. 

Det har skrivits hyllmetrar med analyser och rättsutredningar samtidigt som året också 

innehållit en ström av vitesförelägganden mot kommuner och företag som inte 

hörsammat Schrems II-domen. 

 

- Självständigt övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och 

annan tillämplig dataskyddslagstiftning. 
Dataskyddsombudets självständiga ställning och dubbla uppdrag att ge stöd och att 

kontrollera att de personuppgiftsansvariga efterlever lagstiftningen har även varit ett 

utvecklingsområde under 2021. Jag har fortsatt prioriterat att utbilda verksamheterna 

framför att övervaka. Efterfrågan på rådgivning och handledning från DSO har ökat 

starkt i Ludvika kommun under2021. Det har fortsatt precis som 2020 inte funnits så 

mycket tid över till att utföra kontroller av GDPR. Kontrollarbetet har precis som i 

Smedjebacken fått lov att inrikta sig på att kontrollera Registerförteckning enligt artikel 

30. 

 

- Rapportera till chef för kommunstyrelseförvaltningen i Ludvika kommun om 

dataskyddsfrågor och organisationens brister och utvecklingsbehov minst en gång 

per år, samt ge förslag på åtgärder och utveckling. 
DSO träffar biträdande kommundirektör, Laila Dufström, för kontinuerliga 

månadsavstämningar. 

 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-311/18
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- Tillsammans med sakkunniga inom Ludvika kommun kravställa och arbeta för 

att införa åtgärder för att stärka dataskyddet. 
Detta sker via löpande kontakter med säkerhetsavdelningen, registrator, arkivarie, 

chefer och utredare och specialister inom IT-Center. 

 

- Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar 

avseende dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning. 
När det gäller min egen kompetensutveckling som DSO för att ajourhålla kunskap i den 

senaste rättsutvecklingen inom GDPR under 2021 så har en del av detta fått lov att ske 

utanför arbetstid med anledning av det växande behovet av rådgivning till 

verksamheterna i Ludvika kommun. 

 

Planering av utbildningar och genomförande av föredrag och workshops har 

prioriterats riskbaserat och ofta riktat sig till grupper av specialister eller till stöd för 

driftiga verksamhetschefer som tagit ledarskap i dataskyddsfrågor. 

 

- Övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för dataskydd. 
Under 2021 har ett förtätat arbete skett mellan DSO och IT-Center. Även ett viktigt 

samarbete har skett mellan DSO och personalen på enheten för Säkerhet. 

Säkerhetsmöten har hållits med säkerhetscheferna i Ludvika och Smedjebacken 

tillsammans med DSO samt säkerhetssamordnare. 

 

- Bistå i utredning av misstänkta personuppgiftsincidenter. 
Ett flertal personuppgiftsincidenter har ägt rum under 2021. Den ökade mängden 

incidenter är förmodligen inte ett tecken på ett försämrat säkerhetsläge utan om en 

ökad medvetenhet om vad som utgör en brist och personuppgiftsincident. 

 

När incidenter drabbar kommunen måste DSO lägga andra prioriteringar åt sidan och 

stödja verksamheten som drabbats. Det kan också betyda att när DSO tjänstgör i den 

ena kommunen enligt schema så har schemat och ärenden där fått lov att pausas och 

utryckning till den drabbade kommunen har prioriterats. 

 

- Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning (DPIA) av dataskydd och 

övervaka genomförandet av den. 

I min rådgivande roll som DSO står jag till förfogande då verksamheterna gör analyser 

av om det råder hög risk för individers integritet och fri- och rättigheter till sina 

personuppgifter. Med anledning av Schrems II-domen så har det tillkommit ännu ett 

moment i dessa analyser, nämligen, TIA, Transfer Impact Assessements och tillämpning 

av EU-kommissionens standardkontrakt, (Standard Contractual Clauses, SCC, adoptet 

in june 2021.) 

- Omvärldsbevakning och nätverkande/kunskapsinhämtning rörande 

dataskyddsförordningen. 
Under 2021 har deltagande i tillsynsmyndigheten, IMY’s, konferenser, webbinarer 

inom EU med juristen Max Schrems, olika högskolor och universitet samt juristbyråers 

föreläsningar stått för mycket av min omvärldsbevakning inom GDPR och den senaste 

rättsutvecklingen. 

 

- Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten IMY och vid behov genomföra 

förhandssamråd. 
Även det här året har gjorda incidentanmälningar återkommit från 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) där denne meddelat att man inte vidtar några 
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åtgärder. Samtidigt meddelar IMY oftast att man när som helst kan återuppta ett ärende 

och göra en tillsyn på ett avskrivet ärende. 

  

Åtagande Ludvika kommun 
- Utse en kontaktperson som ska ha den övergripande dialogen med  

dataskyddsombudet och Smedjebackens kommun. 
Laila Dufström (birt. kommundirektör, KSF, Ludvika) är kontaktperson till DSO och 

utgör ett utmärkt stöd i dataskyddsarbetet. 

 

- Utse en kontaktperson hos varje personuppgiftsansvarig. Kontaktpersonen 

ansvarar för kontakterna gentemot dataskyddsombudet och att det praktiska 

arbetet med dataskydd genomförs inom den personuppgiftsansvariges 

verksamhetsområde. 

Respektive nämnd inom Ludvika kommun utsåg 2018 ett antal dataskydds-

administratörer (DSA) till stöd för DSO.  

 

Under 2021 har DSO fört samtal med ledningen i KSF i Ludvika om att se över behovet 

och utöka antalet dataskyddsadministratörer som ett led i ökad delaktighet i 

dataskyddsarbetet. 

 

- Upprätta en förteckning över alla personuppgiftsbehandlingar. Målsättningen är 

att Ludvika kommun ska ha samma metod för (registerföring av) 

personuppgiftsbehandlingar som inom Smedjebackens kommun. 
Våra båda kommuner arbetar olika med hur man hanterar registerförteckningar enligt 

GDPR, artikel 30. Kommunerna är olika stora och har skilda förutsättningar för detta 

administrativa arbete. Lösningarna ser idag mycket olika ut registermässigt.  

 

TIPS 
Däremot finns det naturligtvis en möjlighet och potential i att enhetschefer i båda 

kommunerna samråder med varandra i principfrågor om lagstöd inom GDPR för vissa 

typer av personuppgiftsbehandlingar och om hur man kategoriserat och kartlagt och 

riskbedömt personuppgiftsbehandlingar i verksamhetssystem där båda kommunerna 

nyttjar t.ex. samma leverantör, fabrikat och modell av system. 

 

- Den här typen av samverkan skulle fungera både som komplement till DSO -rådgivning 

och förmodligen vara utvecklande för båda parters kunskap om digitalisering som stöd 

i verksamhetsutveckling. 

 

- Övrigt: 

Under 2021 har övergripande Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) etablerats i 

korrekt riktning mellan Ludvika kommun och samverkande nämnder i Smedjebacken 

samt mellan Ludvika kommun och kommunala bolag och kommunalförbund i de båda 

kommunerna. 

 

Smedjebacken 2021-02-17 

 

Christer Granqvist 

Dataskyddsombud, Smedjebackens kommun 
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Uppföljning av avtalssamverkan BUS 2021 

Parterna har kommit överens om att genom detta avtal samverka om en specialistfunktion för 

budget- och skuldrådgivning. Syftet med samverkan är att kunna tillhandahålla kompetens 

inom området. 

Åtagande Smedjebackens kommun 

Smedjebackens kommun ska bistå Ludvika kommun med en tjänst för budget- och 

skuldrådgivning motsvarande det antal timmar som styrs av faktiskt behov.  

Budget- och skuldrådgivningen ska ges i form av: 

- Ekonomisk rådgivning via besök och/eller telefonkontakt 

- Stöd i samband med ansökan om skuldsanering 

- Förebyggande insatser i form av föreläsningar  
  

Åtagande Ludvika kommun 

Ludvika kommun ska: 
- Utse en kontaktperson som ska ha den övergripande dialogen med innehavaren av 

tjänsten och Smedjebackens kommun 

- Tillhandahålla lokal för den utåtriktade verksamheten 

 

Uppföljande kommentar från Ludvika kommun - januari 2021 

Samverkansavtalet har under 2021 fungerat tillfredställande. Verksamhetschef för IFO i 

Ludvika har varit Ludvika kommuns kontaktperson. Lokal är anordnad i förvaltningshuset 

Marnäsliden våning 3. 

Under de senaste åren har budget- och skuldrådgivaren haft ca 60 tal ärenden att hantera för Ludvika 

kommun, med varierande omfattning. Allt från ett samtal/besök upp till ett tiotal besök/samtal. Ca 

60% av ärendena leder till en ansökan om skuldsanering hos Kronofogden. Antalet föreläsningar har 

varit få utifrån gällande pandemi. 

 

IFO verksamheten i Ludvika kommun är nöjda med det upprättade avtalet och har behov av att 

avtalet fortlöper för att tillgodose kommunens medborgares behov av denna tjänst. Vid samtal med 

innehavaren av uppdraget uppfattar underteckna att han även är nöjd med sitt uppdrag hos Ludvika 

kommun.  

  

Sammanställt av Ann-Sofie Andersson verksamhetschef IFO, Ludvika den 24 januari 2021.  

 

mailto:evamari.anestedt@smedjebacken.se
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Uppföljning av avtalssamverkan inom arkiv 2021 

Parterna har kommit överens om att genom detta avtal samverka om en specialistfunktion 

som arkivarie Syftet med samverkan om arkivarien är att kunna upprätthålla kompetens inom 

området i båda kommunerna samt att säkerställa kvaliteten i arkivfrågor.  

Åtagande Ludvika kommun 

Arkivarien ska vara ett kunskapsstöd inom koncernen i Smedjebacken gällande 

arkivfrågor och dess lagstiftning samt 

- Självständigt ta initiativ till uppdatering av styrdokument inom sitt område 

- Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar 

avseende arkivlagen och angränsande lagstiftning 

- Omvärldsbevakning och nätverkande inom sitt område 

- Förteckna och ordna i Smedjebackens kommunarkiv 

- Inventera och prioritera arbetet med digitala system 

- Vara drivande i frågor som rör e-arkivcentrum i Dalarna 
  

Åtagande Smedjebackens kommun 

Smedjebackens kommun ska: 

- Utse en kontaktperson som ska ha den övergripande dialogen med arkivarien 

och Ludvika kommun. 

 

Kommentera åtagandena utifrån hur du som arkivarie hanterat uppdraget och 

hur den andra parten levt upp till sin del. 

- Det länsgemensamma E-arkivet har nu varit driftsatt sedan 2019. 

Smedjebackens kommun och dess bolags hemsidor arkiveras årligen.  

 

- Testinläsning av PMO (vilket är ett system för skolhälsovårdsjournaler) har skett 

i e-arkivet och godkänts. Under 2022 ska 2017 års journaler arkiveras enligt 

dokumenthanteringsplan.  

 

- Protokollskopior ifrån kommunstyrelsen, dess utskott samt kommunfullmäktige 

har lästs in i e-arkivet. 

 

- Förberedelser inför arkivering av EDP Vision har under året skett. Projektet 

inleds 2022. 
 

- Ett digitalt möte inför e-arkivering har under kvartal 4 arrangerats med E-

arkivcentrum Dalarna som föredragshållare. 

mailto:Ulf.johansson@smedjebacken.se


 

 

 

- Arkivaspekterna har framhävts i projektet att upphandla nytt ekonomisystem. 

 

- Arbetet med att ordna, förteckna och omlokalisera Smedjebackens 

kommunarkiv har på grund av rådande pandemi till stora delar varit vilande 

under året. Arkivförteckningsprogrammet Klara driftsattes under 2019 och 

Malingsbo, Norrbärke och Söderbärke landskommuner är sedan tidigare 

förtecknade. Under året har Smedjebackens köping och municipalsamhälle till 

stora delar förtecknats. Leverans till Nationell Arkivdatabas (NAD) skall ske 

kvartal ett 2022.  

 

- Där behov funnits har förvaltningar och bolag blivit behjälpta med att hålla 

dokumenthanteringsplanerna ajour. Samtliga finns numera på SméNET. 

Förvaltningarna har även assisterats i teoretiska och praktiska arkivfrågor vid 

behov. Tyngdpunkten har legat på bolagen under året. 

 

- Dokumenthanteringsplaner för Kommunstyrelsens förvaltning och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under året reviderats med 

kommunarkivarien som ansvarig och antagits av Kommunstyrelsen, 

Kulturnämnden samt Miljö- och byggnadsnämnden. Kommunarkivarien är 

delegerad av Kommunstyrelsen och Kulturnämnden att ombesörja detta. 

 

- Förvaltningar, allmänhet och forskare har fått allmänna handlingar lokaliserade 

och utlämnade. 

 

- Smedjebackens kommun har under varit representerat i E-arkivcentrum Dalarnas 

samrådsgrupp på dess samtliga möten. 

 

- Arkivarien har varit aktiv inom Bergslagsarkiv, Förbundet arkivverksamma i 

landsting och kommun (FALK) och Arkivnätverk Dalarna samt besökt deras 

under rådande pandemi digitala aktiviteter.  

 

Dialogen med arkivarien har skett genom att undertecknad deltagit i 

kansliavdelningens arbetsplatsträffar vilket har fungerat bra. Kommunchef har 

fungerat som kontaktperson mot Ludvika kommun.  
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§ 21 Dnr 2022/00099  

Uppföljning avtalssamverkan Skinnskatteberg 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Rapporten godkänns.       

Ärendebeskrivning 

Skinnskattebergs kommun och Smedjebackens kommun har genom 

avtalssamverkan säkerställt gemensam tillgång till kompetens år 2021 

inom specialistfunktion budget- och skuldrådgivare. 

Avtalet bygger på ömsesidig samverkan, där både parterna bidrar till ett 

gemensamt utbyte, med erfarenhet och kunskap utifrån området.  

Under året har uppföljningar av samverkansavtalen skett, där kommunernas 

kontaktpersoner och aktuell befattningshavare gjort en genomgång av 

planerade och genomförda aktiviteter.  

Bedömningen är att samverkansavtalet fyllt sin funktion under 2021.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 

Avtalsuppföljning      

 

 



 

 
 

 
 
 

 
KS Ledning & Stöd 
Susanne Hedman Jensen 
susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se  
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 Kommunstyrelsen 

 

Uppföljning avtalssamverkan Skinnskattebergs 
kommun 2021 

Förslag till beslut 

Rapporten är mottagen. 

  

Ärendebeskrivning 

Skinnskattebergs kommun och Smedjebackens kommun har genom 

avtalssamverkan säkerställt gemensam tillgång till kompetens år 2021 

inom specialistfunktion budget- och skuldrådgivare. 

 

Avtalet bygger på ömsesidig samverkan, där både parterna bidrar till 

ett gemensamt utbyte, med erfarenhet och kunskap utifrån området.  

 

Under året har uppföljningar av samverkansavtalen skett, där 

kommunernas kontaktpersoner och aktuell befattningshavare gjort en 

genomgång av planerade och genomförda aktiviteter.  

 

Bedömningen är att samverkansavtalet fyllt sin funktion under 2021. 

 

I tjänsten 

 

 

Susanne Hedman Jensen 

Kommunchef 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 22-02-18 

Avtalsuppföljning  

Beslutet delges 

Kommunrevisorerna 

Budget- och konsumentrådgivare 

Chefen för medborgarservice 

mailto:susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se
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Uppföljning av avtalssamverkan BUS 2021 med Skinnskattebergs kommun 

Parterna har kommit överens om att genom detta avtal samverka om en specialistfunktion för 

budget- och skuldrådgivning. Syftet med samverkan är att kunna tillhandahålla kompetens 

inom området. 

 

Åtagande Smedjebackens kommun 

Smedjebackens kommun ska bistå Skinnskattebergs kommun med en tjänst för budget- och 

skuldrådgivning motsvarande det antal timmar som styrs av faktiskt behov.  

Budget- och skuldrådgivningen ska ges i form av: 

- Ekonomisk rådgivning via besök och/eller telefonkontakt 

- Stöd i samband med ansökan om skuldsanering 

- Förebyggande insatser i form av föreläsningar  
  

Åtagande Skinnskattebergs kommun 

Skinnskattebergs kommun ska: 
- Utse en kontaktperson som ska ha den övergripande dialogen med innehavaren av 

tjänsten och Smedjebackens kommun. 

o Kontaktperson för Skinnskattebergs kommun är personalchef Anna Charlier. 

 

- Tillhandahålla lokal för den utåtriktade verksamheten. 

o Lokal för verksamheten inryms i gamla folkhögskolan, Aspebäcken, Helmers 

stig, Skinnskatteberg. 

 

Kommentera åtagandena utifrån hur du som budget- och skuldrådgivare hanterat 

uppdraget och hur den andra parten levt upp till sin del. 
- Budget- och konsumentrådgivare Håkan Söderberg har hanterat uppdraget utmärkt med 

hänsyn till de klienter han träffar. 

- Budget- och konsumentrådgivare Håkan Söderberg är lätt att samarbeta med. 

mailto:evamari.anestedt@smedjebacken.se
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§ 26 Dnr 2022/00038  

Finansiering av köp av anläggningar Allégården 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Backsmedjan Kommanditbolag lånar 8 000 000 kr i Kommuninvest för 

att finansiera köpet av anläggningar i Allégården. 

2. Koncernekonomichefen ges i delegation att fatta nödvändiga beslut om 

upplåningen. Riktlinjerna i finanspolicyn ska beaktas. 

Ärendebeskrivning 

Kommuninvest har inkommit med ett önskemål om att tidigare beslut i 

kommunstyrelsen bör kompletteras med att summa lån i Kommuninvest  

ska vara 8 000 000 kr, för att finansiera köpet av anläggningar i Allégården 

(7 998 754 kr). 

Då det är nyupplåning har inte koncernekonomichefen rätt att fatta beslut om 

upplåningen rörande exempelvis räntebindning och lånets längd. Därför bör 

beslutet kompletteras med att koncernekonomichefen ges rätt att fatta 

nödvändiga beslut utifrån de riktlinjer som finns i finanspolicyn.   

_____ 

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2022-02-08 §10   
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 Kommunstyrelsen 

Finansiering av köp av anläggningar Allégården 

Förslag till beslut 

Backsmedjan Kommanditbolag lånar 8 000 000 kr i Kommuninvest för att 

finansiera köpet av anläggningar i Allégården. 

Koncernekonomichefen ges i delegation att fatta nödvändiga beslut om 

upplåningen. Riktlinjerna i finanspolicyn ska beaktas.  

Ärendebeskrivning 

Kommuninvest har inkommit med ett önskemål om att tidigare beslut i 

Kommunstyrelsen bör kompletteras med att summa lån i Kommuninvest ska 

vara 8 000 000 kr, för att finansiera köpet av anläggningar i Allégården 

(7 998 754 kr). 

Då det är nyupplåning har inte koncernekonomichefen rätt att fatta beslut om 

upplåningen rörande exempelvis räntebindning och lånets längd. Därför bör 

beslutet kompletteras med att koncernekonomichefen ges rätt att fatta 

nödvändiga beslut utifrån de riktlinjer som finns i finanspolicyn.   

Beslutsunderlag 
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§ 10 Dnr 2022/00038  

Försäljning av anläggningar Allégården 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Smedjebackens kommun säljer anläggningar, enligt anläggningsregister 

daterat 2021-12-31, till Backsmedjan Kommanditbolag för 7 998 854 kr.  

Kommunstyrelsens beslut 

Backsmedjan Kommanditbolag köper anläggningar, enligt 

anläggningsregister, daterat 2021-12-31, från Smedjebackens kommun  

för 7 998 854 kr. Köpet finansieras med lån i Kommuninvest.  

Ärendebeskrivning 

Kommunen har under åren gjort investeringar i fastigheten Smedjebacken 

4:7 (Allégården) där kommunen stått för investeringskostnaden. Exempel på 

större investeringar är installationen av reservkraftaggregat samt anläggande 

av nytt tak i ljusgården.  

Anläggningarna, som framgår av anläggningsregister, föreslås nu säljas och 

överföras till Backsmedjan Kommanditbolag. Totalt finns ett återstående 

restvärde på anläggningarna på 7 998 854 kr. Köpet finansieras genom att 

bolaget upptar lån i Kommuninvest.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Anläggningsregister Allégården – daterad 2021-12-31   

Arbetsutskottet 2022-01-25 § 7  
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§ 17 Dnr 2021/00560  

Remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram för 
Dalarnas län 2022-2031 - RD21/07226 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Frågan lämnas öppen.      

Ärendebeskrivning 

Trafikförsörjningsprogrammet är Dalarnas styrdokument för 

kollektivtrafiken på lång sikt, från år 2022 till 2031. Programmet ger en 

riktning i hur kollektivtrafiken kan bidra till regionens utveckling. Region 

Dalarnas trafikförsörjningsprogram bygger på Agenda 2030, Regionplanen, 

den regionala utvecklingsstrategin – Dalastrategin samt länstransportplanen 

och fokuserar på de delar som rör allmän och särskild kollektivtrafik.  

Planen utgår från de tre målområden som kopplar an till hållbarhet inom 

social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet:  

• Ett sammanhållet Dalarna  

• Ett klimatsmart Dalarna  

• Ett konkurrenskraftigt Dalarna  

Dessa målområden är nära sammanlänkande med varandra och insatser inom 

ett område kan ofta bidra till måluppfyllelse även inom andra områden.    

Smedjebackens kommuns svar på remissutgåvan av Dalarnas 

trafikförsörjningsprogram 2022–2031:  

Smedjebackens kommun står bakom de övergripande målen i förslaget till 

regionalt trafikförsörjningsprogram 2022–2031. Det är bra att man utgår från 

agenda 2030 och Dalarnas hållbarhetsmål att vara ett sammanhållet Dalarna 

som är klimatsmart och konkurrenskraftigt. Smedjebackens kommun har 

dock synpunkter på trafikförsörjningsprogrammets målbeskrivningar och 

uppföljningen av dem. Remissutgåvan anger att målen behöver ses som en 

helhet och inte som fragment av en större bild. Under rubrik 6 Uppföljning 

av mål ska målen följas upp årligen. Smedjebackens kommun har i sak inget 

att erinra mot målbeskrivningarna men ser att uppföljningen kan bli 

problematisk och svårbedömt då det inte är lätt att förstå uppfyllelsen när 

man i planen säger att något ska blir ”effektivare” eller ”minimeras”. 

Kommunen tror att planen behöver innehålla värden som även inrymmer 

konkretiseringar av positionen 2031 och som därmed går att följa upp på ett 

bättre sätt och relatera till helhetsbilden.  

 

Under rubrik 2.1 Trafiken – linjetrafik och särskild kollektivtrafik talas det 

om den omfattande linjetrafikens som finns och som rör bland annat 
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Bergslagspendeln. Här vill kommunen tydliggöra att det är av största vikt att 

det blir möjligt för timmestrafik hela sträckan Västerås-Ludvika. 

Under rubrik 2.6 Demografi, bebyggelsestruktur och marknad tar 

trafikförsörjningsprogrammet fasta på de noder som ligger som ett pärlband i 

länet. Även om programmet beskriver Dalarnas ambitioner så bör de sträcka 

sig längre än det egna länet. Pärlbandet av noder sträcker sig förbi 

länsgränserna. De större arbetsgivarna i länet hittar idag en del av sina 

medarbetare i andra län. Möjligheterna för arbetspendling behöver därför 

vara god och synkroniserad med grannlänen. 

I 4.1 Ett sammanhållet Dalarna pekas det på den goda livsmiljön och 

känslan av närhet. Här lyfts även innovationskraft fram som tex. att det 

privata resandet ska finnas i erbjudandet av kollektiva möjligheter. I det 

sammanhanget skulle det behövas tydligare prioriteringar beskrivna som 

pekar på något mer än samverkan och samsyn.  

När det gäller målen som finns under ett rubrik 4.2 Ett klimatssmart Dalarna 

ser kommunen att de är bra och viktiga. Dessa passar väl in i de utmaningar 

som Smedjebackens kommun står inför. Behovet av klimatsmart resandet, 

som också bidrar till att arbetsmarknaden kan vidgas, finns hos arbetsgivare 

och framträder som önskemål om kortare restider och tätare trafik. 

Under rubriken 4.3 Ett konkurrenskraftigt Dalarna beskrivs det att 

kollektivtrafiken ska bli det självklara valet och ska bygga på att 

tillgängligheten är god. Här vill Smedjebackens kommuns understryka 

vikten av en god och framåtriktad kommunikation med både innevånare och 

näringsliv för att kunna uppnå det. Bland prioriteringarna lyfts erbjudandet 

om attraktiva produkter och biljetter som passar resandes behov. Dialogen 

kring innovativa sätt att resa kollektiv behöver ske med alla berörda 

målgrupper, då inte minst med arbetsgivare som ofta har förslag på hur det 

går att öka det kollektiva resandet hos sina anställda.     

Till sist vill Smedjebackens kommun lyfta fram den goda dialogen, som 

kommunen har med det lokala näringslivet, som en möjlig väg att hitta fler 

innovativa förslag på ökat kollektivt resande.       

_____ 

Beslutsunderlag 

Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län 2022-2031 
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 Samhällsbyggnadsutskottet 

Remissvar Dalarnas trafikförsörjningsprogram 2022–
2031 

Förslag till beslut 

Smedjebackens kommun vill lämna följande svar på remissutgåvan av 

Dalarnas trafikförsörjningsprogram 2022–2031:  

 

Smedjebackens kommun står bakom de övergripande målen i förslaget till 

regionalt trafikförsörjningsprogram 2022–2031. Det är bra att man utgår från 

agenda 2030 och Dalarnas hållbarhetsmål att vara ett sammanhållet Dalarna 

som är klimatsmart och konkurrenskraftigt. Smedjebackens kommun har 

dock synpunkter på trafikförsörjningsprogrammets målbeskrivningar och 

uppföljningen av dem. Remissutgåvan anger att målen behöver ses som en 

helhet och inte som fragment av en större bild. Under rubrik 6 Uppföljning 

av mål ska målen följas upp årligen. Smedjebackens kommun har i sak inget 

att erinra mot målbeskrivningarna men ser att uppföljningen kan bli 

problematisk och svårbedömt då det inte är lätt att förstå uppfyllelsen när 

man i planen säger att något ska blir ”effektivare” eller ”minimeras”. 

Kommunen tror att planen behöver innehålla värden som även inrymmer 

konkretiseringar av positionen 2031 och som därmed går att följa upp på ett 

bättre sätt och relatera till helhetsbilden.  

 

I 4.1 Ett sammanhållet Dalarna pekas det på den goda livsmiljön och 

känslan av närhet. Här lyfts även innovationskraft fram som tex. att det 

privata resandet ska finnas i erbjudandet av kollektiva möjligheter. I det 

sammanhanget skulle det behövas tydligare prioriteringar beskrivna som 

pekar på något mer än samverkan och samsyn.  

 

När det gäller målen som finns under ett rubrik 4.2 Ett klimatssmart Dalarna 

ser kommunen att de är bra och viktiga. Dessa passar väl in i de utmaningar 

som Smedjebackens kommun står inför. Behovet av klimatsmart resandet, 
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som också bidrar till att arbetsmarknaden kan vidgas, finns hos arbetsgivare 

och framträder som önskemål om kortare restider och tätare trafik. 

 

Under rubriken 4.3 Ett konkurrenskraftigt Dalarna beskrivs det att 

kollektivtrafiken ska bli det självklara valet och ska bygga på att 

tillgängligheten är god. Här vill Smedjebackens kommuns understryka 

vikten av en god och framåtriktad kommunikation med både innevånare och 

näringsliv för att kunna uppnå det. Bland prioriteringarna lyfts erbjudandet 

om attraktiva produkter och biljetter som passar resandes behov. Dialogen 

kring innovativa sätt att resa kollektiv behöver ske med alla berörda 

målgrupper, då inte minst med arbetsgivare som ofta har förslag på hur det 

går att öka det kollektiva resandet hos sina anställda. De större arbetsgivarna 

i länet hittar idag en del av sina medarbetare i andra län. Möjligheterna för 

arbetspendling behöver därför vara god och synkroniserad med 

grannlänen.         

 

Till sist vill Smedjebackens kommun lyfta fram den goda dialogen, som 

kommunen har med det lokala näringslivet, som en möjlig väg att hitta fler 

innovativa förslag på ökat kollektivt resande.   

 

Ärendebeskrivning 

Trafikförsörjningsprogrammet är Dalarnas styrdokument för 

kollektivtrafiken på lång sikt, från år 2022 till 2031. Programmet ger en 

riktning i hur kollektivtrafiken kan bidra till regionens utveckling. Region 

Dalarnas trafikförsörjningsprogram bygger på Agenda 2030, Regionplanen, 

den regionala utvecklingsstrategin – Dalastrategin samt länstransportplanen 

och fokuserar på de delar som rör allmän och särskild kollektivtrafik. 

Planen utgår från de tre målområden som kopplar an till hållbarhet inom 

social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet:  

 Ett sammanhållet Dalarna  

 Ett klimatsmart Dalarna  

 Ett konkurrenskraftigt Dalarna  

 

Dessa målområden är nära sammanlänkande med varandra och insatser 

inom ett område kan ofta bidra till måluppfyllelse även inom andra 

områden.      

Beslutsunderlag 

Remissmissiv_kommuner 
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Missiv 

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2031 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är det högst styrande 

dokumentet för den regionala kollektivtrafiken i Dalarna. Programmet är 

visionärt och långsiktigt. Det innehåller bland annat en nulägesbild och de 

långsiktiga målen för kollektivtrafiken i Dalarna. Målen har tagits fram i 

samarbete med kollektivtrafiknämnden, kollektivtrafikförvaltningen, 

politiker och tjänstepersoner från Dalarnarnas kommuner samt i dialog 

med övriga aktörer. De långsiktiga målen i programmet konkretiseras 

sedan i den årliga trafikplanen.  

Remissutgåvan som nu skickas ut förväntas gå till beslut i 

Regionfullmäktige under 2022. 

Remissvar 
Svaren skickas till kollektivtrafikforvaltningen@regiondalarna.se senast 

2022-03-31 

I era remissvar önskar vi att ni utgår från programmets huvudrubriker och 

är så kortfattade och konkreta som möjligt. Ta upp både det som ni ser som 

styrkor och det ni tycker behöver ändras. Motivera kortfattat. Beakta gärna 

följande i era svar: 

• Vad är er samlade uppfattning om programmet? 

• Vad tycker ni om de hållbarhetsmål vi har inom 1) Sammanhållet,  

2) Klimatsmart och 3) Konkurrenskraftigt Dalarna? 

• Hur kan ni bidra till att vi tillsammans ska kunna hantera de utmaningar vi 

står inför? 

Så behandlas remissvaren 
Region Dalarna sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna 

efter remissperiodens slut. Synpunkterna behandlas och kommuniceras 

med kollektivtrafiknämnden som beslutar om eventuella förändringar.  

En samlad bild av remissvaren presenteras på Region Dalarnas webb samt 

som bilaga till det beslutade regionala trafikförsörjningsprogrammet. 
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Digitalt informationsseminarium 

Välkommen att delta på ett digitalt seminarium då vi presenterar 

programmet och berättar om arbetet med den. 

Dag: onsdag 16 februari 2022 

Tid: kl 10.00 – 11.30 

Plats: Digitalt möte via Teams 

Anmälan: kollektivtrafikforvaltningen@regiondalarna.se senast  

9 februari 2022 

 

Bilagor  
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2031 remissutgåva  

 

Sändlista  
Avesta kommun 

Borlänge kommun 

Falu kommun 
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Hedemora kommun 

Leksands kommun 

Ludvika kommun 

Malung-Sälens kommun 

Mora kommun 

Orsa kommun 

Rättviks kommun 

Smedjebackens kommun 

Säters kommun 

Vansbro kommun 

Älvdalens kommun  

Region Jämtland Härjedalen 

Region Gävleborg 

Region Örebro län 

Region Värmland 

Region Västmanland 
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Förvaltningar inom Region Dalarna 

Inlandsbanan 
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1. Inledning 
Trafikförsörjningsprogrammet är ett styrdokument för kollektivtrafiken på 
lång sikt, från år 2022 till 2031. Programmet ger en riktning i hur 
kollektivtrafiken kan bidra till regionens utveckling. Region Dalarnas 
trafikförsörjningsprogram bygger på Agenda 2030, Regionplanen, den 
regionala utvecklingsstrategin – Dalastrategin samt länstransportplanen 
och fokuserar på de delar som rör allmän och särskild kollektivtrafik. Vi 
arbetar utifrån de tre målområden som kopplar an till hållbarhet inom social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet:  

 Ett sammanhållet Dalarna  
 Ett klimatsmart Dalarna  
 Ett konkurrenskraftigt Dalarna 

Dessa målområden är nära sammanlänkande med varandra och insatser 
inom ett område kan ofta bidra till måluppfyllelse även inom andra 
områden. 

Det finns även ett lagkrav på att alla regionala kollektivtrafikmyndigheter i 
Sverige ska ha ett trafikförsörjningsprogram: 

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik 

Framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram är en del av lag 
2010:1065 om kollektivtrafik. I enlighet med §10 i lagen ska programmet 
innehålla en redovisning av: 

• Behovet av regional kollektivtrafik i länet samt mål för 
kollektivtrafikförsörjningen 

• Alla former av regional kollektivtrafik i länet, både trafik som bedöms 
kunna utföras på kommersiell grund och trafik som myndigheten 
avser att ombesörja på grundval av allmän trafikplikt, 

• Åtgärder för att skydda miljön, 
• Tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik 

med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning 
• De bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla 

resenärer 
• Omfattningen av trafik enligt lagen om färdtjänst och lagen om 

riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan 
trafik, i den mån uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten 

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet över kollektivtrafiklagen och i det 
ingår tillsyn över trafikförsörjningsprogrammet.  

Enligt vägledning framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, 
ska trafikförsörjningsprogrammet ha en stark karaktär av politiskt, 
strategiskt program samt beskriva vad den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten vill uppnå med kollektivtrafiken. Vidare beskriver 
vägledningen att programmet ska beskriva mål och inriktning för all regional 
kollektivtrafik, det vill säga all kollektivtrafik inom länet samt den 
kollektivtrafik över länsgräns som till störst del består av vardagsresande. 
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2. Nuläge 
Dalarna befinner sig mitt i en global pandemi. Det är en tid då alla ställs 
inför utmaningar som vi måste hantera på ett klokt och ansvarsfullt sätt. För 
kollektivtrafikens del har pandemin inneburit stora förändringar vad det 
gäller resande, trafik, möjligheten att skaffa färdbevis samt ensamåkning 
vid serviceresor samtidigt som trafiken behövde upprätthållas. 
Restriktionerna för att hindra smittspridning lättades under hösten 2021 
men har delvis återinförts i slutet av 2021. Nulägesinformationen i 
trafikförsörjningsprogrammet utgår från år 2019 som är det senaste 
normalåret innan pandemin bröt ut.  

2.1 Trafiken – linjetrafik och särskild kollektivtrafik 
Dalatrafik har som mest 60 000 resor om dagen och 10 miljoner resor varje 
år bestående av linjetrafik och serviceresor. 

Linjetrafiken bedrivs med stråklinjer, stadslinjer, landsbygdslinjer och 
flexlinjer via cirka 7 500 hållplatser. Stråktrafiken har 11 linjer varav 7 
direktbussar och 4 linjer tågtrafik. Varje vardag körs 195 stads- landsbygds- 
och flexlinjer. Totalt blir det cirka 2550 turer varje dag. Kollektivtrafiknätet är 
väl utvecklat efter de större trafikstråken i Dalarna. De regionala 
busslinjerna täcker stor del av det allmänna vägnätet och de större 
tätorterna. Även om kollektivtrafiknätet är väl utvecklat efter de större 
trafikstråken är turtätheten på vissa busslinjer låg, i synnerhet på busslinjer 
med lågt resandeunderlag där kollektivtrafiken endast finns till för att 
tillgodose skolungdomars behov av resor till skolan. Kollektivtrafiken har 12 
procent av det motoriserade resandet år 2019.  

Region Dalarna är en av fyra ägare till Tåg i Bergslagen som trafikerar:  

• Dalabanan: Mora – Borlänge – Uppsala – Stockholm 
• Bergslagspendeln: Ludvika – Västerås  
• Bergslagsbanan: Gävle - Borlänge – Örebro – Mjölby 
• Godsstråket genom Bergslagen: Örebro – Krylbo – Gävle 

Den särskilda kollektivtrafiken omfattar färdtjänst, riksfärdtjänst, 
omsorgsresor, sjukresor, skol- och särskoleskjutsar, resor till och från 
korttidsboende och kommunresor. 2019 gjordes cirka 666 000 serviceresor. 
Alla dessa former av resor kräver någon form av särskilt tillstånd från 
ansvarig myndighet vilka handlägger och beslutar om den sökande är 
berättigad till helt eller delvis samhällssubventionerade resor. Vår 
beställningscentral samordnar länets särskilda kollektivtrafik. 2019 
hanterade de 308 000 resebeställningar. Trafiken är anropsstyrd eller 
linjebunden och utförs yrkesmässigt med personbilar eller specialfordon. 
Huvuddelen av resorna utmärks av att resenären har behov av en högre 
grad av individuell service för att resan skall kunna genomföras.  
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2.2  Myndighetsutövning – Färdtjänst och riksfärdtjänst 
Region Dalarna har i uppdrag av Dalarnas kommuner ansvaret för 
myndighetsutövningen gällande färdtjänst och riksfärdtjänst i länet. 
Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst organiseras och 2019 kom 
det in 2250 ansökningar och 6437 personer hade ett aktuellt 
färdtjänsttillstånd. 

 

2.3 Kommersiell trafik i Dalarna 

2.3.1 Busstrafik  
Det bedrivs kommersiell busstrafik av: 

• Masexpressen: Dalarna - Stockholm  
• Fjällexpressen: Skåne, Västkusten, Värmland – Dalafjällen 
• Viatour Resor & Event AB: Stockholm – Grövelsjön 
• Flixbuss: Flertal orter i Dalarna 

2.3.2 Tågtrafik  
Det bedrivs kommersiell tågtrafik av: 

• SJ: Mora/Borlänge/Falun - Stockholm 
• Tågab: Falun – Göteborg   

Trafiken på Dalabanan bedrivs till större delen kommersiellt och Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten har under åren samverkat med SJ och 
Dalabanans Intresseförening om trafiken. Målet på sikt ska vara att det ska 
gå ett tåg i timmen mellan Borlänge och Stockholm. På kortare sikt handlar 
det dock om en trafik utifrån dagens tidslägen plus ytterligare några 
avgångar i enlighet med SJ:s avisering att sätta in ytterligare tåg på 
sträckan. I ett tidtabellsupplägg trafikeras sträckan Stockholm-Borlänge 
med 14 dubbelturer vilket motsvarar timmestrafik under större delen av 
dagen med några luckor mitt på dagen och sent på kvällen. Anslutningar till 
Mora skall finnas för alla turer.  

Vad det gäller utveckling av tågtrafik, kommersiell eller subventionerad, 
finns det en begränsning i att det inte finns dubbelspår, svårigheter att få 
tag på tåg som uppfyller fordonskrav gällande komfort och säkerhet samt 
tillgång på tåglägen. Region Dalarna, Regionförbundet i Uppsala län och 
Uppsala, Heby och Sala kommuner har tillsammans med dåvarande 
Banverket tecknat en avsiktsförklaring om åtgärder på Dalabanan 
avseende prioritering och finansiering. Denna syftar till att möjliggöra tätare 
trafik med persontåg och bättre tidhållning på Dalabanan. På kort sikt 
handlar åtgärderna om att skapa en effektiv tidtabell med ett tåg i timmen 
med restid mellan Borlänge och Uppsala på 89 minuter. 
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2.3.3 Flygtrafik  
I Dalarna finns tre flygplatser med reguljärtrafik; Dala Airport i Borlänge, 
Mora-Siljan Flygplats i Mora och Scandinavian Mountains Airport i 
Rörbäcksnäs. Från Borlänge går det även chartertrafik. Denna typ av 
flygtrafik är just chartertrafik och inte kollektivtrafik. Däremot är flygplatsen 
en viktig knutpunkt både regionalt och lokalt, därför är det viktigt med 
möjlighet till kollektivtrafik till och från flygplatsen. 

Från Sälen (Rörbäcksnäs) går det charterflyg för fjällturism. Även 
flygplatsen i Sälen är i behov av kollektivtrafik för att möta upp både lokala 
och regionala behov av resor till och från flygplatsen. 

2.4 Samhällsberedskap 
Region Dalarnas kollektivtrafik är samhällsviktig funktion enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 

Region Dalarnas regionala kris- och katastrofmedicinska beredskapsplan 
anger att regionens krisberedskap handlar om att ha en god beredskap och 
krishanteringsförmåga så att verksamheten fungerar oavsett yttre 
omständigheter. Kollektivtrafiken ingår i samhällets krisorganisation och 
kan exempelvis användas vid utrymning och evakuering.  

Kollektivtrafiken påverkas indirekt och direkt av olyckor, skogsbränder, 
bränder i fastigheter, terrorattentat, extremväder både vinter och sommar, 
strömavbrott, översvämningar, stora anhopningar med människor till fots 
oavsett anledning. 

Förvaltningen ska kunna: 

• Upprätthålla och säkerställa funktions- och driftssäkerhet vid 
samhällsstörningar 

• Aktivera, mobilisera och omfördela resurser  
• Sprida information till drabbade, anhöriga, allmänhet, internt inom 

verksamheten, till samverkande myndigheter, organisationer och 
media i händelse av 

• Särskild händelse – händelse som kräver att resurserna måste 
organiseras, ledas och användas på särskilt sätt såsom 
transportolyckor, explosioner, bränder, utbrott av allvarlig smitta, 
spridning av farliga ämnen, infrastrukturstörning och väpnat 
angrepp samt psykosocial påverkan på samhället som en följd av 
traumatiska händelser.  

• En extraordinär händelse – allvarlig störning eller överhängande risk 
för störning av viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma 
insatser och/eller hotar grundläggande funktioner, exempelvis 
elförsörjning, vår hälsa eller vår frihet.  

2.5 Behovsanalys 
Dalarna behöver kollektivtrafik för att binda samman länet, ge ett 
klimatsmart alternativ till bilen och även bidra till ekonomiska vinster. För att  
skapa goda förutsättningar för människor att bo, leva, trivas och verka i vår 
region behöver vi arbeta med hållbarhet utifrån social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet. Kollektivtrafiken måste ta en större marknadsandel 
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av det motoriserade resandet för att vi ska få en hållbar utveckling i 
Dalarna. 

Skoltrafik utgör en grund i länets kollektivtrafik. För att täcka behovet att 
kunna åka kollektivt har Dalarna valt att öppna skolturerna, det vill säga låta 
alla resenärer nyttja även skoltrafiken. Mängden av skoltrafik tenderar att 
öka i och med att skolor, allra helst i lands- och glesbygd stängs och 
centraliseras. 

Utvecklingen talar för att människor i allt högre utsträckning väljer, och vill 
kunna välja, utbildning och arbete oberoende av bostadsort. Samtidigt finns 
också ofta rätt kompetens för organisationer och företag på andra orter än 
där man är lokaliserad. Även om arbetsuppgifter och utbildningar kan ske 
på distans är fysisk infrastruktur fortfarande en central fråga. Den regionala 
arbetsmarknadens funktionssätt är därmed beroende av goda livsmiljöer 
och god infrastruktur med kollektivtrafik både inom Dalarna såväl som över 
länsgränsen. För att få ett levande Dalarna med utvecklingskraft i alla delar 
av länet behöver vi samverka med offentliga förvaltningar, näringsliv och 
civilsamhälle samt bygga ut infrastrukturen både på väg som järnväg för att 
lägga grunden till bättre tillgänglighet. 

Dalarna har en stark och växande besöksnäring. Det är den största 
besöksdestinationen i landet utanför de tre storstadsregionerna. 
Besöksnäringen varierar per säsong och område. För att erbjuda hållbara 
resor för besöksnäring och arbetskraft behöver kollektivtrafiken utvecklas 
för att kunna vara ett alternativ till bilen. 

För att minska miljöpåverkan behöver bilismen minska till fördel för 
kollektivtrafiken. Dalarna har ett mycket högt bilinnehav i förhållande till 
landet i övrigt. För att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt alternativ till 
bilresor måste det vara enkelt, prisvärt och/eller tidseffektivt att resa 
kollektivt. Det gäller hela resan; från planering, informationsinhämtning, köp 
av färdbevis, framkomlighet till hållplats, cykel- och bilparkering, 
tillgänglighet i både fasta och rörliga resenärsmiljöer till slutdestination. 
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Figur 1. En pendlingsrelation innebär att en individ bor i en kommun och arbetar i en annan. I denna karta illustreras 
pendlingen åt båda håll, så kallad bruttopendling (ex. både de som pendlar från Älvdalen till Mora och de som pendlar 
från Mora till Älvdalen). Pendlingen illustreras på kommunnivå där linjerna startar och slutar i kommunernas centroid, 
dvs. i mitten av varje kommun. Pendling till och från andra länder är inte med i denna karta. 

2.6 Demografi, bebyggelsestruktur och marknad 
Dalarna har strax under 300 000 invånare och består av 15 kommuner. Det 
är Sveriges fjärde största län till ytan med en stor variation av natur- och 
kulturlandskap, fjäll, sjöar, skog, jordbruksmark, som tillsammans bidrar till 
länets karaktär. Länet präglas av en flerkärnighet med många kommuner, 
flera av dem små befolkningsmässigt. Här ryms landsbygder, samhällen 
och städer med stora ytor som är mycket glest befolkade. Dalarnas största 
regionala kärna är Falun och Borlänge, som också utgör den största 
arbetsmarknadsregionen och har ungefär 45 procent av kollektivtrafiken. 
En positiv utveckling och tillväxt i Falun-Borlänge är viktig för utvecklingen i 
hela Dalarna. Här är flera länsgemensamma funktioner lokaliserade, såsom 
Högskolan Dalarna, länsstyrelsen, länskulturen och regionsjukhuset. Här 
finns också länets logistiknav. Mora, Avesta och Ludvika är delregionala 
noder. Runt länets noder finns goda möjligheter att utveckla mer 
sammanhållna marknader för arbete, studier, boende och service. En god 
tillgång till stråktrafik är viktig för att möjliggöra tillgängligheten. Många 
människor i Dalarna har sina arbetsplatser utanför länet och därför behövs 
även länsöverskridande kollektivtrafik både på väg och järnväg. 
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FIgur 2. Befolkningsmängd per kilometerruta. 

I Dalarna ligger tätorterna i ett pärlband längs tydliga stråk. Läget relativt 
mitt i landet är en fördel för människor som vill ta sig till och från länet. I alla 
tider har det rört sig människor till och från Dalarna, något som har satt sin 
prägel på länet och bidragit till utveckling.  
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I Dalarna finns världsledande stål-, trä- och elkraftindustri; globala företag 
vars konkurrenskraft bygger på innovation, forskning och utveckling. Här 
finns även mängder av små och medelstora företag och en företagarkultur 
där tradition möter förnyelse. Bygg, handel och service är framträdande 
branscher med stor betydelse för den regionala arbetsmarknaden. För att 
få rätt kompetens till arbetstillfällena behöver arbetsmarknadsregionerna 
förstoras. Även medborgarna behöver vidga sina områden för att hitta jobb 
som matchar deras kunskaper. Det finns positiva effektsamband mellan 
tillgång till kollektivtrafik och sysselsättning. Arbetspendling med 
kollektivtrafik är en viktig pusselbit för att skapa förutsättningar för en 
konkurrenskraftig region men som även bidrar till ekologisk hållbarhet. 

Dalarna är ett av de till ytan största och mest glest befolkade länen i 
Sverige. Det finns samtidigt stora inomregionala skillnader där södra och 
mellersta Dalarna har en tätare och yngre befolkning än de norra 
länsdelarna. Detta faktum, att befolkningen är yngre i tätare miljöer, är en 
starkt bidragande faktor till urbanisering – det föds helt enkelt fler barn där.  

En regional utmaning är att få fler unga att välja att bo i Dalarna. En 
växande respektive en krympande befolkning medför olika typer av 
utmaningar för olika platser i Dalarna. Ett krympande befolkningsunderlag 
medför inte minst svårigheter att upprätthålla lokal service, vilket i sin tur 
kan bidra till ytterligare befolkningsminskningar och också skapa en känsla 
av utanförskap. Det är ekonomiskt svårt att motivera att trafikera gles- och 
landsbygd där få bor och där få väljer att resa kollektivt. En följdeffekt är att 
gles- och landsbygd blir mer otillgängligt. Ett växande befolkningsunderlag 
medför andra utmaningar. Det ställs bland annat krav på nya bostäder för 
att undvika trångboddhet, och infrastruktur behöver byggas ut vilket är 
förenat med stora kostnader. Kommuner med en stor eller växande 
besöksnäring behöver hantera skillnader i tryck på sina verksamheter 
beroende på säsong. 

Befolkningen i Dalarna ökar och det är en följd av ökad invandring. Då de 
som invandrar till Sverige generellt sett är yngre än de inrikes födda sker 
också en föryngring av befolkningen. Invandring är därmed en del i 
lösningen att hantera den demografiska utmaningen, under förutsättning att 
de som invandrar integreras på arbetsmarknaden och inkluderas i 
samhället. Tyvärr ser vi en ökad segregation där bostadsområden med stor 
socioekonomisk andel ökar. Det råder brist på samhällskontrakt vilket 
innebär utmaningar. Tryggheten hotas och trafikering av vissa områden har 
påverkats. Samtidigt är tillgängligheten en nyckel i att bryta isoleringen och 
skapa möjligheter till att resa till arbete, studier och andra aktiviteter. 
Kollektivtrafiken har en nyckelroll i att bryta segregationen. Den 
demografiska trenden i västvärlden är att låga födelsetal och ökad livslängd 
har medfört en allt äldre befolkning. Tittar man på det som kallas 
försörjningskvot så är Dalarna det län i Sverige som har lägst andel i 
arbetsför ålder i relation till övrig befolkning. Inom det kommande decenniet 
innebär den här utvecklingen att Dalarna kommer att ställas inför ett läge 
med arbetskraftsbrist, minskad skattekraft och ökad efterfrågan på 
välfärdstjänster. För kollektivtrafiken innebär den demografiska 
utvecklingen att andelen skolresor och serviceresor kommer att öka. 
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2.7 Omvärldsfaktorer 
Kollektivtrafiken i Region Dalarna påverkas av omvärlden. Det handlar om 
miljö- och klimatfrågor, urbanisering, demografi, segregation och pandemi. 
Vi behöver möta de utmaningar som vi ställs inför för att säkerställa trafiken 
i länet. 

Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer allvarliga. För världen som 
helhet medför klimatförändringarna en ökning av katastrofer och kriser i 
form av översvämningar, torka, stormar, utslagna ekosystem och hot mot 
den biologiska mångfalden, nya sjukdomar, konflikter om vattenresurser 
samt människor på flykt. Även i Dalarna syns klimatförändringarna. Länet 
har under de senaste åren drabbats av såväl stora bränder som 
översvämningar. Ett gradvis varmare klimat påverkar bland annat 
snötillgången och leder till förlust av biologisk mångfald. Också 
förutsättningarna för vårt lokala jord- och skogsbruk påverkas när den 
biologiska mångfalden hotas. En miljömässigt hållbar omställning är en 
grundläggande utmaning som vi möter genom minskad mängd 
koldioxidutsläpp och kemikalieanvändning. 

Runtom i världen pågår det en urbanisering, människor i stora delar 
centraliseras till storstadsområden där det är god tillgång till arbetstillfällen, 
studiemöjligheter, service och nöjen. Det leder i en förlängning till att lands- 
och glesbygd avfolkas och tappar livskraft.  

Västvärlden har en tydlig demografisk trend i låga födelsetal och ökad 
livslängd vilket medför en äldre befolkning. Försörjningskvoten, förhållandet 
mellan befolkningen gentemot barn, unga och pensionärer, blir lägre och 
det blir en mindre andel av befolkningen som får bära samhällets 
kostnader. 

En oväntad yttre faktor är Coronapandemin. Den bröt ut i början av 2020 
och påverkar samhället och våra förutsättningar att resa kollektivt i hög 
grad. Det är problematiskt att minska smittspridning genom distansering i 
begränsade utrymmen, exempelvis ombord på bussar, tåg, hållplatser, 
vänthallar och resecentrum. Extra bussar sattes in på turer med många 
resenärer. Resenärer uppmanades att undvika resa kollektivt, resa bara då 
man var tvungen och på tider då färre reste. Smittorisken för bussförare 
medförde att framdörrarna hölls stängda under en lång tid samt att de 
främre sittplatserna spärrades av. Försäljning av färdbevis och aktivering 
av periodkort begränsades, vilket ledde till att ekonomin påverkas negativt. 
Det blev svårt för de resenärer som saknade en smart mobiltelefon att 
införskaffa färdbevis. Andra bekymmer kopplade till stängda framdörrar var 
friåkare, ordningsproblem samt skadegörelse ombord på bussar. 
Servicetrafiken ställde om från gemensamma resor till ensamåkning. Det 
krävde både fler fordon och förare. Trots utmaningar lyckades vi 
upprätthålla kollektivtrafiken så att de som behövde resa kollektivt med 
våra bussar, bilar och tåg kunde göra det. 
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3. Vision och värdegrund 

3.1 Vision 
Tillsammans strävar vi efter att kollektivtrafik är det självklara valet 

näst efter att gå och cykla.  

3.2 Värdegrund 
Kollektivtrafik bidrar till hållbar utveckling i länet genom attraktiv, 
lättillgänglig, pålitlig och trygg trafik som håller samman regionen. 

 

4. Långsiktiga mål för kollektivtrafiken i Dalarna 

4.1 Ett sammanhållet Dalarna 
I ett sammanhållet Dalarna finns goda livsmiljöer som skapar en känsla av 
närhet. Ett Dalarna som upplevs nära ska möjliggöra för människor och 
företag att på ett hållbart och resurseffektivt sätt nå varandra, genom en 
tillgänglig och tillförlitlig transportinfrastruktur, en fungerande kollektivtrafik, 
en utbyggd digital infrastruktur, och en god bebyggd miljö. Ett Dalarna som 
upplevs nära karaktäriseras av en hållbar och sammanhållande 
samhällsplanering som knyter ihop arbetsmarknadsregioner och studieorter 
med goda livsmiljöer och tar tillvara platsers möjligheter. God tillgänglighet 
till statlig, regional och kommunal service påverkar människors 
levnadsvillkor och är viktig för en plats attraktivitet. God tillgång till vård 
bidrar exempelvis till människors känsla av trygghet medan ett rikt kulturliv 
och utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter gör länet attraktivt för både 
invånare och besökare. Det stärker även förutsättningarna för väl 
fungerande välfärd och demokrati. Ett sammanhållet Dalarna är 
inkluderande, jämställt och jämlikt där människor mår bra och där alla ges 
möjlighet att utvecklas och känna att de är en del i samhällsutvecklingen. 
Resenärer känner sig trygga både i fasta och rörliga miljöer, d.v.s. på 
hållplatser, vänthallar och resecentrum såväl som ombord på bussar och 
tåg. För att klara utmaningen av ett sammanhållet Dalarna, framför allt i 
glesbygd behövs nya innovativa lösningar till kollektivt resande. Det kan 
vara möjlighet till att boka på en resa med övriga offentliga och privata 
turer, kombinera olika former av transporter eller erbjuda en bilpool. 

 

Position 2031: 

• Kollektivtrafiken binder samman områden och motverkar 
segregation och polarisering. 

• Kollektivtrafiken möjliggör utökade arbetsmarknadsregioner. 
• Start- och slutpunkter samt nav som utgår från resandeströmmar 

och behov. 
• Starka stråk där många bor och där många reser. 
• Ökad turtäthet där många reser. 
• Pålitlig trafik som har en kontinuitet och frekvens. 
• Fysisk och digital tillgänglighet. 
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• Jämlik och jämställd kollektivtrafik. 
• Trygga fasta och rörliga resenärsmiljöer. 
• Innovativa lösningar ger en ökad tillgänglighet till att resa kollektivt. 
• Utvecklad infrastruktur möjliggör tät trafik på väg och järnväg. 

 

Prioriteringar: 

• Informera om kollektivtrafikens fördelar vad det gäller social 
hållbarhet.  

• Samverkan och samsyn med kommuner, myndigheter, regioner, 
stat, övriga aktörer och civilsamhälle för att kunna erbjuda en 
sammanhållen samhällsplanering. 

• Smarta linjedragningar som är anpassade till resandemönster och 
behov. 

• Verka för ökad tillgänglighet för arbetsgivare, arbetstagare, 
studenter och elever. 

• Verka för ökad tillgänglighet till vård och omsorg. 
• Verka för ökad tillgänglighet till kultur, bildning och fritidsaktiviteter. 
• Utveckling av digitala lösningar för kollektivt resande. 
• Tillgängliga resecentrum, knutpunkter, hållplatser och fordon samt 

digitala kanaler. 
• Trygghetsskapande åtgärder i fasta och rörliga resenärsmiljöer 

samt samverkan för att möjliggöra säkerhet. 
• Samverkansform för innovativa kollektiva resor.  
• Samverka för att stärka och utveckla infrastruktur och trafikering, 

både på väg som järnväg. 

 

4.2 Ett klimatsmart Dalarna 
Ett klimatsmart Dalarna är ett resurseffektivt Dalarna utan 
klimatpåverkande utsläpp. Resande sker på ett enkelt och miljömässigt 
hållbart sätt. Därför behöver vi utsläppsminskande åtgärder såsom 
skyndsam utfasning av fossila bränslen och investeringar i infrastruktur 
som stödjer omställningen. Kollektivt resande har en central roll i 
utvecklandet av en klimatsmart och resurseffektiv, men också mer jämställd 
och jämlik mobilitet. Den traditionella kollektivtrafiken måste kompletteras 
med nya mobilitetslösningar och tjänster, särskilt för länets glesa miljöer. 
Kollektivtrafik är förenat med höga kostnader, samtidigt som det finns 
samhällsekonomiska vinster. För att klara omställningen krävs mod att 
ställa olika kostnader mot varandra. Andelen kollektiva resor av det 
motoriserade resandet behöver öka. Transportsnål fysisk planering på lokal 
nivå bidrar till att resor mellan bostäder, arbets- och studieplatser samt 
andra viktiga målpunkter sker kollektivt, till fots eller cykel. En ökad 
strategisk regional samhällsplanering med stärkt koppling mellan 
infrastrukturplanering, kollektivtrafikplanering och kommunernas 
bostadsplanering ökar möjligheterna till ett resurseffektivt och klimatsmart 
transportsystem och hållbar mobilitet. 
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Position 2031: 

• Ökad marknadsandel av det motoriserade resandet.  
• Samhällsplanering som möjliggör klimatmedvetna val, kollektivt 

resande och kombinerad mobilitet. 
• Anpassat trafikutbud utifrån resandet. 
• Effektiv linjedragning. 
• Effektiv planering av servicetrafik. 
• Fordon är ändamålsenliga. 
• Drivmedel uppfyller nationella energi- och klimatmål. 
• Miljövådliga utsläpp till mark, vatten och luft är minimerat. 
• Innovativa lösningar ger en ökad resurseffektivitet. 

 

Prioriteringar: 

• Informera om kollektivtrafikens fördelar vad det gäller ekologisk 
hållbarhet.  

• Samarbete och samsyn för hållbar samhällsplanering. 
• Smart planering av allmän och särskild kollektivtrafik för att möta 

resenärers behov. 
• Verka för utvecklad infrastruktur som möjliggör effektiv 

linjedragning. 
• Samarbete och samsyn med kommuner och vårdinrättningar för 

effektivisering av serviceresor. 
• Trafikavtal som möjliggör klimatsmarta val.  
• Fordon som är anpassade för behoven utifrån storlek och 

utrustning. 
• Skapa förutsättningar för framtida drivmedel i våra depåer. 
• Verka för att bygga ut ladd- och drivmedelsinfrastruktur i hela länet. 
• Samverka för att få helhetssyn av trafikföretagens kemikalier, 

kemikaliehantering, energianvändning och emissioner för att kunna 
byta mot bättre och mer hållbara alternativ. 

• Möjliggöra kombinerad mobilitet genom parkering för bil och cykel i 
anslutning till hållplatser, knutpunkter och resecentrum samt 
möjlighet att ta med cykel eller annat fortskaffningsmedel ombord 
på buss och tåg. 

• Verka för att skapa möjlighet att resa kollektivt i ett bredare 
perspektiv.  

 

4.3 Ett konkurrenskraftigt Dalarna 
Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet handlar om att skapa 
konkurrenskraft. En väl utvecklad och hållbar infrastruktur skapar värden 
för näringsliv, boende och besökare. För hållbar och konkurrenskraftig 
kollektivtrafik som människorna väljer framför bilen är enkel, prisvärd 
och/eller tidseffektiv. Genom att erbjuda konkurrenskraftig kollektivtrafik får 
fler tillgång till hållbart resande och kan bidra till samhällsutvecklingen. 
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Regionens konkurrenskraft stärks om kompetenser från olika grupper 
oavsett ålder, kön eller bakgrund tas tillvara. Folkhälsan förbättras då det 
kollektiva resandet bidrar till vardagsmotion i samband med resan. En 
förbättrad folkhälsa resulterar bland annat i lägre sjukvårdskostnader. 
Innovationer som främjar det kollektiva resandet bidrar till en ekonomisk 
vinning. Exempel på det är kombinerade transporter som kan kapa 
kostnader, öka tillgängligheten och transporteffektiviteten med tillhörande 
miljövinster. 

 

Position 2031: 

• Resa kollektivt är det självklara valet, där det är möjligt, näst efter 
att gå och cykla. 

• Det är enkelt, prisvärt och/eller tidseffektivt att resa kollektivt. 
• Flexibla färdbevis. 
• Tillgänglig kollektivtrafik. 
• Att resa kollektivt är tryggt och säkert. 
• Förbättrad folkhälsa. 
• Smarta och hållbara kombinationer av kollektivt resande och 

transporter. 

 

Prioriteringar: 

• Påverkansarbete och marknadsföring för att öka det kollektiva 
resandet. 

• Informera om kollektivtrafikens fördelar vad det gäller ekonomisk 
hållbarhet.  

• Stöd som bidrar till ökat kollektivt resande. 
• Utveckla samhällsplaneringen och förbättra kollektivtrafiken för att 

minska bilberoendet. 
• Infrastruktur som skapar förutsättningar för enkel och tidseffektiv 

kollektivtrafik.  
• Förbättra tillgänglighet och trafik så att fler har möjlighet att åka 

kollektivt. 
• Erbjuda attraktiva produkter och biljetter som passar resenärernas 

behov. 
• Förenkla pris- och zonstrategi.  
• Erbjuda enkla och tillgängliga möjligheter att införskaffa flexibla 

färdbevis. 
• Skapa förutsättningar för mervärde på resan samt arbete ombord. 
• Skapa förutsättningar för att det kollektiva resandet ska vara pålitligt 

och tryggt både i fasta och rörliga miljöer. 
• Innovativa lösningar som möjliggör nya former av kollektivt resande. 
• Skapa förutsättningar gällande regler och villkor så att innovativa 

lösningar är möjliga. 
• Samordna kollektivtrafik med andra transporter. 
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5. Mål 2031 
Trafikförsörjningsprogrammet arbetar utifrån Agenda 2030 med social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet eller som det har översatts till i 
Dalastrategin; ett sammanhållet, klimatsmart och konkurrenskraftigt 
Dalarna. En viktig del i det är att öka andelen kollektivt resande av det 
motoriserade resandet. Det är en nyckel i att nå hållbarhetsmålen.  

För att åstadkomma en ökning av den totala samhällsekonomiska 
effektiviteten krävs kollektivtrafikfrämjande åtgärder som leder till ökat 
resande, ökad marknadsandel och ökad tillgänglighet. Det behövs 
regionala standarder för trafikering, utrustning och utformning vilket 
förbättrar kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktivitet för resenärerna. 
Utöver det behövs attitydförändrande och medvetandehöjande insatser för 
att bryta bilismen som norm. 

5.1 Samhällsekonomiska mål 
För att lösa samhällsutmaningar och för utveckling och konkurrenskraft 
krävs ökad innovationskraft, det vill säga rörelse för fler nya idéer, varor, 
tjänster och processer. Det finns många kunskapsintensiva företag med en 
hög innovationskapacitet i Dalarna. För att ta tillvara, utveckla och 
kommersialisera innovationer behöver samspelet stärkas mellan ledande 
stora företag, små och medelstora företag, akademi och det civila 
samhället. Det kan ske genom att bygga upp och synliggöra kreativa och 
innovativa miljöer som möter utmaningar och som bidrar till att föra 
samman olika sektorer och aktörer. Kollektivtrafik binder samman och ger 
en utökad arbetsmarknadsregion som är gynnsam både för arbetsgivare 
som arbetstagare. Fler får möjlighet att hitta ett arbete, eller ett arbete som 
passar kompetensen bättre och ger därmed en lön eller högre lön. Med en 
större arbetsmarknadsregion får även arbetsgivaren tillgång till arbetskraft 
som passar verksamheten bättre och som bidrar till en positiv utveckling för 
arbetsgivaren. Kollektivtrafiken binder samman länet och ger 
förutsättningar för hållbar och positiv utveckling även vad det gäller studier, 
fritid och besöksnäring.  

Kollektivtrafiken genererar totalt en socioekonomiskt kostnadseffektiv 
samhällsnytta. En större andel kollektivt resande i befintliga linjer bidrar till 
att kostnadseffektiviteten ökar och medför att mer kostsam men nödvändig 
kollektivtrafik kan köras. En välplanerad kollektivtrafik binder samman olika 
samhällsstrukturer och resmål som därigenom förstärks och kan upplevas 
av fler människor. Ett livskraftigt samhälle är beroende av attraktiva miljöer 
att mötas i och som stimulerar till interaktion mellan människor, och 
kollektivtrafiken ska bidra till detta. 

Infrastrukturplanering inom tätort ska möjliggöra förflyttning till fots, cykel 
eller med kollektivtrafik. Även kommersiell persontransport i form av taxi, 
service- och tjänsteresor samt godstrafik ska samordnas bättre med den 
samhällsstruktur som respektive färdslag utför transporter mellan. Olika 
typer av samåkning ska uppmuntras och om möjligt samverka med andra 
typer av persontransport genom så kallat kombinerat resande. 
Cykelparkeringar vid bytespunkter samt pendlarparkeringar vid strategiska 
ställen för personbilar gynnar växelresande. Personbilen har i de 
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glesbefolkade delarna av Dalarna därför en avgörande funktion för att 
förverkliga ett fungerande kombinerat resande. 

Samhällsekonomiskt är det positivt med kollektivtrafik, det eftersom 
personer som reser kollektivt rör sig i regel mer. Den ökade 
vardagsmotionen i form av att man går eller cyklar till hållplatsen bidrar till 
bättre folkhälsa och som i en förlängning leder till lägre sjukvårdskostnader. 

5.2 Medborgerliga rättigheter 
Ett sammanhållet Dalarna erbjuder en grundläggande kollektivtrafik som 
gör det möjligt att resa i länet både i stad, lands- och glesbygd. Trafiken ska 
vara tillgänglig så att personer med särskilda behov och 
funktionsnedsättningar kan ta del av utbudet. Där resemönstret är högre 
erbjuder vi starka stråk med tätare turer för att möta resenärernas behov av 
mobilitet.  

Region Dalarna verkar för jämställdhet, jämlikhet och integration. Genom 
att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik som trafikerar länet på ett smart sätt 
möjliggör vi alla, även kvinnor, ungdomar, studenter, seniorer och personer 
med lägre inkomster möjlighet att resa till arbete, studier, servicefunktioner, 
vård och fritidsaktiviteter. Det ger individer frihet att röra sig inom länet på 
ett hållbart sätt och gör Dalarna till en sammanhållen region. 

5.3 Transportpolitiska mål 
De transportpolitiska målen består av ett övergripande mål samt 
funktionsmål och hänsynsmål. Det övergripande målet är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet. Funktionsmålet innebär att 
transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till 
att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och 
användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 
Transportsystemet ska vara jämställt, d.v.s. likvärdigt svara mot kvinnors 
respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet innebär att 
transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till 
att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande 
generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad 
hälsa. Hänsynsmålet delas upp i följande etapper: 

• Växthusgasutsläppen från inrikes transporter – utom inrikes luftfart 
som ingår i EU:s utsläppshandelssystem – ska minska med minst 
70 procent senast 2030 jämfört med 2010. 

• Antalet omkomna till följd av trafikolyckor inom vägtrafiken, sjöfarten 
respektive luftfarten ska halveras till år 2030.  

• Antalet omkomna inom bantrafiken ska halveras till år 2030.  
• Antalet allvarligt skadade inom respektive trafikslag ska till år 2030 

minska med minst 25 procent.  

Målförhållande mellan funktionsmål och hänsynsmål: 

Transportsystemet ska utvecklas mot det övergripande transportpolitiska 
målet. Funktions- och hänsynsmålen är jämbördiga. För att det 
övergripande transportpolitiska målet ska kunna nås behöver 
funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet.  
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5.4 Nationella och regionala miljömål 
Det svenska miljömålssystemet omfattar ett generationsmål, 16 
miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Generationsmålet anger inriktningen för 
den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå 
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska 
miljön som miljöarbetet ska leda till. Etappmålen anger steg på vägen till 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen (Miljömål 2015). Det finns många 
miljö- och klimatmål av betydelse för transporter. Nya reviderade nationella 
mål föranleder även regionala revideringar framöver (nytt miljömålsprogram 
2017–2020 för Dalarna). 

De miljömål som är viktigast för transportsektorns verksamhet är: 

• Generationsmålet 
• Bara naturlig försurning 
• Ingen övergödning 
• Ett rikt växt- och djurliv 
• Begränsad klimatpåverkan 
• God bebyggd miljö 
• Frisk luft 

Inom ramen för en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning av 
transportinfrastrukturplaneringen, har det gjorts en avgränsning av 
betydande miljöpåverkan inom följande områden: 

• Klimatpåverkan och energianvändning. 
• Påverkan på människors hälsa av luftutsläpp, buller och förorening 

av dricksvatten. 
• Påverkan på landskapet, bland annat påverkan på natur-, 

kulturmiljö och friluftsvärden. 

5.5 Synergier och konflikter mellan målen: 
Då fler reser kollektivt minskar behovet av fordon, trängsel, slitage av 
vägar, buller och utsläpp. Med mindre mängd trafik blir det säkrare att 
färdas på vägarna och kostnaderna för olyckskopplad vård minskar. Ett 
ökat antal resenärer inom kollektivtrafiken ger mer intäkter som i sin tur ger 
möjlighet att utöka trafiken. När turerna blir fler, blir kollektivtrafiken mer 
attraktiv, och leder till att fler väljer att resa kollektivt och skapar möjligheter 
för ett sammanhållet Dalarna, både i tätort, landsbygd som glesbygd. Det 
leder till större arbetsmarknadsregioner som ger en bättre matchning 
mellan arbetstillfällen och arbetskraft. Arbetsgivare får rätt kompetens och 
kan utveckla sin verksamhet bättre samtidigt som fler får jobb alternativt 
bättre tjänster med högre inkomster. Det är en positiv utveckling för alla 
parter och resulterar i en livskraftig och attraktiv region att bo och verka i. 
Därmed är det få konflikter för hållbarhetsmålen, utan målen stödjer 
varandra. Svårigheterna sitter mer i långa avtalstider, förståelse för 
samverkan i ett tidigt skede vad det gäller samhällsplanering och förändra 
människors beteende. Givetvis finns det en begränsning i utveckling av 
kostnadskaraktär. 
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5.6 Bebyggelseplanering och kollektivtrafik 
Dalarna är ett av de till ytan största och mest glest befolkade länen i 
Sverige. Det finns samtidigt stora inomregionala skillnader där södra och 
mellersta Dalarna har en tätare och yngre befolkning än de norra 
länsdelarna. En regional utmaning är att få fler unga att välja att bo i 
Dalarna. 

På en övergripande nivå behövs en ökad insikt om att olika platser i länet 
samspelar med, och är beroende av varandra. Med utgångspunkt, och som 
princip för genomförandet, är att allt utvecklingsarbete ska vara baserat på 
de lokala förutsättningarna. Den geografiska sammanhållningen ska 
stärkas och respektive plats förutsättningar och resurser tas tillvara. För att 
den här processen ska bli framgångsrik behövs ett samarbete och en 
samsyn av stads- och samhällsplanering i ett tidigt skede för att skapa bra 
mobilitetsmöjligheter. Regionalt behövs bra alternativ till längre pendling i 
form av tåg och direktbussar vilket kräver god infrastruktur. I tätare 
stadsplanering behöver man planera in vägar och hållplatser så att 
tillgänglighet och linjedragningar ska kunna anpassas efter behov.  

6. Uppföljning av mål 
Trafikförsörjningsprogrammet sträcker sig över en tidsperiod fram till 2031. 
Programmet aktualitetförklaras varje mandatperiod.  

En årlig uppföljning av målen tillsammans med genomförda åtgärder skall 
göras och redovisas som en samlad bedömning över hur kollektivtrafiken 
utvecklas enligt trafikförsörjningsprogrammets målbild. 

I de fall målen hamnar i samverkan följs målen regelbundet upp i respektive 
forum. Alla upphandlingar och avtal ska kontrolleras så att de uppfyller 
trafikförsörjningsprogrammets mål. 

En uppföljning av specifika mål och åtgärder ger ingen helhetsbild, utan 
mer en fragmentarisk bild av kollektivtrafikens utveckling i Dalarna. Det 
strategiska utvecklingsarbetet styrs av att uppfylla målbilden, men det finns 
samtidigt många externa faktorer som kan påverka 
trafikförsörjningsprogrammets genomförande. Allt från ändrade regelverk, 
skattesystem, storskaliga förändringar i omvärlden till 
värderingsförskjutningar i olika befolkningsgrupper. Därför är det extra 
viktigt att bedöma kollektivtrafikens utveckling i ett brett samhällsperspektiv 
där både branschens och omvärldens inverkan beaktas. 

7. Tillgänglighet 
Kollektivtrafiken i Region Dalarna följer gällande lagar och direktiv gällande 
tillgänglighet. Det gäller både de digitala och fysiska aspekterna av 
tillgänglighet. 

Trots tillgång till transportinfrastruktur och kollektivtrafik finns det 
strukturella och individuella faktorer som begränsar möjligheten för individer 
att resa. Det kan vara svårigheter med att förstå hur transportsystemet 
fungerar, som att boka en resa eller förstå tidtabeller och hållplatser. 
Begränsningarna kan också vara kopplade till olika former av 
funktionshinder, ålder eller till otrygghet och rädsla för att vistas på olika 
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platser när det är mörkt eller folktomt men även möjligheten att kunna köpa 
färdbevis. Enligt Folkhälsoinstitutet har var femte person i Sverige någon 
form av bestående funktionsvariation. Utöver den andelen tillkommer de 
som någon gång i livet upplever någon form av funktionsvariation eller 
begränsning av mer tillfällig karaktär, såsom ett benbrott eller med småbarn 
i vagn. Människor är olika och de offentliga utomhusmiljöerna är till för alla. 

Nuvarande prissystem gynnar de som har tillgång till en smart mobiltelefon 
och förstår hur man använder Dalatrafiks app. Det finns personer som inte 
har möjlighet att använda appen på grund av språkliga barriärer, för att de 
inte äger en smart mobiltelefon har utländskt betalkort. Dessutom är det 
begränsat var man kan köpa färdbevis. Problemet uppstår när man inte kan 
köpa färdbevis eller ladda resekort i närområdet eller ombord på bussen 
vilket resulterar i att man inte kan genomföra sin resa. Detta bidrar till en 
exkluderande effekt och begränsar människors möjlighet att resa kollektivt. 
Följden är risk för ökad transportfattigdom och därigenom 
transportrelaterad social exkludering. Kollektivtrafiken i Dalarna ska 
motverka det. Det gör vi genom att följa lagar och direktiv men även genom 
att ha dialog och uppföljning med funktionshinderråd.  

För att alla människor ska kunna ta del av kollektivtrafiken krävs både 
digitala och fysiska tillgänglighetsanpassningar. Digital tillgänglighet 
innebär att man uppfyller bestämda parametrar för att personer med 
funktionshinder ska ha möjlighet att ta del av den information som finns på 
hemsidan och i appen. Tillgänglighet i fysisk miljö handlar om att människor 
med varierad funktionsförmåga ska kunna förflytta sig säkert och 
självständigt, hitta dit man ska och veta när man är framme. Våra fordon; 
bussar, tåg och taxibilar ska vara utrustade så att alla kan resa. Hållplatser, 
knutpunkter och resecentrum ska vara utformade utifrån de 
rekommendationer som finns. Tillsammans med de aktörer som är 
ansvariga för kollektivtrafikens alla delar ansvarar vi tillsammans för att 
tillgängligheten är anpassad för att personer med funktionshinder ska ha 
möjlighet att resa kollektivt. 
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8. Strategiska val 

8.1 Marknadsanalys 
För att träffa rätt och erbjuda kollektivtrafik utifrån behov behöver vi veta 
hur människor rör sig, var de bor, var de jobbar och vart de åker. Det gäller 
både dagens kollektiva resande men även den potentiella förflyttningen 
från bilburna resenärer till kollektivt åkande. Med djupa marknadsanalyser 
om människors rörelsemönster får man en bättre träffsäkerhet och kan 
erbjuda attraktiv och effektiv trafik. Kundundersökningar bidrar också till en 
dialog och ger förutsättningar att kunna tillmötesgå resenärers önskemål 
om trafik, linjer, turtäthet, hållplatser, produktutbud och inköpsställen. 

8.2 Påverkansarbete 
Ett steg för att öka andelen kollektivtrafikresenärer är påverkansarbete. 
Riktade informationsinsatser behöver göras för att förändra människors 
beteendemönster mot att resa på ett hållbart sätt. Det ska vara lätt att göra 
rätt, den faktiska informationen om vinsterna i ett hållbart samhälle måste 
lyftas för att människor ska förstå hur stor påverkan det kollektiva resandet 
har för ett hållbart samhälle. Förutom de sociala, miljömässiga och 
ekonomiska hållbarhetsvinsterna bidrar kollektivtrafiken till bättre 
trafiksäkerhet. Det är ett steg i rätt riktning för att nå Trafikverkets nollvision. 

8.3 Samverkan med trafikföretagen 
Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna är tillsammans med de 
upphandlade trafikföretagen varumärket Dalatrafik. Förvaltningen har inga 
egna fordon utan all trafik är upphandlad. Enligt upphandling och trafikavtal 
(Keolis 2015/45 U20 och Sambus 2015/46 U20) har vi "Den gemensamma 
affären" som styr vår samverkan. Se bilaga* 

8.4 Roller och processer 
Ansvaret för att upprätta trafikförsörjningsprogrammet ligger hos den 
regionala kollektivtrafikmyndigheten, Kollektivtrafikförvaltningen Region 
Dalarna. Avsikten är att trafikförsörjningsprogrammet ska utgöra en viktig 
del i den regionala utvecklingsplaneringen och fungera som underlag för 
fysisk planering och annan samhällsplanering i regionen. Programmet ska, 
enligt lagstiftningen, upprättas efter samråd med kommuner, angränsande 
läns regionala kollektivtrafikmyndigheter och med övriga berörda 
myndigheter, organisationer och kollektivtrafikföretag samt företrädare för 
näringsliv, resenärer och medborgare.  

Trafikförsörjningsprogrammet är kollektivtrafikens högsta styrande 
dokument, näst efter lagar och krav. Till grund ligger gällande lagar, 
Agenda 2030, Regionplanen, den regionala utvecklingsstrategin – 
Dalastrategin samt länstransportplanen. Kollektivtrafikförvaltningen har 
sedan 2019 varit samverkat med regionala utvecklingsförvaltningen och 
Dalarnas kommuner för att gemensamt ta fram underlag till 
trafikförsörjningsprogrammet. Det har skett både på ett politiskt plan och i 
samarbete med tjänstepersoner. Processen har bestått av information, 
dialog, behovsanalys, planering, strategier, prioriteringar, målsättning och 
uppföljning. 2021 har dialogen utvecklats med Kollektivtrafiknämnden, 
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länets kommuner, trafikföretag, Trafikverket och funktionshinderrådet. 
Trafikförsörjningsprogrammet skickas ut på remiss till alla samrådande 
aktörer. 

Kollektivtrafik bygger på samarbete där flera myndigheter, kommuner och 
aktörer samverkar. I enlighet med lag 2010:1065 är det de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna som ansvarar för planering, utveckling och 
försörjning av all icke kommersiell kollektivtrafik i länet. 

Länets kommuner ansvarar för den fysiska planeringen och för 
infrastrukturen i de fall de är väghållare. Kommunerna ansvarar därmed för 
plattformar och mark vid hållplatser i det lokala vägnätet medan Region 
Dalarna ansvarar för utrustning ovan mark såsom väderskydd, skyltar och 
bänkar. Kommunerna har även ansvar för gång- och cykelväg till och från 
hållplatser där de är väghållare. 

I de stationsnära områdena har kommunerna planmonopol och ansvarar 
för bebyggelseplaneringen men där kollektivtrafikförvaltningen bör, i ett så 
tidigt skede som möjligt, delta i kommunernas processer för att kunna 
förverkliga målen och ambitionerna i trafikförsörjningsprogrammet. 

Trafikverket har motsvarande ansvar som kommunerna, det vill säga 
gällande infrastruktur kopplat på och i anslutning till hållplatser. Trafikverket 
har också ansvar för järnvägen och stationerna samt att de ansvarar för 
genomförandet av länsplan för regional transportinfrastruktur och den 
nationella planen. 

9. Avvägningar för allmän trafikplikt 
Allmän trafikplikt är de krav som Region Dalarna definierar eller fastställer 
för att sörja för kollektivtrafik av allmänt intresse som ett 
kollektivtrafikföretag inte skulle ha något eget kommersiellt intresse av att 
bedriva utan att få lika mycket i ersättning alternativt på samma villkor.  

Figur 4. Beskrivning av processen kring allmän trafikplikt. 

 

I Dalarna utgår den allmänna trafikplikten utifrån de behov som Dalarna 
och dess kommuner har. 2016 påbörjades det trafikavtal som gäller fram till 
2026. Den allmänna trafikplikten revideras vid behov och uppdateras 
årligen och redovisas i trafikplanen. Trafikeringen grundar sig i ett system 
där befolkningsmängd, geografisk placering och behov av kollektivtrafik är 
utformad efter en gradering. Utifrån graderingen planeras trafiken till allt 
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från halvtimmes trafik, eller tätare, i områden med stort befolkningsunderlag 
och mycket resande till anropsstyrd flextrafik i glesbygdsmiljö. 
Resandeunderlaget i Dalarna är relativt låg, därför är det kommersiella 
trafikutbudet begränsat. De aktuella kommersiella aktörer enligt 2019 
behandlas under kapitel 2. Se avsnitt 2.3 Kommersiell trafik i Dalarna. 

10. Förutsättningar för kommersiell trafik 
Lagstiftningen möjliggör att kollektivtrafikföretag fritt och inom alla 
geografiska marknadssegment får etablera kommersiell kollektivtrafik. Det 
gäller trafik på både väg och järnväg. Ett kollektivtrafikföretag som ska 
bedriva eller upphöra med regional kollektivtrafik i Dalarna måste anmäla 
detta till den Regionala kollektivtrafikmyndigheten innan trafikstart. Detta 
gäller även interregional buss och tågtrafik där resenären ges möjlighet att 
börja och avsluta resan inom Dalarna.  

"Enligt Lagen om Kollektivtrafik (SFS 2010:1065) är det fritt för 
kollektivtrafikföretag att bedriva kollektivtrafik på kommersiell grund. En 
anmälan från ett kollektivtrafikföretag om att det har för avsikt att på 
kommersiell grund bedriva kollektivtrafik ska vara den regionala 
kollektivtrafikmyndigheten tillhanda senast 21 dagar innan kollektivtrafiken 
påbörjas.                                     

Av anmälan ska framgå på vilken eller vilka linjer företaget avser att bedriva 
kollektivtrafik samt när kollektivtrafiken påbörjas. De praktiska 
arrangemangen t.ex. för tillgång till hållplatser är företagets ansvar så det 
är viktigt att börja planera linjen långt tidigare än 21 dagar före trafikstart. 
En anmälan från ett kollektivtrafikföretag om att det har för avsikt att sluta 
bedriva kollektivtrafik på kommersiell grund ska vara 
kollektivtrafikmyndigheten tillhanda senast 21 dagar innan kollektivtrafiken 
upphör. Om linjen trafikerar flera län, räcker det med anmälan till 
kollektivtrafikmyndigheten i ett av dessa län. 

Information om trafikutbud ska enligt Transportstyrelsens författning (TSFS 
2012:2) lämnas till Samtrafiken i Sverige AB. Information om trafikutbud 
ska, om det inte finns särskilda skäl för det, lämnas senast 21 dagar innan 
trafiken påbörjas, ändras eller upphör." 

11. Ekonomi och finansiering 
Kostnaden för kollektivtrafiken i Dalarnas län bygger på flera antaganden, 
bland annat antalet resor, investeringar i nya fordon, anpassning av 
depåer, biljettpriser och framförallt indexutveckling. Därtill förutsätts ett 
kontinuerligt arbete med effektiviseringar och omfördelningar i den 
befintliga verksamheten.  

Det finns flera osäkerhetsfaktorer i framtida kostnader och intäkter där 
resandeutvecklingen är en av de främsta.  

Andra faktorer som påverkar kostnaderna är utvecklingen av olika 
framdrivningstekniker för kollektivtrafikens fordon, tillgång till depåer och 
drivmedelsinfrastruktur. Även osäkerheter kring drivmedelsutvecklingen 
och dess priser särskilt med avseende på biogas, vätgas och el, 
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utvecklingen av mobilitetstjänster och utbyggnad av infrastruktur, framför 
allt järnvägsinfrastruktur är andra faktorer. 

Kostnaderna för utbyggnad av infrastruktur är svåra att förutse de närmaste 
åren men en kostnadsökning är att vänta. Effekterna arbetet med ett nytt 
zonsystem med tillhörande prissättning är ännu för tidigt att dra slutsatser 
ifrån. Kollektivtrafiken skall också ha upphandlats på nytt till 2026. 
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§ 18 Dnr 2021/00478  

Remiss av förslag till avtal gällande kollektivtrafik - 
RD21/05246 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Remissyttrandet godkänns och överlämnas till Region Dalarna.  

Ärendebeskrivning 

I samband med att man i regionen kommit överens om en skatteväxling 

(2017) reglerades uppdraget för samverkan, finansieringen för 

kollektivtrafiken. De remitterade förslagen innebär ett tillägg till ovan 

nämnda avtal. Tilläggsavtalet, samverkansbilagan och beskrivningen av 

fördelningsnyckel ska skapa förutsättningar för ökad samverkan mellan 

parterna och en förståelse för hur den offentligt finansierade 

kollektivtrafiken fungerar och kan effektiviseras och samutnyttjas.  

Smedjebackens kommun lämnar nedanstående svar på tilläggsavtalet 

samt dess bilagor: 

Tilläggsavtalet 

Under rubriken 3.1.x, skolskjuts så har Smedjebackens kommun inget att 

tillägga. Det är bra att både upptagningsområdet och väntetid benämns i 

avtalet för att undvika tolkningsproblematik. Viss oklarhet kan dock komma 

att ske kring undantaget på väntetider som kan uppgå till 45 minuter med 

tanke på den totala restiden om 60 minuter dagligen.  

Under rubriken 3.2.x, skolväg så kan vi konstatera att gemensamma 

avståndsregler ersätter de lokala reglerna och att det är bra att de kommer 

med i det gemensamma avtalet. Även när det gäller likformighet i 

bostadsområden så ser vi det som bra att det samlas i ett gemensamt 

dokument precis som avsnittet om avsteg från avståndsregeln på grund av 

trafikförhållanden/farlig skolväg samt vinterskolskjuts.  

Samverkansbilaga (bilaga 2) 

Det är bra att samverkan beskrivs. Det skapar en gemensam grund för en 

regional samverkan som bygger på samsyn och gemensamma 

ställningstaganden. Som det anges så bör samverkansbilagan utvärderas med 

jämna mellanrum. Tre år nämns som lämplig intervall. Möjligen ska man 

förhålla sig till mandatperioden. Det är dock viktigt att man anger samma 

utvärderingsintervall i samverkansbilagan som i huvudavtalet där årliga 

utvärderingar anges.  

 

Beskrivning av fördelningsnyckeln (bilaga 3) 
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Bilagan om fördelningsnyckel beskriver på en genomarbetat sätt 

fördelningsnyckeln mellan parterna. Som bilagan beskriver så är det av vikt 

att självkostnadsprincipen är rådande vilket Smedjebackens kommun ställer 

sig bakom.  

Tillägg till skolskjutssystemet 

I tillägget till skolskjutsreglemente för Dalarnas kommuner har 

Smedjebackens kommun inga särskilda synpunkter utan anser att tillägget 

beskriver både rimliga regler och undantag för kommunerna.  

Allmänna synpunkter 

Då arbetet med tilläggen har dragit ut över tid, och att det krävs en del arbete 

lokalt utifrån förändringarna, så bör ansvaret överföras från kommunen till 

regionen tidigast Ht -23.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Remiss av förslag till avtal gällande kollektivtrafik 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Stefan Bosbach  
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Remissvar förslag till avtal gällande kollektivtrafik – dnr 
RD21/05246 

Förslag till beslut 

Smedjebackens kommun vill lämna nedanstående svar på remiss gällande 

tillägget till kommunerna och regionens gemensamma skolskjutreglemente.    

 

Ärendebeskrivning 

I samband med att man i regionen kommit överens om en skatteväxling 

(2017) reglerades uppdraget för samverkan, finansieringen för 

kollektivtrafiken. De remitterade förslagen innebär ett tillägg till ovan 

nämnda avtal. Tilläggsavtalet, samverkansbilagan och beskrivningen av 

fördelningsnyckel ska skapa förutsättningar för ökad samverkan mellan 

parterna och en förståelse för hur den offentligt finansierade 

kollektivtrafiken fungerar och kan effektiviseras och samutnyttjas.  

Remissvar och resonemang 

Smedjebackens kommun vill lämna nedanstående svar på tilläggsavtalet 

samt dess bilagor: 

Tilläggsavtalet 

Under rubriken 3.1.x, skolskjuts så har Smedjebackens kommun inget att 

tillägga. Det är bra att både upptagningsområdet och väntetid benämns i 

avtalet för att undvika tolkningsproblematik. Viss oklarhet kan dock komma 

att ske kring undantaget på väntetider som kan uppgå till 45 minuter med 

tanke på den totala restiden om 60 minuter dagligen.  

Under rubriken 3.2.x, skolväg så kan vi konstatera att gemensamma 

avståndsregler ersätter de lokala reglerna och att det är bra att de kommer 

med i det gemensamma avtalet. Även när det gäller likformighet i 

bostadsområden så ser vi det som bra att det samlas i ett gemensamt 

dokument precis som avsnittet om avsteg från avståndsregeln på grund av 

trafikförhållanden/farlig skolväg samt vinterskolskjuts.  

Samverkansbilaga (bilaga 2) 

Det är bra att samverkan beskrivs. Det skapar en gemensam grund för en 

regional samverkan som bygger på samsyn och gemensamma 

ställningstaganden. Som det anges så bör samverkansbilagan utvärderas med 

jämna mellanrum. Tre år nämns som lämplig intervall. Möjligen ska man 

förhålla sig till mandatperioden. Det är dock viktigt att man anger samma 
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utvärderingsintervall i samverkansbilagan som i huvudavtalet där årliga 

utvärderingar anges.  

Beskrivning av fördelningsnyckeln (bilaga 3) 

Bilagan om fördelningsnyckel beskriver på en genomarbetat sätt 

fördelningsnyckeln mellan parterna. Som bilagan beskriver så är det av vikt 

att självkostnadsprincipen är rådande vilket Smedjebackens kommun ställer 

sig bakom.  

Tillägg till skolskjutssystemet. 

I tillägget till skolskjutsreglemente för Dalarnas kommuner har 

Smedjebackens kommun inga särskilda synpunkter utan anser att tillägget 

beskriver både rimliga regler och undantag för kommunerna.  

Allmänna synpunkter 

Då arbetet med tilläggen har dragit ut över tid, och att det krävs en del arbete 

lokalt utifrån förändringarna, så bör ansvaret överföras från kommunen till 

regionen tidigast Ht -23   

Beslutsunderlag 

 Avtal uppdrag samverkan och finansiering för den regionala 

kollektivtrafiken i Dalarna 

 Bilaga 1 Huvudavtalet 

 Bilaga 2 Samverkansbilagan 

 Bilaga 3 Beskrivning av fördelningsnyckel  

 Tillägg till Skolskjutsreglemente för Dalarnas kommuner  

Stefan Bosbach 

Förvaltningschef 

Beslutet ska skickas till 
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AVTAL MELLAN LANDSTINGET DALARNA OCH DALARNAS KOMMUNER OM 

ANSVAR,  SAMRÅD  OCH EKONOMISKA  EFFEKTER  AV SKATTEVÄXLINGEN 

AV KOLLEKTIVTRAFIKEN 

 

1. A) Genom det ändrade huvudmannaskapet och skatteväxlingen kommer ansvars- och 

uppgiftsfördelning mellan landstinget och kommunerna att förändras. B) Nedanstående satser 

uttrycker landstingets och kommunernas gemensamma vilja och intentioner inför 

huvudmannaskapsförändring och skatteväxling. Parterna är överens om följande: 

 
2. Landstinget är regional kollektivtrafikmyndighet 

3. Landstinget ansvarar för kollektivtrafiken i länet innefattande 

a)  Allmän kollektivtrafik på hjul och räls. 

 b)  Sjukresor. 

 c)  Färdtjänst. 

 d)   Skolskjutsar på kommunernas uppdrag. 

 e)   Övriga persontransporter som beställs av kommunerna. 

 f)   Planerar trafik på lång och kort sikt. 

g) Övertar ägande och delägande av kollektivtrafikbolag som idag ägs av 

Region Dalarna. 

   
4. Kollektivtrafikens finansiering 

a. Landstinget står för en grundfinansiering efter att skatteväxling skett. 

b. Kommunerna betalar skolskjutsar genom köp av kort. För 

skolskjutsar är  benämningen skolkort. 

c. Kommunerna betalar efter självkostnad den trafik de själva beställer 

d. Landstinget Dalarna förbinder sig att det skatteväxlade anslaget till 
kollektivtrafiken samt ev. andra ersättningar från avtal med anknytning till 
kollektivtrafik, ska användas för kollektivtrafikens bedrivande och 

utveckling. 

e. En uppföljning av extern resurs av avtalens och skatteväxlingens 

ekonomiska utfall för parterna skall göras under år 2019 av 

kollektivtrafikmyndigheten. 

 
5. Skolkortspriset 

a. Huvudregeln är att priset på skolkort är detsamma som priset på periodkort för 

ungdomar, för närvarande 320 kronor i månaden. 

b. Inför eventuel.la förändringar av skolkortspriset skall landstinget i en utredning 

visa på behov av förändring och göra jämförelser med andra län. 

c. Ändring av skolkortspris skall ske i samråd mellan landstinget och kommunerna. 

 
6. Ansvar för skolskjutsar 

a) Kommunerna ansvarar för och beviljar elever skolskjuts enligt 

gällande  kommunala reglemente 

b)  Landstinget ansvarar för att elever som beviljats skolskjuts erbjuds möjlighet 

att  resa till skolan enligt reglementen. Reglementen och beslut är 

kommunernas ansvar. 
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c) Kommunerna ansvarar för att trafik- och skolplanering genomförs på ett 

sådant  sätt att rationalitet och effektivitet uppnås för både trafik och skola. 

 
7. Trafikplanering 

a. För att garantera kvalitet och möjligheter att påverka trafikplaneringen på både 

kort och lång sikt skall landstinget utveckla planerings- och samverkansprocesser 

som säkerställer kommunernas möjligheter till aktiv deltagande och 

påverkansmöjligheter i processerna. 

b. Kommun får efter medgivande av kollektivtrafik.myndigheten göra s.k. tillköp1 av 

trafik men ska då själv betala kostnaden för den tillkommande trafiken och andra 

ev. kostnader som följer av tillköpet. Tillköp får inte påverka kollektivtrafik. 

systemet negativt. 

c. Hastigt uppdykande händelser, t.ex. flyktingmottagande, väderfenomen, 

ekonomisk kris etc, som påkallar behov av ytterligare trafik ska hanteras av det 

gemensamma systemet för trafik och ekonomi och inte automatiskt leda till 

tillköp. 

 
8. Organisation 

a. Landstinget planerar för och inrättar trafik.verksamheten i sin organisation. 

b. Landstinget ansvarar för att det skall finnas organ för såväl politisk samverkan 

som för förvaltningssamverkan med kommunerna. 

c. Om väsentliga förändringar sker i lagstiftningen för kollektivtrafik kan detta avtal 

omförhandlas. Fråga om omförhandling skall först resas i ovan nämnda organ för 

samverkan som efter inhämtande av parternas synpunkter rekommenderar om 

omförhandling skall ske eller inte ske. 

 
9. Övergångsregler/införandesteg 

a. Parterna är överens om att tillämpa övergångsregler eller införandesteg under två 

år för att parera ekonomiska effekter av skatteväxlingen som bedöms 

ogynnsamma, se tabell på nästa sida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Tillköp kan bl.a. omfatta extra turer på befintlig linje, ny linje, mer trafik i ett geografiskt område men även sådant 

som avgiftsfri trafik eller särskilda satsningar på viss resenärsgrupp. Tillköp kan ses som en "extra kvalitet''. Tillköp 

kan gälla kortare eller längre tid. 
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1. Inledning och Sammanfattning 
Samverkansformer bilaga 2 är en bilaga till 

tilläggsavtalet till huvudavtalet (HA; som tecknades i 

samband med skatteväxlingen av allmän 

kollektivtrafik och färdtjänst) och beskriver 

samverkansformerna, som krävs för att nå de 

uppsatta målen i Trafikförsörjningsprogrammet. 

Programmet är den regionala kollektivtrafik-

myndighetens övergripande och generellt styrande 

dokument som beskriver de politiska målen för 

utveckling av den regionala kollektivtrafiken. För att 

kollektivtrafiken ska vara ett effektivt instrument för 

regional utveckling och utgöra ett reellt medel för att 

nå målen krävs att såväl Region Dalarna (Regionen) 

och kommunerna samt övriga aktörer strävar i en 

gemensam riktning. 

Samverkansformer bilaga 1 beskriver utöver 

samverkansformer även beslutsprocesser och hur de 

förhåller sig till varandra. Framtagna 

samverkansformer ska möjliggöra dialog och 

samverkan kring såväl strategiska som operativa 

frågor. Samtidigt ska en effektiv och smidig 

förankrings- och beslutsprocess kring frågor på lokal 

och regional nivå säkerställas. Intentionen är att 

skapa förtroende och en god relation mellan 

Regionen, regionen som regional 

kollektivtrafikmyndighet och kommunerna. Detta 

kräver ett stort ansvarstagande från samtliga parter. 

Samverkan innefattar ett aktivt agerande från 

samtliga inblandade parter och är att likställa med 

samarbete, dvs arbeta tillsammans för ett 

gemensamt syfte. Det ska därför skiljas ifrån samråd 

som är av passiv karaktär och avser överläggning 

mellan två eller flera parter. Vissa beslut kräver 

samverkan och vissa beslut kräver endast samråd. 

Samverkan används då båda parter, helt eller delvis, 

är beslutande i ärendet och samråd används då 

beslutanderätten helt och hållet är den ena partens 

ansvar. Samrådet sker dialogform. 

Vikten av samverkan mellan trafikföretagen, RKM 

och kommunerna m.fl. finns beskrivet i en av 

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafiks 

vägledningar, Vägledning – Upphandling av 

kollektivtrafik 2020: ”Utöver den naturliga samverkan 

som RKM och trafikföretaget bedriver inom kontraktet 

krävs en vidare samverkan genom fler parter för att 

kunna integrera och utveckla funktionella 

kollektivtrafiksystem samt tillgodose och lösa nya 

behov, dvs. trepartssamverkan. Även sannolikheten 

för att omhänderta resenärsbehov och få mer 

ekonomiska bärkraftiga lösningar ökar med 

samverkan. 

Med samverkan menas i detta avseende att flera 

formellt självständiga organisationer arbetar 

tillsammans för att etablera, realisera och styra mot 

gemensamma mål inom det aktuella trafikområdet. 

Samverkan bör ses som en styrningsform för att 

skapa förutsättningar för en hållbar och 

sammanhållen kollektivtrafik. Den bidrar till att 

utveckla gemensamma överenskommelser om 

prioriteringar för kollektivtrafik och för att RKM ska 

kunna säkra genomförandet av långsiktiga planer, 

t.ex. i en situation där kommuner bestämmer kring 

markanvändning.”. 

Samverkansbilagan och samverkansformerna bör 

regelbundet utvärderas. De olika samverkans-

forumen som beskrivs nedan kan därför förändras 

över tid, beroende på parternas vilja.   
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2. Samverkan kollektivtrafikutveckling 
Region Dalarna är regional kollektivtrafikmyndighet 

(RKM) i Dalarna, vilket innebär ansvar och beslutsrätt 

rörande den regionala kollektivtrafiken och dess 

utveckling i länet. För att kollektivtrafiken ska ha 

möjlighet att utvecklas och vara ett effektivt och 

hållbart transportsystem är det mycket viktigt att alla 

intressenter arbetar i samverkan enligt gällande 

trafikförsörjningsprogram. 

Samverkan mellan regionen och kommunerna är en 

av de allra viktigaste framgångsfaktorerna för att 

skapa samsyn kring kollektivtrafikens 

utvecklingsbehov. Kollektivtrafikens behov måste bli 

en självklar del i kommunernas infrastruktur och 

samhällsplanering. För att åstadkomma maximal 

nytta och effekt av de resurser som satsas på 

kollektivtrafiken, i ett samlat regionalt perspektiv, är 

det viktigt att kommunerna fortsatt tar aktiv del i 

planering och utveckling av kollektivtrafiken. 

De samverkansformer som föreslås i dokumentet 

utgår från att allmän kollektivtrafik fortsatt är en 

gemensam angelägenhet för parterna och att 

trafikutbudet ska planeras utifrån både behoven för 

länets medborgare och behoven för kollektivtrafikens 

resenärer. Vidare möjliggör samverkan ett effektivare 

nyttjande av resurserna i den särskilda 

kollektivtrafiken. Det innebär att regionen samt alla 

kommuner i länet behöver organisera sig internt för 

att uppnå bästa möjliga hantering av 

kollektivtrafikfrågor. För att underlätta samordning 

mellan samhällsplanering och kollektivtrafikens 

utveckling bör kommunerna informera om eventuella 

förändringar gällande översiktsplaner och andra 

planer som bedöms ha nära koppling till 

kollektivtrafikens utveckling. Exempelvis vid större 

exploateringar, förändringar eller inriktningar såsom 

nya bostadsområden, uppstart eller nedläggning av 

skolor, lägesförändringar av stora arbetsplatser. Lika 

viktigt är att regionen genom samverkan delger sina 

planer på förändringar i kollektivtrafiken. 

Regional kollektivtrafikmyndighet – RKM: s ansvar 

och befogenheter regleras av kollektivtrafiklagen, 

exempelvis fastställande av 

trafikförsörjningsprogram, beslut om allmän trafikplikt 

och eventuella upphandlingar. RKM: högsta 

beslutande organ är regionfullmäktige. Myndighetens 

beslut kan prövas rättsligt. 

Kollektivtrafiknämnd i Region Dalarna – Nämndens 

arbete regleras av kommunallagen. Här ingår 

politiker som utses av regionfullmäktige. 

Regionfullmäktige har till kollektivtrafiknämnden 

delegerat vissa av RKM:s beslutsbefogenheter. 

Nämnden beslutar bl.a. om allmän trafikplikt och 

fastställande av trafikförsörjningsplan. 

Dalarnas kommuner – Skapar förutsättningar genom 

samhällsplanering och infrastruktur som gynnar 

kollektivtrafikens genomslagskraft på lokal och 

regional nivå. Huvudmän för länets skolskjutsar.

 

3. Politiska mål och viljeriktningar 
Syftet med skatteväxlingen och det avtal som 

tecknades i samband med beslutet, var att skapa ett 

samlat sammanhållet system för allmän och särskild 

kollektivtrafik. Tanken var att behoven av särskild 

kollektivtrafik i största möjliga utsträckning ska 

ersättas av allmän kollektivtrafik och att 

samhällsbetalda resor därmed skulle stå öppna för 

allmänheten, vilket skulle kunna hålla nere den totala 

kostnaden för kollektivtrafiken i länet. 

Kollektivtrafikens främsta uppgift är därför att genom 

effektivt resursutnyttjande, knyta samman olika 

befolkningscentra såväl inom Dalarna som över 

länsgräns. Syftet är att skapa förutsättningar för 

effektiv arbetspendling, god tillgänglighet till 

utbildning och god tillgänglighet till vård- och andra 

serviceinrättningar. Detta görs genom att främst 

expandera trafiken i starka stråk. Dessa stråk 

kännetecknas av ett bra trafikutbud, stort resande 

och god trafikekonomi. Här finns också de bästa 

förutsättningarna för ytterligare ökat utbud, hög 

konkurrenskraft och resandeökning. En sådan 

utveckling bidrar till ytterligare regional integration 

och därmed bättre fungerande arbetsmarknad, ökad 

sysselsättning och ekonomisk tillväxt. 

En särställning inom den starka trafiken har den 

snabba långväga trafiken särskilt på järnväg, men till 

viss del också med buss. Mot bakgrund av att 

Dalarna består till stora delar av glest befolkade 

områden med begränsat resandeunderlag har 

kollektivtrafiken en viktig uppgift att tillgodose 

behovet av regional tillgänglighet även för de boende 

i glesbygd. 

I dessa områden krävs en lokal yttäckande 

matartrafik, som ansluter till starka stråk. Uppgiften 

innebär således att upprätthålla en bra 

kollektivtrafikförsörjning på alla nivåer, från det mest 

lokala till det regionala och interregionala, som 

handlar om att knyta samman olika regiondelar till en 
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gemensam marknad för boende, arbete, utbildning, 

service och fritidsupplevelser.  

Styrande dokument för den regionala kollektivtrafiken 

i länet är Trafikförsörjningsprogrammet. Målbilden för 

kollektivtrafiken som beskrivs i Trafikförsörjnings-

programmet bygger på Dalastrategin som stödjer sig 

på fyra viktiga delar: tillgänglighet och infrastruktur, 

kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, 

innovativa miljöer och entreprenörskap samt sist men 

inte minst livskvalitet och attraktionskraft. 

Därtill påverkas även verksamheten av 

Regionplanens uppsatta mål och uppdrag samt 

kollektivtrafiknämndens tilldelade budget. 

 

4. Samverkansprocessen 

4.1 Samverkan och samråd 
Samverkan är att samarbeta. Samarbete kräver tillit 

och hänsynstagande. Det kräver också pragmatism 

och kompromissvilja. Samverkan ska leda fram till 

bättre genomarbetade och underbyggda beslut som 

uppfyller de mål som parterna gemensamt satt upp 

utifrån den politiska visionen om ett 

sammanhängande kollektivtrafiksystem. 

Kollektivtrafikens utveckling påverkas även av beslut 

inom andra områden, såsom exempelvis statliga eller 

kommunala infrastruktursatsningar och kommunala 

bostadssatsningar. Genom samverkan ska parterna 

informera varandra i så god tid, så att tidtabeller och 

skolscheman kan anpassas utan att merkostnader för 

den andre parten uppkommer. 

Samverkan är en del av den stora processen som 

handlar om att ta utveckla, anpassa och effektivisera 

kollektivtrafiken genom att löpande utreda och följa 

upp samhällsutvecklingen och ta fram underlag och 

förslag till förändringar. Samverkan handlar till stora 

delar om att förankra förslag till förändringar eller 

tillägg i trafiken på alla nivåer inom respektive part. 

Samverkansmodellen visar övergripande hur arbetet 

mellan parterna kommer att ske i strategiska frågor. 

Nedanstående bilder illustrerar även var frågorna 

bereds och var besluten tas. 

Samverkan kan ske både på både politisk nivå och 

tjänstepersonsnivå eller enbart tjänstepersonsnivå 

beroende på frågans art och karaktär. Politiska beslut 

kräver beredning på tjänstepersonsnivå och därefter 

politisk samverkan och förankring. Om samverkan 

sker på tjänstepersonsnivå bör även beslutsfattandet 

ske av tjänsteperson, det högsta samverkansorganet 

BDU ska dock informeras om förändringen.

4.2 Samverkansforum 
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4.3 Samverkansmodell – regional kollektivtrafik 

Samverkansmodellen innebär att regionen och 

kommunerna ska samarbeta och föra dialog 

sinsemellan för att säkerställa att kollektivtrafiken i 

länet blir både kostnadseffektiv och tillgodoser länets 

demografi. De olika samverkansinstanserna ska 

säkerställa att parterna får tillräcklig insyn i, och 

förståelse för, respektive organisations strategiska 

planering. 

Lokala frågor lyfts upp på Lokala driftforum. Frågorna 

hanteras direkt av tjänstepersoner, men frågan kan 

föras vidare till strategiforum om frågan berör flera 

eller samtliga kommuner eller om frågan är av 

principiell vikt för länets kollektivtrafik i stort. 

Strategiforum fattar beslut i frågan eller bereder 

frågan inför den politiska samverkan i BDU. Detta 

beror helt och hållet på frågans art och karaktär. Om 

BDU eller Strategiforum är slutlig samverkansinstans 

ska ärendet gå ut på remiss. 

Kommundirektörnätverkets roll i samverkans-

processen är att vara en förankringsyta mellan 

tjänstepersoner och politiken inför den slutliga 

samverkan i BDU.  

Frågor som lyfts i POLSAM (se 4.7) kan tas vidare 

antingen direkt i kollektivtrafiknämnden eller i BDU för 

att sedan bli ett uppdrag som i sin tur ska in i 

samverkansprocessen. 

Skolskjutsreglementet beslutas av respektive 

kommunfullmäktige. RKM beslutar om antagande av 

skolskjutsreglementet såsom en del av uppdraget 

från kommunerna. Beslut gällande myndighets-

utövning fattas av RKM enligt gällande lagstiftning. 

 

4.4 Beredningen för Dalarnas Utveckling – BDU 

Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) är ett 

politiskt samverkansorgan för regionen och 

kommunerna. Det är det högsta samverkansorganet 

där frågor av principiell art och karaktär samverkas. 

BDU behandlar frågor som är av strategisk karaktär. 

BDU är ett forum för hållbar samhällsutveckling och 

regionala utvecklingsfrågor, däribland kollektivtrafik. 

Minnesanteckningar skickas alltid ut till respektive 

kommuns myndighetsbrevlåda. 

BDU består av kommunstyrelsens ordförande i 

respektive kommun samt presidiet i både 

regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden.  

BDU ska slutligt samverka och politiskt förankra 

Trafikförsörjningsprogrammet, större 

trafikförändringar, prisstrategi, skolkortskostnader, 

övergripande skolskjutsfrågor och rutiner, 

utvecklingsfrågor, strategisk samhällsplanering med 

mera. Även skolskjuts- och färdtjänstreglemente ska 

beredas genom samverkan.

4.5 Strategiforum 

Strategiska möten på tjänstepersonsnivå ska genom 

samverkan bereda underlagen inför den politiska 

samverkan och förankringen i BDU. Ärenden som 

ska beredas är av länsstrategisk karaktär, bl.a. 

Trafikförsörjningsprogrammet, större 

trafikförändringar, prisstrategier, skolkortskostnader, 

övergripande skolskjutsfrågor och rutiner, 

utvecklingsfrågor, strategiska samhällsplanering med 

mera. Även skolskjuts- och färdtjänstreglemente 

bereds genom samverkan i strategiforum innan den 

politiska samverkan i BDU. 

I strategiska möten deltar utsedda tjänstepersoner, 

lämpliga för olika sakfrågor, från kommunkollektivet 

och regionen. Kommunerna kan utse gemensamma 

representanter.  
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Möten hålls med lämpligt intervall. Det grund-

läggande behovet av möten är en gång per kvartal. 

Vid behov kan projektgrupper tillsättas.  

Region Dalarnas tjänstepersoner ansvarar 

tillsammans med utsedda kommunrepresentanter för 

att ta fram en agenda för årets möten. Vid behov kan 

andra intressenter, t ex Trafikverket, trafikföretag eller 

representanter från angränsande 

län/kollektivtrafikmyndigheter bjudas in. Region 

Dalarna är sammankallande, men kommunerna kan 

initiera möten vid behov om ärendet inte kan 

hanteras på ordinarie möte. 

Region Dalarna ansvarar för att frågor tas upp till 

samverkan och samråd under beredningen inför 

beslut, såsom vid framtagande av mål och visioner. 

Parterna är tillsammans ansvariga för att samverkan 

eller samråd sker på rätt nivå i samverkans-

processen.  

 

 

4.6 Lokala driftforum 

Lokala driftmöten genomförs antingen på kommun- 

eller trafikområdesnivå. De ingår i det löpande 

samarbetet kring driftsfrågor, trafikplanering och 

skoltrafik. Här tas även upp trafikutveckling och 

analyser av den allmänna och särskilda 

kollektivtrafiken i området. Driftmöte och driftmöte-

skoltrafik kan genomföras samtidigt eller var för sig. 

Parterna ansvarar för att aktuella frågor tas upp på 

agendan. Denna fastställs och skickas ut från 

regionen en vecka innan mötet. Kommun och 

regionen ansvarar för vilka tjänstepersoner som 

deltar beroende på mötets innehåll. Löpande arbete 

med operativa frågor, enklare tidtabells- och 

hållplatsfrågor, marknadsföring med mera sköts 

främst på tjänstemannanivå genom vardagliga 

kontakter och avstämningar mellan regionens och 

kommunernas tjänstepersoner. Frågor av principiell 

och strategisk karaktär hänskjuts från de lokala 

driftforumen till strategiforum. 

Driftforum – Trafik  

Forumet hanterar bland annat frågor gällande 

hållplatser, väderskydd och vändplatser. Övriga 

väghållarfrågor tas också upp i denna 

samverkansform. Möten hålls fyra gånger per år. Fler 

möten kan vid behov initieras av berörda parter.  

Driftforum – Skoltrafik 

Här sker dialog och samverkan angående 

administration, rutiner och processer. Avstämning 

görs enligt planeringsprocessen. Formerna för 

beställning av skolkort och skoltidsresor tas upp 

liksom andra direkta och praktiska frågor rörande 

skoltrafik, skolhållplatser och väderskydd. 

4.7 Dialogforum 

Kommundirektörsmöten  

Kommundirektörsnätverkets syfte är att möjliggöra 

dialog och förankring av större strategiska frågor inför 

politisk behandling. Frågor som lyfts i Strategiforum 

och som kräver politisk samverkan ska passera 

kommundirektörsnätverket innan de diskuteras i 

BDU. Minnesanteckningar skickas alltid till respektive 

part. 

POLSAM – lokalt dialogforum  

POLSAM är ett politiskt samverkansråd för varje 

kommun. Företrädare för såväl kommunledning samt 

regionledning tar upp gemensamma ärenden som 

kan innefatta kollektivtrafik. Frågor som lyfts eller 

diskuterats i POLSAM kan lyftas till BDU om dessa 

påverkar flera kommuner eller om frågan är av vikt 

för utvecklingen kollektivtrafiken i länet.

 

4.8 Övriga intressenter 

Övriga intressenter är exempelvis Trafikverket, 

trafikföretagen inom buss-, tåg- och taxiverk-

samheterna samt angränsande läns kollektivtrafik-

myndigheter och aktörer från privata och mer 

kommersiella områden. Privata aktörer kan vara 

representanter för näringsliv och handel, fastighets- 

och infrastrukturägare, vägföreningar, befintliga och 

potentiella resenärer, resenärsorganisationer samt 

andra intresseorganisationer. Regionen har en väl 

upparbetad brukarsamverkansprocess med både 

med organisationer som företräder dels 

funktionshindrade, dels pensionärer genom 

Regionens pensionärsråd (RPR) och 

Funktionshinderrådet i Dalarna (FRID). Denna 

samverkansprocess ska ingå i beredningen av ett 

ärende. 

Övriga intressenter bjuds in till dialog och information 

vid större strategiska frågor såsom Trafikförsörjnings-
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program samt vid utveckling och större förändringar 

av den regionala kollektivtrafiken. 

4.9 Ärendeprocess 

Samverkansprocessen är en del av beredningen av 

ett ärende. Beredningen inleds vanligtvis med ett 

initiativ, som innebär att en utredning initieras och 

information samlas in. Nästa steg är att bearbeta 

informationen och ta fram ett förslag. I denna process 

inleds samverkan. Regionens handläggare ansvarar 

för att det finns faktaunderlag och annan information 

när samverkan inleds.
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5. Särskilda processer inom samverkansprocessen 

5.1 Framtagande av Trafikförsörjningsprogram 

Region Dalarna, som RKM, har ansvaret för att upprätta och besluta om regionalt trafikförsörjningsprogram. 

Trafikförsörjnings-programmet är en politisk viljeinriktning för den trafik som ska finnas i länet. Det är lämpligt, enligt 

förarbetena1 till lagen (2010:1064) om kollektivtrafik, att en bredare översyn av programmet sker minst en gång per 

mandatperiod.  

Programmet ska upprättas i samråd med motsvarande myndigheter i angränsande län, övriga berörda 

myndigheter, intresseorganisationer, kollektivtrafikföretag, kommuner samt företrädare för näringsliv och resenärer. 

Programmet ska kunna läsas av alla regionala aktörer som påverkar olika delar av kollektivtrafiken. 

Det är viktigt att programmet samordnas med andra planeringsprocesser och beaktar omvärldsfaktorer. 

Trafikförsörjningsprogrammet ska ses som en möjlighet till målstyrning av länets strategiska utveckling. Det ska 

innehålla en redovisning av behovet av regional kollektivtrafik i länet samt inriktningen och målen för 

kollektivtrafikförsörjningen. I arbetet ska hänsyn tas till övergripande strategiska kollektivtrafikfrågor. Sådana frågor 

kan vara regionala strategier med betydande påverkan på kollektivtrafikens utformning samt pris-, miljö-, 

tillgänglighets- och tågstrategi. 

5.2 Budgetprocess 
För att säkerställa en fungerande verksamhet är det 

viktigt att regionen och kommunerna årligen 

diskuterar och samråder innan budgetarbetet i 

respektive organisation påbörjas.  

Kommunernas budgetprocess  

Flera kommuner fattar beslut om nästa års budget i 

juni. Definitivt beslut om budget görs i de flesta 

kommunerna i november.  

Inför ovanstående tillfällen behöver kommunerna ha 

underlag från Regionen i form av utfall för föregående 

och delar av innevarande år. Kommunen å sin sida 

ska ge Regionen prognos i form av vilka behov som 

finns inför kommande år till exempel antal 

skolkortsberättigade elever samt antalet 

omsorgstagare. 

Regionens budgetprocess  

Regionfullmäktige beslutar om Regionplan inklusive 

Finansplan i juni året före budgetåret. Budget för 

kollektivtrafiken fastställs slutligt i november. 

Beslutsprocessen för regionens budget ska beredas i 

regionstyrelsens arbetsutskott och regionstyrelsen 

innan fullmäktige. 

Gemensam budgetprocess  

Utifrån de gemensamma underlagen bereds i 

budgeten i Strategiforum och samverkas slutligt i 

BDU. Samverkan ska vara genomförd innan 

budgetbehandlingen i november.  

Region Dalarna ska lämna månadsvis 

ekonomirapporter till respektive kommun som 

underlag för uppföljning och prognos.

5.3 Upphandling av trafik 
Regionen anskaffar genom upphandling av 

trafikleverantörer den kollektivtrafik som bedrivs i 

länet. Den senaste upphandlingen omfattade 

upphandling av samtliga sex stycken trafikavtals-

områden och då både allmän och särskild 

kollektivtrafik i samma avtal för respektive 

trafikavtalsområde. De olika trafikavtalen har olika 

villkor, vilket bl.a. gör att kostnaderna skiljer sig 

mellan olika trafikområden.   

                                                      
1 Prop 2009/10:200 s. 47 

Upphandling av kollektivtrafik ska utgå ifrån de mål 

och visioner som finns i Trafikförsörjnings-

programmet. Alla allmänna trafikplikter ska gå att 

härleda ur programmet.  

Vidare ska RKM, vid utformningen av 

förfrågningsunderlag inför upphandling, verka för en 

tillfredsställande taxiförsörjning i länet.  

Anskaffningen av trafik utgör ramen för regionens 

möjlighet att tillgodose önskemål om tillköp av trafik, 

eftersom Regionen är en upphandlande myndighet.
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Allmän kollektivtrafik 

Enligt de vägledningar som branschen2 tagit fram för 

upphandlingar bör RKM inleda sitt 

upphandlingsarbete avseende allmän kollektivtrafik 

senast tre år innan trafikstart.  

Arbetet inleds med att RKM beaktar den allmänna 

trafikplikten för att t.ex. säkra att det inte finns ett 

intresse att bedriva trafik på kommersiella grunder på 

vissa linjer. Beslut om allmän trafikplikt innebär ett 

verkställande av trafikförsörjningsprogrammet. 

Ungefär samtidigt (se processbeskrivning ovan) ska 

myndigheten även avisera (annonsera) sin avsikt att 

ingå avtal i Europeiska unionens officiella tidning.  

Efter annonseringen, men innan dess att 

förfrågningsunderlaget skickas ut ska upphandlande 

myndighet genomfört ett samråd inför upphandling 

(SIU). Samrådet ger svar på om det finns intresse att 

utföra trafiken kommersiellt eller inte. Efter samrådet 

bör beslut om allmän trafikplikt tas på grundval av det 

som kommit fram på samrådet. Därefter skickas 

förfrågningsunderlaget ut. 

Det tar cirka ett år innan tilldelningsbeslut kan tas, 

vilket är ett år innan trafikstarten.  

Samverkan och samråd mellan kommunerna och 

regionen inför en upphandling behöver grunda sig ett 

gediget samarbete i processen att ta fram ett 

trafikförsörjningsprogram. Parterna måste också 

aktivt delta i arbetet med beslut om allmän trafikplikt. 

Dessa beslut måste vara väl förankrade hos samtliga 

parter. Det är därför oerhört viktigt samverkan sker 

på ett mycket stringent och tydligt sätt, där 

inblandade personer har rätt kompetens. 

Särskild kollektivtrafik 

Upphandling av särskild kollektivtrafik, eller 

anropsstyrd trafik, innefattar inte beslut om allmän 

trafikplikt. Upphandlingens tidsramar är dock 

desamma som för upphandling av allmän 

kollektivtrafik. 

Upphandlingen kräver dock en analys/förstudie av 

det framtida behovet av anropsstyrd trafik i 

kommunerna och regionen. Analysen ska tas fram i 

samverkan med berörda parter. Analysen ska bl.a. 

innehålla det prognosticerade behovet av antalet 

fasta fordon och antalet avropsfordon samt 

basproduktionsbehovet. Avropsfordon är en avtalad 

resurs utöver de fasta fordonen.  

  

                                                      
2 Svensk kollektivtrafik, Vägledning – Upphandling av 
kollektivtrafik 2020 samt Allmän trafikplikt – En 
vägledning 
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6. Förändringar i utbudet 

Kollektivtrafikens förändringar ska samverkas mellan 

kommuner och Regionen. Samverkan kan ske på 

olika nivåer beroende på omfattningen av 

förändringarna. Stora förändringar, såsom 

exempelvis hela trafikpaket, eller principiella 

förändringar, såsom förskjutning av 

kollektivtrafiksystemet från buss till spårburen trafik, 

ska alltid samverkas i BDU. Före förändringen ska en 

gemensam beredning ske i Strategiforum och i 

Lokala driftforum för aktuellt trafikområde. Mindre 

förändringar kan däremot samverkas enbart i 

strategiforum. Parterna ska gemensamt tillse att 

förändringar samverkas på rätt nivå.  

Parternas önskemål eller behov av förändringar i 

kollektivtrafiksystemet gällande exempelvis 

trafikutbud ska lyftas inom samverkansprocessen, 

stämmas av mot gällande Trafikförsörjningsprogram 

och beslutas av Regionen. 

Varje tillköp av extra trafik behöver utredas av 

regionen och måste därför beställas i så god tid att 

trafikleverantörerna kan leverera enligt gällande 

trafikavtal. Kommunerna måste skriftligen skicka in 

önskemålen i god tid inför utredning, bedömning och 

beslut. Vid ett beslut som resulterar i ett avtal om 

tillköp, måste tillräcklig tid för planering finnas innan 

trafikbeställning sker. Sådan planering kan innefatta 

ändrade/nya fordonsomlopp, nya hållplatser, 

fordonsbeställningar mm beroende på vilken typ av 

tillköp som parterna avtalat. Vid tillköp av allmän 

kollektivtrafik sker trafikstart endast vid planerade 

tidtabellsskiften, för närvarande i juni, augusti och 

december.

6.1 Tillköp – tågtrafik  
Kommunernas ansökningar om tillköp av tågtrafik ska 

inges senast första juni året innan tåglägesbeslutet 

från Trafikverket. RKM beslutar om tillköp och 

därefter följer planering, anmälan om trafikförändring 

samt tåglägesbeställning till Trafikverket. Slutgiltigt 

besked lämnas i september med trafikstart i 

december, året efter inlämnad och beslutad ansökan.
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7. Beslutsprocess 
I strategiska frågor till exempel vid beslut om 

antagande av Trafikförsörjningsprogram och vid 

avtalsskrivning krävs att remiss skickas till 

kommunerna minst tre månader innan beslut ska 

fattas av Regionen. Svarstiden bör förlängas vid 

utskick i samband med semesterperiod. Remiss 

skickas till kommunernas myndighetsbrevlådor. 

Underlaget ska vara samverkat i strategiforum och i 

BDU innan det går ut på remiss, vilket innebär att 

underlaget ska vara färdigt för utskick efter att BDU 

ställt sig bakom förslaget.  

Kommunerna beslutar om exempelvis remissvar, 

tecknande och uppsägning av avtal och andra 

principiella beslut. Regionen ansvarar att samla in 

och gå igenom remissvaren. 

Regionen är RKM i Dalarna. Regionfullmäktige får 

därför två roller; högsta beslutande organ i 

myndigheten och högsta beslutande organ i Region 

Dalarna. Vissa beslut är myndighetens, såsom 

Trafikförsörjningsprogram, och vissa är Region 

Dalarnas, såsom exempelvis skatteväxlingsärenden, 

Regionplan och budget. När regionen övertar ansvar 

för en viss funktion, såsom övertagande av färdtjänst, 

så är det, enligt gällande författningar, myndigheten 

som övertar ansvaret och inte Region Dalarna.  

Kollektivtrafiknämnden beslutar i de ärenden som 

regionfullmäktige delegerat till nämnden och är 

regionens utförare av RKM:s ansvar och uppgifter. 

Nämnden har även delegerat ansvar till 

tjänstepersoner, exempelvis för tillståndsgivning av 

färdtjänst. 

Processbeskrivning 

8. Årsprocess – regional kollektivtrafik 
Ett förslag till årsprocess tas fram av Region Dalarna 

och stäms av på strategiforum och BDU.  

Årsprocessen innehåller tider och datum för BDU, 

strategiforum, budget, budgetuppföljning och forum 

för beslut. Övriga tidpunkter återfinns i planerings-

process för skolskjuts respektive trafikbeställning.

8.1 Trafikförsörjningsplan/Trafikredovisning och Årsrapport 

Trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för 

utförandet av kollektivtrafiken i länet. 

Trafikredovisning presenteras i en bilaga till 

kolektivtrafikförvaltningens årliga verksamhetsplan.  

Trafikredovisning och årsrapport kallades tidigare 

Trafikförsörjningsplan.  

I Trafikredovisningen redovisas kommande års;  

 beslut om allmän trafikplikt,  

 mål och budget (1-årsperspektiv),  

 eventuella tillköp/tilläggsbeställningar, 

 utvecklingsområden enligt gällande 

Trafikförsörjningsprogram t.ex. timmestrafik 

Dalabanan, och 

 aktiviteter för att nå målen i 

trafikförsörjningsprogrammet.  

Innevarande verksamhetsårs utförda trafik 

redovisas årligen i en årsrapport. 

Trafikredovisning och årsrapport presenteras för 

Kollektivtrafiknämnd och strategiforum samt  

presenteras i samråd för kommundirektörsmöte och 

BDU. 

Då trafikredovisningen och årsrapport endast är en 

sammanställning krävs inget särskilt beslut innan den 

presenteras och skickas ut. 

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet. 
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9. Utvärdering 
Denna samverkansbilaga ska utvärderas vart tredje år och revideras då det pga. ändrade förutsättningar och övrig 

samhällsutveckling finns behov av revidering. 

10. Kommunicering vid samverkan 
All information, såsom minnesanteckningar och kallelser, som gäller samverkan ska kommuniceras skriftligen via 

parternas respektive myndighetsbrevlåda samt kollektivtrafik@regiondalarna.se.  



Bilaga 3 som beskriver fördelningsnyckel för fördelning av  Region 

Dalarnas overhead och trafikkostnader vid utförandet av uppdraget 

avseende serviceresor 

För att Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning ska kunna utföra uppdraget gällande serviceresor, 

såsom exempelvis omsorgsresor eller kommunresor, krävs det att regionen har en organisation och 

stödsystem som är adekvata för uppdraget, nedan kallat overheadkostnader. Med anledning av att 

självkostnadsprincipen så ska kostnader för att upprätthålla detta fördelas på de som är beställare av 

trafiken. Därtill har regionen upphandlade trafikföretag med åtföljande trafikkostnader för utförande 

av trafiken.  

Regionen avser att redovisa fördelning av kostnader med stöd av fördelningsnycklar enligt följande;   

Overheadkostnader 

Overheadkostnader är personal, systemstöd, övriga stödfunktioner och annat som tillkommer för att 

upprätthålla adekvat nivå för trafikuppdraget åt kommunerna och regionen. Kostnaderna fördelas 

procentuellt efter nyttjandegrad.  

Personal som arbetar med annat belastar inte kostnadsstället, däremot fördelas och belastas 

kostnadsstället med  delar av administrativ och stödjande personals lönekostnad utifrån hur stor del 

av respektive arbetstagares uppgifter som ankommer på servicetrafiken. Den personal som arbetar 

enbart med sjukresor belastar enbart kostnadsstället för sjukresor. 

Den totala kostnaden för systemstöd, såsom planeringssystem, lönesystem, uppföljningssystem mm., 

fördelas utifrån hur stor procentuell del av systemstödet som ankommer på servicetrafiken i 

förhållande till andra uppgifter som kollektivtrafikförvaltningen har. Exempelvis fördelas kostnader för 

lönesystem utifrån hur stor del av lönekostnaden som löper på anställda som arbetar med 

serviceresor. Planeringssystemet SAM 3001 används idag enbart till serviceresor och kostnaderna för 

drift och support för detta system belastar kostnadsmässigt fullt ut på kostnaderna för serviceresor 

fördelat på antalet resor inom respektive reseslag (kommunresor, sjukresor osv). 

Kostnader som härrör till linjetrafik, såsom exempelvis hållplatser, biljettmaskiner och personal som 

arbetar med linjetrafik, ska inte belasta kostnaderna för serviceresor.       

Trafikkostnader 

Utöver overheadkostnader så har regionen kostnader för utförande av servicetrafiken. 

Trafikkostnaderna utgår ifrån det upphandlade trafikavtalets ersättningsnivåer med tillkommande 

indexering. 

Trafikkostnaderna består dels av produktionskostnader, såsom kilometer-, tim- och kapitalersättning, 

dels av fasta kostnader baserade på övergripande funktion. De fasta kostnaderna skiljer sig beroende 

på trafikavtalsområde (det finns sex stycken trafikavtalsområden).   

Utöver direkta kostnader för utförd trafik uppkommer även kostnader för tomkörningar och 

bomkörningar. Kostnaderna för dessa ska fördelas.  



 

Fördelning av kostnader 

För att få en rättvis fördelning av kostnaderna utgår fördelningen från följande modell: 

a. Produktionskostnaderna för en enskild resa ska ersättas av regionen eller den kommun som 

ansvarar för beställningen.  

b. Bomresor och tomkörningar fördelas av tekniska skäl ut på samtliga serviceresor på länsnivå 

med en lika del per utförd resa.  

c. Övergripande fasta trafikkostnader varierar beroende på trafikavtalsområde och kostnaderna 

fördelas därför ut med en lika del per utförd resa inom respektive trafikavtalsområde. 

Exempel: totalt antal utförda resor är 1000. Trafikavtalsområdet har haft 250 av dessa resor. 

De fasta trafikkostnaderna fördelas i detta exempel på dessa 250 resorna.  

d. De totala overheadkostnaderna fördelas genom att varje utförd resa på länsnivå belastas 

kostnadsmässigt med en lika del per utförd resa.           
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Parter 
a) Region Dalarna, org.nr 232100–0180, nedan kallad regionen  

b) Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, 

Leksands kommun, Ludvika kommun Malung-Sälens kommun, Mora kommun, Orsa kommun, 

Rättviks kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Vansbro kommun, och Älvdalens 

kommun, nedan kallade kommunerna 

Mellan å ena sidan Regionen och å andra sidan Kommunerna, har följande tilläggsavtal träffats, 
innebärande tillägg, förtydligande och förändring av tidigare tecknat avtal mellan Region Dalarna 
(tidigare Landstinget Dalarna) och Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter 
av skatteväxlingen av kollektivtrafiken1, nedan Huvudavtalet, förkortat HA   bilaga 12 ; 

 

1. Parternas vilja och intentioner inför ändrat huvudmannaskap och 
skatteväxling  

 
Syftet med skatteväxlingen och det avtal som tecknades i samband med beslutet, var att skapa  
ett samlat sammanhållet system för allmän och särskild kollektivtrafik. Tanken var att behoven av särskild 
kollektivtrafik i största möjliga utsträckning ska ersättas av allmän kollektivtrafik och att samhällsbetalda 
resor därmed skulle stå öppna för allmänheten, vilket skulle kunna hålla nere den totala kostnaden för 
kollektivtrafiken i länet3. För att uppnå denna vision, krävs förändringar i planeringsprocessen och andra 
processer4, med hänsyn tagen till de lagar och regler som för var tid gäller.  
 
Parterna är ense om att syftet med tilläggsavtalet och samverkansbilagan är att skapa förutsättningar för 
ökad samverkan mellan parterna och en förståelse för hur den offentligt finansierade kollektivtrafiken 
fungerar och kan effektiviseras och samutnyttjas. Syftet med samverkansbilagan är därför att skapa 
transparens och förutsebarhet samt att förtydliga påverkansmöjligheter.  
 
Parternas ska genomföra en skatteväxling, innebärande en överföring av ansvaret från och med 2023-01-
01 för riksfärdtjänst och handläggningen av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst.  
 
Parterna bekräftar genom detta tilläggsavtal att tidigare tecknade avtal5 mellan parterna gällande 
kollektivtrafiken, med undantag av HA, upphört att gälla.6  
 

2. Regional kollektivtrafikmyndighet  
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik reglerar ansvaret för regional kollektivtrafik och organiseringen av 
regional kollektivtrafikmyndighet (RKM).  
Region Dalarna är RKM7 och ansvarar för att besluta om allmän trafikplikt samt att upprätta och besluta 
om trafikförsörjningsprogrammet och fastställa mål. Genom trafikförsörjningsprogrammet presenteras 
visionen för länets kollektivtrafik. Denna vision konkretiseras i den årliga trafikförsörjningsplanen, som är 
en redovisning av nästkommande års trafik och vilken kollektivtrafik som omfattas av allmän trafikplikt8 .  

                                                           
1 Skatteväxlingen omfattade allmän kollektivtrafik och färdtjänst, se beslut Lf 2016-06-12—13 §60.  
2 HA innehåller fem sidor, varav sid 1-2 ren avtalstext. Sid 3 tabell fördelning övergångsersättning 2017-2019 och 
sid 4-5 namnteckningar, se protokoll LF 2017-06-12—13 §60.  
3 HA 1b)  
4 HA 6c) och Utredningen i samband med skatteväxlingsbeslutet, 2017-05- s. 3.22 
5 Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik och Uppdragsavtal avseende särskild kollektivtrafik 
(RD2015/40), Avtal om finansiering av Särskild kollektivtrafik i Dalarnas län (2016/147), Reviderat avtal om 
överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst (RD2013/36), Tidigare gjorda trafikbeställningar 
2006 
6 HA p. 1a) 
7 HA 2 
8 HA 3a) 
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3. Uppdrag 
3.1 Kommunernas uppdrag till Regionen framgår nedan. Finansieringen av kollektivtrafiken inklusive 
uppdragen från kommunerna, framgår av punkt 5.  
 
3.2 Kommunerna uppdrar till Regionen att planera och tillhandahålla särskild kollektivtrafik för vilken 
kommunen ansvarar9, samt att administrera persontransporter och samordningstjänster för resor i 
allmän och särskild kollektivtrafik. Kommunerna har tidigare överlåtit ansvaret att tillhandahålla 
färdtjänst10 till Regionen.  
 

3.3 Kommunernas uppdrag till Regionen gällande skolskjuts innebär att planera, administrera och 
tillhandahålla skolskjuts för elever som beviljats skolskjuts i enlighet med skollagen (2010:800) för elever i 
grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola, inklusive skoltidsresor11, där uppdraget dels finansieras 
genom köp av  skolkort för resor mellan hem, alternativt uppsamlingsplats och skola  och dels genom 
utställd faktura för övriga resor såsom skoltidsresor, elevresor, särskoleresor på grund- och gymnasienivå 
samt tilläggsbeställningar för återkommande eller tillfälliga resor under skoltid (bad, slöjd mm). 12.  

Skolskjutsarna ska så långt som möjligt ses som kollektivtrafiken i övrigt och integreras i denna.  

När en elev beviljats skolskjuts och fått sitt skolkort är det Region Dalarna som bestämmer hur resan skall 
ordnas och organiseras inom det samlade trafiksystemet. Region Dalarna gör också de individuella 
beställningar av trafik som kan vara nödvändiga. 13 

 

Särskilt anordnad skolskjuts för grundskolelever och särskoleelever på grund- och gymnasienivå som inte 
kan resa med allmän kollektivtrafik planeras och upphandlas av Regionen efter det att kommunen 
beviljat skolskjuts.  

Vid avvikelse från gemensamt skolskjutsreglemente ansvarar Regionen för att debitering för tilläggsköp 
sker så att full kostnadstäckning uppnås.  

 
3.4 Övriga persontransporter14 som kommunerna uppdrar till Regionen att planera och tillhandahålla är, 
elevresor, omsorgsresor15, korttidsresor16, och kommunresor17. Elever med inackorderingsersättning 
eller kontant ersättning omfattas inte av rätten till elevresor. 

 

3.5 Regionen uppdras att i samverkan med kommunerna tillse att det för var tid finns ett gällande och 
uppdaterat  länsgemensamt färdtjänstreglemente, som beslutas av regionfullmäktige.    

 

3.6 Regionens uppdrag omfattar tillhandahållande av uppföljning, statistik och rapporter, i enlighet 
med överenskommelser som träffas i samverkans- och planeringsprocessen. Analyserna ska omfatta 
bland annat resandeutveckling, måluppfyllelse, biljettintäkter, självfinansieringsgrad och kostnader, 
fördelade på respektive trafikslag18. 

 
3.7 Med giltighet från och med 2023-01-01 och under förutsättning av att skatteväxling sker, överförs 
ansvaret för följande uppdrag från kommunerna till Regionen;  

                                                           
9 3 HA d)-e) 
10 Av Welins utredning framgår att omsorgsresor inte ingick i skatteväxlingen 
11 I Welins utredning benämns skoltidsresor som verksamhetsresor 
12 HA 6b), se också. Med skolskjuts som finansieras genom köp av skolkort avser parterna resa mellan 
hem/uppsamlingsplats-skola enligt den utredning som låg till grund för beslut om skatteväxling. 
13 Enligt Welins utredning s.10 var detta en ideologisk förutsättning för ersättningssystemet för skolskjutsar. 
14 HA 3e) 
15 Återkommande färdtjänstresor mellan boende och daglig verksamhet, överfördes inte i samband med 
skatteväxlingen 
16 Resor för i huvudsak barn, vid resa mellan korttidsboende och skola eller korttidsboende och bostad 
17  Resor för tjänstepersoner eller liggande transporter för icke färdtjänstlegitimerade i särskilt boende; se också 
HA 3e) samt den utredning som föregick skatteväxlingen där det med skolskjuts endast avser grundskoleelevs resa 
mellan hem o skola 
18 HA 8a) 
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 planering, administration och tillhandahållande av riksfärdtjänst till personer som beviljats 
tillstånd i enlighet med lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, samt  

 

 alla åtgärder vid tillståndsprövning och beslut vid beviljande av färdtjänst19 inklusive RIAK20 

(Resa i annan kommun21) och riksfärdtjänst,  samt inklusive rätt att företräda kommunerna vid 

domstolsprövning vid överklagande av beslut.  

 
 

4.  Samverkan- och planeringsprocesser 
 
4.1   Samverkans- och planeringsprocess beskrivs i Samverkansbilaga.   bilaga 2 
 
4.2   Regionen ansvarar för att leda samverkans- och planeringsprocesser vid upprättande av 

trafikförsörjningsprogram, trafikförsörjningsplan, gemensamt skolskjutsreglemente, 
färdtjänstreglemente och reglemente för riksfärdtjänst.  
Regionen ska ta ett övergripande ansvar för att processerna inklusive årlig uppföljning och 
utvärdering bedrivs i samverkan med kommunerna samt i samråd med övriga intressenter22. 

 
4.3 Kommunerna ansvarar för att samråda med Regionen i sin samhällsplanering och ta hänsyn till den 

gemensamma kollektivtrafiken, till exempel vid planering av nya bostadsområden eller förtätning av 
bostadsområden. 

 
4.4 Parterna ansvarar för att utse representanter samt att aktivt delta i samverkansforum enligt bilaga 1, 

samt i samverkans- och planeringsprocesser, utvärdering och uppföljning.   
 

4.5 Kommunen ansvarar för att pröva elevernas rätt till skolskjuts enligt skollagen och regionalt, 

gemensamt skolskjutsreglemente och tillhandahåller kollektivtrafikförvaltningen underlag på 

skolskjutsberättigade elever23.  

 

4.6 Kommunerna och Regionen förbinder sig att från och med höstterminen 2022 tillämpa ett i 

samverkan framtaget gemensamt tillägg till gemensamt skolskjutsreglemente som förutom  
restid, och väntetid också reglerar avstånd, skolkort till friskolor samt att markera bedömningen 
av farlig skolväg i det gemensamma tekniska stödet. Avståndsregeln är att se som det kortaste 
avstånd som en viss grupp av elever ska ha för att de ska kunna beviljas skolkort.  

 
4.7 Parterna har överenskommit om ett gemensamt skolkortspris för resor mellan hem, alternativt 

uppsamlingsplats och skola , oavsett om resorna genomförs i allmän linjetrafik som är öppen för 
allmänheten, eller särskild, anropsstyrd kollektivtrafik  Överenskommelsen innebär ett första steg i 
tillskapandet av ett samlat, sammanhållet system för allmän och särskild kollektivtrafik. Parterna är 
ense om att en förutsättning för denna solidariska finansieringsmodell med ett gemensamt, avtalat 
skolkortspris, är följsamhet mot ett gemensamt skolskjutsreglemente och en noggrann reglering av 
tillköp och tilläggsbeställningar vid avvikelser från det gemensamma skolskjutsreglementet24.  
 

4.8 Den solidariska finansieringsmodellen för skolkorten enligt HA och den genomförda skatteväxlingen 
med rationaliserings- och besparingskrav om 55 mnkr/år under tre år25 förutsätter en fortsatt 
samordning av kollektivtrafiksystemet, så att den totala kostnaden för kollektivtrafiken i länet kan 

                                                           
19 HA 3c) 
20 Regionen finansierar RIAK, ingår i färdtjänst 
21 Färdtjänst vid resa i annan kommun än hemkommunen vid tillfällig vistelse 
22 HA 3f), 7a), 8a)-b) 
23 HA 6a) 
24 HA 6c) 
25 Bengt Welins utredning 2017-05-22, s. 2-3, med hänvisning till beslut om ålagt besparingskrav  om 55 mkr/år 
under tre år, se ”Plan för effektivisieringar av kollektivtrafiken i Dalarnas län 2017-12-14, reviderad 2018-04-04, se 
även Trafikförsörjningsplan 2020 s.4 
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hållas nere och bättre matar resenärer till stråktrafiken.26 Optimeringen förutsätter att kommunerna 
fattar nödvändiga beslut om skolornas ramtider, innebärande gemensamma lov- och studiedagar 
samt läsårstider och samplanering av  skoldagarnas start- och sluttider.   

 
4.9 Genom samverkan ska parterna informera varandra i så god tid, så att tidtabeller och skolscheman 

kan anpassas utan merkostnader för den andre parten  i anledning av bristande framförhållning. Vid 
ändringar av tidtabeller och volymförändringar avseende trafik måste hänsyn tas till tecknade 
trafikavtal vid anskaffning av trafik, byte av fordon mm. Förändringar kan innebära krav på beslut 
om trafikplikt och nya hållplatser/uppsamlingsplatser. Anpassning av skolscheman förutsätter 
hänsyn till kommunernas beslutsgång och resursutnyttjande.     

 

5. Finansiering 

5.1 Ekonomiskt ansvar 
5.1.1   Regionen bär det ekonomiska ansvaret för den av RKM beslutade allmänna kollektivtrafiken enligt, 

för var tid, gällande Trafikförsörjningsplan27. Regionen bär också det ekonomiska ansvaret för den 
särskilda kollektivtrafik som Regionen själv  beställer.    

 
5.1.2  Regionen bär också det ekonomiska ansvaret för de kostnader som belastar allmän kollektivtrafik 

för system, biljettsystem, depåer, trafikdatabas, planeringsprogram m.m, med följande undantag; 
vid tillköp av allmän kollektivtrafik belastas kommunen av samtliga kostnader vid tillköpet, inklusive 
dessa delar.  

 

5.1.3  Genom överskommelse i samband med skatteväxling (HA) finansierar Regionen också färdtjänst, 
inklusive RIAK. Från och med 2023-01-01 och under förutsättning av att skatteväxling sker, ansvarar 
Regionen för finansieringen av riksfärdtjänst och tillståndshandläggningen av färdtjänst och 
riksfärdtjänst.  

 
5.1.4  Genom tecknande av denna tilläggsöverenskommelse övertar Regionen såväl finansieringsansvaret 

som ansvaret vid tillståndsprövning för mobilitetsstöd28, som utgör ett komplement till färdtjänst. 

 
5.1.5  Kommunerna bär det ekonomiska ansvaret för särskild kollektivtrafik inom sina 

verksamhetsområden, d.v.s. skolskjuts i enlighet med skollagen (2010:800), omsorgsresor, 
riksfärdtjänst, kommunresor,  korttidsresor, skoltidsresor, elevresor, särskoleskjuts på grundskole- 
och gymnasienivå samt särskilt anordnad skolskjuts som inte är av tillfällig art29 och 
tilläggsbeställningar.   

 
Kommunerna bär också det ekonomiska ansvaret för tillståndsprövning vid färdtjänst, inklusive 
RIAK samt riksfärdtjänst.  

 
Regionen ersätts enligt självkostnadsprincipen – se dock punkt 5.2.   

 

5.1.6   För resor mellan hem alternativt uppsamlingsplats och skola, har parterna i HA avtalat om särskilt 
pris på skolkort30,  oavsett om resorna företas i linjetrafik, i ej öppnade skolskjutslinjer eller i 
individuellt beställda serviceresor31.  
Övriga resor som omfattas av kommunens ekonomiska ansvar enligt skollagen (2010:800) 
omfattas inte av skolkorten, såsom skoltidsresor, elevresor, särskoleresor på grund- och 
gymnasienivå i särskild kollektivtrafik samt tilläggsbeställningar för återkommande eller tillfälliga 

                                                           
26 Trafikförsörjningsplan 2020 s.11 ff  
27 HA 4a) 
28 Lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst 
29 HA 4c)  
30 Se Welins utredning s.10, en förutsättning var dels att skolskjutsarna integreras i kollektivtrafiken och dels att 
regionens trafikorganisation beslutar om hur skolskjuts ska ske och gör individuella beställningar.  
31 HA 4b) samt den utredning som föregick skatteväxlingen, s 11. 
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resor under skoltid (bad, slöjd mm). 
 

Med skolskjuts avses i HA resor mellan hem och skola  9 månader per år32. 
 

5.1.7   Parterna är genom denna tilläggsöverenskommelse och med förtydligande och ändring av HA, 
överens om att  

 mervärdesskatt tillkommer till den avtalade skolkortskostnaden enligt HA,  

 den avtalade skolkortskostnaden är 350 kr per 2021-08-30 inklusive administrativa kostnader, 

och exklusive mervärdesskatt,   

 jämförelse med priset på ungdomskort inte ska ske33,  

 förändringar av skolkortspriset ska föregås av att BDU behandlar frågan och godkänns av  

respektive kommun. 

 

5.2 Överförande av finansieringsansvar genom skatteväxling 
 
Parterna förbinder sig att träffa överenskommelse om ytterligare skatteväxling fr o m 2023-01-01 
innebärande att Regionen från och med tidpunkten för skatteväxling övertar kommunernas 
finansieringsansvar för  

 riksfärdtjänst samt  

 handläggning av alla åtgärder vid tillståndsprövning, beslut vid beviljande av färdtjänst inklusive 
RIAK och riksfärdtjänst34, samt handläggning vid överklagande av beslut 35.  

 

5.3 Självkostnadsprincipen och fördelningsnyckel  

Kostnaderna för Beställningcentral (BC), personal och administration och kostnader för andra 

funktioner som behövs för att bedriva särskild kollektivtrafik såsom exempelvis sjukresor, färdtjänst, 

omsorgsresor, skoltidsresor m.m. finansieras enligt självkostnadsprincipen i enlighet med vad som 

gäller enligt 2 kap 6§ kommunallagen och debiteras respektive huvudman/uppdragsgivare med 

transparent fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln baseras dels på respektive trafikslag och dels 

nyttjande, vilket utgår ifrån faktiskt antal uppdrag och part. Vid avtalets tecknande beskrivs framtagen 

fördelningsnyckel i           

          bilaga 3.  

Parterna är ense om att inom ramen för den gemensamma samverkans- och planeringsprocessen 

gemensamt ta fram beräkningsmodeller och verktyg, för utvisande av självkostnader. Debiteringar sker 

löpande under året med slutavräkning om så behövs. 

 

5.4 Tillköp 
 

5.4.1   Parterna är överens om målsättningen att Regionen ska tillhandahålla allmän och särskild 
kollektivtrafik som motsvarar länets och den enskilda kommunens behov såsom det presenteras i 
det regionala trafikförsörjningsprogrammet.  
 
Kommunala tillköp av allmän eller särskild36 kollektivtrafik samt  servicefunktioner bör därför ske 
undantagsvis och förutsätter att RKM bedömer att tillköpet dels är förenlig med det regionala 
trafikförsörjningsprogrammets mål för kollektivtrafiksystemets utveckling, dels omfattas av beslut 
om allmän trafikplikt  och dels inte riskerar att påverka kollektivtrafiksystemet på ett negativt eller 

                                                           
32 HA 4b) och 3d)  se också s 9 i utredningen i samband med beslut om skatteväxling 
33 HA 5a)  
34 Tillägg till HA 
35 HA 3c) 
36 HA 7b)  
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svåröverskådligt sätt37.    
 
5.4.2 Tillköp38 regleras genom avtal mellan Regionen och kommunen.  

5.4.3 RKM´s prövning av frågan om tillköpt trafik ska övergå till Regionens ekonomiska ansvar, kan 

endast ske i samband med att tillköpsavtalet upphör, eller när en ny/reviderad 

trafikförsörjningsplan, som även uttryckligen omfattar tillköpet, vunnit laga kraft och börjat 

tillämpas. 

 
Stora förändringar eller stora tillköp, såsom avvikande biljettavgifter eller avgiftsfri trafik som 
omfattar en eller flera enskilda kommuner, ingår inte i ordinarie trafikutbud, såvida inte RKM så 
beslutar. Allmän linjetrafik har samma biljettpriser inom hela regionen. Avvikelser från detta utgör 
alltid tillköp. 

 
5.4.4 Parterna är ense om lokala avvikelser som inte framgår av, eller står i strid med ett gemensamt 

skolskjutsreglemente från och med 2022-01-01 alltid betraktas som tillköp och merkostnaden 
finansieras enligt självkostnadsprincipen av den kommun som beställt trafik med stöd av lokala 
avvikelser från gemensamt skolskjutsreglemente.  

 

6 Register 
Kommunerna utlämnar personuppgifter, bl.a. om de elever som beviljats skolkort och gällande personer 
som beviljats färdtjänst eller omsorgsresor, till Regionen, som självständigt utför 
personuppgiftsbehandling och därmed är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som inkommer till 
Regionen.  
Regionen ansvarar för att de register, för vilka regionen är personuppgiftsansvarig, kvalitetssäkras och 
uppdateras.  
Kommunerna ansvarar för att tillhandahålla och uppdatera de register som Regionen behöver vid  
utförande av kommunens uppdrag, gällande regelsystem, kundtillstånd och tillståndsregistrering39.   

 
7 Avtalets giltighet 
Detta avtal gäller från och med 2022-01-01 löper tills vidare och kan inte sägas upp av enskild part; i 

den del avtalet förutsätter att skatteväxling skett, gäller från och med 2023-01-01 

Avtalets giltighet är villkorat av att likalydande avtal underställs och godkänns av samtliga Parter. 
 

8 Tillägg eller ändringar 
Tillägg eller ändringar av såväl Huvudavtal som detta tilläggsavtal ska ske skriftligen och undertecknas av 

firmatecknare, efter enhälliga och likalydande beslut av respektive fullmäktige. 
 

9 Tvist 
HA har tolkningsföreträde framför tilläggsavtalet; dock innebär ändring av HA, i enlighet med punkt 

5.1.7 att detta tilläggsavtal i dessa delar har tolkningsföreträde. 

Regionen å ena sidan och kommunerna å andra sidan är ense om hänskjuta tvister som inte kan lösas i 

samverkan till en partssammansatt styrgrupp, som vid behov adjungerar en jurist från vardera region 

respektive kommunkollektivet. Juristerna ansvarar för tillhandahållande av en FAQ till stöd för 

förvaltningar och styrgrupp. Parterna är ense om att solidariskt acceptera de råd som den 

partssammansatta styrgruppen lämnar.  

 

                                                           
37 HA 7b) 
38 2 kap 1b) kollektivtrafiklagen…” regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller billigare för resenärerna än 
vad regionen annars skulle tillhandahålla”.    
39 HA 6a) 
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Avtalet har upprättats i 16 likalydande exemplar där varje part har ett exemplar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ort och datum …………………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Region Dalarna Avesta kommun 
 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 

 
 

Ort och datum …………………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 
 

Borlänge kommun Hedemora kommun 
 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 

 
 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Falu kommun Gagnefs kommun 
 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 

 
 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Leksands kommun Ludvika kommun 
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………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Malung-Sälens kommun Mora kommun 
 
 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 

 
 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Orsa kommun Rättviks kommun 
 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 
 
 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Smedjebackens kommun Säters kommun 
  

 
………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 
 
 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum………………………………………….. 
 

 
Vansbro kommun Älvdalens kommun 

 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 

 



  Förslag 21-10-19 

Tillägg till Skolskjutsreglemente för Dalarnas kommuner 

Tillägg till Skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola I 

Dalarnas län. 

3 Regler 

3.1 Skolskjuts 

3.1.2 Upptagningsområde 

Kommunerna fastställer upptagningsområden för respektive kommuns skola. Förändringar i 

upptagningsområden sker i samverkan mellan berörd kommun och Region Dalarna. Elev har rätt till 

skolskjuts till den skola i det upptagningsområdet eleven tillhör eller den skola kommunen anvisat 

eleven till. Om elev väljer annan än anvisad skola kan skolskjuts beviljas efter ansökan endast om 

skolskjutsen inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 

3.1.4 Väntetid 

För elev med väntetid i anslutning till skolskjuts anordnar skolan lämplig tillsyn med hänsyn tagen till 

elevens ålder och behov. Väntetiden ska i normalfallet vara 5 till 30 minuter på morgon respektive 

eftermiddag utifrån skolans ramtider. I undantagsfall kan väntetiden uppgå till 45 minuter. Kommun 

kan göra avsteg som innebär att väntetiden förlängs. 

3.1.6 Restid  

Den sammanlagda restiden för skolskjuts bör inte överstiga 60 minuter på morgon respektive 

eftermiddag. 

3.2 Skolväg 

3.2.1 Gemensamma avståndsregler för Dalarnas kommuner 

Årskurs F-3         2 km eller mer 

Årskurs 4-6         3 km eller mer 

Årskurs 7-9         4 km eller mer 

3.2.4 Likformighet i bostadsområden 

En kommun kan göra bedömningen att ett väl avgränsat bostadsområde kan bedömas likvärdigt, 

oavsett enskild fastighets avstånd till skolan. 

Beslutas en mer generös likformighet än de gemensamma avståndsreglerna i ett bostadsområde och 

fler fordon krävs, tillkommer den ökade kostnaden berörd kommun.  

3.2.5 Avsteg från avståndsregeln på grund av trafikförhållanden/farlig skolväg samt 

vinterskolskjuts 

Elev som inte omfattas av avståndsregeln kan få skolskjuts om vägen till skolan bedöms som farlig. 

Kommunen genomför vid behov eller minst vart tredje år en dokumenterad trafiksäkerhetsbesiktning 

av skolskjutsvägarna, hållplatserna och behovet av eventuell vinterskolskjuts. Besiktningen görs 

tillsammans med väghållaren och Region Dalarna, enligt förordning (1970:340) om skolskjutsning. 

Trafikverkets framtagna kriterier i Trafikverkets publikation 2010:110 ska ligga till grund för 

bedömningen av vilka vägar som anses trafikfarliga. 

 



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(3) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-01 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19 Dnr 2022/00073  

Remiss - Strategi för hållbar och smart specialisering i 
Dalarna 2022-2028 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Remissyttrandet godkänns och överlämnas till Region Dalarna.  

Ärendebeskrivning 

Strategin för hållbar smart specialisering är en av de delstrategier som ska 

bidra i genomförandet av Dalarnas regionala utvecklingsstrategi, 

Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna. Strategin 

beskriver hur Dalarna genom att kraftsamla inom ett antal kunskapsområden 

ska stärka sin innovationskraft för ett hållbart och konkurrenskraftigt 

Dalarna. Utöver vision och resurser för fem prioriterade kunskapsområden 

pekar strategin ut digital transformation och jämställdhet/mångfald som 

centrala områden för utveckling och innovation. Det formella skälet varför 

Dalarna ska ha en smart specialiseringsstrategi är att EU-kommissionen har 

villkorat vissa av de medel som Dalarna tillsammans med Värmland och 

Gävleborg har möjlighet att få tillgång till ur den europeiska regionalfonden. 

Villkoret är att regionerna ska ha ”God styrning av de regionala strategierna 

för smart specialisering”. Om villkoret uppfylls görs de medel tillgängliga 

som EU-kommissionen avsatt i regionalfondsprogrammet för Norra 

Mellansverige och som ska bidra till de politiska delmålen:  

• Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och 

användningen  

• 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, industriomställning 

och entreprenörskap.  

Smedjebackens kommuns yttrande: 

 

1. Övergripande frågor  

Anser ni att strategin som helhet är utformad för att möta de förväntningarna 

på smart specialisering som EU-kommissionen har?  

Regionen identifierar och prioriterar sektorer och teknologier baserat på 

befintliga styrkeområden och nya utvecklingsmöjligheter med det 

övergripande syftet att kraftsamla investeringar och innovationsåtgärder för 

att skapa långsiktig konkurrenskraft, en hållbar och jämställd arbetsmarknad 

med fler jobb och bättre utvecklingsmöjligheter för regionens invånare. 
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Är det någon typ av insatser eller perspektiv som saknas i strategin för att 

Dalarna ska bli framgångsrikt i enlighet med strategins intentioner? 

I förslaget beskrivs arbetet med strategin att många aktörer getts delaktighet, 

att den är byggt på analyser och kunskapsunderlag, erfarenhetsinsamlande, 

det är av vikt att strategin lutar sig mot den verklighet som aktörerna 

upplever. Strategin känns genomtänkt och väl genomarbetad och den 

övergripande bilden för vad Dalarna som region måste uppnå för att nå 

utveckling. Relevansen kommer att skilja sig mellan orterna i Dalarna, i 

slutändan handlar det om mognadsprocesser. 

Ser ni om det finns mål eller intressekonflikter inbyggda i strategin som 

behöver lyftas upp och hanteras? 

Mål och intressekonflikter kommer att uppstå, det är nog ofrånkomligt, och 

får nog hanteras utifrån den ”horisont” man agerar utifrån. Det är svårt att 

säga vilka det skulle vara i nuläget. 

Har ni ytterligare inspel om strategin och hur vi tillsammans kan utveckla 

Dalarna? 

Näringslivskontoren kommer att få en viktig roll i arbetet och det kommer 

troligtvis innebära att mer resurser måste tillföras för arbetet, givetvis 

beroende på vilket behov som uppstår i respektive kommun.  

En stark förankring i den lokala nivån kommer vara av ”nyckelkaraktär”. För 

att nå framgång och utveckling kommer det att krävas en öppenhet, tillit och 

ett stort förtroendekapital hos samtliga aktörer som näringslivet, akademi 

och offentliga myndigheter, som beskrivs i strategin att ”stimulera 

samspelet” blir en fokusuppgift. 

2. Entreprenöriella möjligheter 

Vilken potential ser ni i att ta ett mer samlat grepp för att mobilisera de 

resurser vi har inom smart specialisering för att stödja större 

entreprenöriella möjligheter i Dalarna?  

Ett brett samspel och samlat grepp kommer automatiskt att skapa en större 

potential för entreprenöriell utveckling på både kort och lång sikt. 

3. Operativt genomförande 

Hur ser ni på det plattformsbaserade arbetssättet som föreslås i strategin? 

Vilka för- och nackdelarna ser ni och hur kan vi kompensera för eventuella 

nackdelar? 

Om det plattformsbaserade arbetssättet uppfattas av aktörerna, inte minst 

näringslivet, som affärsnätverk för att nå målen tror jag förutsättningarna för 

att lyckas är mycket goda. Att kunna se ”affärer” är betydande för i 

slutändan handlar det om ekonomisk utveckling i verksamheten. 
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4. Kommunikation för att driva på utvecklingen 

Hur ser ni på behovet av en starkare samordning av de 

kommunikationsresurser som finns i Dalarna med syftet att stärka 

samordning och genomförandet av smart specialisering och att göra 

Dalarna mer känt för våra styrkor? 

Det är av avgörande vikt att kommunikationen och samordningen är 

prioriterad. 

Tillgång till finansiering 

Hur ser ni på behovet av att bygga ökad kapacitet för att Dalarna ska bli 

ännu bättre på att hämta hem den finansiering som behövs för att genomföra 

strategin? 

Om det med kapacitet menas att strategin är applicerbar på en bestämd 

mängd av aktörer så måste man analysera detta på en kvantitativ nivå i 

respektive kommun. Det sammanlagda resultatet ger ett kvalitativt 

sökunderlag för finansiering. 

Monitorering, utvärdering och lärande 

Hur ser ni på behovet av monitorering, utvärdering och lärande? 

Behovet är en självklarhet för att kunna dra nytta och lära sig genom 

erfarenhet och på så vis ständigt utveckla arbetssättet.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Remiss - Strategi för hållbar och smart specialisering i Dalarna 2022-2028 

Näringslivschefens tjänsteskrivelse 
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Svar på remiss för – Strategi för hållbar smart specialisering i Dalarna  2022-2028, 

Dnr RUN2022/8 från Smedjebackens kommun 

Kort sammanfattning  

Strategin för hållbar smart specialisering är en av de delstrategier som ska bidra i genomförandet av 

Dalarnas regionala utvecklingsstrategi, Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna. Strategin 

beskriver hur Dalarna genom att kraftsamla inom ett antal kunskapsområden ska stärka sin innovationskraft 

för ett hållbart och konkurrenskraftigt Dalarna. Utöver vision och resurser för fem prioriterade 

kunskapsområden pekar strategin ut digital transformation och jämställdhet/mångfald som centrala 

områden för utveckling och innovation. Det formella skälet varför Dalarna ska ha en smart 

specialiseringsstrategi är att EU-kommissionen har villkorat vissa av de medel som Dalarna tillsammans med 

Värmland och Gävleborg har möjlighet att få tillgång till ur den europeiska regionalfonden. Villkoret är att 

regionerna ska ha ”God styrning av de regionala strategierna för smart specialisering”. Om villkoret uppfylls 

görs de medel tillgängliga som EU-kommissionen avsatt i regionalfondsprogrammet för Norra Mellansverige 

och som ska bidra till de politiska delmålen:  

• 1.1 Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen  

• 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, industriomställning och entreprenörskap.  

 

Förslag till svar: 

Organisationens namn: Smedjebackens kommun Näringslivsenheten 

Kontaktperson: Roger Sjöberg 

Telefonnummer: 0240-66 01 80 

E-postadress: roger.sjoberg@smedjebacken.se 

1. Övergripande frågor  
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Anser ni att strategin som helhet är utformad för att möta de förväntningarna på smart specialisering som 

EU-kommissionen har? Se nedanstående text: 

Regionen identifierar och prioriterar sektorer och teknologier baserat på befintliga styrkeområden och nya 

utvecklingsmöjligheter med det övergripande syftet att kraftsamla investeringar och innovationsåtgärder för 

att skapa långsiktig konkurrenskraft, en hållbar och jämställd arbetsmarknad med fler jobb och bättre 

utvecklingsmöjligheter för regionens invånare. 

- Är det någon typ av insatser eller perspektiv som saknas i strategin för att Dalarna ska bli 

framgångsrikt i enlighet med strategins intentioner? 

 

I förslaget beskrivs arbetet med strategin att många aktörer getts delaktighet, att den är byggt på 

analyser och kunskapsunderlag, erfarenhetsinsamlande, det är av vikt att strategin lutar sig mot den 

verklighet som aktörerna upplever. Strategin känns genomtänkt och väl genomarbetad och den 

övergripande bilden för vad Dalarna som region måste uppnå för att nå utveckling. Relevansen 

kommer att skilja sig mellan orterna i Dalarna, i slutändan handlar det om mognadsprocesser. 

 

- Ser ni om det finns mål eller intressekonflikter inbyggda i strategin som behöver lyftas upp och 

hanteras? 

Mål och intressekonflikter kommer att uppstå, det är nog ofrånkomligt, och får nog hanteras utifrån 

den ”horisont” man agerar utifrån. Det är svårt att säga vilka det skulle vara i nuläget. 

- Har ni ytterligare inspel om strategin och hur vi tillsammans kan utveckla Dalarna? 

Näringslivskontoren kommer att få en viktig roll i arbetet och det kommer troligtvis innebära att mer 

resurser måste tillföras för arbetet, givetvis beroende på vilket behov som uppstår i respektive 

kommun. En stark förankring i den lokala nivån kommer vara av ”nyckelkaraktär”. För att nå 

framgång och utveckling kommer det att krävas en öppenhet, tillit och ett stort förtroendekapital 

hos samtliga aktörer som näringslivet, akademi och offentliga myndigheter, som beskrivs i strategin 

att ”stimulera samspelet” blir en fokusuppgift. 

 

2. Entreprenöriella möjligheter 

Vilken potential ser ni i att ta ett mer samlat grepp för att mobilisera de resurser vi har inom smart 

specialisering för att stödja större entreprenöriella möjligheter i Dalarna?  

Ett brett samspel och samlat grepp kommer automatiskt att skapa en större potential för entreprenöriell 

utveckling på både kort och lång sikt. 

 

3. Operativt genomförande 

Hur ser ni på det plattformsbaserade arbetssättet som föreslås i strategin? Vilka för- och nackdelarna ser ni 

och hur kan vi kompensera för eventuella nackdelar? 
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Om det plattformsbaserade arbetssättet uppfattas av aktörerna, inte minst näringslivet, som affärsnätverk 

för att nå målen tror jag förutsättningarna för att lyckas är mycket goda. Att kunna se ”affärer” är 

betydande för i slutändan handlar det om ekonomisk utveckling i verksamheten. 

4. Kommunikation för att driva på utvecklingen 

-  Hur ser ni på behovet av en starkare samordning av de kommunikationsresurser som finns i Dalarna 

med syftet att stärka samordning och genomförandet av smart specialisering och att göra Dalarna 

mer känt för våra styrkor? 

Det är av avgörande vikt att kommunikationen och samordningen är prioriterad. 

 

Tillgång till finansiering 

- Hur ser ni på behovet av att bygga ökad kapacitet för att Dalarna ska bli ännu bättre på att hämta 

hem den finansiering som behövs för att genomföra strategin? 

Om det med kapacitet menas att strategin är applicerbar på en bestämd mängd av aktörer så måste 

man analysera detta på en kvantitativ nivå i respektive kommun. Det sammanlagda resultatet ger 

ett kvalitativt sökunderlag för finansiering. 

 

Monitorering, utvärdering och lärande 

- Hur ser ni på behovet av monitorering, utvärdering och lärande? 

Behovet är en självklarhet för att kunna dra nytta och lära sig genom erfarenhet och på så vis 

ständigt utveckla arbetssättet. 
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Stärkt innovationskraft genom smart specialisering 
Innovation, utveckling och förnyelse är avgörande för förmågan att möta utmaningar och skapa möjligheter i en 

föränderlig värld. För att lösa dagens och morgondagens samhällsutmaningar och för utveckling och konkurrenskraft 

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

organisationers och offentlig sektors innovationsförmåga påverkar platsers utvecklingskraft och möjligheter till 

omställning. För innovativa lösningar på samhällsutmaningarna behöver många olika aktörer med olika perspektiv 

samverka.  

 

I Dalarnas regionala utvecklingsstrategi, Dalastrategin, slås målet fast: 2030 ska Dalarna ha en hög innovationskraft 

som möter samhällsutmaningar och utvecklar såväl näringsliv som välfärd.  

För att nå målet lyfts i Dalastrategin följande prioriteringar:  

• Stimulera samspel mellan näringsliv, akademi, offentliga myndigheter och civilsamhälle för stärkt 
innovationsförmåga 

• Stärka strategiska forsknings- och innovationsmiljöer med fokus på områden där Dalarna är starkt 

• Verka för fler kunskapsintensiva företag med innovationskapacitet 
 

Det här är Dalarnas strategi för smart specialisering. Den beskriver hur Dalarna genom att kraftsamla inom ett antal 

kunskapsområden ska stärka sin innovationskraft för ett hållbart och konkurrenskraftigt Dalarna. Utöver vision och 

resurser för fem prioriterade kunskapsområden pekar strategin ut digital transformation och jämställdhet/mångfald 

som centrala områden för utveckling och innovation. 

 

 

 

Med innovation avses införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, 

nya marknadsföringsmetoder eller nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa 

relationer. Kunskap från forskning och utveckling men även från andra erfarenheter är grundläggande för 

innovationer. Därtill behövs tillämpningsområden för kunskapen då innovationer slutligen handlar om nyttiggörande. 

För att kunna förverkliga en innovation krävs också resurser i form av pengar, utrustning och tid.  

 

Prioriterade kunskapsområden 

• Smarta energisystem 

• Grön och cirkulär industri och tillverkning 

• Hållbara och kreativa upplevelser 

• Hållbart och hälsofrämjande byggande och boende 

• Innovativ och hållbar bioekonomi 
 
Horisontella kunskapsområden: 

• Jämställdhet och inkludering 

• Digital transformation 
 



Strategin har arbetats fram under våren och hösten 2021 och en lång rad aktörer från innovationssystemet har varit 

delaktiga. Arbetet har byggt på en kombination av analyser, kunskapsunderlag och dialoger. Regionens aktörer har 

bidragit aktivt med omvärldsspaning, behovsbilder, erfarenheter och framtidsvisioner. 

 

En del i arbetet för ett hållbart och konkurrenskraftigt Dalarna 
Strategin för smart specialisering är en av de delstrategier som ska bidra i genomförandet av Dalarnas regionala 

utvecklingsstrategi, Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna. Det övergripande målet i Dalastrategin 

är ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. Arbete inom tre målområden driver arbetet mot ett 

hållbart Dalarna:  

➢ Ett klimatsmart Dalarna 

➢ Ett konkurrenskraftigt Dalarna 

➢ Ett sammanhållet Dalarna 

Dessa målområden är nära sammanlänkande med varandra och tillsammans pekar de ut de 

samhällsutmaningar länet har att hantera. Strategin för hållbar smart specialisering förväntas att bidra 

till alla målområden i Dalastrategin 2030.   

Dalastrategin lyfter också fyra vägledande principer som ska utgöra 
grunden för samhandling och ge kraft i förändringsarbetet: 

 

• Vi utövar ett ledarskap som kännetecknas av tillit och 

möjliggörande 

• Vi arbetar kunskapsbaserat, samtidigt som vi har ett utforskande 

angreppssätt 

• Vi tar tillvara olika platsers förutsättningar och möjligheter 

• Vi tar tillvara människors drivkraft, kompetens och engagemang 

 

 

 

”Vi” är alla aktörer som bidrar i 

genomförandet av Dalastrategin. Här 

finns bland andra länets 15 kommuner, 

näringslivet och dess organisationer, 

fackliga organisationer, Högskolan 

Dalarna, civilsamhället, Region Dalarna 

samt Länsstyrelsen och andra statliga 

myndigheter. Det är ett öppet vi, ett vi 

som kan växa för att på bästa sätt möta 

dagens och morgondagens utmaningar. 



 

Modell flernivåstyre: En bredd av insatser inom många politikområden är viktigt för att uppnå målet för den regionala utvecklingspolitiken. Sådana 
insatser sker med utgångspunkt i de mål som har beslutats på olika nivåer, och för olika politikområden, men där insatser även bidrar till att uppnå 
målet för den regionala utvecklingspolitiken. 

 

Vad är smart specialisering? 
Smart specialisering är ett arbetssätt, som syftar till att förstärka regioners konkurrenskraft genom att identifiera och 

prioritera kunskapsområden med potential att utvecklas och växa.  

I arbetssättet är grundlig analys och dialog nyckelord och 
arbetssättet kan kort beskrivas i en förenklad 
sexstegsprocess, se bild. Ordningen på de sex stegen kan 
se olika ut och i viss mån ske samtidigt. Att utveckla en 
strategi är inte en engångsprocess, utan går ihop med 
genomförandet och pågår löpande. 

Inom de prioriterade områdena mobiliserar regionen 
representanter från företag, akademi, det offentliga och 
intressegrupper till att gemensamt utveckla området, 
samt söker samarbeten utanför regionen. 

Smart specialisering handlar om att driva förnyelse och 
mångsidighet. Det innebär inte nödvändigtvis att den 
underliggande ekonomin ska renodlas ytterligare. 
Inriktningen med smart specialisering syftar på de 
strategiska prioriteringar som offentliga medel ska 
koncentreras till, inte på näringslivets branschstruktur. 

 



Smart specialisering handlar om att främja diversifiering med utgångspunkt i existerande specialiseringar, att främja 

utveckling och transformation från befintliga styrkor. Relaterad variation har uppmärksammats som en drivkraft för 

regional utveckling genom transformation av etablerade branscher och kunskapsområden. 

Policyrekommendationer till regioner med vikande ekonomisk konkurrensförmåga har tidigare riktat fokus mot 

orelaterad diversifiering, det vill säga etablering av branscher som är nya för regionen, för att undvika fortsatta 

nedgångar. Sådana strategier kan dock leda fel genom att det saknas kapacitet att etablera en väsentligt ny 

verksamhet och genom att kompetensen hos arbetskraftsreserven av tillgängliga förvärvsarbetande inte matchar den 

nya verksamheten. 

Smart specialisering är centralt inom EU:s sammanhållningspolitik och utgör ett viktigt instrument vid användningen 

av EU:s regionalfondsmedel för forskning och innovation samt ramprogrammet     Horisont Europa. För att underlätta ett 

utåtblickande och interregionalt förhållningssätt till det egna innovationssystemet förordar EU att alla så kallade NUTS 

2-regioner1 ska ha strategier för smart specialisering. För Dalarna är därför samarbetet inom Norra Mellansverige 

centralt. 

 

Smart specialisering är ett sätt att organisera och utveckla befintliga regionala tillgångar för att skapa hållbara värden 

för användare och samhälle. Kort sagt, smarta sätt att skapa hållbara värden.  

 

Från S3 till S4 – hållbarhet är både ett mål och medel för konkurrenskraft  
Arbetet med smart specialisering har ofta gått under namnet S3, vilket syftar på de tre nyckelbegreppen smart, 

specialiserad och strategisk. Sedan en tid tillbaka har detta i allt större utsträckning ersatts av S4, med ett fjärde S för 

sustainability2. Begreppet S3 har alltså successivt ersatts av S4 för att också inkludera behovet av en grön omställning.  

För att ta del av EU:s regionalfondsmedel ställer EU-kommissionen sedan 2021 krav på att varje region ska ha en 

smart specialiseringsstrategi. Genom smart specialisering blir hållbarhet både ett mål och medel för regional 

utveckling.  

Strategin för hållbar smart specialisering ska bidra till att möta utmaningar, tillvarata möjligheter och driva utveckling 

utifrån Agenda 2030. Smart specialisering ska hjälpa företagen till hållbar tillväxt genom jämställdhet, integration, 

klimat- och miljöanpassning samt internationalisering. En hållbar utveckling bygger på de tre dimensionerna 

miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Det är också grunden för att tillgodose våra och kommande 

generationers grundläggande behov. Precis som de 17 målen i Agenda 2030 är odelbara hänger de tre dimensionerna 

ihop.  

• Den miljömässiga dimensionen i regional utveckling handlar om att säkerställa att ekosystemen fortsätter 

leverera de tjänster som samhället är beroende av.  

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

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

resurser på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt. 

 
1 Den regionala indelning som EU använder. Vår NUTS 2-region består av Dalarna, Gävleborg och Värmland. 
2 Sustainibility eng. Hållbarhet på svenska  



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

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

Jämställdhet och mångfald är viktiga aspekter för social hållbarhet. 

Dalarna idag 
I Dalarna finns världsledande stål-, trä- och elkraftindustri; globala företag vars konkurrenskraft bygger på innovation, 

forskning och utveckling. Dalarnas näringsliv bidrar positivt till Sveriges ekonomi genom en stor export. Här finns även 

mängder av små och medelstora företag och en företagarkultur där tradition möter förnyelse. Bygg, handel och 

service är framträdande branscher med stor betydelse för den regionala arbetsmarknaden. Dalarna har också en stark 

och växande besöksnäring och är idag den största besöksdestinationen i landet utanför de tre storstadsregionerna. 

Besöksnäringen har särskild betydelse då den påverkar många olika delar av samhället. Exempelvis gör den att 

människor upptäcker länet och den kan möjliggöra service på platser med litet befolkningsunderlag. Kulturella och 

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

viktiga basnäringar, betydelsefulla inte minst för klara både miljömässigt hållbar omställning och fortsatt utveckling. 

Skogen har också viktiga värden som kolsänka och för fritid, rekreation och natur- och kulturvärden. 

Dalarna är en mångfald av människor, företag, organisationer, miljöer och platser. Alla är viktiga och samspelar i ett 

ömsesidigt utbyte med omvärlden och omgivningen, utifrån sina olika förutsättningar och möjligheter.  

Men Dalarna står även inför betydande utmaningar. Analyser visar att Dalarna har ett behov av ökad förnyelse och 

internationalisering. 3 Dalarna utgör tillsammans med Värmland och Gävleborg Norra Mellansverige som är en så 

kallad övergångsregion. Det betyder att den ekonomiska utvecklingen ligger under EU-genomsnittet som enda NUTS 

2-region i Sverige. Dalarna har låga investeringar i forskning och innovation, utbildningsnivån är låg och det saknas 

personer med eftergymnasiala utbildningar inom flera kritiska områden. Dalarnas arbetsmarknad är också starkt 

könsuppdelad. Det är i den traditionella industrin, som också står för en stor del av exporten, som männen arbetar 

medan kvinnorna dominerar i offentlig sektor.  

En fortsatt svag befolkningsutveckling och obalans i demografin ger länet en tilltagande försörjningsbörda som främst 

sätter finansieringen av hälsa och sjukvård under starkt tryck. Minskade skatteintäkter och fortsatt låga investeringar i 

forskning och innovation skapar svaga utvecklingsmöjligheter. Låga förädlingsvärden i länets företag och lägre 

utbildningsnivåer leder till en fortsatt nedgång och Dalarna riskerar att över tid bli en region som inte kan konkurrera 

med andra regioner i Sverige och världen.  

Det har gjorts analyser av branschstruktur och lokaliseringskvot på Dalarnas arbetsmarknad, jämfört med Sverige i 

genomsnitt, för att identifiera länets specialiseringar och styrkeområden. Dessa analyser visar att Dalarna saknar unika 

specialiseringar och istället delar sina relativa specialiseringar med flera andra regioner i Sverige.  

Utifrån antalet anställda i respektive bransch jämfört med riksgenomsnittet samt förädlingsvärde kan man identifiera 

ett antal viktiga områden för Dalarna. Några har potential att bli mer värdefulla och bidra till en diversifiering av den 

regionala ekonomin. Lägger man dessutom till variabeln utbildningsnivå kan man peka på områden där det finns 

potential att vidareutveckla. I tillägg till de kvantitativa analyserna har kvalitativa analyser genomförts genom dialoger 

med aktörerna i innovationssystemet. 

 
3 Se läshänvisningar i slutet av dokumentet…  



Den smarta specialiseringsstrategin utgår från det nuläge som har beskrivits ovan. Genom prioriterade insatser via de 

fem kunskapsområdena samt de två horisontella områdena ska strategin bidra till att Dalarna får en hög 

innovationskraft som möter samhällsutmaningar och utvecklar såväl näringsliv som välfärd.  

 

Genomförande  
Genomförandet av strategin bygger på engagemang och hög grad av delaktighet från centrala aktörer inom 

näringslivet, offentliga sektorn, akademin och forskningsmiljöer. Därför handlar ledarskapet för strategin om att skapa 

processer som innefattar ett utforskande, jämställt och inkluderande ledarskap. Kraften i att många agerar 

koordinerat mot gemensamma mål och visioner ska tas till vara. Ingen ensam aktör leder utan alla utövar ett 

ledarskap som handlar om att ta ansvar för sin del i arbetet. Det handlar också om att känna medansvar för strategins 

helhetsperspektiv, söka nya möjligheter och skapa jämställda och inkluderande nätverk och samverkan som gynnar 

utvecklingen. För att dra nytta av och mobilisera de regionala resurserna i syfte att utveckla kunskapsområdena krävs 

ett regionalt innovationssystem med en rad centrala funktioner. Det handlar om mötesplatser, samverkansledning, 

kompetensförsörjning, affärsutveckling, rådgivning, internationalisering, finansiering, testbäddar, upphandlingar, 

analys, kommunikation med mera. Samverkansledningen innehar Region Dalarna initialt, bl a i form av framtagandet 

av denna strategi, men i takt med att regionala plattformar skapas för respektive kunskapsområde kan 

samverkansledningen övergå till andra aktörer. 

 

Regionala plattformar  

Genomförande av strategin för smart specialisering bygger på att bilda och förstärka plattformar som samlar aktörer i 

en gemensam riktning inom respektive kunskapsområde.  

Arbetet med smart specialisering innebär bland annat att identifiera möjligheter för att utveckla innovationssystemet 

genom att dra nytta av kunskaper och resurser såväl inom som utanför regionen. För detta krävs väl fungerande 

plattformar där aktörer samlas kring en gemensam riktning inom respektive kunskapsområde. I plattformarna ska 

förutom näringslivet, offentlig sektor, akademin och ibland även civilsamhället inkluderas. Plattformarna har i uppdrag 

att processleda och följa upp utvecklingen inom kunskapsområdet. De ska skapa förutsättningar för ett inkluderande 

och utforskande arbetssätt och gemensamt lärande.  

Plattformarna ska även tillföra värden genom att involvera och mobilisera nya grupper i smart specialisering. 

Plattformarna har varierande bas i form av individer, kunskaper och resurser och behöver tillföras resurser i olika 

former och i olika omfattning.  

 

Arbetet med plattformarna kommer bland annat innebära att:  

• Driva plattformsarbetet på ett sätt som inkluderar de centrala aktörerna i respektive kunskapsområde. 

• Driva arbetet i riktning mot kunskapsområdets vision 

• Förnya och utveckla nätverk och partnerskap, nationellt och internationellt  

• Bygga en tillitskultur samt samla aktörer för att utforska möjligheter och nya idéer.  

• Initiera samarbetsprojekt och bidra till att idéer förverkligas samt att innovationssystemet utvecklas.  



• Kommunicera med plattformens aktörer och externa intressenter. 

• Se och främja möjligheter till samverkan mellan kunskapsområdena 

 

Färdplaner  

De breda kunskapsområdena kommer att förfinas och tydliggöras i färdplaner. Dessa utformas i nära samverkan med 

näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor. Arbetet med färdplanerna handlar om att förverkliga ambitionen 

och potentialen i de identifierade kunskapsområdena. 

I färdplanerna förtydligas spetsarna inom kunskapsområdena och konkretiserar genomförandet genom identifiering 

av nödvändiga insatser för att nå visionerna i respektive kunskapsområde. Insatserna kan till exempel handla om 

forskning och innovation, kompetensutveckling, entreprenörskap, spridning av ny teknik, innovation och utbildning. 

De regionala plattformarna kommer att ansvara för att följa upp genomförandet av färdplanerna.  

  

Dalarnas kunskapsområden 
Utifrån analyserna och i nära dialog med aktörerna i innovationssystemet bedöms följande kunskapsområden ha en 

god utvecklingspotential och samtidigt utgöra plattformar för fortsatt samverkan och innovation. Inom 

kunskapsområdena ska aktörerna tillsammans utveckla lösningar på dagens och morgondagens samhällsutmaningar 

och bidra till en hållbar regional utveckling i Dalarna. 

 

 

 

 

De båda horisontella områdena är identifierade som viktiga beståndsdelar i strategin och ska betraktas både som mål 

och medel för att åstadkomma en hållbar smart specialisering. Kvinnors och mäns jämställda medverkan och 

inflytande i näringslivet och i innovationsarbetet är och blir en alltmer kritisk tillväxtfaktor. Jämställdhet gör att 

humankapitalet används mer effektivt och ökar den regionala innovationsförmågan. Konkurrenskraften stärks också 

om kompetenser från olika grupper oavsett kön eller bakgrund tas tillvara. Där olika människor, kunskaper och 

perspektiv möts uppstår nya idéer.  

 

Prioriterade kunskapsområden 

• Smarta energisystem 

• Grön och cirkulär industri och tillverkning 

• Hållbara och kreativa upplevelser 

• Hållbart och hälsofrämjande byggande och boende 

• Innovativ och hållbar bioekonomi 
 
Horisontella kunskapsområden: 

• Jämställdhet och inkludering 

• Digital transformation 
 



Ökad digital mognad hos företag och organisationer är en viktig förutsättning för omställning och ökad 

konkurrenskraft. Genom att sprida och nyttja digitalisering i fler branscher och till fler användningsområden kan 

affärer utvecklas och uppstå. Exempelvis är digitaliseringen av industrins produktion och produkter och förmågan att 

omvandla växande datamängder till nya affärer avgörande för industrins framtida konkurrenskraft. Digitalisering är 

också en förutsättning för cirkulär ekonomi, exempelvis då många delningstjänster har sin grund i digitala lösningar.  

 

Smarta energisystem 
 

Vision 

”Dalarna är en innovativ region med världsledande aktörer inom forskning, utveckling och implementering av 

klimatsmarta energisystem. Dalarnas har hållbara energilösningar som bidrar till utvecklingen av hållbara och 

effektiva energisystem i världen.” 

Bakgrund 

Riksdagen har beslutat att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045, för 

att därefter uppnå negativa utsläpp. Det är en mycket stor utmaning att nå målet. Överenskommelsen har haft stor 

betydelse för energisektorns aktörer i form av förutsägbarhet och långsiktighet inom energiområdet och skapar 

förutsättningar för de stora investeringar som måste göras. 

Omställningen kräver medvetna insatser och ett brett engagemang från samhällets alla aktörer tillsammans med 

tydliga politiska ställningstaganden. Förutom fler tekniska innovationer krävs nya värderingar och samarbetsformer, 

liksom nya metoder för att implementera ny teknik. Lösningar som samtidigt måste vara socialt hållbara och bidra till 

stärkt konkurrenskraft. 

I ett smart energisystem ingår både produktion, överföring och användning av energi där lösningar som är optimala ur 

ett systemperspektiv eftersträvas. Utfasningen av fossil energi förutsätter en stor del elektrifiering av samhället. För 

att nå en trygg och robust elförsörjning krävs ökad elproduktion, tillräcklig överföringskapacitet samt teknik för smart 

styrning, lagring och flexibilitet så att balansen i elsystemet kan upprätthållas även med ökad andel vind- och solkraft. 

Samtidigt är en effektiv användning av energi grunden för ett hållbart energisystem. 

 

Resurser 

Dalarna har en lång och stark tradition att arbeta med energi- och klimatomställningen i ett brett perspektiv på ett 

både innovativt och nydanande sätt där goda samarbetsformer mellan näringsliv och offentliga är en styrka. Dalarna 

har en enastående kompetens inom alla delar av energisystemet med världsledande kunskap inom kraftteknik och 

elöverföring. Med detta som bas kan fler innovationer och lösningar skapas som bidrar till stärkt tillförsel, överföring, 

lagring och användning av energi. 

Energiomställningen genererar stora möjligheter för att utveckla såväl befintliga som nya företag. Effektivare 

användning av energi bidrar till ökad konkurrenskraft samtidigt som ökade krav på att bidra till klimatmålen driver på 

utvecklingen med nya affärs- och samarbetsformer. Genom fortsatt god samverkan mellan aktörerna i det regionala 

innovationsekosystemet, men även med nationella aktörer samt internationella innovations- och 



forskningssamarbeten, finns det stora möjligheter för Dalarna att positionera sig ytterligare och bidra med 

morgondagens energilösningar för regional, nationell och internationell nivå. 

 

Hållbara kreativa upplevelser 
 

Vision 

”Dalarna är den självklara destinationen för hållbara, aktiva, kreativa och kulturella upplevelser som bidrar till hög 

livskvalité för invånarna. Här möts tradition och framtidens arbetsmetoder som bidrar till ett innovativt Dalarna.” 

Bakgrund 

Under innevarande decennium kommer målen i Agenda 2030 att vara i fokus även för upplevelsenäringen. Regeringen 

har beslutat att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Hållbar upplevelsenäring som 

levererar innovativa, kreativa och attraktiva produkter och upplevelser av hög kvalitet har bättre förutsättningar att 

konkurrera på en internationell marknad. 

Besöksnäringen utgör en väsentlig del av den upplevelsebaserade ekonomin där kreativitet och innovationsförmåga är 

centralt. Därför är det kritiskt att genomföra de aktiviteter och processer som krävs för att uppnå målen. 

För att utveckla en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring krävs kunskap, resurser och samarbete. Innovationer 

behöver stimuleras genom sektor- och branschöverskridande samverkan så att kompetenser, utvecklingsresurser och 

idéer från innovationsområden kan prövas och omsättas i besöksnäringens företag och destinationer. 

Resurser 

Upplevelseindustrin i Dalarna är stark och viktig med gamla, stolta anor och räknas idag som en av länets basnäringar. 

Dalarna är bland annat den största besöksdestinationen i landet utanför de tre storstadsregionerna Stockholm, 

Göteborg och Malmö. 

Detta har Dalarna åstadkommit genom ett målinriktat arbete och nära samarbete mellan offentlig sektor och 

näringsliv, regionala och lokala aktörer inom ideell sektor och akademin. I tillägg har Dalarna en stark tradition av att 

bedriva affärsutvecklingsinsatser för små och medelstora företag i besöksnäringen för att göra dem mer 

konkurrenskraftiga. Dalarna har en utmärkt möjlighet att utveckla sin starka attraktionskraft genom att ytterligare 

stärka och stimulera innovationer genom sektors- och branschöverskridande samverkan. Denna samverkan ska bidra 

till en hållbar, grön och robust upplevelsenäring i Dalarna. Genom en ökad samverkan inom upplevelseindustrin kan 

öppna, tillgängliga och kreativa mötesplatser skapas för de människor som bor i eller besöker Dalarna. 

Livskvalitén är god i Dalarna för både invånare och besökare. Denna attraktion åstadkoms i nära samverkan mellan 

näringsliv, offentliga aktörer, akademin samt det lokala civila samhällena. 

 

 

 



Hållbart och hälsofrämjande byggande och boende 
Vision 

”Dalarna har hållbara och hälsofrämjande byggnader och välfärdstjänster för livslångt boende, lärande och arbete.” 

Bakgrund 

Den demografiska utmaningen delar Dalarna med många andra regioner. Allt fler ska försörjas av allt färre. För att den 

regionala hälso- och sjukvården och den kommunala vård och omsorgen ska kunna möta den demografiska 

utvecklingen och invånarnas vårdbehov på ett bättre sätt krävs en omställning av hela vård- och omsorgskedjan. En 

mer tillgänglig och närmare vård och omsorg kan tillsammans med nya sätt att arbeta innebära att resurserna används 

bättre och därmed räcker till fler. I Sverige har regeringen gett direktiv till en reform ”God och nära vård”.  Innebörden 

med denna reform är att endast högspecialiserad vård ska utföras på sjukhus. 

Välfärdsteknologi och digitala hälsotjänster kan lösa en del av dessa komplexa samhällsutmaningar. Komplexiteten i 

samhällsutmaningen måste också mötas med ökad samverkan mellan offentliga institutioner för att hitta nya 

lösningar på behov. För att dessa nya lösningar ska få genomslag ska satsningen utveckla tydliga förutsättningar för 

innovativa samarbeten mellan behovsägare och innovatörer. 

God och nära vård kommer att kräva ett samhälle som är byggt på nya sätt för patienter att leva tillsammans med 

andra – med miljöer som kombinerar värdighet med lämplig och säker vård samt hälsosamma arbetsmiljöer för 

personalen. Detta skapar krav på byggnadslösningar som är hållbara och utformade för nya integrerade sätt att leva. 

 

Resurser 

Detta kunskapsområde ska lösa utmaningen av att allt fler ska vårdas och behandlas nära hemmet. Det ställer krav på 

att bostäder och omsorgsboenden utformas på ett sätt som tar till vara på digitaliseringens möjligheter och samtidigt 

är hållbara och hälsofrämjande. Den nya teknologin kommer också att erbjuda nya möjligheter när det gäller 

prevention, upptäckt, diagnos och behandling.  

I kunskapsområdet kombineras det starka samarbetet som finns inom byggbranschen inom hälsofrämjande och 

hållbar byggande med den forskning som finns inom hälsa och omvårdnad tillsammans med arbetet som pågår inom 

välfärdsteknologi. Ett ännu starkare samarbete mellan företag och aktörer inom hållbart byggande, digitalisering och 

välfärdsteknik, beställare och brukare är nödvändigt. Ett förtätat samarbete mellan det offentliga och den privata 

sektorn där den gemensamma problemlösningsförmågan och de gemensamma resurserna är centrala.  

Genom att lösa utmaningen att skapa hälsofrämjande miljöer tillsammans kommer nya och mer utvecklade 

värdekedjor och företag att skapas, vilket i sin tur leder till konkurrenskraftiga lösningar som företag kan exportera. 

Hälso- och sjukvården kommer att kunna dra nytta av bättre vård och omsorg samt ett anpassat klimatsmart 

fastighetsbestånd med tillhörande välfärdsteknologi. 

 

 

 



Innovativ och hållbar bioekonomi 
 

Vision 

”I Dalarna accelererar vi utvecklingen av innovativa varor och tjänster inom bioekonomin och driver klimatsmarta 

affärer.” 

Bakgrund 

Begreppet bioekonomi definieras här som hållbar produktion och förädling av biomassa i syfte att minska 

klimatpåverkan och användning av fossila råvaror, samtidigt som man optimerar effekterna på produktionsvärde och 

sysselsättning. Förnybara biologiska resurser ska därmed användas för att producera hållbar mat, energi och 

industrivaror. Bioekonomin kretsar också kring återanvändandet av biobaserat avfall och restmaterial. 

Sverige hör till de ledande nationerna inom skoglig och skogsindustriell forskning. Svenska företag ligger i den absoluta 

frontlinjen vad gäller industriellt träbyggande och utveckling av nya trä- och cellulosabaserade produkter, så som 

exempelvis bioplaster, biokompositer, kolfibermaterial och textilfibrer. Skogen och den skogliga bioekonomin är och 

har länge varit en av de viktigaste basnäringarna i Dalarna och i en växande bioekonomi med stora behov av lösningar 

för att klara klimatomställningen finns betydande styrkor att vidareutveckla. Regionens företag ligger i framkant vad 

gäller industriellt träbyggande, men det finns också potential för ytterligare utveckling av nya trä- och 

cellulosabaserade produkter som t ex bioplaster, biokompositer och kolfibermaterial. 

Hur och var mat produceras är frågor som behöver adresseras för att möta nya behov och en omvärld som förändras i 

allt snabbare takt. Snabb urbanisering, större arealer och ökade krav på hållbar produktion och förädling ställer oss 

inför nya utmaningar. Ökade ambitioner kring säkerhet/beredskap ställer ytterligare krav. Att öka utbudet av primära 

och förädlade livsmedel i regionen är därför avgörande. De globala klimatförändringarna ökar behovet av ny 

kompetens. Det är hård internationell konkurrens. 

Dalarna har under den senaste tioårsperioden haft en utveckling som är bättre än genomsnittet för landet avseende 

produktion av livsmedelsråvaror. Den livsmedelsråvara som produceras på ytor som inte är jordbruksmark är också 

betydande. 11 % av livsmedelsråvaran i Dalarna är från ren, vilt, vilda bär och fisk. Livsmedelsindustrin i Dalarna består 

av några större företag med välkända varumärken inom exempelvis knäckebröd och öl samt ett antal mindre men 

växande antal regionala livsmedelsföretag. 

Resurser 

Möjligheterna till innovation är goda genom att utveckla nya värdekedjor för biobaserade material genom samverkan 

med andra industrier i regionen. Att utveckla och stärka samverkan med framgångsrika miljöer och satsningar i 

angränsande regioner blir också allt viktigare. Perspektivet cirkulär ekonomi sätter fingret på synergierna där stora och 

små aktörer i regionen både har stora behov av omställning liksom stora möjligheter att öka sin konkurrenskraft som 

aktiva spelare i den omställningen. Här finns enorma möjligheter till industriell symbios och slutprodukter i en cirkulär 

ekonomi. 

Idag finns ett flertal regionala organisationer, företagsnätverk och kluster som bedriver utvecklingsverksamhet och 

innovationsprocesser med bioekonomiska utgångspunkter. Inom skoglig bioekonomi har ett operativt samarbete med 

Värmland och Gävleborg framgångsrikt utvecklat möjligheter för företag och potentiella forskningsområden. 



Motsvarande initiativ förväntas ske inom livsmedelsförädling. Det finns även stora möjligheter att knyta till sig 

forskningskompetens från andra lärosäten och forskningsinstitut för att ömsesidigt stärka och utveckla fler områden. 

Genom samordning, kraftsamling, nätverksbyggande och pilotinsatser kan Dalarna möta behovet av omställning, 

förnyelse, nytänkande och ökad innovationstakt inom såväl skoglig bioekonomin, livsmedelsförädling som grön och 

cirkulär industri.  

 

Grön och cirkulär industri och tillverkning 
Vision 

”I Dalarna använder vi och utvecklar process-, produktions- och produktkunnande till att omvandla industrin och 

tillverkning till att bli grön och internationellt konkurrenskraftig.” 

Bakgrund 

Industrin i Sverige och övriga världen står inför en rad utmaningar som behöver hanteras för att den ska kunna 

fortsätta att vidareutvecklas och vara konkurrenskraftig. Detta har också uppmärksammats globalt. Den största 

utmaningen gäller hållbarhet och grön omställning. Detta handlar om att utveckla verksamheter och system för att 

samtidigt och över tid klara allt högre miljömässiga, sociala och ekonomiska krav.  Detta nås genom förbättringar i 

existerande produktion och genom innovativ utveckling av nya hållbara material, nya produkter, affärsmodeller, 

processer och kundvärden. 

Dalarnas traditionellt starka industriella sektorer upplever nu nya förutsättningar för sin verksamhet på grund av 

digitalisering, automation, integration av tillverkning och tjänster samt värdekedjornas globalisering. Inte minst 

klimatmålen driver på en grön omställning av industrin. Det innefattar behov av att utveckla mer hållbara 

produktionsprocesser och logistiklösningar samt ett socialt hållbart arbetsliv för de som jobbar i industrin. 

En annan typ av utmaning gäller behovet av att skapa ett mer effektivt produktionssystem. Här spelar inte minst 

digital transformation en viktig roll eftersom företagens konkurrenskraft blir alltmer beroende av förmågan att 

hantera ny teknik och stora datamängder på ett effektivt sätt. Arbetskraftens kompetens är också en allt viktigare 

resurs för att industrin ska kunna minimera de risker samt tillvarata de möjligheter som omvandlingstrycken innebär. 

Resurser 

I Dalarna finns världsledande industri och tillverkningsföretag varav ett antal globala företag vars konkurrenskraft 

bygger på innovation, forskning och utveckling. Den höga kompetensen i Dalarna inom produktions- och 

processindustrin är en viktig komponent när industrin och tillverkningen ställer om för att bli både grön och cirkulär. 

Det gäller alla tillverkningsprocesser oavsett vilken produkt eller tjänst som ska framställas. 

Industrin i Dalarna är starka på processer främst inom stål- och metallindustrin vilka är delar av globala värdekedjor. 

Stål- och metallindustrin bedöms vara ett starkt näringslivsmässigt styrkeområde. Tongivande företag i regionen inom 

branschen är i hög eller mycket hög grad internationaliserade. Dalarnas industristruktur associeras ofta med de 

världsledande stora företag som är närvarande i regionen. Det är samtidigt viktigt att inte glömma bort den viktiga roll 

som små och medelstora företag spelar i regionens ekosystem. I Dalarna har över 95 % av företagen 250 eller färre 

anställda (och är alltså små och medelstora företag) varav ungefär 85 % har färre än 50 anställda. 



Många av företagen utgör ett nödvändigt leverantörssystem för de större företagen. En omvandling handlar således 

inte enbart om att säkra en fortsatt världsledande ställning för de större företagen, utan också om att stödja 

omvandlingen för alla företag i systemet. 

 

Uppföljning 
För ett resultatinriktat genomförande är uppföljning helt centralt. Uppföljning av det samlade regionala 

utvecklingsarbetet kommer att ske årligen för att säkerställa att insatser och projekt leder till samhällsutveckling som 

är i linje med målen i Dalastrategin. En central del av uppföljningsarbetet är de indikatorer som kopplas till respektive 

målområde. Nedan ses de indikatorer från Dalastrategin som är särskilt viktiga för arbetet med smart specialisering 

och för en stärkt innovationskraft. 

 

Ett konkurrenskraftigt Dalarna: Indikatorer 

Representation i chefspositioner 

Andel högskoleutbildade i befolkningen  

Internationaliseringsgrad 

Branschbredd och branschstruktur 

Nyföretagande 

Investeringar i FoU 

Sysselsatta inom kunskapsintensiva företag 

 

 

  

 

 

Läshänvisningar  
- Näringslivsrapport, Region Dalarna 2021 

- Innovation i livsmedelskedjan, Tillväxtverket 2021 

- Diversifieringsmöjligheter i Värmland, Dalarna och Gävleborg, Umeå universitet 2021 

 

 

 

 

 



Remissmissiv, Strategi för hållbar smart specialisering i Dalarna 2022-2028 

 

Strategin för hållbar smart specialisering är en av de delstrategier som ska bidra i genomförandet av 
Dalarnas regionala utvecklingsstrategi, Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna. 
Strategin  beskriver hur Dalarna genom att kraftsamla inom ett antal kunskapsområden ska stärka sin 
innovationskraft för ett hållbart och konkurrenskraftigt Dalarna. Utöver vision och resurser för fem 
prioriterade kunskapsområden pekar strategin ut digital transformation och jämställdhet/mångfald 
som centrala områden för utveckling och innovation. 

Det formella skälet varför Dalarna ska ha en smart specialiseringsstrategi är att EU-kommissionen har 
villkorat vissa av de medel som Dalarna tillsammans med Värmland och Gävleborg har möjlighet att 
få tillgång till ur den europeiska regionalfonden. Villkoret är att regionerna ska ha ”God styrning av 
de regionala strategierna för smart specialisering”. Om villkoret uppfylls görs de medel tillgängliga 
som EU-kommissionen avsatt i regionalfondsprogrammet för Norra Mellansverige och som ska bidra 
till de politiska delmålen: 

• 1.1 Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen  

• 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, industriomställning och entreprenörskap. 

Förslaget till strategin har arbetats fram under våren och hösten 2021 och en lång rad aktörer har 
varit delaktiga. Arbetet har byggt på en kombination av analyser, kunskapsunderlag och dialoger. 
Regionens aktörer har bidragit aktivt med omvärldsspaning, behovsbilder, erfarenheter och 
framtidsvisioner i utformningen av delarna av strategin.  

Region Dalarna önskar enbart svar på de frågor som är relevanta för er organisation och som ni 
uppfattar som relevanta för Dalarnas utveckling. 

Vilka smarta specialiseringar som ska ingå i strategin har förankrats i en bred process med berörda 
aktörer där olika alternativ övervägts. Region Dalarna uppfattar att konsensus har uppnåtts i Dalarna. 
Därför ingår inte frågan om vilka kunskapsområden som ska ingå i strategin bland frågorna i 
remissen. 

Vi passar även på att ställa frågor om er medverkan i genomförandet av strategin. Avsikten är att ha 
de svaren som grund för det fortsatta arbetet med att ta fram färdplaner för respektive 
kunskapsområde och för genomförandet av dessa.  

Förslaget som nu går ut på remiss förväntas träda i kraft juni 2022 och ersätter då den befintliga 
strategin - Agenda för smart specialisering.  

 

Så svarar ni 
Region Dalarna önskar svar på remissen senast den 25 mars 2022. I första hand önskas svar i bifogad 
svarsmall. Om man väljer att inte använda svarsmallen kan svar skickas i word-format (namnge filen 
med organisations namn) till ruf.registrator@regiondalarna.se. Ange diarienummer RUN2022/8 och 
organisationens namn i ämnesraden. Ange även kontaktperson för ert remissvar. 

 

mailto:ruf.registrator@regiondalarna.se


Svaret ska utgå från strategins huvudrubriker och vara så kortfattat och konkret som möjligt. Ta upp 
både det som ni ser som styrkor i strategin och det ni tycker behöver ändras. Motivera kortfattat. 
Beakta gärna följande i era svar:  

• Vad är er samlade uppfattning om förslaget? 

• Vad tycker ni om de visioner som föreslås?  Hur väl fångar de för länet gemensamma utmaningar 
och potential för utveckling? 

• Hur ser ni på förslaget  för genomförandet? 

•  Hur kan er organisation bidra  till genomförandet? 

 

Så behandlas synpunkterna  

Region Dalarna sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna efter att remissperioden är 
slut. En samlad bild av remissvaren presenteras sedan på www.regiondalarna.se 

Under  våren 2022 tas en  uppdaterad version av strategin fram som beslutas  i regionala 
utvecklingsnämnde i juni 2022.  

 

  

Remisshandlingar  

• Remissmissiv med frågor och sändlista (det här brevet) 
• Svarsmall för remiss 
• Remissutgåva Strategin för hållbar smart specialisering i Dalarna 2022-2028 
• Näringslivsrapport, Region Dalarna 2021 
• Innovation i livsmedelskedjan, Tillväxtverket 2021 
• Diversifieringsmöjligheter i Värmland, Dalarna och Gävleborg, Umeå universitet 2021 

 

 

Sändlista 

Avesta kommun 
Borlänge kommun 
Falu kommun 
Gagnefs kommun 
Hedemora kommun 
Leksands kommun 
Ludvika kommun 
Malung-Sälens kommun 
Mora kommun 
Orsa kommun 
Rättviks kommun 
Smedjebackens kommun 
Säters kommun 



Vansbro kommun 
Älvdalens kommun 
Region Jämtland Härjedalen 
Region Gävleborg 
Region Örebro län 
Region Värmland 
Högskolan Dalarna 
Länsstyrelsen Dalarna  
RISE 
Skogsstyrelsen 
Statens energimyndighet 
Svenska ESF-rådet 
Tillväxtverket 
Trafikverket 
Vinnova 
IUC Dalarna  
Dalarna Science Park  
Byggdialog Dalarna 
Sätergläntan  
HVV/Samarkand 
Falun-Borlängeregionen 
Almi Dalarna Gävleborg  
Mellansvenska Handelskammaren  
Lantbrukarnas Riksorganisation Dalarna  
Företagarna Dalarna  
Coompanion 
Sustainble Steel Region 
Hela Sverige Ska Leva  
Svenskt Näringsliv Dalarna  
Visit Dalarna  
Almi invest 
Nyföretagarcentrum  
Ung Företagsamhet 
Dalarnas Bildningsförbund 
Styrelseakademin  
 

 
 



 

Smart specialisering i Dalarna 
- en analys av nuläget i Dalarnas näringsliv 
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Inledning 
Denna rapport tjänar som underlag för den strategi för smart specialisering som tas fram under 

2021-22 av Regionala utvecklingsförvaltningen på Region Dalarna. Rapporten är en övergripande 

analys av näringslivet i länet eftersom smart specialisering ska baseras på regionens styrkor inom 

näringslivet och möjligheter till diversifiering. Denna rapport ska ses som en övergripande bild av 

Dalarnas näringsliv där fördjupande analyser kommer att följa utifrån de behov som identifieras och 

som inte redan täcks in i denna rapport.  

Rapporten skrevs huvudsakligen under våren 2021 då vi där och då hade levt under ett år med en 

pandemi som kraftigt påverkat våra dagliga liv liksom samhället i stort. Den skrevs klart i början av år 

2022 då vi närmar oss två år med coronapandemin. Även om pandemin är väldigt påtaglig för 

tillfället så lurar än större utmaningar bortom denna. Det kan uppfattas som en smula vågat att spela 

ner pandemins betydelse som samhällsutmaning när den som bäst pågår, men de vaccineringar som 

genomförts i stor skala erbjuder förhoppningsvis ett ljus i tunneln. De utmaningar som Dalarna och 

hela övriga världen behöver skifta fokus till när pandemin är under kontroll har än större betydelse 

för utvecklingen och där är potentiella lösningar långt mycket mer komplexa, och ser ut att ha en 

mer långsiktig påverkan på våra dagliga liv. För att hantera dessa utmaningar räcker inte den 

imponerande mobiliseringen som gjorts för att ta fram ett vaccin för att hantera ett helt nytt virus. 

För att hantera dem krävs en markant större omställning än den vi sett de senaste två åren. Vi vet 

att vi i framtiden inte kommer att kunna organisera samhället som vi gjort hittills, och vi står därför 

inför en radikal omställning. Denna omställning kommer att påverka hela samhället, såväl offentlig 

som privat sektor och särskilt näringslivet. De två utmaningar som i störst utsträckning kräver denna 

omställning är klimatförändringarna och den förändrade demografiska strukturen. Båda dessa kräver 

var och en för sig att en omställning sker men kommer tillsammans att förstärka detta 

omvandlingstryck.  

Klimatförändringarna 
Det står bortom allt rimligt tvivel att den globala uppvärmningen är en följd av mänskliga aktiviteter. 

Klimatet är ett komplext system och det är svårt att göra exakta förutsägelser av framtida effekter av 

den globala uppvärmningen, men decennier av klimatforskning har ändå resulterat i klimatmodeller 

som visar stor precision. Det står därmed klart att om inget görs för att minska utsläppen av 

koldioxid, och andra gaser som driver den globala uppvärmningen, kommer konsekvenserna att bli 

stora och i förlängningen kraftigt att påverka människors liv negativt. Redan vid 1,5 graders global 

uppvärmning blir konsekvenserna stora och vid 2 graders uppvärmning än större där 100-tals 

miljoner fler människor drabbas genom ökad fattigdom, värmeböljor och vattenbrist1. För att uppnå 

1,5- eller ens 2-gradersmålet krävs en dramatisk omställning då vi ännu inte påbörjat minskningen av 

CO2-utsläppen och inte heller uppfyller de löften som gjorts i Parisavtalet. Samtidigt har pandemin 

visat att stora förändringar snabbt kan genomföras vilket gett relativt snabba resultat. Enligt 

Forskning och framsteg2 föll de globala koldioxidutsläppen med 17 procent tidigt i april 2020, och 

skulle kunna minska med omkring 7 procent för helåret. Även om denna minskning är tillfällig och 

koldioxidutsläppen kommer öka i takt med att bland annat det globala resandet återupptas så visar 

det på att stora förändringar är möjliga att genomföra. 

 

                                                           
1 https://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning 
2 https://fof.se/tidning/2020/6/artikel/minskade-utslapp-under-corona-pandemin 

https://fof.se/tidning/2020/6/artikel/minskade-utslapp-under-corona-pandemin
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Tillverkningsindustrin står för en stor andel av utsläppen och för att klara klimatomställningen krävs 

att de i snabb takt ställer om till en fossilfri produktion. Livsmedel och transporter är två andra 

områden som kommer att behöva ställas om för att uppnå målet om ett fossilfritt Sverige.  

Demografi 
Den utveckling vi nu ser i Dalarna, med en hög andel äldre i befolkningen, delar vi med övriga Sverige 

och med övriga utvecklade länder i världen. När välståndet och utbildningsnivån i ett land ökar och 

dödstalen sjunker skaffar invånarna färre barn. Detta är en utveckling vi sett i alla länder med ett 

växande välstånd, och när det föds färre antal barn per kvinna och när god hälso- och sjukvård 

förlänger medellivslängden i ett land blir konsekvensen en ökad andel äldre i befolkningen. I 

grunden är detta naturligtvis någonting positivt men det leder till påfrestningar på välfärdssystem 

som är utformade för en demografisk struktur med en större andel av befolkningen i arbetsför ålder.  
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Befolkningsförändring i Norra Mellansverige år 2019–2029 respektive 2020–2030 i absoluta tal 

(Källa: Befolkningsprognoser för respektive län, öppna statistikdatabasen på www.scb.se för 2019) 

Enligt SCB:s befolkningsprognos förväntas befolkningen i Dalarna att vara i det närmaste oförändrad 

de närmaste 10 åren. Den senaste befolkningsprognosen visar dock att väsentligt fler kommer att 

behöva försörjas av många färre i arbetsför ålder om 10 år, och denna bild har försämrats väsentligt i 

den senaste befolkningsprognosen jämfört med de två föregående årens befolkningsprognoser. Den 

stora skillnaden mellan dessa prognoser är en förväntad minskning av invandringen. I diagrammet 

ovan syns den sammanlagda förändringen av befolkningen för Dalarna från år 2019 till år 2029 (år 

2020 års prognos) jämfört med förändringen från år 2020 till år 2030 (år 2021 års prognos som är 

den senaste). Befolkningen som helhet förväntas öka med 27 personer, jämfört med 4 900 personer 

i förra årets prognos och drygt 10 500 personer i befolkningsprognosen för två år sedan. Det är 

viktigt att notera att denna befolkningsförändring ser olika ut i olika åldersgrupper. Den största 

ökningen, drygt 9 000 personer, förväntas ske i gruppen äldre pensionärer (80+ år). Gruppen barn 

och ungdomar förväntas vara mindre år 2030 än år 2020, med en minskning på nästan 1 800 

personer. Gruppen yngre pensionärer förväntas vara mindre år 2030 än år 2020, detta som en följd 

av att den stora efterkrigsgenerationen, de så kallade 40-talisterna, då har lämnat denna 

åldersgrupp för den äldsta åldersgruppen som ökar stort. Den största förändringen i de senaste två 

årens befolkningsprognoser återfinns i åldersgruppen 20–64 år, d.v.s. de i arbetsför ålder. För två år 

sedan förväntades andelen i arbetsför ålder vara något lite lägre år 2028 än år 2018. I förra årets 

prognos hade denna bild förändrats markant med drygt 3 0000 färre i arbetsför ålder år 2029 än år 

2019, och i de senaste prognosen förväntas denna grupp minska än mer med nästan 4 500 färre i 

arbetsför ålder år 2030 jämfört med år 2020. Den demografiska utmaningen förväntas idag bli 

väsentligt större än vad prognoserna visade för bara ett år sedan, främst som en följd av en minskad 

invandring. Den potential att bidra till att klara den demografiska utmaningen som invandringen 

utgjorde tills för ett år sedan är med pandemin och dagens mer restriktiva invandringspolitik 

väsentligt mindre. Det återstår därmed att hitta andra lösningar på hur denna utmaning ska 

hanteras.  
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Då antalet äldre pensionärer (80+ år) kommer att öka markant ökar också behovet av personal inom 

vård och äldreomsorg. Detta ökade behov behöver hanteras med ett väsentligt färre antal i arbetsför 

ålder år 2030 mot vad vi har idag och då upplever vi redan idag en svår arbetskraftsbrist. Allt detta 

pekar mot att vi behöver göra en omställning där vi antingen kan producera lika mycket välfärd med 

mindre arbetskraft eller minska utbudet av välfärdstjänster. Andra alternativ som står till buds är att 

utnyttja den arbetskraftsreserv som finns (som främst utgörs av utrikes födda, individer med 

funktionshinder och individer som saknar fullgjord gymnasieutbildning), sänka etableringsåldern på 

arbetsmarknaden eller höja pensionsåldern. Innan Covid 19-pandemin gick etableringen av 

nyanlända snabbare än för några år sedan, kraven på utbildning och arbetslivserfarenhet hade 

sänkts hos en del arbetsgivare och alltfler i åldrarna 65+ år förvärvsarbetade, så i viss mån har denna 

omställning redan påbörjats. Men detta var dock långt ifrån tillräckligt för att hantera den 

arbetskraftsbrist som rådde under år 2019 och i början av år 2020. 

Här bör särskilt nämnas den stora grupp invandrare som anlänt till Sverige under de senaste 5-10 

åren. Givet den utmaning vi står inför med en ökad andel äldre, utgör denna grupp en demografisk 

potential, men då behöver de komma i arbete. Redan idag har dock utrikes födda stor betydelse för 

kompetensförsörjningen där nästan 20 procent av de förvärvsarbetande på svensk arbetsmarknad är 

födda utrikes. Drygt en tredjedel av dessa har invandrat till Sverige de senaste 10 åren. I vissa 

yrkesgrupper är andelen utrikes födda ännu högre, exempelvis är var tredje läkare i Sverige 

utrikesfödd. Invandring kan underlätta hanteringen av den demografiska utmaningen med en högre 

andel äldre i befolkningen. På längre sikt är inte invandringen en lösning då även invandrare blir ett 

år äldre varje år. För att på lång sikt öka andelen yngre i befolkningen behöver barnafödandet öka, 

tvärtemot den trend vi ser i länder med högt välstånd. En annan aspekt är att invandrare har ungefär 

samma flyttmönster som inrikes födda i samma situation, de väljer alltså i stor utsträckning att flytta 

till och från samma regioner och kommuner. Det kan tyckas intuitivt att det förhåller sig så men det 

bör tas i beaktande att det sannolikt inte räcker att ta emot många invandrare för att öka sin 

befolkning och underlätta arbetskraftsbristen. Om de inte får jobb i Dalarna kommer de sannolikt att 

flytta till något annat län, där de upplever att de har större möjligheter att få jobb. Detta mönster 

sågs under 1990-talet med den stora invandringen från forna Jugoslavien, där Dalarna tog emot 

många flyktingar men där många flyttade vidare till andra län inom några år. 

Dalarnas näringsliv i omställningen 
Dalarna har ett näringsliv som präglats av större industriföretag och ingår tillsammans med 

Gävleborg, Värmland och Örebro län i Bergslagsregionen, en region med många så kallade 

bruksorter som har genomgått en stor industriomvandling sedan mitten av 1900-talet. 

Sysselsättningen har minskat kraftigt i flera av dessa bruksorter och många av dessa orter har 

präglats av ett större företag som tagit ett stort samhällsansvar på orten. När detta företag har 

minskat såväl antal anställda som samhällsansvar har detta slagit hårt mot dessa orter. Att en stark 

aktör under längre tid har stått för innovations- och förändringsförmågan har medfört att det inte 

funnits särskilt starka strukturer där andra aktörer naturligt har axlat detta ansvar. 

Entreprenörskapet är lägre på platser med ett eller få dominerande företag än på platser med 

många små och medelstora företag. Tillverkningsindustrin är fortfarande viktig i Dalarna, och 

förväntas vara viktig även i framtiden, men sysselsätter allt färre personer. I takt med att 

sysselsättningen inom industrin har minskat har den ökat inom andra branscher, främst i den 

offentliga sektorn men också inom besöksnäring, företagstjänster och handel. 

Det behov av omställning som beskrivits i tidigare avsnitt har naturligtvis stor påverkan på länets 

näringsliv, inte minst inom tillverkningsindustri och besöksnäring. Denna omställning är redan 

påbörjad, inte minst avseende förändringen i demografisk struktur, där den kommit till uttryck i brist 
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på rätt kompetenser inom flera för länet viktiga branscher. Vid en analys av 

sysselsättningsförändringen per bransch i Dalarna syns att den industriella omvandling med ett 

minskat antal sysselsatta som pågått sedan mitten av 1900-talet alltjämt fortsätter. Det bör nämnas 

att nedgången ser större ut än vad den verkligen är då förändringar i företagens organisering bidrar 

ytterligare till ett minskat antal sysselsatta inom tillverkningsindustri. Antalet människor ”innanför 

grindarna” i länets industriföretag har inte minskat så mycket som statistiken ger sken av. 

Industriföretagen har i allt större utsträckning valt att outsourca verksamhet, antingen till externa 

bolag eller till bolag inom samma koncern, men som har det gemensamt att de innehåller anställda 

som tidigare registrerades som verksamma inom tillverkningsindustri men som nu registreras i 

annan bransch, och då främst inom företagstjänster. Därutöver har flera industriföretag genomfört 

effektiviseringar av sin produktion med följden att de sysselsätter färre personer. Detta har varit 

avgörande för att de ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga på en global marknad. Nedgången i 

industrin är därför reell om än inte så stor som statistiken visar. Därutöver finns studier av industrins 

multiplikatoreffekt på sysselsättningen som visar att varje anställd inom industrin leder till ett antal 

sysselsatta inom andra branscher. 

 

Det finns en geografisk dimension av denna strukturomvandling där sysselsättning i branschen 

tillverkningsindustri i större utsträckning är lokaliserade i glesare områden medan sysselsatta i 

branschen företagstjänster i större utsträckning är lokaliserade i täta områden, antingen i 

regioncentra eller i en storstadsregion. Nedgången i antal sysselsatta inom tillverkningsindustri kan 

leda till en uppgång i företagstjänster, men i en annan kommun eller till och med utanför Dalarna. 

Denna risk ökar om utbudet av högutbildad arbetskraft inte utvecklas i samma takt i Dalarna som i 

storstadsregionerna, vilket är en tydlig trend idag.  

Dalarnas omställningskapacitet 
Behovet av omställning i Norra Mellansveriges näringsliv är stort, både för att klara 

klimatförändringar och en förändrad demografisk struktur. Detta gäller särskilt den för regionen 

viktiga branschen tillverkningsindustri. Hur ser då kapaciteten ut för att klara denna omställning? 

Dalarna är en region med låg utbildningsnivå vilket delvis är en följd av regionens näringslivsstruktur 

där det i lägre utsträckning än i andra – ofta tätare – regioner efterfrågas högutbildad arbetskraft. I 

det avseendet är inte den lägre utbildningsnivån nödvändigtvis negativ för regionens utveckling. 

Men i perspektivet att näringslivet kommer att behöva genomgå en omställning, för att klara de 

utmaningar som klimatförändringar och en förändrad demografisk struktur utgör, finns en risk att 
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den låga utbildningsnivån innebär en lägre kapacitet för innovation och omställningsförmåga. Just 

detta har identifierats i en OECD-studie3 där man identifierade att arbetskraften inte i tillräcklig 

utsträckning har de kompetenser som krävs för att klara en omställning av industrin i Norra 

Mellansverige där Dalarna ingår tillsammans med Värmland och Gävleborg.  

Innovationsförmågan är sannolikt en viktig del av denna omställning. Om man tittar på riket som 

helhet så ligger Sverige mycket högt i olika mätningar av innovationsförmåga. I FN-organet WIPO:s 

(Global forum for intellectual property) innovationsindex är Sverige det tredje mest innovativa 

landet. I EU:s mätning av hur innovativa medlemsländerna är hamnar Sverige i topp, men där höjs 

ett varningens finger för att det finns en växande klyfta mellan de minst innovativa regionerna och 

övriga regioner i EU. Att mäta regional innovationsförmåga är svårt men inom ramen för Reglabs 

verksamhet har ett Innovationsindex tagits fram. Givet svårigheten att mäta innovationsförmåga och 

förutsättningar för innovation kan Innovationsindex ses som ett bidrag till bilden av 

innovationsförmågan i Sveriges regioner, om än inte hela bilden.  

Diagram 1 Innovationsindex år 2019 (Källa:Reglab) 

 

Med det sagt så säger denna bild att innovationsförmågan i Dalarna är tämligen låg i jämförelse med 

andra regioner i Sverige. I EU:s landrapport år 2020 konstateras att Sveriges samtliga NUTS2-

regioner med undantag av Norra Mellansverige har en bruttoregionalprodukt (BRP) som ligger över 

genomsnittet för EU:s regioner. Norra Mellansverige tillhör - tillsammans med Östra Mellansverige, 

Övre Norrland och Mellersta Norrland – de regioner i Sverige som haft en låg eller till och med 

negativ produktivitetstillväxt. Norra Mellansverige har också identifierats som en ”middle income 

trap”-region i EU-kommissionens projekt Industrial Transition, vilket innebär att man inte kan 

                                                           
3 Enhanced Strategy for Economic Transformation based on Smart Specialisation (2018) 
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konkurrera med låga löner men samtidigt har svårt att attrahera innovationskapital. Särskilt 

identifierades en låg innovationskapacitet i små och medelstora företag. Det finns en hög grad av 

internationalisering inom industrin i Norra Mellansverige men till stor del i de allra största företagen, 

medan internationaliseringskapaciteten generellt sett är låg bland små och medelstora företag. 

Dessa analyser ger en sammantagen bild av Norra Mellansverige som en NUTS2-region med ett stort 

behov av omställning men där det finns stora frågetecken kring kapaciteten att genomföra en sådan. 

Inom såväl transporter som tillverkningsindustri behöver klimatpåverkan minska om vi ska kunna 

hålla oss under 1,5-2 graders global uppvärmning. De medel som tycks stå till buds idag är en 

elektrifiering av dessa sektorer men då behövs tillräckligt mycket el produceras och därutöver 

behöver elnätet ha tillräcklig kapacitet för att kunna att transportera elen dit den behövs. Inom 

detta område pågår för närvarande mycket arbete och det kan i nuläget konstateras att frågan är 

mycket viktig för omställningsarbetet i länet och därmed för länets utveckling som helhet.  

I samband med pandemin har digitaliseringsfrågan aktualiserats och frågan om huruvida vi kommer 

att gå tillbaka till våra arbetsplatser när pandemin är över har ställts ett otal gånger. Det bör påpekas 

att en relativt stor del av arbetskraften har fortsatt gå till sina arbetsplatser då de behöver vara där 

fysiskt. För andra delar av arbetskraften är frågan dock befogad. Förhoppningar om distansarbete 

och dess effekter för bosättningsmönster har funnits under en längre tid men har så här långt inte 

infriats i någon större omfattning. Åtminstone har inte förhoppningar om att glest befolkade 

områden ska befolkas av högkvalificerad arbetskraft som arbetar på distans realiserats i någon 

nämnvärd skala. I viss mån har detta skett och det som är så särskilt med pandemin är den 

omfattning påverkan har haft på distansarbete. Många har trots allt påverkats och varit tvungna att 

helt eller delvis arbeta hemifrån. Detta har pågått under lång tid vilket innebär att såväl arbetstagare 

som arbetsgivare har tvingats använda distansverktyg som man kanske inte ens hade innan 

pandemin. Pandemin har därmed varit en katalysator för kompetensen att använda distansverktyg, 

för kapacitet att kunna göra det (bandbredd etc.) och en utveckling av distansverktygen. Det finns 

därmed förutsättningar för att pandemin kommer att kunna ha en betydande påverkan på 

distansarbete även när den är över. Enligt en studie av Region Skåne har närmare 30 procent av 

arbetskraften i Sverige möjlighet att arbeta på distans4. I Dalarna är motsvarande siffra drygt 20 

procent, men det skiljer sig åt mellan länets kommuner. 

Näringslivets struktur och utveckling i Dalarna 
I denna analys beskrivs näringslivets utveckling i Dalarnas län utifrån de fyra centrala indikatorerna 

förädlingsvärde (produktivitet), bruttoregionprodukt (BRP, som bland annat består av företagens 

aggregerade förädlingsvärden), antal anställda samt varuexport. Beskrivningen av BRP och 

produktivitet inom näringslivet är uppdelad i varuproduktion och tjänsteproduktion5 medan 

beskrivningen av antal anställda är uppdelad mellan offentlig och privat sektor. I denna rapport 

presenteras enbart varuexporten som är lättare att mäta än tjänsteexporten. Även om 

tjänsteexporten har viss betydelse, i och med länets stora besöksnäring, så förändrar den inte 

Dalarnas roll inom svensk export i någon större utsträckning. 

                                                           
4 Skåneanalysen: Hur många kan potentiellt jobba på distans? (2020) 
5 Varuproduktion definieras som branscher med beteckningen A-E och tjänsteproduktion som branscher med 
beteckningen F-U enligt Svensk näringslivsindelning (SNI2007). För mer information om SNI2007, se 
www.sni2007.scb.se. 

http://www.sni2007.scb.se/
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Näringslivets produktivitetsutveckling 
För att beskriva näringslivets produktivitetsutveckling i länet har vi använt måttet förädlingsvärde. 

Enkelt uttryckt innebär förädlingsvärdet ett företags produktion minus kostnaderna för insatsvaror, 

det vill säga det värde som ett företag tillför med sin verksamhet. Om ett företag producerar en 

produkt där kostnaden för att tillverka den är 200 kr och sedan säljer varan för 500 kr, så uppgår 

förädlingsvärdet till 300 kr. Det finns branscher där omsättningen är hög men där förädlingsvärdet är 

lågt. När konkurrenskraft och inte minst omställningsförmåga ska analyseras är därför 

förädlingsvärdet ett bra mått att komplettera med utöver exempelvis produktionsvärde. Ett högt 

förädlingsvärde innebär att företaget har möjlighet att återinvestera medel för att kunna utveckla 

verksamheten.  

I analyser av produktivitetsutvecklingen har förädlingsvärden och BRP jämförts med andra län. För 

att kunna göra relevanta jämförelser mellan län av olika storlekar behöver dessa mått relateras till 

något för att bli jämförbara. Vilka variabler som är mest relevanta att använda för dessa jämförelser 

beror på vad som ska analyseras. Att relatera BRP till antalet invånare i ett län ger en bild av länets 

totala värdeskapande förmåga och kommer att spegla länets demografi då en större andel av 

befolkningen i arbetsför ålder sannolikt kommer att ge ett högre BRP per invånare. Detta är därför 

en viktig indikator på länets omställningsförmåga som helhet, och som kommer att påverkas av 

länets demografiska struktur. Vid analyser av näringslivets produktivitet och utvecklingen av denna 

är BRP per sysselsatt ett bättre mått. Länets företag kan ha haft en mycket god 

produktivitetsutveckling i sin verksamhet men den demografiska utvecklingen kan ändå påverka BRP 

per invånare i negativ riktning. Omvänt kan företagens produktivitetsutveckling vara svag även om 

BRP per invånare ökar, som en följd av att andelen i arbetsför ålder ökar i ett län. Båda måtten är 

alltså relevanta för att förstå länets näringsliv och dess utveckling men de visar olika aspekter av 

produktivitetsutvecklingen. I detta avsnitt har statistik ur SCB:s databaser över företagens ekonomi 

använts vilket innebär att antal anställda skiljer sig från antalet förvärvsarbetande i tidigare avsnitt6. 

Antalet anställda i detta avsnitt innefattar endast anställda i företag exklusive finanssektorn 

respektive offentlig förvaltning och inkluderar därmed nästan enbart den privata sektorn. Därutöver 

är antal anställda registrerade som helårstjänster. Det innebär att två personer som arbetar halvtid 

utgör en anställd i denna statistik. 

Dalarnas Bruttoregionalprodukt (BRP) 

År 2019 var BRP per invånare i Dalarna 388 000 kronor, jämfört med 481 000 kronor i riket som 

helhet. Denna nivå var den 13 högsta av alla 21 län i landet. Stockholms län har en väsentligt högre 

BRP per invånare än övriga län i Sverige. Flera andra län med likande storlek och näringslivsstruktur 

har ungefär samma BRP per invånare som Dalarna.  

                                                           
6 Antalet sysselsatta i tidigare avsnitt baseras på SCB:s register RAMS (Registerbaserad 
arbetsmarknadsstatistik), där definitionen av förvärvsarbetande bygger på AKU 
(Arbetskraftsundersökningarna, som utgör den officiella sysselsättningsstatistiken) där den som arbetar mer 
än en timme i veckan definieras som förvärvsarbetande, och därmed anses vara sysselsatt i arbete.  
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De senaste två decennierna har näringslivet i Dalarna haft en något svagare utveckling än i riket 

generellt. Den ekonomiska krisen 2008 innebar en stark inbromsning bland varuproducenter, både i 

Dalarnas län och i riket. Återhämtningen därefter har varit stark och BRP per invånare är i Dalarna år 

2019 högre än i riket som helhet. Utvecklingen bland tjänsteproducenter har emellertid varit svagare 

i Dalarna än nationellt. Eftersom denna sektor utgör en allt större del av den totala ekonomin, 

medför detta att utvecklingen i Dalarna som helhet har varit betydligt svagare än riksgenomsnittet.  
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Även när det gäller BRP per sysselsatt uppvisade Dalarnas län en lägre nivå jämfört mot riket. Det är 

emellertid viktigt att beakta att BRP per sysselsatt i Stockholms län är betydligt högre än i övriga 

landet, vilket höjer nivån för riket. Vid en jämförelse mot övriga län är BRP per sysselsatt i ungefär i 

nivå med genomsnittet. 

Förädlingsvärdet i Dalarna 
Precis som med BRP behöver förädlingsvärdet relateras till något för att meningsfulla jämförelser ska 

kunna göras mellan län eller branscher. Vid analyser av förädlingsvärdet är företagens produktivitet i 

fokus varför det är rimligt att relatera det till antal anställda. Ett högt förädlingsvärde per anställd 

indikerar en hög produktivitet, dvs. att varje anställd i genomsnitt skapar ett högt värde. Ett högt 

förädlingsvärde per anställd indikerar också en hög konkurrenskraft vilket är synnerligen relevant vid 

jämförelser mellan län och branscher. Konkurrenskraften är även viktig i internationella jämförelser 

då många företag utgör delar av globala värdekedjor, varav en del företag har en betydande export. 

Konkurrenskraften är viktig även för företag som inte själva exporterar men som är en del av en 

global värdekedja. Större koncerner med arbetsställen i flera län eller länder följer naturligtvis 

noggrant hur produktiviteten utvecklas och vid sjunkande lönsamhet i koncernen kan arbetsställen 

komma att läggas ned.  

År 2007 var förädlingsvärdet per anställd ungefär i nivå med storstadslänen och högre än i övriga 

riket utanför storstadslänen. Utvecklingen av förädlingsvärdet per anställd har sedan dess varit 

sämre i Dalarna än i övriga riket mellan år 2007 och 2018. År 2018 var förädlingsvärdet per anställd i 

Dalarna lägre än i både storstadslänen och i övriga riket utanför storstadslänen. 
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I genomsnitt är produktiviteten lägre i de serviceintensiva branscherna. Exempelvis sysselsätter 

besöksnäringen, transport och logistik, företagsservice och areella näringar förhållandevis många 

personer men förädlingsvärdet per anställd är lågt. Detta beror till stor del på att potentialen att 

effektivisera i regel är lägre i dessa branscher jämfört med exempelvis tillverkningsindustrin. Det är 

till exempel svårt att utveckla tekniken för att kunna servera fler gäster på en restaurang, jämfört 

med att öka automatiseringen i ett industriföretag, vilket kan öka produktiviteten markant. En 

restaurang eller annat serviceföretag som vill öka intäkterna behöver därför i regel utöka 

personalstyrkan, tjänstesektorn är med andra ord mer personalintensiv och har en lägre 

produktivitet.  
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Om man ställer förändringen av förädlingsvärde, förädlingsvärde per anställd samt antal anställda 

mellan åren 2007 och 2018 bredvid varandra framträder en bild av hur näringslivet har vuxit mätt i 

antal anställda respektive förädlingsvärde men också hur dess produktivitet mätt som 

förädlingsvärde per anställd har utvecklats. Valet av startår i denna typ av jämförelser påverkar 

utfallet då det oftast finns bättre och sämre år i en tidserie. År 2007 är dock särskilt relevant som 

startår då det är året före finanskrisen 2008-09 och jämförelsen kan således ge en god bild av hur 

återhämtningen ser ut sedan dess. För Dalarnas del är jämförelsen tämligen dyster. Både sett till 

förädlingsvärde totalt och förädlingsvärde per anställd har Dalarna rikets sämsta utveckling med 

drygt 16 respektive drygt 8 procents ökning år 2007-2018. Antalet anställda ökade med 8 procent 

och det är endast fyra län som har haft en sämre utveckling av antalet anställda under perioden. 

 

 
 

 Bryter man ned analysen till de branscher som ingår i denna statistik så blir det tydligt att tillväxten 

av förädlingsvärdet skiljer sig markant mellan olika branscher. Det kan vara värt att påminna att 

diagrammet inte innehåller hela samhällsekonomin utan endast företag och då inte företag inom 

finanssektorn. Offentliga sektorn ingår inte heller i denna analys. Den höga tillväxten av 

förädlingsvärde inom utbildning samt vård och omsorg speglar sannolikt en ökning av privat driven 

utbildning respektive vård- och omsorg, vilket ökningen av antal anställda i dessa branscher indikerar 

(se diagram nedan). Noterbart är att förädlingsvärdet inom tillverkning och utvinning ligger 20 

procent lägre år 2018 än det gjorde 2007, branschen är således långt ifrån att vara tillbaka på 

nivåerna från innan finanskrisen 2008-09. Vid en uppställning av det totala förädlingsvärdet per 

bransch i Dalarna år 2018 blir det tydligt varför tillverkningsindustrins negativa utveckling är särskilt 

viktig för länet. Branschen står för drygt en fjärdedel av länets totala förädlingsvärde vilket är en 

markant minskning av branschens betydelse innan finanskrisen då den stod för över 40. Det totala 

förädlingsvärdet i länet är högre år 2018 än det var 2007 då flera branscher har ökat sitt 

förädlingsvärde, främst de inom tjänstesektorn såsom Företagstjänster, Handel, Hotell och 

restaurang samt Kultur, fritid och nöje (de två sistnämnda utgör stora delar av besöksnäringen).   
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Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är antalet anställda en viktig aspekt för den regionala 

utvecklingen. Det är de anställdas inkomstskatt som utgör en stor del av regioners och kommuners 

intäkter. Om förädlingsvärdet ökar men antalet anställda minskar, vilket skett i en del branscher, så 

är inte vinsterna lika stora lokalt och regional som om även antalet anställda ökar. Precis som i 

tidigare analyser syns i branschen Tillverkning och utvinning även här en nedgång sedan tiden innan 

finanskrisen 2008-09. Även Transport har färre anställda idag än innan finanskrisen. Den högsta 

jobbtillväxten har skett i Utbildning, Vård och omsorg, Företagstjänster samt Kultur, fritid och nöje. 

De två förstnämnda som en följd av ett ökat antal privat utförda tjänster vilket illustreras tydligt av 

att antalet anställda i företag har ökat väsentligt mycket mer än det totala antalet sysselsatta för 

både privat och offentlig sektor7.  

                                                           
7 Antalet anställda i detta avsnitt är helårsanställningar i företag exklusive finanssektorn. Således är inte 
offentliga sektorn inräknad förutom de delar av offentlig verksamhet som drivs i privat regi.  
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Varuexporten i Dalarna 

Varuexport är en av flera indikatorer på hur internationaliserat ett näringsliv är. För ett litet land 

som Sverige utgör export möjligheter att utöka marknader som annars skulle vara väldigt små och 

därmed begränsa möjligheterna för större företag att växa ytterligare. I det avseendet utgör 

exporten en möjlighet för tillväxt. Samtidigt finns företag som är delar av globala värdekedjor men 

inte själva exporterar vilket inte behöver ses som ett problem, varför det kan vara relevant att 

komplettera analyser av export med analyser av konkurrenskraft. Alldeles oavsett hur mycket vikt 

som läggs vid export kontra konkurrenskraft så säger exporten något om hur internationaliserat ett 

näringsliv är och kan även indikera lönsamhet, konkurrenskraft och utvecklingskraft då det finns en 

korrelation mellan dessa. Därutöver är storleken på exportvärdet en viktig del i diskussioner om olika 

offentliga investeringar, inte minst gäller detta infrastruktur för godstrafiken.  
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I den regionala exportstatistik som SCB publicerar registreras allt exportvärde i det län där företaget 

har sitt säte, även om varorna kanske produceras eller vidareförädlas på arbetsställen inom 

företaget som ligger i andra län. I diagrammet ovan har exportvärdet fördelats ut till de län i vilka 

företagen har arbetsställen, och denna fördelning har gjorts utifrån andelen anställda per län. Västra 

Götalands län står ensamt för en fjärdedel av Sveriges varuexportvärde och tillsammans står de tre 

storstadslänen för nästan 60 procent, där Skåne har ett väsentligt lägre exportvärde än Stockholm 

och Västra Götalandsregionen. Därefter kommer Sveriges övriga regioner med mindre skillnader 

dem emellan än det är till storstadslänen. Dalarna hade år 2019 det sjätte högsta exportvärdet av 

alla län.  
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Relaterar man exportvärdet till antal invånare är det, med undantag för Västra Götaland som ligger i 

topp, andra län i toppen av listan. Detta gäller främst Blekinge, Norrbotten och Kronoberg. Dalarna 

har det femte största exportvärdet per invånare vilket är högre än genomsnittet, och i relation till 

befolkningsmängden har varken Stockholm eller Skåne ett särskilt högt exportvärde. Det senare 

möjligen en smula anmärkningsvärt med tanke på det korta avståndet till Europa, vilket således inte 

tycks spela en avgörande betydelse för länens exportvärde relaterat till befolkningsmängden. 

 

 
 

Fördelat per bransch i Dalarna blir tydligt att det finns några få branscher som står för en stor del av 

varuexporten. Det är ett mönster som också finns på nationell nivå även om det finns branscher med 

stor varuexport nationellt som inte har särskilt stor varuexport i Dalarna. Om man delar upp 

exportvärdet på en grov branschuppdelning så faller det mesta av exportvärdet inom Tillverkning 

och utvinning. De flesta branscher på denna grova nivå har mycket liten eller ingen export alls. Detta 

är inte särskilt märkligt då dessa branscher har verksamheter som är väldigt lokala, regionala eller 

möjligen nationella, och flera utgörs dessutom till stor del av offentlig sektor. För att kunna få en lite 

bättre bild av vilka branscher som står för störst del av länets exportvärde redovisas det därför även 

för de 15 största delbranscherna. Här kan konstateras att stål, elapparatur samt papper utgör en 

mycket stor del av länets export.  Utöver tillverkningsföretagen sker en viss export även inom 

handel. Partihandel utgör en särskilt exporterande bransch då dessa  
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företag fungerar som intermediär, dvs. att de är en länk mellan företag i Sverige och kunder 

utomlands. För en del företag, främst mindre med begränsade resurser, kan det vara ett för stort 

steg att skaffa den kunskap och de kontakter som krävs för att själva börja exportera och då kan en 

intermediär vara en bra lösning. Ibland är detta ett steg till att så småningom själva exportera direkt 

till kund. 

 
 

För att få en bild över utvecklingen av varuexportvärdet så jämförs år 2008 med år 2019. Med dessa 

år får vi en mätpunkt före finanskrisen och kan därmed analysera hur återhämtningen av exporten 

har varit sedan dess. Mellan dessa år ökade varuexporten i samtliga län utom Gävleborg och 

Värmland. Störst var ökningen i Uppsala, Kronoberg och Jönköping. I Dalarnas län ökade 
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varuexporten med 13 procent vilket är lägre än ökningen för riket totalt som under samma period 

var 20 procent. 

Relaterade kompetenser 
Detta avsnitt bygger på rapporten Diversifieringsmöjligheter i Värmland, Dalarna och Gävleborg som 

Zoltán Elekes och Rikard Eriksson vid Umeå universitet skrivit på uppdrag av projektet Smart industri 

2 i Norra Mellansverige. Rapporten publicerades i april 2021. För en fördjupad förståelse hänvisas till 

denna rapport då detta avsnitt endast kommer att återge huvuddragen i denna rapport. 

Teoribildningen kring relaterade kompetenser delar sitt ursprung med Smart specialisering i 

antagandet att diversifiering är mer effektivt och framgångsrikt i så kallade relaterade branscher 

(eller yrken), dvs. branscher där samma eller liknande kompetenser är gångbara. I den omställning 

som Dalarna, liksom övriga världen, står inför är det sannolikt att näringslivsstrukturen kommer att 

förändras, utöver de stora förändringar som väntas ske inom redan existerande näringslivsstruktur. 

Relaterade kompetenser erbjuder en analysmetod för att öka förståelsen för vilka branscher som har 

störst utsikter att växa om andra branscher är på tillbakagång, baserat på de kompetenser som finns 

i regionen och som frigörs vid nedläggningar. Ett aktuellt exempel på denna strukturomvandling i 

Dalarna är nedläggningen av Kvarnsvedens pappersbruk. Över 400 anställda har förlorat sina jobb 

och här erbjuder relaterade kompetenser en analysram för att förstå vilka andra branscher i länet 

som dessa individers kompetens är gångbara inom. Ju mer de är relaterade, desto snabbare och 

enklare blir denna omställning. I branscher som är svagare relaterade kan utbildningsinsatser 

behövas för att de som friställts ska kunna uppnå den kompetens som efterfrågas. 

Denna diversifieringsprocess är bra men behöver inte i sig betyda att en regions konkurrensfördelar 

ökar. Därför är det också viktigt att analysera specialiseringars komplexitetsgrad, dvs. huruvida de 

specialiseringar som finns i en region också finns i andra regioner eller om de är unika. En hög 

relaterad densitet, dvs. om en bransch har många relaterade kopplingar till verksamheter med hög 
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relativ specialiseringsgrad (dvs. verksamheter som finns i högre utsträckning i aktuell region), 

innebär en lägre kostnad när vid branschbyten än mellan verksamheter som i lägre utsträckning är 

relaterade. En hög komplexitetsgrad ger i regel en högre belöning än branscher med låg 

komplexitetsgrad (Balland m.fl. 2019 i Elekes & Eriksson). Sannolikheten för att nya regionala 

specialiseringar ska uppstå är högre vid en högre relaterad densitet (Elekes & Eriksson 2019). De 

regioner som har lyckats öka graden av relaterade och komplexa yrken har haft en bättre 

sysselsättningsutveckling än andra regioner (Hane-Weijman m.fl, 2020). Dalarna har en mycket hög 

relaterad densitet men mycket låg grad av komplexitet. Det innebär att det finns en potential till 

diversifiering till en relativt låg kostnad men att belöningen för dessa nya specialiseringar sannolikt 

blir relativt låg. Elekes & Eriksson (2021) menar att en gemensam utmaning för de tre regionerna i 

Norra Mellansverige ” är att diversifiera sitt näringsliv mot mer komplexa och kanske också 

kunskapsintensiva verksamheter då nuvarande sektoriell tyngdpunkt ligger i något andra delar av 

ekonomin”.  

 

 
 

Dalarna har ett relativt tydligt kluster av specialiseringar inom utvinning och processande av 

råmaterial, exempelvis utvinning av sand och grus men även sten och porslinstillverkning. Detta 

kluster delar kompetenser med textilindustrin (Textilberedning), metallarbeten (Smidning, 

Metallegoarbeten) och produktion av olika komponenter (Kablar, Elmotorer, OptikFoto) samt ett 

mindre kompetenskluster kopplat till skogsnäringar (Skogsbruksservice, Sågning och hyvling, 

Skogsskötsel).  
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Sammanfattande diskussion 
I denna rapport har en översiktlig bild av Dalarnas näringsliv presenterats, en djupare förståelse av 

näringslivets utveckling kräver uppföljande studier vilket kommer att genomföras. Denna översiktliga 

bild har ändå visat på några mönster som är viktiga att beakta i framtida utvecklingsarbete, inte 

minst inom Smart specialisering.  

Som en följd av klimatförändringarna, och ansträngningar för att minska omfattningen av dem, samt 

en förändrad demografisk struktur med en högre andel äldre i befolkningen står vi inför en 

omställning i samhället. I flera avseenden är den redan påbörjad men vi kan förvänta oss att den 

kommer att bli än mer påtaglig några år framöver. Denna omställning behöver hanteras och det 

finns frågetecken kring Dalarnas omställningskapacitet. Arbetskraftsbristen är redan idag svår inom 

flera branscher och inte minst inom högkvalificerade yrken, vilka kommer att vara viktiga i 

omställningen.  

Under hela 2000-talet har antalet sysselsatta inom industrin minskat i Dalarna. Det finns en trend 

där högkvalificerade yrken koncentreras i täta områden och inte sällan i storstadsområdena. Detta 

är bekymmersamt ur flera avseenden och riskerar att försvaga länets omställningsförmåga. Att 

samarbeta med organisationer och lärosäten utanför länsgränsen är inget konstigt i sig men om den 

kritiska massan högkvalificerad kompetens blir för liten riskerar detta leda till att denna utveckling 

förstärks. Detta hänger samman med graden av komplexitet i vårt näringsliv, dvs. verksamheter som 

finns i Dalarna men inte i så stor utsträckning i andra delar av landet.  

Som Eleks & Eriksson påpekar vore en högre grad av komplexitet av länets näringsliv önskvärd för att 

därigenom nå högre produktivitet och därmed en högre skattebas. En högre grad av komplexitet 

kräver en högre grad av kompetens hos arbetskraften.  Den låga graden av komplexitet har drivits 

fram av stora strukturomvandlingar inom industrin, där Dalarna i allt större utsträckning har 

”enklare” funktioner inom branscherna som återfinns i regionen.  

En stor utmaning ligger i den fortsatta omvandlingen av Dalarnas industri. Industrin i Dalarna har ett 

allt mindre antal sysselsatta, även om den inte är så stor som statistiken ger sken av. Detta är 

bekymmersamt givet den ekonomiska betydelse industrin har i Dalarna.  

Dalarna har väl inbäddade specialiseringar, dvs. en hög grad av relaterad densitet. Det betyder att 

det finns potential till diversifiering till en låg kostnad, men att komplexiteten är låg i dessa 

specialiseringar gör länet sårbart. Inte minst i ljuset av att flera större industrier har ägandet utanför 

länet och ibland även utanför landet. 

Dalarnas industri är i många avseenden stark men det finns en del bekymmersamma 

utvecklingstrender. Omvandlingstrycket har varit stort under många år, och förväntas vara lika stort 

eller större under den närmaste framtiden. Det finns frågetecken kring Dalarnas 

omställningsförmåga vilket bör adresseras i det fortsatta utvecklingsarbetet.  



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-01 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 20 Dnr 2022/00045  

Internkontrollplan 2022 kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Internkontrollplan för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning 

godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Förslag till internkontrollplan för år 2022 har tagits fram för 

kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning. Internkontrollplanen är 

upprättad för att kontrollera utvalda delar av förvaltningens arbete och för  

att säkerställa att arbetet utförs korrekt. 

Internkontrollen för år 2022 inriktar sig på områdena säkerställande av 

intäkter, kontroll av tillsyn samt rutiner för inköp.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 

Internkontrollplan 2022 ks samhällsbyggnadsförvaltning 
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 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Internkontrollplan 2022 
 
Förslag till beslut 
Internkontrollplan för år 2022 godkänns. 

 
Ärendebeskrivning 
Förslag till internkontrollplan har tagits fram för KS 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Internkontrollplanen är upprättad 

för att kontrollera utvalda delar av förvaltningens arbete och för att 

säkerställa att arbetet utförs korrekt. 

 

Internkontroll år 2022 inriktar sig på områdena säkerställande av 

intäkter, kontroll av tillsyn samt rutiner för inköp.  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 

Internkontrollplan 2022 

 

Kopia 
Förvaltningens avdelningschefer 

Akten 
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Tjänsteställe: Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Handläggare: Stefan Bosbach 
Diarienr:  

Internkontrollplan år 2022 för KS Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker. Internkontroll skapar 
förutsättningar för en robust organisation. I kontrollplanen nedan framgår planerade kontroller för år 2022. 
 
Internkontrollplanen och tillhörande rapporteringsrutiner utgör således kontrollaktiviteter för att säkerställa att den interna kontrollen fungerar på 
avsett sätt. Kontrollansvarig rapporterar senast 2022-12-31 till förvaltningschef. Slutlig återrapportering av internkontrollplanen sker till 
samhällsbyggnadsutskottet tidigt 2023. 
 
Styrdokument 
Fastställt reglemente för intern kontroll anger ramar och ansvar avseende internkontrollarbetet i kommunkoncernen.  
 
 
Kontrollplan 2022 
 
 
 

Process/rutin Kontrollmoment Kontrollansvar Redovisnings-
datum 

Kontrollmetod Risk- & 
väsentlighet 

Uppföljning av SFI 

insatser. 

Vilka som har skolplikt 

och vilka som ska vidare 

direkt mot insatser för 

arbete via AF.  

Chef för 

integration och 

AME 

2022-12-31 Löpande under året  6 
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Uppföljning av fattade 

beslut och 

återrapportering av 

delegationsbeslut  

Regelbunden 

uppföljning att fattade 

beslut återrapporteras till 

respektive nämnd. 

Förvaltningschef i 

samverkan med 

avdelningscheferna 

2022-12-31 löpande under året  6 

Krav på att 

underentreprenörer i 

byggprojekt följer 

arbetsrättsliga villkor.   

Säkerställa att 

Upphandlingsunderlagen 

för entreprenader i 

kommunen innehåller 

krav på entreprenörer att 

arbetsrättsliga villkor 

ska följas. 

Teknisk chef 2022-12-31 Stickprov  9 

Behörig personal på 

upphandlade byggprojekt 

Kontrollera att 

underentreprenörer har 

enbart behöriga personer 

på projektarbetsplatsen 

genom att begära ut 

ID06 listor från 

underentreprenörerna 

och jämföra med 

angivna UE 

förteckningar 

 

Fastighetschef 2022-12-31 Stickprov  9 

Krav på kollektivavtal 

vid kommunala 

byggprojekt 

Kontrollera att samtliga 

underentreprenörer har 

kollektivavtal genom 

avstämning med de 

angivna fackförbunden 

som angivits i UE-

förteckningen. 

Teknisk chef 2022-12-31 Stickprov 9 
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Risk- och väsentlighetsanalys har gjorts med Riksgäldens modell som utgångspunkt.  
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§ 22 Dnr 2022/00093  

Hagge Golfklubb ansökan om lån  

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Hagge Golfklubb beviljas 1 500 000 kronor i föreningslån.  

2. Lånet ska återbetalas med 300 000 kronor per år i 5 år.  

3. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för föreningslån.  

Ärendebeskrivning 

Föreningen Hagge Golfklubb ansöker om föreningslån om 1 500 000 kronor  

för att färdigställa träningsområdet med golfstudio, tak, belysning och 

förlängning av drivingrangen.  

Hagge GK är Smedjebackens största förening har en mycket god och 

välutvecklad ungdomsverksamhet med ökande medlemsantal. 2020 så var 

172 juniorer medlemmar och 2021 hade det utökats till 188 juniorer. 

Ungdomsverksamheten lyfts fram av Svenska Golfförbundet som föredöme 

och växer sig allt starkare. För att bemöta utvecklingen behövs det utökade 

resurser och möjligheter till barn- och ungdomsträning året runt, vilket 

satsningen av träningsområdet skulle möjliggöra.  

Föreningslånet återbetalas om en period på 5 år med 300 000 kr/år.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Ansökan föreningslån Hagge GK 2022-02-07 

Fritidschefens tjänsteskrivelse 
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 [Huvudmottagare]  

Hagge Golfklubb ansökan om lån  

Förslag till beslut 

Bevilja ett föreningslån med återbetalningstid på 5 år.   

Ärendebeskrivning 

Föreningen Hagge GK ansöker om föreningslån, 1 500 000 kr för att 

färdigställa träningsområdet med golfstudio, tak, belysning och förlängning 

av drivingrangen.  

Hagge GK är Smedjebackens största förening har en mycket god och 

välutvecklad ungdomsverksamhet med ökande medlemsantal. 2020 så var 

172 juniorer medlemmar och 2021 hade det utökats till 188 juniorer. 

Ungdomsverksamheten lyfts fram av Svenska Golfförbundet som föredöme 

och växer sig allt starkare.  För att bemöta utvecklingen så behövs det 

utökade resurser och möjligheter till barn och ungdomsträning året runt. 

Vilket satsningen av träningsområdet skulle möjliggöra.  

Föreningslånet är tänkt att återbetalas om en period på 5 år med 300 000 

kr/år.  

  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Ansökan föreningslån Hagge GK 2022-02-07  

 

Siw Östlund 

Fritidschef 

Beslutet ska skickas till 

"[Skriv text här]"  







 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-01 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr 2021/00549  

Revisionsgranskning - Kommunstyrelsens och familje- 
och utbildningsnämndens arbete med att få individer 
som uppbär ekonomiskt bistånd till egen försörjning 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Yttrandet överlämnas till revisorerna. 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Återkoppling gällande samverkansstrukturer mellan AME och IFO ska ske 

till samhällsbyggnadsutskottet under våren 2022.    

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en 

granskning av med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen 

försörjning. Syftet med granskningen är att om kommunstyrelsen och 

familje- och utbildningsnämnden säkerställer att individer som uppbär 

ekonomiskt bistånd får ändamålsenliga insatser som kan leda till egen 

försörjning.  

Skriftligt svar önskas hur de utvecklingsområden som påtalas i revisionsrap-

porten avses att åtgärdas, senast 2022-03-15  

För kommunstyrelsen och familje- och utbildningsnämnden lämnas följande 

rekommendationer: 

 Att säkerställa att arbetet för en fungerande samverkansstruktur med 

hälso- och sjukvården fortsätter. 

 Att fortsätta arbetet med att se över former för att följa upp resultatet av 

insatserna, då en väl genomförd uppföljning kan leda till bättre kunskap 

om de insatser som verksamheten erbjuder och hur dessa fungerar. 

Yttrande:  

Fortsatt arbete kommer att ske för att utveckla och säkerställa en fungerande 

samverkanstruktur med hälso- och sjukvård. Idag finns en väl fungerande 

samverkansplattform inom AMEs ansvarsområde, EVI, där det finns ett gott 

samarbete med hälso- och sjukvården. Avsikten är att utveckla denna 

samverkan ytterligare. 

Fortsatt arbete kommer att ske för att utveckla former för uppföljning och 

utvärdering för att få en bättre kunskap om hur olika insatser fungerar. 

Former för uppföljning och så kallad integrerad utvärdering kommer att 

utvecklas och implementeras under kommande verksamhetsår.     
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Beslutsunderlag 

Revisionsrapport PWC 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse    
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 Samhällsbyggnadsutskottet 

 
Yttrande över revisorernas granskning av kommunsty-
relsens och familje-och utbildningsnämndens arbete 
med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till 
egen försörjning  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen överlämnar yttrandet till revisorerna.   
 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en 

granskning av med att få individer som uppbär ekonomiskt bistånd till egen för-

sörjning. Syftet med granskningen är att om kommunstyrelsen och familje- och 

utbildningsnämnden säkerställer att individer som uppbär ekonomiskt bistånd 

får ändamålsenliga insatser som kan leda till egen försörjning.  

 

Skriftligt svar önskas hur de utvecklingsområden som påtalas i revisionsrappor-

ten avses att åtgärdas, senast 2022-03-15  

För Kommunstyrelsen och Familje- och utbildningsnämnden lämnas följande 

rekommendationer  

 

• Att säkerställa att arbetet för en fungerande samverkansstruktur med 

hälso- och sjukvården fortsätter 

• Att fortsätta arbetet med att se över former för att följa upp resultatet av 

insatserna, då en väl genomförd uppföljning kan leda till bättre kunskap 

om de insatser som verksamheten erbjuder och hur dessa fungerar. 

 

 

Yttrande:  

Fortsatt arbete kommer att ske för att utveckla och säkerställa en fungerande 

samverkanstruktur med hälso- och sjukvård. Idag finns en väl fungerande sam-

verkansplattform inom AMEs ansvarsområde, EVI, där det finns ett gott samar-

bete med hälso-och sjukvården. Avsikten är att utveckla denna samverkan ytter-

ligare. 

 

Fortsatt arbete kommer att ske för att utveckla former för uppföljning och utvär-

dering för att få en bättre kunskap om hur olika insatser fungerar.  Former för 
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uppföljning och sk. integrerad utvärdering kommer att utvecklas och implemen-

teras under kommande verksamhetsår.  

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport PWC- Kommunstyrelsens och familje-och 

utbildningsnämndens arbete med att få individer som uppbär ekonomiskt 

bistånd till egen försörjning. 

 

 

Stefan Bosbach 

Samhällsbyggnadschef 
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 Kommunstyrelsen 

Val av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till beslut 

Ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott utses.      

Ärendebeskrivning 

Ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott utses efter  

Helena Andersson (S) som avsagt sig uppdraget i kommunstyrelsen.     

 

Beslutet ska skickas till 

Ny ledamot 

Kansliavdelningen 



 

 
 

 
 
 

 
Kansliavdelningen 
Mona Jansson, 0240-660118 
mona.jansson@smedjebacken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-03-02 
Referens 

KS002 2022/00002 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Delegationer 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut.                                   

Ärendebeskrivning 

Kommunchefens beslut enligt delegationsbestämmelser: 

Avtal gällande samverkan angående säkerhetsskyddschef med Bärkehus AB, 

Smedjebacken Energi AB och Barken Vatten & Återvinning AB. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens chef enligt delelgationsbestämmelser: 

Inlämnat yttrande till Räddningstjänsten Dala Mitt gällande förslag på nytt 

handlingsprogram för räddningstjänst. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens och kansliavdelningens beslut enligt 

delegationsbestämmelser: 

Enligt bilagd delegationsförteckning 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2022-03-01 

§ 15 Överföring investeringsmedel från 2021 till 2022 

§ 16 Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO 

§ 21 Byutvecklingsmedel 2022 

§ 23 Sommarkul 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-03-01 

§ 22 Ansökan Stiftelsen Einar Lundells Stipendiefond 

§ 23 Ansökan Thora och Helge Säfströms fond 

§ 24 Nominering och inlämnande av motioner till Coompanions 

årsstämma 2022 

§ 25 Nominering ledamöter till SmåKom 
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Diarienummer Dokumenttyp Datum  Beskrivning  Avs/Mot 

2021/00296 DELG 2022-02-28 Rivningslov beviljat Miljö- och byggavdelningen   

2022/00024 DELG 2022-02-23 Beslut - TRV 2022/9166 - [Smedjebacken - 
Linköping] - [YMW187, XWU503] - [Takstolar i stål] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

2022/00024 DELG 2022-02-22 Beslut - TRV 2022/10948 - [Örebro - 
Smedjebacken och omvänt] - [RHA695, EEA953] - 
[Gruvmaskin, Epiroc S..] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

2022/00024 DELG 2022-02-16 Beslut - TRV 2022/9293 - [Smedjebacken - 
Linköping] - [YMW187, XWU503] - [Takstolar i stål] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

2022/00024 DELG 2022-02-11 Beslut - TRV 2022/5391 - [Kväggen - Örebro - 
Smedjebacken och omvänt] - [YBP663, ZKL768] - 
[Krossverk Svedala 12..] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

2022/00024 DELG 2022-02-09 Beslut - TRV 2022/6051 - [Smedjebacken - 
Ludvika] - [REAKTORBALKAR ] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

2022/00024 DELG 2022-01-31 Beslut - TRV 2022/2246 - [Borlänge - 
Smedjebacken - Mölndal] - [Husmoduler] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 
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Diarienummer Dokumenttyp Datum  Beskrivning  Avs/Mot 

2022/00024 DELG 2022-01-27 Beslut - TRV 2022/1897 - [Smedjebacken - 
Älvdalen] - [DJY008, NJE411] - [Tryckskåp] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

2022/00024 DELG 2022-01-27 Beslut - TRV 2022/1915 - [Smedjebacken - 
Älvdalen] - [TXB17L, ESE34J] - [Tryckskåp] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

2022/00024 DELG 2022-01-21 Beslut - TRV 2022/1544 - [Smedjebacken - Örebro 
- Trollhättan och omvänt] - [YJM576, JJM60A] - 
[Grävmaskin Volvo 480] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

2022/00024 DELG 2022-01-21 Beslut - TRV 2022/1546 - [Smedjebacken - Örebro 
- Trollhättan och omvänt] - [YJM576, JJM60A] - 
[Svedala Larvkross-65..] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

2022/00024 DELG 2022-01-21 Beslut - TRV 2022/1540 - [Smedjebacken - Örebro 
- Trollhättan och omvänt] - [YJM576, Efterfordon 
(Svedala Supermulle 4 5 7)] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

2022/00024 DELG 2022-01-21 Beslut - TRV 2022/1541 - [Smedjebacken - Örebro 
- Trollhättan och omvänt] - [YJM576, JJM60A] - 
[Volvo Hjullastare L2..] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

2022/00024 DELG 2022-01-18 Beslut - TRV 2022/1078 - [Årjäng - Storfors - 
Smedjebacken och omvänt] - [YJM576, Efterfordon 
(Svedala Supermulle 4 5 7)] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

2021/00540 DELG 2022-01-27 Remissvar dnr KS 2021/0452 skickat till Säters 
kommun 

Kansliavdelningen  
Susanne Hedman Jensen 

2022/00024 DELG 2022-01-18 Beslut - TRV 2022/1078 - [Årjäng - Storfors - 
Smedjebacken och omvänt] - [YJM576, Efterfordon 
(Svedala Supermulle 4 5 7)] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 
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Diarienummer Dokumenttyp Datum  Beskrivning  Avs/Mot 

2022/00024 DELG 2022-01-13 Beslut - TRV 2022/306 - [Smedjebacken - 
Linköping] - [YMW187, XWU503] - [Takstolar i stål] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

2022/00024 DELG 2022-01-13 Beslut - TRV 2022/305 - [Smedjebacken - 
Linköping] - [RCD827, XRA047] - [Takstolar i stål] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

2022/00024 DELG 2022-01-12 Beslut - TRV 2022/852 - [Smedjebacken - 
Västerås] - [YMW187, SEW403] - [takstolar ] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

2022/00024 DELG 2022-01-12 Beslut - TRV 2022/850 - [Smedjebacken - 
Västerås] - [RCD827, SWO970] - [takstolar ] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

2022/00024 DELG 2022-01-12 Beslut - TRV 2022/302 - [Smedjebacken - 
Vänersborg] - [YMW187, XWU503] - [Takstolar i 
stål] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

2022/00024 DELG 2022-01-12 Beslut - TRV 2022/301 - [Smedjebacken - 
Vänersborg] - [RCD827, XRA047] - [Takstolar i 
stål] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 
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Tjänsteställe: Samhällsbyggnadsförvaltningen Mottagare: Kommunstyrelsen  

Handläggare: Stefan Bosbach   

E-postadress: stefan.bosbach@smedjebacken.se   

Telefonnr: 0240-66 01 51   

    

Diarienummer:    

 

Beslutsattestanter inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
Beslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning, 2022-02-08, förvaltningschefens delegation 
/3.1 Allmänt punkt 8.  

 

Räddningstjänsten Dala Mitt är ett räddningstjänstförbund för Falu, Borlänge, Säter, 

Gagnef och Ludvika kommun. RDM ska fullfölja de skyldigheter som åvilar de ingående 

kommunerna enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) 

om brandfarliga och explosiva varor (LBE) utom vad avser; samordning av 

olycksförebyggande verksamhet, att leda arbetet för att åstadkomma skydd mot andra 

olyckor än bränder (LSO kap 3 § 1) och när kommunen är att betrakta som enskild (LSO 

kap 2). Därutöver ska RDM, i skälig omfattning stödja medlemmarna i deras övriga 

arbete för skydd mot oönskade händelser.  

Handlingsprogram för det förebyggande arbetet upprättas av respektive 

medlemskommun i samarbete med RDM. 

 

 Detta samråd avser förslag på nytt handlingsprogram för räddningstjänst. 
 

Beslut 

Förvaltningschef beslutade att lämna bifogat svar till Räddningstjänsten Dala Mitt 

info@dalamitt.se 2022-02-16 

 

 

 

Underskrift:  

 

 

 

Namnförtydligande:  

Stefan Bosbach 

 

mailto:info@dalamitt.se


 

 
 

 
 
 

 
Kansliavdelningen 
Mona Jansson, 0240-660118 
mona.jansson@smedjebacken.se 
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 Kommunstyrelsen 

Meddelanden 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.                

Ärendebeskrivning 

Familje- och utbildningsnämnden beslut gällande Internkontrollplan 2022 

Familje- och utbildningsnämndens beslut gällande Uppföljning av 

internkontrollplan 2021 

Familje- och utbildningsnämndens beslut gällande Uppdrag jämlik förskola 

och skola 2022 

Slutredovisning för kommunalförbundet Region Dalarna i likvidation 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

protokoll 2022-02-08 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

protokollsutdrag gällande Godkännande av verksamhetsberättelse för 2021 

Styrgruppsmöte e-arkiv 2022-02-11 

Västerbergslagens samordningsförbund Finsam protokoll 2022-02-14 

Bolagsstyrningsrapport Barken Vatten & Återvinning AB 2021 

Överförmyndare i samverkan protokoll 2022-02-23 

Gysam styrgrupp protokoll 2021-12-10 
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