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§ 124 Dnr 2022/00343  

Riskhantering i Smedjebackens kommun genom 
egenandelsprogram i Kommunassurans 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner att ägarkommunerna i 

Kommunassurans gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för 

ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring 

inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) 

2. Nytt ägardirektiv till Kommunassurans godkänns. 

3. Kommunens ägarombud eller dennes ersättare får i uppdrag att vid extra 

bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 att rösta för 

ovanstående förslag.  

4. Nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans godkänns.  

5. Kommunens firmatecknare får i uppdrag att den 16 november 2022 ingå 

aktieägaravtalet för Smedjebackens kommuns räkning.  

6. Smedjebackens kommun ska delta i egenandelsprogrammet med en 

egenandel om lägst 1,5 mkr. Den fortsatta nivån på egenandelen 

delegeras till koncernekonomichefen att besluta om. 

Ärendebeskrivning 

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag där Smedjebackens 

kommun är en av de 72 delägarkommunerna. Kommunassurans styrelse 

föreslår nu att ägarkommunerna gemensamt ska ta nästa steg gällande 

samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att nyttja 

Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som 

försäkringsbolag. Detta genom ett Egenandelsprogram. Programmet innebär 

att självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom 

Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i 

samverkan med övriga delägarkommuner.  

Egenandelsprogrammet medför vidare möjlighet att avropa även ytterligare 

tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har 

kunnat hanterats internt i kommunsektorn. För Smedjebackens Kommun 

skulle det innebära en möjlighet att teckna försäkringar för både kommunen 

och för fastighetsbolaget Bärkehus AB. Ett annat tillval som blir möjligt är 

olycksfallsförsäkring där annan extern lösning valts idag. 

Kommunassurans föreslår att Smedjebackens kommun väljer en egenandel 

om lägst 1,5 mkr. Kommunen har ställt frågan om det går att betala in hela 

summan på en gång och detta utreds nu av bolaget. Är det inte möjligt 
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kommer kommunen fortsätta att betala försäkringspremie på ungefär samma 

nivå som idag till dess att egenandelen är uppfylld, dvs beräknat ca 5 år om 

inget oförutsett inträffar. När egenandelen är uppfylld kommer 

försäkringspremien att kunna sänkas.  Det finns dock inget hinder att 

fortsätta bygga upp en ännu högre egenandel när väl inbetalningen av 1,5 

mkr är genomförd. Beslut om den fortsatta nivån på egenandelen bör då tas 

på delegation.  

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i 

ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma den 16 

november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma 

dag. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Skrivelse ”Riskhantering i Smedjebackens kommun genom 

Egenandelsprogram i Kommunassurans” – daterad 2022-07-13 

Förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans Försäkrings AB 

Förslag till nytt aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkrings AB 

Arbetsutskottet 2022-08-23 § 77 
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Egenandelsprogram i Kommunassurans

KSAU Smedjebackens kommun
23 augusti 2022

Bakgrund

Enskild kommuns finansiella perspektiv

• Kommunen bör inte köpa för mycket försäkring – ”eld för kråkorna”.

• Delägarkommunerna i Kommunassurans har redan tagit det första viktiga steget med mer aktiv risk 
management.

• Nästa stora steg är att respektive kommun avstår från onödig del av försäkringsskydd och istället behåller 
premien i sektorn. 

Enskild kommuns praktiska perspektiv

• Svårt och dyrt att köpa kommunförsäkring.

• Hög självrisk medför administrativa utmaningar vid skada.

1
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Bakgrund - fortsättning

Bakgrund - fortsättning

Alla ägarkommuners gemensamma finansiella perspektiv

• Kommunernas köp av onödig försäkring binder även onödigt kapital för ägarkommunerna gemensamt.

• Om försäkring istället köps till rationella/optimala nivåer kan kommunernas gemensamma riskkapital nyttjas 
mer effektivt och kostnaden sänkas ytterligare (genom mer effektivt samordnat inköp av återförsäkring).

Alla ägarkommuners gemensamma praktiska perspektiv

• Eftersom ägarkommunerna har ett egenägt försäkringsbolag går det att köpa försäkring mer rationellt, med 
optimala nivåer och likväl bibehållen servicenivå vid skador. Detta är nästintill omöjligt att upphandla.

3
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Egenandelsprogrammet

• Kombination av rationell nivå av försäkringsköp och bibehållen (och utökad) servicenivå.

• Kommunen behåller risk ”i botten” till den nivå som analyser visar är ekonomiskt rationell för kommunen, 
baserat på objektiva kriterier.

• Förvaltningar och bolag i kommunkoncernen upplever försäkringen som den brukar vara –
Egenandelsprogrammet administreras av Kommunassurans och redovisas för kommunen centralt. 

• Etablerade samarbeten med försäkringsförmedlare kan fortsätta som i dag för kommuner som så önskar, 
eftersom försäkringen inte påverkas ”på framsidan”.

• Kommunen betalar årspremie som vanligt, men icke utnyttjad del av riskpremien allokeras inom 
Kommunassurans för kommunen framtida behov. 

• För kommunen innebär det en viss risk att stor skada inträffar mycket tidigt i övergångsfasen (kommer 
sannolikt att ske för någon enskild kommun). Kommunen måste då tillskjuta kapital. 
Enskilda kommuner har uttryckt önskemål om att kunna budgetera och tillskjuta kapital till hela Egenandelen 
i förväg för att uppnå ännu mer förutsägbarhet – det är fullt möjlighet men inte något krav. 

Egenandelsprogrammet – genomförda analyser

• Ingående analyser per ägarkommun har 
genomförts av försäkringsstatistikkonsulterna 
(aktuarier) hos Nordisk Aktuarservice ApS i 
Köpenhamn.

• Analysmodellen tar hänsyn till följande parametrar 
per kommun.

• Alla 72 ägarkommuners gemensamma 
skaderesultat över många år.

• Värde av alla försäkrade byggnader och övrig 
egendom hos respektive kommun.

• Invånarantal i kommunen.
• Hur skadedrabbad den enskilda kommunen 

är.
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Egenandelsprogrammet – genomförda analyser

• För att Egenandelsprogrammet ska passa kommuner av alla storlekar har analyserna genomförts nivåvis
enligt följande.

1. Upp till ett prisbasbelopp
2. Upp till 1,5 mkr per år
3. Upp till 3 mkr per år
4. Upp till 5 mkr per år
5. Upp till 10 mkr per år
6. Upp till 15 mkr per år
7. Upp till 25 mkr per år
8. Över 25 mkr per år

• Nivåerna är det belopp som respektive kommun bör behålla sin egen risk inom – där köp av försäkring på 
lägre nivåer är direkt onödigt.

Analysresultat, Smedjebackens kommun

7
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Genomförd analys

• För Smedjebackens kommun är det uppenbart rationellt att avstå från att köpa försäkringsskydd upp till ett 
belopp om 1,5 mkr per år.

• Även för nivån upp till 3 mkr per är det rationellt att avstå från att köpa försäkringsskydd, men tidshorisonten 
innan det är tydligt lönsamt är längre (hela 35 år).

• Även för högre nivåer är det teoretiskt rationellt att avstå från försäkringsskydd, men här blir tidshorisonten 
så lång att försäkring istället för köpas för att jämna ut resultatet tillsammans med andra kommuner.

• För Smedjebackens kommun är det rationellt att behålla risk motsvarande ett belopp om 1,5 mkr per år i 
egenandel.

• Analys på denna detaljerad nivå har gjorts för var och en av de 72 delägarkommunerna i Kommunassurans 
och har presenterats för varje kommun. 

• Analysen ännu så länge genomförd för enbart respektive kommun, men kan enkelt göras även inkl. 
kommunkoncern. Utfallet kan då bli annorlunda.

Motsvarande analys för alla 72 kommuner gemensamt

• Analysmodellen kan även användas för alla 72 delägarkommuner gemensamt (dvs. för Kommunassurans) för 
analys av när kommunerna gemensamt bör avstå från att köpa återförsäkringsskydd – detta sänker 
kostnaden ytterligare för kommunerna.

9
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Icke-finansiella fördelar med Egenandelsprogram

• Möjlighet att hantera hela kommunens koncerns riskbehov samlat.
• Kommunförsäkring
• Kommunalt bostadsbolag
• Elevolycksfall
• Övriga kommunala bolag (initialt inte energiproduktion/avfall) 
• Även mindre försäkringsomfattningar

• Mer aktivt skadeförebyggande arbete.

Icke-finansiella fördelar med Egenandelsprogram

• Biträde vid upprättande av upphandlingsunderlag avseende försäkring.

• Rådgivning i riskfrågor.

• Skadereglering utanför det försäkrade området.

• Deltagande i kommunens risk- och säkerhetsorganisation (överlämning av försäkringsansvarigrollen).

• Eftersom riskarbetet sker i ett kommunalt bolag så motsvarar kommunens kostnad enbart självkostnaden –
mycket få kommuner har möjlighet att samla riskkompetens och skadeexpertis internt. Gemensamt 
kompetenscenter.
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Vad händer härnäst?

• Maj/juni Detaljerad analysresultat och ingående information/underlag tillställs respektive
kommun.

• Sommar/tidig höst Möjlighet till enskilt möte med Kommunassurans för varje kommun. 

• 16 november 2022 Extra bolagsstämma för ägarnas beslut (bland annat ägardirektiv och ägaravtal).

• De kommuner som önskar delta i Egenandelsprogrammet (förhoppningsvis de flesta) beslutar om 
kommunens egenandelsnivå och har möjlighet att nyttja programmet från 2023. 

• Kommunerna bör ansluta redan 2023, men kommunala bolag under deltagande kommuner kommer att 
behöva anslutas över flera år (beroende på befintliga upphandlade försäkringsavtal).

• Kommunerna tar kontrollen över sin egen risksituation.

13
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Riskhantering i Smedjebackens kommun genom Egenandelsprogram i 
Kommunassurans  
 

Denna handling utgör underlag till Smedjebackens kommun i enlighet med § 16 i Kommunassurans 

bolagsordning1, enligt vilken Kommunassurans ska informera delägarkommunerna om frågor av större 

vikt senast två månader innan en bolagsstämma där frågan ska behandlas.  

 

Frågan om införande av kommunala egenandelar i Kommunassurans – vilket kortfattat innebär 

självförsäkring inom Kommunassurans ram av kommunens mindre skador och administration av 

kommunens skador i samverkan med övriga delägarkommuner – föreslås av Kommunassurans styrelse 

behandlas vid en extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022. Enligt 

bolagsordningen får kallelse till bolagsstämma inte skickas ut tidigare än sex veckor innan stämman, 

men i avsnitt 7.2 nedan finns en redogörelse för vad den kallelse som kommer att skickas ut den 

6 oktober 2022 kommer att innehålla.  

 

Denna handling utgör även underlag för Smedjebackens kommuns beslut om egenandelsnivå för 

kommunen. 
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Riskhantering i Smedjebackens kommun genom 
Egenandelsprogram i Kommunassurans  
 
1. Sammanfattning 
 

Avsnitt 1 i denna skrivelse (sidorna 3-4) är en sammanfattning av skrivelsen. Sammanfattningen är mer 

avsedd att fungera som en introduktion till frågan om Egenandelsprogrammet i Kommunassurans än att 

ge djupare kunskap. Avsnitt 1 kan användas separat som underlag för tjänstepersoner och politiker inom 

respektive kommun som behöver en introduktion utan att behöva sätta sig in i alla detaljer. 

 

1.1. Förslag 
 

Kommunassurans styrelse föreslår att ägarkommunerna gemensamt ska ta nästa steg gällande samverkan 

om risk- och försäkringsfrågor, genom att nyttja Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets 

renodlade roll som försäkringsbolag. Egenandelsprogrammet innebär kortfattat att självförsäkring av 

kommunens frekvensskador och andra skador inom angivna nivåer görs av kommunen, men inom 

Kommunassurans ram, samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med övriga 

delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig kostnadsminskning och 

administrationssamverkan medför effektivitetsvinster. Egenandelsprogrammet medför även andra 

fördelar för ägarkommunerna, exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att 

internförsäkra även försäkringsformer som inte tidigare har kunnat hanterats internt i kommunsektorn. 

 

1.2. Behov som förslaget hanterar 
 

De behov hos kommunerna/kommunkoncernerna som har föranlett förslaget och som avhjälps genom 

Egenandelsprogrammet är följande. 

 

• Det blir gradvis allt dyrare och svårare att försäkra svenska kommuner. Även vissa andra 

försäkringsskydd som köps av kommuner/kommunkoncerner (exv. elevolycksfall, försäkring för 

kommunala bostadsbolag och försäkring för kommunal energiproduktion) är numera dyrt.   

• Många kommuner köper i dagsläget alldeles för mycket försäkring, framför allt försäkringsskydd 

på för låga nivåer men ibland även rent onödiga försäkringar. 

• Få kommuner har resurser att på egen hand hantera skador som har inträffat, speciellt inte vid 

skadeståndskrav och personskador. Detta gör att kommuner ofta väljer att köpa en traditionell 

försäkring enbart i syfte att få biträde med administration, trots att det rent riskmässigt inte är 

motiverat att köpa försäkringsskydd. Detta är ett både dyrt och ineffektivt sätt att lösa en 

administrativ utmaning. 

• Många kommuner har behov av stöd i riskfrågor även utanför det kärnområde som typiskt sett 

omfattas av kommunförsäkringen eller koncernbolagens försäkringar. Sådant stöd efterfrågas 

oftast med det kommunala perspektivet som utgångspunkt. 

• En stor andel av kommunsektorns kostnader för risk- och försäkring lämnar i dagsläget 

kommunsektorn i onödan. Dessa medel skulle istället kunna återinvesteras som exempelvis 

skadeförebyggande åtgärder eller premiesänkning. 
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1.3. Egenandelsprogrammet 
 

Förslaget till Egenandelsprogram innebär i korthet följande. 

 

• Försäkring tecknas som utgångspunkt på samma sätt som i dag. Tjänstepersoner hos 

förvaltningar och kommunala bolag upplever ofta ingen skillnad och i den mån de märker 

skillnad så är det i form av ökad servicegrad. Kommunens eventuella samarbete med 

försäkringsförmedlare kan fortsätta som tidigare. 

• Rent finansiellt ansvarar kommunen (centralt) själv för frekvensskador och lägre nivåer av större 

skador i kommunen och kommunkoncernen upp till en fastställd årlig nivå som kallas 

kommunens egenandel. Riskpremien i egenandelen öronmärks inom Kommunassurans för 

respektive kommun, inkl. kommunkoncern, och kan användas för kommunens egna skador, 

skadeförebyggande arbete och när egenandelen innehåller tillräckligt med medel även för 

framtida premiesänkning så att försäkringskostnaden över tid reduceras väsentligt. 

• Kommunen får fortlöpande rapport om hur kostnaden respektive år bör allokeras mellan 

förvaltningar och bolag. Särskild rapport kan lämnas inför budgetarbetet hos kommunen och 

koncernen. 

• Kommunassurans analyserar och lämnar förslag till rationell nivå på egenandel, baserat på 

respektive kommuns – eller i förekommande fall kommunkoncerns – förutsättningar. Förnyad 

analys kan göras närhelst kommunens behov förändras, exempelvis om kommunen beslutar att 

ytterligare kommunalt bolag ska ingå i kommunens egenandel. 

• Kommunerna får möjlighet att – med utgångspunkt i sin egenandel – analysera, försäkra och 

hantera även andra försäkringsbehov än kommunförsäkringen, exempelvis elevolycksfall och 

riskexponering för kommunalt bostadsbolag. 

1.4. Lämplig egenandelsnivå för Smedjebackens kommun 
 

Resultatet av analysen visar avseende Smedjebackens kommun att det är riskstatistiskt rationellt för 

kommunen att i egenandel hålla ett belopp upp till 1,5 mkr per år. 

 

1.5. Praktiska frågor 
 

Praktisk hantering av förslaget föreslås ske enligt följande. 

 

• Varje kommun kan boka in ett möte med Kommunassurans under perioden mitten av juli – 

inledningen av oktober 2022 för diskussion om vad förslaget innebär för just den kommunen. Det 

föreslås att ekonomichefen ansvarar för att organisera mötestidpunkt och boka mötet. 

• Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i ägardirektiv till 

Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma den 16 november 2022 och att det i 

anslutning till bolagsstämman ingås ett nytt ägaravtal mellan kommunerna. 

• Respektive kommuns egenandelsnivå fastställs snarast efter fattat bolagsstämmobeslut. 

• Egenandelsprogrammet är i kraft från 1 januari 2023, men sannolikt kommer inte alla 

delägarkommuner att hinna nyttja det redan från första året. 

• För att Egenandelsprogrammet ska få full effekt för både respektive kommun och för 

ägarkommunerna som grupp behöver en stor andel av kommunerna delta – såklart helst alla 

kommuner. Det är inte nödvändigt att varje enskild delägarkommun deltar redan inledningsvis, 

men de fördelar som programmet medför kommer endast att vara tillgängligt för deltagande 

ägarkommuner.   
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2. Inledning 
 
2.1. Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans 
 

Kommunassurans har under mer än 17 år varit delägarkommunernas försäkringsbolag för att i 

samverkan hantera risk- och försäkringsfrågor. Den rättsliga situationen har över åren skiftat, vilket har 

medfört att ägarkommunerna har nyttjat det egna försäkringsbolaget på olika sätt i olika faser. Styrelsen 

föreslår nu att delägarkommunernas samverkan genom Kommunassurans ska fördjupas och blir mer 

proaktiv. 

 

Åren 2005 – 2007, garant för kommunförsäkring skulle kunna tecknas samt konkurrensfrämjande  

När bolaget bildades år 2005 visade det sig att det inte förelåg möjlighet att internupphandla 

försäkringsskydd från det egna försäkringsbolaget, så som ursprungligen var tänkt. De tidiga 

styrdokumenten för Kommunassurans kom därför att fokusera på den konkurrensfrämjande och 

premiesänkande uppgiften samt säkerställande av att kommunerna inte skulle stå utan 

kommunförsäkring. Dessa var under några inledande år Kommunassurans huvudsakliga uppgifter. 

 

Åren 2007 – 2018, ökad andel samverkan om försäkring genom Kommunförsäkring 

När möjligheten till internupphandling uppkom – först genom Teckal-domen m fl domar från EU-

domstolen, sedan med tillfällig lagstiftning i LOU och till sist genom ett permanent undantag i LOU 

(numera i 3 kap. LOU) – började fler och fler ägarkommuner att internupphandla försäkringsskydd för 

kommunen och kommunkoncernen hos Kommunassurans. Speciellt i den senare delen av perioden 

kunde Kommunassurans, tack vare att resurser frigjordes från arbetet med att lämna LOU-anbud, 

fokusera mer på service till ägarkommunerna inom näraliggande områden. Under perioden infördes 

också ett premieåterbäringsprogram, genom vilket stora delar av icke utnyttjad premie har återbetalats 

till försäkrade ägarkommuner över åren. 

 

Åren 2018 -2022, samverkan om risk och försäkring 

Omkring år 2018 var situationen sådan att nästan alla kommuner hade valt att till självkostnadspris 

internupphandla försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkringen) och även för ett stort 

antal av kommunernas organisationer såsom kommunfastighetsbolag (dock ej kommunala bostadsbolag), 

kommunalförbund och VA-bolag. I dagsläget är det av de 72 ägarkommunerna hela 66 kommuner som 

har internupphandlat sitt försäkringsskydd och endast en som har LOU-upphandlat försäkringsskyddet 

hos Kommunassurans. Övriga fem delägarkommuner har valt att inte alls avropa tjänster från 

Kommunassurans. Dessa få delägarkommuner får sägas fortfarande nyttja bolaget enbart 

konkurrensfrämjande. Under denna period har bolaget bland annat utvecklat verktyg för 

skadeförebyggande internkontroll hos kommunerna och ökat riskbesiktningarna i skadeförebyggande 

syfte.  

 

Åren från 2023 och framåt, fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor (Egenandelsprogram) 

Styrelsen i Kommunassurans föreslår att ägarkommunerna nu tar nästa gemensamma steg i samverkan 

gällande risk- och försäkringsfrågor, genom att bolaget till ägarkommunerna tillhandahåller konkret och 

genomanalyserad information om lämplig nivå för varje kommun där försäkring inte behöver köpas. I 

spannet under den nivå där respektive kommun inte bör köpa försäkring föreslås istället att 

Kommunassurans administrerar kommunens skador (även det till självkostnadspris) och att icke 

utnyttjad riskpremie hos Kommunassurans ackumuleras öronmärkt för respektive kommun för 
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användande när lite större skador inträffar. I praktiken innebär förändringen att kommunerna inom valda 

nivåer behåller all icke utnyttjad riskpremie för framtida premiekostnader och för att ha kapital 

tillgängligt hos Kommunassurans de år då större skador inträffar. Förutom att denna förändring innebär 

en långsiktig kostnadssänkning för kommunerna (när det i egenandelen har ackumulerats tillräckligt 

kapital för kommunens behov) så möjliggör det även för kommunerna att nyttja Kommunassurans för 

andra risk- och försäkringsändamål än själva kommunförsäkringen (inkluderande exempelvis 

skadereglering utanför försäkrat område som nederbördsskador, möjlighet att lägga till 

elevolycksfallsförsäkring, möjlighet att lägga till kommunala bostadsbolag samt rätt att nyttja bolaget för 

risk- och försäkringsadministrativa uppgifter i den utsträckning som respektive kommun önskar). 

Egenandelsprogrammet är tänkt att på sikt byggas ut så att kommunkoncernernas hela risk- och 

försäkringsbehov (utom motorfordonsförsäkring) kan administreras genom Kommunassurans för 

kommuner som så önskar. Förändringen föreslås av styrelsen vara frivillig för kommunerna, men för att 

en förändring som denna ska få avsedd kostnadssänkande och effektiviserande verkan även för 

delägarkommunerna som grupp i relationen mot den externa återförsäkringsmarknaden så krävs att de 

flesta av delägarkommunerna deltar. På grund av att många av de kommunala bolag som i dag inte är 

skyddade genom Kommunassurans (främst kommunala bostadsbolag) har gällande fleråriga 

försäkringsavtal kommer förändringen att genomföras gradvis från och med 2023. 

 

 

2.2. Kommuner bör inte köpa mer försäkring än vad som behövs 
 

Svenska kommuners inköp av försäkringstjänster i allmänhet liknar mer hur småföretag och 

privatpersoner köper försäkring än hur stora verksamheter tecknar försäkringsskydd. Småföretag och 

privatpersoner samt även många kommuner köper ofta färdigpaketerade försäkringslösningar med låga 

självrisker och dessutom tyvärr alldeles för mycket försäkringskapacitet.  

 

Stora verksamheter som industrikoncerner och även mellanstora företag börjar ofta i en annan ända, 

nämligen genom att se på vilka risker som förekommer i verksamheten, vilka av dessa som kan hanteras 

internt och vilka som måste försäkras. Den historiska bakgrunden till att kommunsektorn allmänt sett 

överförsäkrar sig, både vad gäller köp av försäkring med alltför låga självrisker och vad gäller 

försäkringar som kommunen inte har behov av, är sannolikt att det inte har legat i försäkringsbolagens 

intresse att erbjuda försäkringslösningar med högre riskandel hos kommunerna själva.2 Inte heller när 

kommunerna började anlita från försäkringsbolagen fristående försäkringsförmedlare3 har några mer 

genomarbetade analyser för att kunna minska kommunernas försäkringsinköp till mer rationella nivåer 

presenterats, varför kommunsektorns sätt att köpa försäkring väsentligen inte har ändrats under åtskilliga 

decennier. 

 

Smedjebackens kommun och övriga kommuner som är delägare i Kommunassurans eller annat 

kommunsektorinternt försäkringsbolag (ofta kallade kommuncaptive) har såklart tagit det första viktiga 

steget mot en mer aktiv hantering av sin risksituation, genom att man har säkerställt möjligheten att 

teckna försäkringsskydd inom kommunsektorn till självkostnadspris och med möjlighet till återbäring på 

icke utnyttjad premie. Som tidigare har beskrivits under ägarsamråd i Kommunassurans så föreslår 

bolagets styrelse att delägarkommunerna gemensamt tar nästa stora steg i en effektiv kommunal 

hantering av kommunernas risker. Eftersom Kommunassurans är Smedjebackens kommuns och övriga 

 
2 För några decennier sedan förekom det att försäkringbolag resonerade i termer av ”ju mer som försäkras, desto mer 

premiekronor till försäkringsbolaget och desto högre provision till den som har sålt försäkringen”. Även om 

försäkringsbranschen inte längre fungerar på detta sätt så har upphandlingspraxis avseende kommunförsäkring satt sig. 
3 Konsultgruppen försäkringsförmedlare kallades tidigare försäkringsmäklare. 
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delägarkommuners egna försäkringsbolag finns förutsättningar för kommunerna att kombinera 

traditionellt inköp av försäkring med standardiserade nivåer i det vanliga löpande försäkringsavtalet (för 

att säkerställa effektiv administration i förvaltningarna) med aktiv analys av vilka risknivåer på årsbasis 

som det är rationellt för den enskilda kommunen att behålla i sin egenandel (ur ett rent 

riskhanteringsperspektiv, som administreras av Kommunassurans och frekvent återredovisas till 

kommunen centralt). Kommunernas risk- och försäkringsadministration och risköverföring till försäkring 

kommer därmed att i betydligt högre grad likna hur stora företag arbetar med frågorna, t ex de 

industrikoncerner som har egna koncerninterna försäkringsbolag (s.k. captive). 

 

Kommunassurans bedömning är att samtliga svenska kommuner är tillräckligt stora för att en aktiv 

bedömning av lämplig nivå för försäkring bör genomföras. Även de mindre kommunerna är nämligen att 

betrakta som relativt stora försäkringsköpare, om man jämför med företagsförsäkringsmarknaden i 

allmänhet.  

 

Utmaningarna för kommunerna består av dels att hitta vilken nivå som är rationell och dels av hur 

administrationen ska lösas. Vår uppfattning är att vi genom Egenandelsprogrammet kan presentera en 

hållbar lösning för ägarkommunerna vad gäller båda dessa utmaningar. 

 

 

2.3. Kommunernas gemensamma inköp av återförsäkring kan effektiviseras  
 

Ett annat skäl till att det är lämpligt för delägarkommunerna i Kommunassurans att ta ett kliv framåt när 

det gäller riskhanteringen är att svårigheterna för svenska kommuner att köpa försäkring kvarstår och att 

det fortfarande är ganska dyrt. När de grundande kommunerna bildade Kommunassurans år 2005 var 

anledningen att priserna för svenska kommuner under många år hade rakat i höjden och att det även hade 

blivit svårt för kommunerna att ens få anbud vid upphandling av försäkring. 

 

Kommunassurans har under drygt 17 år bidragit till att kommunernas pris för försäkring har hållits nere 

jämfört med vad situationen hade varit utan Kommunassurans, men de nivåer som kommunerna köper 

försäkring på gör att det även fortsatt krävs ett relativt stort premieuttag. De mekanismer som från början 

föranledde att det var dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring har heller inte hanterats, 

utan kvarstår i relativt oförändrad form. I dagsläget är det fortfarande svårt och dyrt för kommuner att 

köpa försäkring och även köp av återförsäkring4 på en internationell marknad är dyrt, när det är svenska 

kommuner som har den underliggande risken som återförsäkras. Genom en mer aktiv 

riskhanteringsprocess, där rationella nivåer för respektive kommun analyseras och bestäms samt när 

samma process genomförs för de risker som delägarkommunerna bär gemensamt genom 

Kommunassurans, så uppnås totalt sett en mycket mer hållbar risksituation för sektorn. Mindre 

försäkringspremier och återförsäkringspremier kommer att lämna sektorn, när både varje kommun och 

delägarkommunerna som grupp/Kommunassurans köper mindre försäkringskapacitet.  

 

Mer försäkringstekniskt uttryckt kan relationen mellan ägarkommunerna som grupp och 

återförsäkringsmarknaden (via Kommunassurans) beskrivas som att den så kallade riskkapaciteten som i 

dagsläget köps av återförsäkrare istället nyttjas så nära kommunerna som möjligt inom de nivåer där det 

går att analysmässigt konstatera att det handlar om ”byte av pengar” och som därför ändå inte bör 

 
4 Återförsäkring kallas ett försäkringsbolags köp av försäkring som skydd för mycket stora skador. Alla försäkringsbolag 

köper återförsäkring i någon mån för att lagstadgad solvenskvot ska uppnås. Eftersom Kommunassurans är ett 

kommuncaptive kan Kommunassurans köp av återförsäkring ses som ett samordnat inköp av försäkring för mycket stora 

skador för hela delägarkommunkollektivet gemensamt. 
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försäkras externt. Nyttjandet av riskkapacitet flyttas inom dessa nivåer både från ägarkommunerna som 

grupp /Kommunassurans till enskild kommun och från externa återförsäkrare till ägarkommunerna som 

grupp/Kommunassurans, dvs i båda fallen närmare ägarkommunerna.  

 

Det ska åter understrykas att flytt av nyttjande av riskkapacitet närmare kommunerna enbart sker inom 

de nivåer där genomförda analyser visar att det är rationellt för respektive kommun respektive rationellt 

för kommunerna som grupp/Kommunassurans.  

 

 
3. Varför det är svårt och dyrt för svenska kommuner att köpa försäkring 
 

Svenska kommuner äger egendom som är utsatt för annan typ av riskexponering än andra organisationer, 

nämligen skolor. Svenska skolor utsätts för betydligt mer skador än skolor i andra jämförbara länder och 

även för betydligt mer skador än byggnader av liknande värde i andra sektorer i Sverige. Anledningen är 

att förekomsten av uppsåtliga skador på svenska skolor (anlagda bränder och vattenskador till följd av 

”pluggade” avlopp) som saknar motstycke i andra länder och andra delar av samhället. Problematiken 

med uppsåtliga skador på skolor i Sverige har inte kunnat reduceras markant under de senaste 

decennierna.  

 

Förutom skador på skolor förekommer andra typer av skador som är frekvent förekommande specifikt i 

kommunkoncerner, exempelvis är vattenskador inom de kommunala bostadsbolagen en tydligt 

överrepresenterad skadetyp.  

 

En annan förklaring till att det är dyrt och svårt för svenska kommuner att köpa försäkring är att 

kommunernas riskaptit5 har varit mycket begränsad i förhållande till de frekvent återkommande skador 

som sektorn uppvisar.  

 

 
4. Riskhantering i kommuner 
 

Alla verksamheter är utsatta för olika typer av risker som måste hanteras. Risker som hör till de områden 

som inte går att försäkra (exv. risken att medarbetare slutar eller risken att kommuninvånarna tappar 

förtroendet för kommunens administration) hanteras inte här, utan enbart de risker som det är möjligt för 

kommunerna att samverka om genom Kommunassurans.  

 

4.1. Identifiera risker och beslut om hur risken ska hanteras 
 

För att en risk ska kunna hanteras måste den förstås först identifieras. Risksituationen hos kommuner är 

relativt lika och de flesta kommuner har god insikt i sina riskexponeringar. När nya risker uppstår så 

följer såväl kommunerna själva, Kommunassurans och kommunernas försäkringsförmedlare 

utvecklingen och vidtar lämpliga åtgärder, inklusive försäkring när det är motiverat. 

 

  

 
5 Med riskaptit förstås i detta sammanhang kommunens vilja att ta risk (vilken typ av risk det är rationellt för kommunen att ta 

och hur mycket risk av den typ som kommunen bör ta). 
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Typiskt sett hanteras en identifierad risk genom att den förebyggs/undviks/reduceras, förs över på någon 

annan eller att den accepteras. 

 

   
Förebygga/undvika eller reducera risken Överföra risken till annan Acceptera risken 

 

 

 

4.2. Förebygga, undvika och reducera risk 
 

Det bästa sättet att minska kostnaden för risk är förstås att se till att risken förebyggs/reduceras eller 

undviks. I samma utsträckning som risken minskas eller elimineras så minskar eller upphör kostnaden 

för risken. Att helt förlita sig på att en risk kan undvikas anses ofta inte tillräckligt, utan oftast 

kombinerar en kvalificerad risk management-aktör riskreducerande arbete med köp av försäkring för 

kvarstående osäkerhetsfaktorer. 

 

Att det aktiva riskreducerande arbetet, ofta kallat skadeförebyggande, har hög prioritet är en 

förutsättning för att kostnaden för risk inte ska bli allt för stor, oavsett om det handlar om en familjs 

hemförsäkring, en fordonstillverkares riskhanteringsprogram eller en kommuns riskhantering. 

 

Redan i dag ingår det i ägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans att främja kommunernas 

skadeförebyggande arbete. Kommunassurans önskar dock att genom Egenandelsprogrammet möjliggöra 

för de kommuner som önskar att samverka med aktivt och konkret arbete från skadeingenjörstjänster 

från Kommunassurans (till självkostnadspris, där dessutom kommunens kostnadsställe inom Egenandels-

programmet kan svara för delar av kostnaden). 

 

 

4.3. Överföra risk till annan 
 

4.3.1. Ansvarsbegränsning i upphandling och avtal 
 

Ett sätt att överföra risk till annan är att i upphandlingar och avtal fördela vilken risk som ska bäras av 

kommunen och vilken risk som ska bäras av leverantörer och andra samarbetspartners till kommunen.  

 

Tyvärr återstår det ganska mycket för kommunsektorn att utveckla när det gäller avtalad 

ansvarsfördelning och ansvarsbegränsning. Ett tydligt exempel är upphandling av IT-tjänster, där många 

kommuner accepterar ansvarsbegränsning motsvarande tjänsteleveransens värde, vilket innebär att 

leverantören bär ett mycket begränsat ansvar för skador som orsakas genom tjänsten och kommunen 

istället ett omfattande ansvar. 

 



 
 

10 (22) 

 
 
 
 
 

ommunassurans Syd
Försäkrings AB

Att samverka i frågor som gäller ansvarsbegränsning och avtalad ansvarsfördelning omfattas inte av 

förslaget till Egenandelsprogram, men när arbetet gällande risk- och försäkringsfrågor framöver sker i 

närmare samarbete mellan kommunerna och Kommunassurans kommer det att vara naturligt att 

erfarenheterna även från detta område överförs mellan kommunerna genom Kommunassurans. Redan i 

dag deltar Kommunassurans i mindre omfattning i vissa kommuners arbete med ansvarsbegräsningar.    

 

4.3.2. Försäkring 
 

Ett annat sätt att överföra risk till annan är att genom ett försäkringsavtal överföra risken till ett 

försäkringsbolag, vilket innebär att risken sprids ut på en större grupp försäkrade. I Kommunassurans 

utgörs denna grupp av försäkrade av nästan alla de 72 delägarkommunerna och deras koncerner. 

 

En kommun som tecknar försäkring kan aldrig på förhand räkna med att försäkringen ska ge ett positivt 

netto. Sett över tid kan den totala premien för ett försäkringskollektivs försäkringar aldrig vara lägre än 

försäkringskollektivets samlade skador (eftersom skadorna ska betalas med premie). Ju större en 

försäkringsköpare är och ju mer avgränsat kollektiv som försäkringsköparen tillhör, desto större 

sannolikhet att kostnaderna för skador allokeras till varje enskild försäkringsköpares premie. Ett mer 

tydligt avgränsat riskkollektiv än svenska kommuner är svårt att tänka sig, så kommuner måste räkna 

med att själv få betala alla frekvent förekommande skador, oavsett om det sker direkt i resultaträkningen, 

via en traditionell försäkringspremie eller genom en annan process. Det viktiga i sammanhanget för 

kommuner är att kunna fastställa den mest rationella metoden för att hållbart kunna hantera sina 

riskexponeringar. 

 

Att betala för sina egna frekvensskador genom en vanlig försäkringspremie är inte ekonomiskt lönsamt, 

utan innebär bara ett sätt att byta pengar fram och tillbaka mellan försäkringsköparen och 

försäkringsbolaget, vilket medför transaktionsförluster och i förekommande fall externa vinstuttag. Egna 

analyserbara frekvensskador är det ur en strikt ekonomisk synvinkel bättre att hantera direkt i 

resultaträkningen eller på annat likvärdigt sätt. 

 

Försäkring bör köpas på en nivå så att enbart konsekvenserna av verkligt oförutsedda skador överförs till 

försäkringsbolaget och sprids ut på försäkringskollektivet. De blå staplarna nedan illustrerar ett antal 

skador som inträffar i en hypotetisk kommun över ett antal år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skador som det är ekonomiskt rationellt att försäkra 

 

 
Skador som bara innebär ”byte av pengar med transaktionsförluster” om de försäkras 
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Ett problem för de flesta kommuner är att det inte går att inskränka beslutet om vilka skador som ska tas 

i resultatet till att enbart handla om den strikt ekonomiska frågan. De flesta kommuner saknar nämligen 

egna resurser i form av skadereglerare och annan försäkringskunnig personal för att kunna administrera 

och reglera inträffade skador i en traditionell självförsäkringslösning. Speciellt tydligt är avsaknaden av 

skaderegleringspersonal hos kommunerna när det handlar om skadeståndskrav/ansvarsskador och 

olycksfallsskador där personskadeutredningar behöver genomföras. 

 

Om ägarkommunerna beslutar att samverka om risk- och försäkringsfrågor i mer avancerad form 

kommer både möjligheten att enbart köpa traditionell försäkring överstigande de nivåer som analyserna 

visar är rationellt och möjligheten att nyttja skadeadministrativa tjänster inom egenandelen att föreligga 

för kommunerna. Att ha möjligheten till båda dessa samtidigt är det nästan bara organisationer som äger 

ett eget försäkringsbolag som kan ha. Ägarkommunerna i Kommunassurans har hitintills inte nyttjat 

denna fördel av att äga ett eget försäkringsbolag. 

 

 

4.4. Acceptera risk 
 

Att acceptera en risk utan att vidta några åtgärder är oftast en sista utväg när det inte föreligger någon 

möjlighet att reducera risken eller att överföra den på annan. Mindre risker kan vara godtagbart att 

acceptera, men för större risker bör insatser vidtas för att de ska kunna hanteras. Vid mer aktiv 

kommunal samverkan finns förutsättningar att utveckla även nya försäkringsformer när större 

riskområden som inte kan accepteras uppstår eller identifieras för kommunsektorn. Här är fördjupad 

samverkan genom det egna försäkringsbolaget lämpligt, eftersom det sannolikt är få kommuner som har 

egna resurser för att analysera uppkommande riskområden. 

 

 

5. Kommunernas egenandelsprogram 
 

Kommunassurans har under en tid arbetat med projektet Egenandelsprogram, där syftet är att möjliggöra 

för ägarkommunerna att nyttja sin betydande risktolerans6 till att anta en riskaptit där man avstår från att 

köpa externt försäkringsskydd inom rationella nivåer, för att undvika att pengar byts fram och tillbaka 

mellan kommunsektorn och försäkringsbranschen. Vid långsiktigt pengabyte mellan kommunsektorn 

och försäkringsbranschen är kommunerna den tydliga förloraren, pga. transaktionskostnader och uttag av 

vinst som inte kommer kommunerna till nytta. 

 

Den lösning för delägarkommunerna som Kommunassurans har tagit fram innebär att kommunerna, om 

så önskas inklusive även kommunkoncernen, har möjlighet att i en avgränsad egenandel inom 

försäkringsbolaget avsätta den del som statistiskt sett inte bör försäkras, medan administrationen och 

skaderegleringen hanteras som hittills genom samverkan i Kommunassurans. Riskpremien för den 

ekonomiskt rationella nivån hålls på detta sätt avgränsad inom Kommunassurans för respektive kommun 

(centralt), medan kommunens tjänstepersoner i de olika förvaltningarna och bolagen inte kommer att 

uppleva annat än att de anmäler en försäkringsskada ”som vanligt”. En snarlik lösning tillämpar Malmö 

stad redan i samarbete med Kommunassurans sedan åtskilliga år, även om Malmö stad i kraft av sin 

storlek även har egna resurser för frekvensskadeadministration. Strängt taget innebär 

Egenandelsprogrammet att en möjlighet som i allt väsentligt liknar Malmö stads lösning görs tillgänglig 

 
6 Med risktolerans förstås i detta sammanhang kommunens förmåga att ta risk (vad balansräkningen tål innan kommunen 

skadas allvarligt). 
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för alla delägarkommuner på den nivå som är rationell för respektive kommun. Eftersom 

Kommunassurans har delägarkommuner av alla storlekar har programmet utvecklats så att det passar alla 

kommuners behov. 

 

Positiva följdeffekter av Egenandelsprogrammet är att det möjliggör för kommunerna att nyttja sitt egna 

försäkringsbolag för ytterligare försäkringsbehov än i dag (t ex elevolycksfallsförsäkring och försäkring 

för kommunala bostadsbolag), vilket ytterligare minskar behovet av extern upphandling av försäkrings-

skydd. De 72 delägarkommunerna i Kommunassurans (nästan en fjärdedel av Sveriges kommuner) är 

tillsammans en kraftfull aktör som genom Egenandelprogrammet kan samverka för alla kommuners 

bästa, inte enbart gällande rena kommunförsäkringsfrågor utan även riskhantering och köpkraft gällande 

återförsäkring. Denna möjlighet bör ägarkommunerna nyttja maximalt. 

 

 
5.1. Vad som bör försäkras och vad som inte bör försäkras 
 

En central utgångspunkt för risk management är att varje enskild organisation som är utsatt för en 

riskexponering själv måste betala för de egna risker som inträffar återkommande (frekvensskador). 

Betalningen kan ske antingen genom att den som är utsatt för riskexponeringen själv betalar för skadan 

efter att den har inträffat eller genom försäkringspremie för att försäkra risken innan skadan har inträffat.  

 

Över en längre period kommer det alltid att vara dyrare att försäkra en frekvensskadeexponering än att 

själv betala för inträffade frekvensskador. När det gäller skador av katastrofkaraktär är förhållandena 

normalt de omvända – det är i längden mer rationellt att dela på risken med andra genom den 

riskspridning som en försäkringslösning kan erbjuda. 

 

Kommunassurans har ägarkommunernas uppdrag att på bästa sätt bistå kommunerna med riskhantering. 

Ett viktigt led i detta arbete är att bistå kommunerna med analys och bedömning av vilka risk-

exponeringar hos respektive kommun som bör försäkras och vilka riskexponeringar som det är mer 

rationellt att kommunen själv svarar för.  

 

 

5.2. Administration 
 

Den teoretiska risk management-bedömningen har en stor brist, nämligen att det för många 

organisationer inte är praktiskt möjligt att administrera de skador som inträffar under den nivå som enligt 

en strikt ekonomisk utgångpunkt bör bäras själv utan försäkring. Sådan administration (skadereglering 

under självrisk) är ofta ganska svårt eller dyrt att köpa från försäkringsbolag verksamma på den allmänna 

marknaden, men är helt okomplicerad när kommunerna instruerar sitt egna försäkringsbolag att sköta 

den. En viktig del av förslaget till Egenandelsprogram i Kommunassurans är att kommunernas 

skadeadministration inte ska öka, utan tvärtom underlättas betydligt. 

 

 

5.3. Kommunkoncernen 
 

Om kommunen önskar att även bolag med flera organisationer i kommunkoncernen ska ingå tar 

kommunen ansvar för risksituationen i dess helhet. Om kommunen önskar att kommunkoncernen ska 

ingå i Egenandelsprogrammet så sker det således inom ramen för kommunens egenandel. Nivån för 

kommunens egenandel anpassas efter vilka riskexponeringar som kommunen vill ska ingå. Analys av 
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rationell nivå sker då med bolagen och andra organisationer i koncernen inkluderat. Det som i denna 

skrivelse beskrivs gälla för en kommun gäller då istället för kommunen inklusive kommunkoncern, även 

om det är kommunen som sådan som ansvarar för egenandelen hos Kommunassurans. Administrationen 

enligt avsnitt 5.2 omfattar således i så fall även koncernen. 

 

Under projektets gång har representanter från ägarkommuner framfört att det är önskvärt att 

Kommunassurans tillhandahåller underlag för vilka instruktioner som ska lämnas till kommunala bolag 

m fl i ägardirektiv efter ett införande av Egenandelsprogrammet. Kommunassurans kommer därför att 

lämna ett generellt underlag i denna del samt även bistå med konkret rådgivning, även om det inte kan 

garanteras att sådan individuell rådgivning hinns med under hösten 2022. 

 

Senast från år 2024 avser Kommunassurans även tillhandahålla rapporter där resultatet för respektive 

bolag/organisation i varje kommunens egenandel presenteras. En sådan rapport utgör ett bra underlag för 

varje kommuns ägarstyrning avseende riskfrågor. 

 
 
6. Egenandel för Smedjebackens kommun 
 

6.1. Analys och rekommenderad nivå för egenandel 
 

6.1.1. Genomförda analyser 
 

Kommunassurans har för var och en av delägarkommunerna låtit analysera vilken nivå av risk som är 

rationellt för respektive kommun att behålla i en egenandel i Kommunassurans, utifrån ett rent 

riskstatistiskt perspektiv. Analyserna har utförts av aktuariekonsultföretaget Nordisk Aktuarservice ApS 

i Köpenhamn.  

 

Den genomförda analysen avseende rationell riskaptit beaktar 

• antalet invånare i Smedjebackens kommun, 

• det totala värdet av den egendom som Smedjebackens kommun försäkrar 

• alla 72 delägarkommuners gemensamma skaderesultat sedan år 2014 och 

• Smedjebackens kommuns skadeutveckling, speciellt gällande frekvensskador, de senaste åren i 

förhållande till övriga kommuners skadeutveckling. 

 

Analysen beaktar inte kommunens risktolerans. Kommunassurans uppfattning är dock att de nivåer av 

egenandelar som föreslås (storleksordningen 1,5 mkr – 15 mkr per år) inte riskerar att någon kommuns 

balansräkning allvarligt kan skadas, utan beslut bör tas med utgångspunkt i vilken nivå som är förenlig 

med riskaptitanalysen och bör baseras på analysen av vad som är en rationell nivå. 

 

Den genomförda analysen har gjorts nivåvis för varje kommun. Här redovisas enbart de delar som ingår i 

egenandelen, dvs ren förväntad årlig riskkostnad/riskpremie utan tillägg för andra delar som ingår vid 

beräkning av en försäkringspremie, t ex overheadkostnader, kostnad för återförsäkring eller 

riskbedömningar som baserats på annan grund än rena analysdata. Detta gör att analysen som 

genomförts för Smedjebackens kommun och som visas nedan inte är direkt jämförbar med kommunens 

nuvarande premie och heller inte kommunens skadeutfall, eftersom analysen tar sikte enbart på 

förväntningar av förändrad riskprofil när Egenandelsprogrammet tillämpas. 
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Analysresultat per nivå, Smedjebackens kommun 

Egenandelsnivå 

Förväntad årlig 
riskkostnad/ 
riskpremie 

(SEK) 

Antal år för att fylla 
egenandelen med 

beräknad icke utnyttjad 
riskpremie 

 

25 msek+ 625 309 -  

25 msek 623 467 180,00  

15 msek 567 911 101,64  

10 msek 518 720 56,40  

5 msek 430 075 38,18  

3 msek 377 694 35,17  

1,5 msek 335 044 5,27  

PBB 48 300 0,00  

 

 

• Egenandelsnivå anger de potentiella alternativ som föreligger för kommunen att själv hålla de årliga 

riskkostnaderna inom en egenandel. Analyser har gjorts för varje kommun inom varje nivå och i 

tabellen ovan redovisas analysresultatet för Smedjebackens kommun. 

 

• Förväntad årlig riskkostnad/riskpremie anger den förväntade genomsnittliga skadekostnaden för 

Smedjebackens kommuns risker ett visst framtida år (normalår), understigande den angivna 

egenandelsnivån. Exempelvis visar analyserna att Smedjebackens kommun ett normalår kan 

förvänta skadekostnader om cirka 335 tkr när nivån upp till 1,5 mkr analyseras. Den förväntade 

årliga riskkostnaden är en av de komponenter som ett försäkringsbolag använder för att fastställa en 

försäkringsköpares årspremie för försäkringen. Den förväntande årliga riskkostnaden kallas ofta i 

sådan premieberäkning istället riskpremie. 

 

• Antal år för att fylla egenandelen med beräknad icke utnyttjad riskpremie anger hur många år 

kommunen kan förvänta att det tar innan kommunen har fyllt upp sin egenandel med icke utnyttjad 

riskpremie upp till den givna nivån, om enbart normalår inträffar under perioden. Exempelvis tar det 

kommunen drygt fem år att fylla upp egenandelsnivån om 1,5 mkr, om inget oförutsett inträffar. När 

egenandelen är fylld kan kommunen åtnjuta väsentlig reducerad försäkringskostnad. 

Att det de flesta år kommer att förekomma icke utnyttjad riskpremie beror på att riskpremien dels består 

av förväntad kostnad för skador som med stor säkerhet kommer att inträffa ett visst år (frekvensskador) 

och dels genomsnittlig kostnad för stora skador som statistiskt sett inte kommer att inträffa under ett 

enskilt år men som kommer att inträffa någon gång. 

 

För många kommuner bedöms nivåer där egenandelen kan fylla av kommunen med beräknad icke 

utnyttjad riskpremie på cirka 10-12 år som lämpligt att hålla som egenandel, under förutsättning att 

kommunens analysresultat visar att återkomsttiden för stora skador inte gör att nivån bör sättas 

annorlunda. Även om tidsspannet om ett drygt decennium är relativt lång tid innan de fulla positiva 

effekterna uppnås i strikt ekonomisk mening så uppnår kommunen redan från början andra fördelar som 

Rekommenderad egenandelsnivå för 
Smedjebackens kommun 
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gör att Kommunassurans rekommenderar att en relativt lång tidshorisont i det strikt ekonomiska 

hänseendet bör kunna godtas. Till detta kommer att om alla delägarkommuner väljer en egenandel i den 

övre nivån av det rationella spannet så kommer den samlade effekten gentemot återförsäkrings-

marknaden att bli mer kraftfull. 

 

Resultatet av analysen visar avseende Smedjebackens kommun att det är riskstatistiskt rationellt för 

kommunen att i egenandel hålla ett belopp upp till 1,5 mkr per år (de gröna rutorna). Kommunen skulle 

även kunna överväga nivå om upp till 3 mkr per år.  

 

Motsatsvis visar analysen också att kommunen avrådes från att som egenandel hålla en nivå överstigande 

3 mkr per år (rödmarkerade rutor) eller understigande 1,5 mkr per år. 

 

Även om skillnaden i beräknad årlig riskkostnad mellan de gul- och grönmarkerade nivåerna och de 

rödmarkerade nivåerna är relativt begränsad så är risken för kommunen betydligt större i de röda 

nivåerna, om en mycket stor skada skulle inträffa. I de röda nivåerna är risken för kommunen så pass stor 

att riskexponeringen enligt Kommunassurans bedömning passar bättre som försäkring än som egenandel.  

 

Följande tabell visar risken för Smedjebackens kommun avseende de olika nivåerna, vid en återkomsttid 

om 10 år, 50 år, 100 år respektive 200 år. Med återkomsttid avses hur ofta en viss situation beskriven 

situation kan förväntas inträffa (jfr exempelvis begreppet hundraårsregn).7 

 

 
 

Som framgår i tabellen ökar risken för kommunen kraftigt vid de översta nivåerna. Det betyder att det är 

rationellt för kommunen att välja en egenandel där risken inte i allt för stor utsträckning överstiger 

förväntad årlig riskkostnad/riskpremien och att istället köpa försäkring för överskjutande nivåer. 

 

  

 
7 Att återkomsttiden anges som 10 visar att händelsen statistiskt sätt kan förväntas inträffa en gång vart tionde år och om den 

anges som 100 visar det att händelsen statistiskt sett inträffar en gång vart hundrade år. Det betyder förstås inte att händelsen 

inte kan inträffa under innevarande år eller nästkommande år. 

Risköversikt
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I tabellen till höger framgår 

kostnaderna för respektive 

återkomsttid istället angivet med 

belopp. 

 

Tabellen visar att Smedjebackens 

kommun under ett år vart hundrade år 

kan förvänta att den totala 

skadekostnaden uppgår till cirka 

12,5 mkr. Om Smedjebackens 

kommun väjer en egenandel om 

25 mkr+ (så att det inte finns någon 

försäkring) måste kommunen då 

betala hela skadekostnaden själv. 

Beloppet är uttryck för den 

genomsnittliga riskexponeringen och 

är inte en beskrivning av den 

maximala skada som kan inträffa. 

 

Om kommunen väljer en egenandel om 1,5 mkr så står kommunens egenandel i Kommunassurans det 

året en mycket stor skada inträffar för 1,5 mkr (om egenandelen då är fylld) och försäkringen i 

traditionell mening för överskjutande del. Övriga år avsätts icke utnyttjad del av riskpremien inom nivån 

till kommunens egenandel. 

 

Analyserna ovan är som nämnts enbart baserade på de delar av premien som kommer att omfattas av 

kommunens egenandel (dvs ren riskpremie motsvarande beräknad genomsnittlig årlig skadekostnad) och 

innefattar inte kostnader för overhead eller återförsäkring.  

 

Analysen omfattar för närvarande enbart kommunförsäkringen och behöver kompletteras för sådant fall 

Smedjebackens kommun även önskar att ytterligare större riskexponeringar ska omfattas av 

egenandelen, exempelvis kommunens behov av försäkring för ett kommunalt bostadsbolag eller 

kommunens behov av försäkring för elevolycksfall. 

 

Eftersom Smedjebackens kommun har varit försäkrat i Kommunassurans endast de senare av de år som 

analysperioden omfattar är analysresultatet något mer osäkert än för andra motsvarande kommuner. 

Jämförelse har därför avseende Smedjebackens kommun gjorts med andra delägarkommuner med 

liknande befolkningsstorlek och bedömd riskexponering, vilket bekräftar den nedan lämnade 

rekommendationen.  

 

 

6.1.2. Rekommenderad egenandelsnivå för Smedjebackens kommun 
 

Mot bakgrund av de genomförda analyser som beskrivs i avsnitt 6.1.1 rekommenderar Kommunassurans 

Smedjebackens kommun att som egenandel hålla upp till 1,5 mkr per år. Nivån om 3 mkr kan övervägas 

om kommunen så önskar. 

 

Smedjebackens kommun rekommenderas att teckna traditionell försäkring för de nivåer som är högre än 

rekommenderad egenandelsnivå. 

-                -                  -                    -                     

25 msek+ 839 002       6 597 660      12 468 707      21 198 235       

25 msek 839 002       6 597 660      12 468 707      21 198 235       

15 msek 839 002       6 597 660      12 468 707      15 047 600       

10 msek 839 002       6 597 660      10 047 600      10 047 600       

5 msek 839 002       5 047 600      5 047 600        5 047 600         

3 msek 839 002       3 047 600      3 047 600        3 047 600         

1,5 msek 839 002       1 547 600      1 547 600        1 547 600         

PBB 47 600          47 600            47 600              47 600               

200 år100 årEgenandelsnivå 10 år

Riskkostnad i förhållande till återkomstid

50 år
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Som jämförelse ska nämnas att rekommendation om egenandelsnivå lämnas till delägarkommunerna i 

spannet från 1,5 mkr per år för de minsta kommunerna upp till 15 mkr per år för de största (förutom 

storstadskommuner, som rekommenderas ännu högre egenandel). 

 
6.1.3. Minsta egenandel för att fullt ut kunna delta i Egenandelsprogrammet 
 

För att Smedjebackens kommun ska kunna delta i Egenandelsprogrammet fullt ut med de fördelar som 

det innebär för kommunen krävs att kommunen väljer en egenandel om minst 1,5 mkr per år. 

 

Det finns möjlighet för kommunen att välja en lägre egenandelsnivå, men kommunen kommer då inte att 

ha möjlighet att delta med exempelvis kommunalt fastighetsbolag, att internupphandla 

olycksfallsförsäkring eller att avropa näraliggande riskhanteringstjänster till självkostnadspris, eftersom 

Kommunassurans åtagande gentemot övriga kommuner inte medger att mer avancerade tjänster än de 

sedvanliga erbjuds till kommuner som väljer en lägre nivå än den som analysresultatet visar är rationell. 

Även en lägre nivå än 1,5 mkr per år medför dock långsiktigt kostnadsfördelar för kommunen. 

 

Kommunassurans avråder mot denna bakgrund Smedjebackens kommun att hålla en lägre egenandel än 

1,5 mkr per år. 

 

 

6.2. Övriga fördelar 
 

6.2.1. Möjlighet att hantera hela kommunens koncerns risker samlat 
 

I dagsläget omfattar delägarkommuneras uppdrag till Kommunassurans att hantera kommunernas behov 

av försäkringsskydd för själva kommunen (kommunförsäkring för kommunens egendom och 

ansvarsskydd för verksamheten och myndighetsutövningen) samt även motsvarande försäkringsskydd 

för vissa kommunala bolag, kommunalförbund och andra organisationer. Delägarkommunerna har dock 

inte uppdragit åt Kommunassurans att hantera de typer av kommunala bolag som har betydande 

försäkringsbehov vid sidan av kommunens riskexponering (främst kommunala bostadsbolag och 

energiproducerande bolag) och heller inte andra försäkringsgrenar än egendom och ansvar (exempelvis 

olycksfall). 

 

Förslaget till Egenandelsprogram innefattar att delägarkommunernas uppdrag till Kommunassurans 

utökas så att kommunerna kan samverka om hela kommunkoncernens behov och även avseende de 

kommunala bolagen har möjlighet att behålla rationella riskexponeringar inom sin egenandel. Detta 

innebär alltså att de kommuner som har egna egenandelar har möjlighet att låta egenandelen och 

försäkringen omfatta även det kommunala bostadsbolaget och försäkringen för elevolycksfall m.m. På 

sikt är även tanken att energiproducerande verksamhet ska kunna omfattas, men där är tidshorisonten 

något längre, eftersom specialkompetens behövs för att det ska vara rationellt att samverka. 

 

För kommuner som önskar att ytterligare delar av koncernens risker ska hanteras inom kommunens 

egenandel behöver utökade analyser genomföras, vilket relativt enkelt låter sig göras. 
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6.2.2. Effektiv hantering av risk- och försäkringsfrågor genom samverkan 
 

Ovan har de riskekonomiska frågorna varit i huvudsakligt fokus. En viktig del av programmet är dock 

enligt Kommunassurans uppfattning att de riskfrågor som bättre lämpar sig att hanteras i samverkan än 

hos varje enskild kommun ska kunna hanteras av Kommunassurans personal, men kostnadsmässigt inom 

respektive kommuns egenandel. På så sätt behöver inte varje kommun upprätthålla egen kompetens inom 

alla riskområden. 

 

Exempel på områden där fördjupad samverkan om risk- och försäkringsfrågor kan hanteras i 

egenandelarna är.  

 

• Skadereglering utanför det försäkrade området, exempelvis hantering av skadeståndskrav efter 

översvämning till följd av nederbörd. 

• Administration av kommunens skadeförebyggande egenkontrollprogram. 

• Konkret skadeförebygganderådgivning om enskilda större objekt som kommunhus och 

gymnasieskolor. 

• Biträde vid upprättande av upphandlingsunderlag avseende försäkring. 

• Allmän rådgivning i riskfrågor. 

• Deltagande i kommunens risk- och säkerhetsorganisation (till och med möjligt att överlämna 

kommunens försäkringsansvarigroll till Kommunassurans, som ett par kommuner redan har 

gjort). 

 
6.3. Risker 
 

Det ska i sammanhanget understrykas att införandet av en egenandel för Smedjebackens kommun i 

övergångsskedet – under åren från och med 2023 och så lång tid som framgår av tabellen på sidan 14 – 

medför att kommunen exponeras för en risk att själv behöva svara för mellanskillnaden mellan det 

kapital som vid var tid finns i kommunens egenandel och vald egenandelsnivån, för sådant fall att en stor 

skada inträffar i kommunen under dessa år, eller om de samlade skadorna under dessa år överstiger 

nivån.  

 

Risken med att exponera kommunen under övergångsperioden ska bedömas mot den beräknade 

sannolikheten att en mycket stor skada inträffar under dessa år, vilket framgår av tabellen på sidan 15. 

Risken under övergångsperioden är inte hög jämfört med de fördelar som kommunen såväl kort- som 

långsiktigt kan uppnå med att övergå till Egenandelsprogrammet, men att det föreligger en risk under 

denna period är ett faktum.  

 

Det ska dock tilläggas att om mer än en sällan förekommande stor skada skulle inträffa under den 

aktuella perioden så skulle kommunen under alla omständigheter belastas av stora kostnadsökningar, 

eftersom försäkringspremien även vid traditionellt köp av försäkring i så fall sannolikt skulle ha höjts 

väsentligt. 

 

För kommuner som föredrar att ytterligare sänka graden av osäkerhet under övergångsperioden hänvisas 

i första hand till den lösning som ett antal delägarkommuner har föreslagit och som redovisas i 6.5 

nedan. Det finns sannolikt även möjlighet att erbjuda en särskild försäkringslösning för enskilda 

kommuner avseende kommunen riskexponering under övergångstiden om någon kommun absolut 

önskar minska risken till ett minimum, men Kommunassurans rekommenderar inte detta eftersom det 
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enligt Kommunassurans bedömning skulle vara dyrare att försäkra än vad riskexponeringen motiverar 

för den enskilda kommunen. 

 

 
6.4. Kostnad 
 

Utgångspunkten är att respektive kommun under de första åren fortsätter att betala försäkringspremie på 

ungefär samma nivå som i dagsläget.8 Det föreligger inget krav om förtida kapitaltillskott eller liknande. 

För Smedjebackens kommuns del innebär det att premie i nuvarande storleksordning betalas under så 

många år som det enligt tabellen på sidan 14 tar att fylla egenandelen, om inget oförutsett inträffar (se 

6.3). Därefter har det i kommunens egenandel (kommunens kostnadsställe hos Kommunassurans) 

ackumulerats tillräckligt med kapital för att kunna betala även för en katastrofskada med medel ur 

egenandelen. 

 

Efter övergångsperioden, när Smedjebackens kommun har upparbetat ett kapital i egenandelen inom 

Kommunassurans, föreligger inte behov för kommunen att ackumulera ytterligare kapital i egenandelen. 

När egenandelen är fylld kan därför kommunens riskpremie för nivån upp till vald egenandelsnivå 

därefter sänkas betydligt. Egenandelen blir på detta sätt ett sparande för kommunen för framtida 

riskbehov.  

 

 

6.5. Eventuell förtid uppfyllnad av egenandelen 
 

Ett antal av delägarkommunerna i Kommunassurans har förutskickat att de önskar på förhand tillskjuta 

det kapital som erfordras för att fylla kommunens egenandel (enligt uppgift för att kunna budgetera och 

kostnadsföra beloppet redan det första året och för att redan från början kunna dra full fördel av 

Egenandelsprogrammet även i finansiellt hänseende).  

 

Från Kommunassurans sida föreligger inte något behov av sådant förtida tillskott av kapital, men om 

önskemålet kvarstår hos delägare så finns hos Kommunassurans beredskap för att innan införandet av 

Egenandelsprogrammet utreda om den önskade förhandslösningen är förenlig med kommunala 

redovisningsprinciper.  

 

Om önskemål om att fylla upp sin egenandel på en gång kvarstår hos någon delägarkommun så emotser 

Kommunassurans tacksamt ett omgående besked, så att vi vet om vi behöver göra denna utredning. 

 

 
7. Redan fattade samt föreslagna/planerade beslut av ägarna och respektive kommun 
 

7.1. Beslut vid årsstämman i maj 2022 
 

Årsstämman i Kommunassurans har den 12 maj 2022 beslutat att bolagets bolagsordning ska ändras, så 

att ägarna tillåter att tillstånd att meddela olycksfallsförsäkring söks hos Finansinspektionen.  

 

 
8 Årspremien kan komma att anpassas utifrån de analyser av förväntade skador som har genomförts. Analyserna visar att 

denna anpassning av årspremien behövs oavsett införandet av Egenandelsprogrammet.  
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Innan det står helt klart att Kommunassurans har möjlighet att teckna olycksfallsförsäkring måste 

Finansinspektionens prövning av ansökan om utvidgning av tillståndet avvaktas. 

 

 
7.2. Beslut vid extra bolagsstämma den 16 november 2022 
 

För att Kommunassurans verksamhet ska inrättas så som beskrivs ovan bör delägarkommunerna 

gemensamt fatta beslut om att Egenandelsprogrammet ska införas. Om ägarkommunerna instämmer i 

förslaget att Egenandelsprogrammet ska införas så medför det även följdändringar i ägaravtalet och 

behov av ett nytt ägardirektiv. Styrelsen i Kommunassurans har därför beslutat att kalla 

delägarkommunerna till extra bolagsstämma den 16 november 2022, där dessa frågor kommer att 

behandlas.9 

 

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman den 16 november 2022 ska fatta följande beslut. 

 

§ 6 Den extra bolagsstämman beslutar att uppdra åt Kommunassurans att, för ägarkommuner 

som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 

(Egenandelsprogrammet). 

 

§ 7 Den extra bolagsstämman beslutar att anta nytt ägardirektiv. 

 

§ 8 Den extra bolagsstämman beslutar att tillstyrka förslag till nytt aktieägaravtal och 

rekommenderar respektive delägarkommun att ingå detsamma. 

 

Beslut om nytt ägaravtal är inte en bolagsstämmofråga i Kommunassurans, utan ett avtal 

delägarkommunerna emellan. Styrelsen i Kommunassurans föreslår dock att firmatecknare för respektive 

kommun samma dag som den extra bolagsstämman avhålls, under förutsättning att den extra 

bolagsstämman tillstyrker förslaget, undertecknar det nya ägaravtalet (genom digital signering). 

 

• Ingående av nytt ägaravtal avseende kommunernas ägande av Kommunassurans. 

Firmatecknare för kommunen bör således avsätta tid för att någon gång under eftermiddagen den 16 

november 2022 digitalt signera det nya aktieägaravtalet. 

 

Förslagen till nytt aktieägaravtal och till nytt ägardirektiv kommer att bifogas den formella kallelsen till 

extra bolagsstämma, vilken kommer att tillställas delägarkommunerna den 6 oktober 2022. Förslagen 

kan dock redan nu förhandsgranskas via nedanstående länkar. 

 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt ägardirektiv till Kommunassurans i version med 

markering av ändringar samt med kommentarer. 

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans.  

• Styrelsens i Kommunassurans förslag till nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans i version 

med markering av ändringar samt med kommentarer. 

 
9 Eftersom bolagsordningen inte medger att kallelse till bolagsstämma skickas tidigare än sex veckor innan bolagsstämman 

kommer den formella kallelsen att skickas ut den 6 oktober 2022. Det går dock redan nu att förhandsgranska den kommande 

kallelsen via denna länk. 

https://web1.storegate.com/share/HocDHPZ
https://web1.storegate.com/share/YEWk1KM
https://web1.storegate.com/share/YEWk1KM
https://web1.storegate.com/share/KrLbFSf
https://web1.storegate.com/share/HfGL50g
https://web1.storegate.com/share/HfGL50g
https://web1.storegate.com/share/pZouFL8
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7.3. Beslut om nivå för Smedjebackens kommuns egenandel 
 

Beslut om Smedjebackens kommuns egenandel fattas gemensamt mellan kommunen och 

Kommunassurans efter den extra bolagsstämman i november. Vilken nivå av egenandel som 

Kommunassurans rekommenderar Smedjebackens kommun att hålla framgår av 6.1.2 ovan. 

 

Kommunassurans kommer inte att ställa krav på högre nivå av egenandel än 1,5 mkr per år, men 

kommunen är välkommen att välja även 3 mkr per år. För att Egenandelsprogrammet ska fungera 

optimalt bör Smedjebackens kommun inte välja en lägre nivå än 1,5 mkr per år. 

 

Kommuner som likväl även fortsatt enbart önskar bära egen risk på lägre nivåer än vad genomförda 

analyser visar är rationellt måste hänvisas till mer traditionell försäkringslösning med vanlig självrisk, 

vilket Kommunassurans enligt styrelsens beslut även framöver kommer att tillhandahålla för dessa – 

förhoppningsvis fåtal – delägarkommuner.   
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8. Mer information och möjlighet till möte med Kommunassurans 
 

Även om Kommunassurans styrelse, liksom bolagets tjänstepersoner, tycker att Egenandelsprogrammet 

är nästa naturliga steg för delägarkommunerna i en effektivisering av riskprocesserna så har vi full 

förståelse för att förslaget väcker ett antal frågor i kommunerna.  

 

Ni som har att ta ställning till förslaget eller ska författa en tjänsteskrivelse till beslutande instanser är 

självfallet välkomna att hos bolaget söka svar på alla frågor som kan uppkomma. Lämpligast ställs 

frågorna via info@ksfab.se. 

 

Kommunassurans bjuder också möjligheten att boka ett möte för att diskutera förslaget utifrån er 

kommuns förutsättningar. På grund av det stora antalet möten under relativt kort tid kan vi tyvärr enbart 

erbjuda alternativen att mötet hålls på Kommunassurans kontor i Malmö eller att det hålls via Teams. 

 

Lämpliga deltagare från kommunens sida vid mötet kan vara ekonomichefen, kommunens ägarombud i 

Kommunassurans, säkerhetschef/försäkringsansvarig och kommunjurist. Smedjebackens kommun är 

dock förstås välkommen att bjuda in de politiker och tjänstepersoner som bedöms lämpligt. 

 

Kommunen kan själv välja om huvudsakligt fokus för mötet ska vara ägarfrågorna (beslut om nytt 

aktieägaravtal och nytt ägardirektiv) eller de konkreta frågorna om kommunens egenandel. 

 

Kommunens ekonomichef har fått närmare information om hur mötet bokas. 

 

Som ovan, på styrelsens uppdrag 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

 

 

Anders Ramäng 

VD 

 

Telefon direkt 040-611 24 50 

E-post anders.ramang@ksfab.se 



Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Ägardirektiv för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Antaget av bolagsstämman den 16 november 2022  
 
 

Detta ägardirektiv fastställs i enlighet med §1 i Aktieägaravtalet för Kommunassurans 

Försäkring AB (i det följande Kommunassurans eller bolaget). Det är i och med att det 

antagits av bolagsstämman enligt aktiebolagsrätten bindande för Kommunassurans styrelse 

och andra ställföreträdare som har att följa direktivet, såvida det inte strider mot 

försäkringsrörelselagen, annan lag eller bolagsordningen. 

 
 

§1 Bakgrund 
 

Kommunassurans är ett försäkringsbolag som bildats för att dels garantera delägarna 

försäkringsskydd, dels bidra till att säkerställa att delägarna kan erhålla bästa 

riskadministration och försäkringsvillkor. Bolaget kan även erbjuda ett välanpassat 

försäkringsskydd till de juridiska personer som helt eller till majoritet ägs av de kommuner 

och regioner som ingår som aktieägare i bolaget och över vilka juridiska personer ägarna kan 

utöva och faktiskt utövar kontroll, motsvarande den kontroll som de utövar över sina egna 

förvaltningar. 

 

 

§2 Ändamålet med bolaget 
 

Kommunassurans ska långsiktigt utgöra en attraktiv och stabil riskadministratör och 

försäkringsgivare för delägarna.  

 

Kommunassurans ska vara den ledande riskadministratören och det ledande 

försäkringsbolaget för kommuner och regioner och aktivt verka för att utveckla bolagets 

verksamhet för att säkerställa en långsiktig relation till sina ägare och försäkringstagare. 

 

Kommunassurans ska aktivt verka för att delägarna utvecklar och vidmakthåller en hög 

förmåga att undvika skador.  

 

Kommunassurans ska vidare för delägare som också är försäkringstagare, i den mån detta 

förhållande medger ytterligare förutsättningar härför, aktivt verka för att delägare i egenskap 

av försäkringstagare utvecklar och vidmakthåller förmågan att undvika skador dels att minska 

Kommunassurans skadekostnader och därmed främja Kommunassurans långsiktiga 

verksamhet, dels minska försäkringstagares skador och skadekostnader.  

 

Allt skadeförebyggande arbete ska ske i samverkan med delägare/försäkringstagare. 

 

Delägarnas skaderesultat samt vilja och förmåga att förebygga skador ska återspeglas i 

erbjudna försäkringsvillkor och premier. 

 

Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med iakttagande av det kommunala 

ändamålet för verksamheten. 

 



Kommunassurans ska – när detta bidrar till att uppfylla bolagets uppdrag – ingå olika former 

av samarbeten med andra aktörer inom försäkringsområdet. 

 

Kommunassurans ska engagera sig i branschens utveckling och i framtidsfrågor för att trygga 

bolagets bestånd och utveckling samt delägarnas långsiktiga intresse av få och små skador 

samt ett gott försäkringsskydd. 

 

 

§3 Styrning 
 

Delägarna utövar sin styrning via bolagsstämman där varje ägardirektiv eller annat beslut är 

styrande för Kommunassurans verksamhet. Det åligger vidare Kommunassurans att följa vad 

som finns intaget i mellan delägarna träffat aktieägaravtal, som om Kommunassurans självt 

varit part i avtalet. 

 

Styrelsen ska utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för Kommunassurans 

ändamål och mål tillgodoses. I detta syfte ska styrelsen anta en arbetsordning för sitt eget 

arbete och en instruktion för verkställande direktören. 

 

Kommunassurans står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av delägarnas 

respektive styrelse. Ägarnas styrelse utövar sin ledningsfunktion över bolaget i enlighet med 

vad som anges i antagna reglementen och policies. 

 

Delägarnas respektive styrelse har rätt att ta del av Kommunassurans handlingar och 

räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna 

styrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med Kommunassurans styrelse. 

 

Kommunassurans erinras om att delägarnas respektive styrelse enligt kommunallagen har att 

fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Kommunassurans får inte bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala 

kompetensen. 

 

Kommunassurans ansvarar för att kommunfullmäktige i envar delägarkommun får ta ställning 

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 

vikt fattas. 

 

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. En 

fråga som faller utanför uppräkningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga 

som kräver beslut av bolagsstämman [enligt denna punkt]. Uppstår tveksamhet huruvida 

beslut krävs av bolagsstämman, ska Kommunassurans samråda med ägarkommunens 

representant/ombud. 

 

 

  



§4 Grundläggande värderingar 
 

Kommunassurans ska vara en god samhällsaktör där verksamheten präglas av långsiktig 

ägarnytta. Grundläggande värden ska vara trovärdighet, öppenhet, kvalitet och säkerhet. God 

etik och professionalism ska vara utmärkande. 

 

Delägare ska i alla frågor som berör delägare i egenskap av endast delägare behandlas lika, 

oavsett om de är försäkringstagare eller ej. 

 

 

§5 Ekonomi 
 

Det är Kommunassurans uppgift att bedriva verksamheten på långsiktigt effektivast möjliga 

vis i syfte att säkerställa en gynnsam verksamhetsutveckling och ge möjligheten att erbjuda 

delägarna  

• god riskadministration, 

• förmånliga försäkringsvillkor och  

• premier,  

samt tillhandhålla  

• budget och  

• verksamhetsplan till delägarna. 

 

Årsredovisning ska presenteras i färdigt skick senast 30 mars varje år. Denna kan också 

översändas till delägarna i elektronisk form. 

 

Kommunassurans ska bedriva verksamheten på sådant sätt att denna är tillfredsställande 

konsoliderad och bolaget i övrigt utgör en attraktiv och stabil upphandlare av återförsäkring. 

 

 

§6 Information m.m. 
 

Kommunassurans ska hålla delägarna väl informerade om sin verksamhet. Detta ska ske dels 

vid bolagsstämma, dels vid ett särskilt ägarsamråd, som ska hållas under sista tertialet varje 

år. Kallelse sker på initiativ av och genom bolagets försorg.  

 

Vid sådant ägarsamråd ska styrelsen medverka och jämte Kommunassurans verkställande 

ledning informera om bl.a. ägarkommunernas risksituation, bolagets marknadsposition och 

produkter, avkastning, ekonomiskt utfall jämte prognos, arbete för att förebygga skador hos 

försäkringstagare och övriga delägare samt affärsmässig utveckling i övrigt. Vid ägarsamrådet 

ska också behandlas de andra frågor som delägare önskar genom anmälan till bolaget. 

 

Delägare ska fortlöpande hållas informerade om Kommunassurans verksamhet. Bolaget ska 

initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar. 

 

Kommunstyrelserna ska utan dröjsmål delges 

• Protokoll från bolagsstämma 

• Protokoll från styrelsesammanträde 

• Bolagets räkenskaper i årsredovisning med revisionsberättelse och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport. 



 

Kommunassurans styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen 

stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i 

bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna för verksamheten. 

 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för delägares kommunstyrelses 

uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen samt för lekmannarevisorns granskning. 

 

Det åligger lekmannarevisorerna att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om 

huruvida Kommunassurans bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i 

bolagsordningen och i ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för 

verksamheten. 

 

 

§ 7 Allmänhetens insyn i verksamhet som bolaget överlämnar 
till privata utförare 

 

Om del av Kommunassurans verksamhet genom avtal lämnas över till en privat utförare, ska 

bolaget genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten 

insyn i den verksamhet som lämnas över. 

 

 

§8 Tolkningsordning 
 

I det fall vad som i detta ägardirektiv står i strid med vad som stadgas i lag, bolagsordning 

eller aktieägaravtalet mellan delägarna, gäller vad som stadgas i följande ordning:  

 

1. Lag 

2. Bolagsordning 

3. Aktieägaravtal 

4. Ägardirektiv 

 

* 

 

Antaget vid extra bolagsstämma i Kommunassurans Försäkring AB (516406-0294)  

den 16 november 2022 



Styrelsens i Kommunassurans förslag till 

Aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkring AB, 
organisationsnummer 516406-0294 
Ingånget den 16 november 2022  
 
 

Bakgrund 
 

Det kommunala försäkringsbolaget Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 

516406-0294, (i det följande Kommunassurans eller bolaget) bildades år 2005. 

Finansinspektionens ursprungliga koncession för bedrivande av försäkringsrörelse lämnades 

den 24 februari 2005.  

 

Parterna förbinder sig gentemot varandra att ställa sig till efterrättelse de bestämmelser som 

meddelas i detta avtal. 

 
 

§ 1 Ändamålet med ägandet  
 

Målet med delägandet är strategiskt och långsiktigt.  

 

Kommunassurans ska tillhandhålla aktieägande kommuner, regioner och deras organisationer 

tjänster inom risk- och försäkringsområdet. 

 

Parterna ska långsiktigt verka för att Kommunassurans ska utgöra en attraktiv och stabil 

upphandlare av återförsäkring och sträva efter att tillföra det gemensamma aktiebolaget 

ytterligare kompetens som återförsäkringskund. 

 

 

§ 2 Verksamhet 
 

Kommunassurans verksamhet ska avse tillhandahållande av en lösning inom bolaget för 

administration av delägarkommunernas risker, tillhandahållande av försäkringsskydd för 

delägarkommuner och därmed förenliga tjänster till delägarkommuner.  

 

Kommunassurans kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till de bolag eller annan 

organisation som helt eller till majoritet ägs eller kontrolleras av delägarkommuner. 

Detsamma gäller för stiftelser vars styrelser, helt eller till majoritet, delägarkommun utser. 

 

Med delägarkommun avses organisation enligt § 12, 4 st. 

 

Även andra kommuner och regioner än nu befintliga delägare kan bli delägare i 

Kommunassurans. Beslut om att erbjuda kommun eller region utanför Götaland delägarskap 

ska fattas av bolagsstämma. 

 

Verksamheten ska bedrivas till minst 80 procent för aktieägarnas räkning och enligt de 

riktlinjer som framgår av antagen bolagsordning och ägardirektiv.  

 

  



§ 3 Aktiekapital och aktieinnehav  
 

Kommunassurans aktiekapital ska uppgå till lägst 45 000 000 kronor och högst 180 000 000 

kronor. 

 

Aktierna ska ha ett nominellt värde av 1 000 kronor/st. 

 

Aktiekapitalet uppgår idag till 75 726 000 kronor och följande kommuner är delägare. 

 

Brev Antal Belopp 
 

Aktieägare Andel Org nr 

1 662 662 000 
 

Bjuvs kommun 0,87% 212000-1041 

2 574 574 000 
 

Bromölla kommun 0,76% 212000-0894 

3 732 732 000 
 

Burlövs kommun 0,97% 212000-1025 

4 676 676 000 
 

Båstads kommun 0,89% 212000-0944 

5 1386 1 386 000 
 

Eslövs kommun 1,83% 212000-1173 

6 2341 2 341 000 
 

Hässleholms kommun 3,09% 212000-0985 

7 676 676 000 
 

Hörby kommun 0,89% 212000-1108 

8 682 682 000 
 

Höörs kommun 0,90% 212000-1116 

9 761 761 000 
 

Klippans kommun 1,00% 212000-0928 

10 3615 3 615 000 
 

Kristianstads kommun 4,77% 212000-0951 

11 1220 1 220 000 
 

Kävlinge kommun 1,61% 212000-1058 

12 1846 1 846 000 
 

Landskrona stad 2,44% 212000-1140 

13 872 872 000 
 

Lomma kommun 1,15% 212000-1066 

14 4846 4 846 000 
 

Lunds kommun 6,40% 212000-1132 

15 12588 12 588 000 
 

Malmö stad 16,62% 212000-1124 

16 611 611 000 
 

Osby kommun 0,81% 212000-0902 

17 326 326 000 
 

Perstorps kommun 0,43% 212000-0910 

18 937 937 000 
 

Simrishamns kommun 1,24% 212000-0969 

19 826 826 000 
 

Sjöbo kommun 1,09% 212000-1090 

20 676 676 000 
 

Skurups kommun 0,89% 212000-1082 

21 970 970 000 
 

Staffanstorps kommun 1,28% 212000-1017 

22 605 605 000 
 

Svalövs kommun 0,80% 212000-0993 

23 877 877 000 
 

Svedala kommun 1,16% 212000-1074 

24 602 602 000 
 

Tomelilla kommun 0,79% 212000-0886 

25 1875 1 875 000 
 

Trelleborgs kommun 2,48% 212000-1199 

26 1494 1 494 000 
 

Vellinge kommun 1,97% 212000-1033 

27 1278 1 278 000 
 

Ystads kommun 1,69% 212000-1181 

28 639 639 000 
 

Åstorps kommun 0,84% 212000-0936 

29 457 457 000 
 

Örkelljunga kommun 0,60% 212000-0878 

30 672 672 000 
 

Östra Göinge kommun 0,89% 212000-0860 

31 897 897 000 
 

Alvesta kommun 1,18% 212000-0639 

32 390 390 000 
 

Lessebo kommun 0,52% 212000-0613 

33 1300 1 300 000 
 

Ljungby kommun 1,72% 212000-0670 

34 459 459 000 
 

Markaryds kommun 0,61% 212000-0654 

35 614 614 000 
 

Tingsryds kommun 0,81% 212000-0621 



36 454 454 000 
 

Uppvidinge kommun 0,60% 212000-0605 

37 732 732 000 
 

Älmhults kommun 0,97% 212000-0647 

38 1111 1 111 000 
 

Laholms kommun 1,47% 212000-1223 

39 563 563 000 
 

Tranemo kommun 0,74% 212000-1462 

40 1259 1 259 000 
 

Vetlanda kommun 1,66% 212000-0571 

41 533 533 000 
 

Sävsjö kommun 0,70% 212000-0563 

42 1490 1 490 000 
 

Karlshamns kommun 1,97% 212000-0845 

43 2992 2 992 000 
 

Karlskrona kommun 3,95% 212000-0829 

44 633 633 000 
 

Olofströms kommun 0,84% 212000-0811 

45 1360 1 360 000 
 

Ronneby kommun 1,80% 212000-0837 

46 807 807 000 
 

Sölvesborgs kommun 1,07% 212000-0852 

47 339 339 000 
 

Hultsfreds kommun 0,45% 212000-0712 

48 143 143 000 
 

Högsby kommun 0,19% 212000-0688 

49 1510 1 510 000 
 

Varbergs kommun 1,99% 212000-1249 

50 327 327 000 
 

Mönsterås kommun 0,43% 212000-0720 

51 1336 1 336 000 
 

Uddevalla kommun 1,76% 212000-1397 

52 945 945 000 
 

Vänersborgs kommun 1,25% 212000-1538 

53 411 411 000 
 

Eda kommun 0,54% 212000-1769 

54 270 270 000 
 

Essunga kommun 0,36% 212000-2916 

55 275 275 000 
 

Grästorps kommun 0,36% 212000-1595 

56 244 244 000 
 

Jokkmokks kommun 0,32% 212000-2676 

57 368 368 000 
 

Lekebergs kommun 0,49% 212000-2981 

58 485 485 000 
 

Malung/Sälens kommun 0,64% 212000-2148 

59 558 558 000 
 

Ovanåkers kommun 0,74% 212000-2304 

60 214 214 000 
 

Skinnskattebergs 

kommun 

0,28% 212000-2023 

61 521 521 000 
 

Smedjebackens kommun 0,69% 212000-2205 

62 481 481 000 
 

Surahammars kommun 0,64% 212000-2031 

63 352 352 000 
 

Vadstena kommun 0,46% 212000-2825 

64 377 377 000 
 

Valdemarsviks kommun 0,50% 212000-0431 

65 329 329 000 
 

Vansbro kommun 0,43% 212000-2130 

66 177 177 000 
 

Ydre kommun 0,23% 212000-0381 

67 338 338 000 
 

Älvdalens kommun 0,45% 212000-2197 

68 395 395 000 
 

Älvsbyns kommun 0,52% 212000-2734 

69 257 257 000 
 

Ödeshögs kommun  0,34% 212000-0373 

70 271 271 000 
 

Borgholms kommun 0,36% 212000-0795 

71 285 285 000 
 

Åtvidabergs kommun 0,38% 212000-0415 

72 2602 2 602 000 
 

Halmstads kommun 3,44% 212000-1215 

Summa 75726 75 726 000 
  

100,00% 
 

 

 

Beslut om ändring av aktiefördelningen vid tillkommande eller frånträdande av part eller 

ändring av Kommunassurans aktiekapital för uppfyllande av försäkringsrättsliga solvenskrav, 

fattas av bolagsstämman.  

 



Parterna deltar i detta konsortium med samtliga aktier, som vederbörande har och i framtiden 

kan komma att förvärva i Kommunassurans. 

 

 

§ 4 Pantsättning  
 

Part får ej pantsätta eller ställa ut option på honom tillhöriga aktier i Kommunassurans utan 

övriga parters samtycke. 

 

 

§ 5 Valberedning  
 

Val, som ska förrättas av bolagsstämman, ska beredas av en valberedning bestående av fem 

ledamöter och fem ersättare. I beredningen ska eftersträvas att bolagsstyrelsens 

sammansättning präglas av hänsyn till att styrelsen blir representativ för ägarna med avseende 

på kommunstorlek och förutsättningar i övrigt.  

 

Valberedningen föreslår förtroendevalda eller tjänstepersoner i ägarkommunerna som 

styrelseledamot, lekmannarevisor och suppleant för dessa. Styrelsen ska lämna förslag till 

valberedningen på oberoende ledamot. 

 

Förslag till bolagsstämman om vilka som ska ingå i valberedning initieras av största 

delägaren. 

 

 

§ 6 Bolagets styrelse  
 

Styrelsens sammansättning framgår av bolagsordningen.  

 

Till ordförande för styrelsen utses annan ledamot än den oberoende ledamoten eller 

verkställande direktör. 

 

Till styrelsemöte kallas även suppleanter. Suppleanter inträder i tjänstgöring i det fall 

ordinarie ledamot är frånvarande. Ordningen för suppleanternas tjänstgöring fastställes av 

bolagsstämman. 

 

Parterna emellan ska jäv inte anses föreligga vid behandling av frågor i styrelsen, som rör 

förhållanden mellan Kommunassurans och part. 

 

 

§ 7 Styrelsebeslut  
 

Vid styrelsebeslut ska enighet eftersträvas. 

 

Styrelsen ska iaktta bestämmelsen i ABL (2005:551) 8 kap 21 §, 8 kap 11 § 

Försäkringsrörelselagen att beslut ej får fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga 

styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. 

 

  



§ 8 Revision  
 

Bolagets revisor och revisorssuppleant ska vara en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat 

revisionsbolag. Revisorn och revisorssuppleant väljs på ordinarie bolagsstämma. 

 

Bolagsstämman ska året efter allmänna val utse två lekmannarevisorer och två suppleanter för 

fyra år. Lekmannarevisorernas behov av sakkunnigt biträde ska bekostas av bolaget.  

 

 

§ 9 Bolagets ekonomi 
 

Bolaget ska, inom ramen för de förutsättningar och begränsningar som följer av 

kommunallagen, bedrivas i enlighet med sunda företagsekonomiska principer och för 

försäkringsverksamheten gällande författningar. Målet är att Kommunassurans alltid med god 

marginal ska överskrida gällande krav på finansiell stabilitet. 

 

 

§ 10 Ekonomiska föreskrifter 
 

Kommunassurans ska följa försäkringsrörelselagens krav på ekonomisk hantering. 

 
Kommunassurans äger inte rätt att ingå borgen eller att förvärva fast egendom. 

Budget för Kommunassurans ska årligen upprättas och efter samråd med delägarna fastställas 

av styrelsen. 

 

Om Kommunassurans anlitar part för arbete eller tjänster gäller som förutsättning att skriftligt 

avtal upprättas på marknadsmässiga villkor. 

 

 

§ 11 Förköpsrätt vid överlåtelse av aktie 
 

Aktie i Kommunassurans får inte emitteras eller överlåtas till annan än annan delägare och då 

sådan som omfattas av kommunallagens bestämmelser om kommunal verksamhet. 

Bestämmelser om samtycke, hembud och oenighet beträffande lösenbelopp finns i bolagets 

bolagsordning. 

 

 

§ 12 Ytterligare delägare 
 

Beslut om nya delägare i Kommunassurans fattas av bolagsstämman. Sådant beslut kräver 

kvalificerad majoritet utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. En 

förutsättning för sådant beslut är att den nye delägaren biträder detta avtal.  

 

Att bolagsstämman kan bemyndiga styrelsen att emittera aktier i bolaget framgår av 

aktiebolagslagen. 

 

Styrelsen ska förhandla om vilka villkor som ska gälla för nya delägare och därvid beakta 

Kommunassurans marknadsvärde och förmögenhet. 

 



Följande juridiska personer kan vara ägare av bolaget. 

 

• Kommun 

• Region  

• Andra juridiska personer inom den kommunala sektorn, som inte har något privat 

ägarintresse och som till minst 75 % ägs eller kontrolleras av mer än en annan ägare i 

Kommunassurans.  

 

 

§ 13 Beslut om frågor av principiell betydelse eller större vikt   
 

Inför beslut i frågor av principiell betydelse eller av större vikt ska styrelsen tillse att 

delägarna erhåller ett underlag som möjliggör en god beredning av ärendet innan detta 

föreläggs bolagsstämman. Sådan fråga ska ges tillfälle till god beredning hos delägarna, vilket 

betyder att ett ärende ska vara berett av ägarsamrådet samt ges en möjlighet till beredning i 

respektive fullmäktige senast två månader före stämman. 

 

 

§ 14 Avtalstid 
 

Detta avtal gäller från och med den 16 november 2022 till och med den 30 juni 2030.  

 

Uppsägs inte avtalet av part senast två år före avtalsperiodens utgång förlängs avtalet med 

fyra år i sänder med enahanda uppsägningsrätt. Uppsägning ska vara skriftlig och tillställas 

Kommunassurans, som underrättar övriga parter om uppsägningen. 

 

 

§ 15 Väsentliga förändringar  
 

Om väsentlig förändring av verksamheten eller förutsättningarna för denna inträffar äger 

vardera parten uppta förhandlingar om villkoren i detta avtal. 

 

 

§ 16 Konsekvenser av parts uppsägning av avtalet  
 

Delägare som vill utträda ur Kommunassurans ska hembjuda sina aktier till kvarvarande 

delägare för inlösen. Om dessa inte önskar begagna sin rätt till inlösen ska bolagsstämman 

pröva om inlösen av dessa aktier kan ske. Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska 

företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus, 

dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas 

proportionellt i förhållande till tidigare innehav bland dem, som framställt lösningsanspråk. 

Lösenbeloppet ska, om parterna inte kommer överens, bestämmas i den ordning lagen 

(1999:116) om skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den 

tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 

 

Inlösen får endast äga rum under förutsättning att aktiekapitalet inte kommer att understiga av 

finansinspektionen föreskriven kapitalbas.  

 

 



§ 17 Tvist 
 

Tvister i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna 

emellan. Om sådana förhandlingar misslyckas ska tvisten för slutligt avgörande hänskjutas till 

allmän domstol. 

 

* 

 

Detta avtal är ingånget av delägarkommunerna i anslutning till extra bolagsstämma i 

Kommunassurans den 16 november 2022 och är upprättat i likalydande exemplar varav 

parterna erhållit var sitt. 

 

Signerat av nedanstående parter, genom respektive företrädare för kommunen med rätt att 

teckna kommunens firma, dag enligt digital signatur på följande sidor. 

 

Alvesta kommun, genom titel namn 

Bjuvs kommun, genom titel namn  

Borgholms kommun, genom titel namn 

Bromölla kommun, genom titel namn 

Burlövs kommun, genom titel namn 

Båstads kommun, genom titel namn 

Eda kommun, genom titel namn 

Eslövs kommun, genom titel namn 

Essunga kommun, genom titel namn 

Grästorps kommun, genom titel namn 

Halmstads kommun, genom titel namn 

Hultsfreds kommun, genom titel namn 

Hässleholms kommun, genom titel namn 

Högsby kommun, genom titel namn 

Hörby kommun, genom titel namn 

Höörs kommun, genom titel namn 

Jokkmokks kommun, genom titel namn  

Karlshamns kommun, genom titel namn 

Karlskrona kommun, genom titel namn 

Klippans kommun, genom titel namn 

Kristianstads kommun, genom titel namn mn 

Kävlinge kommun, genom titel namn 

Laholms kommun, genom titel namn 

Landskrona stad, genom titel namn 

Lekebergs kommun, genom titel namn 

Lessebo kommun, genom titel namn 

Ljungby kommun, genom titel namn 

Lomma kommun, genom titel namn 

Lunds kommun, genom titel namn 

Malmö stad, genom titel namn 

Malung/Sälens kommun, genom titel namn 

Markaryds kommun, genom titel namn 

Mönsterås kommun, genom titel namn 

Olofströms kommun, genom titel namn 

Osby kommun, genom titel namn 



Ovanåkers kommun, genom titel namn 

Perstorps kommun, genom titel namn 

Ronneby kommun, genom titel namn  

Simrishamns kommun, genom titel namn  

Sjöbo kommun, genom titel namn 

Skinnskattebergs kommun, genom titel namn 

Skurups kommun, genom titel namn 

Smedjebackens kommun, genom titel namn 

Staffanstorps kommun, genom titel namn 

Surahammars kommun, genom titel namn 

Svalövs kommun, genom titel namn 

Svedala kommun, genom titel namn 

Sävsjö kommun, genom titel namn 

Sölvesborgs kommun, genom titel namn 

Tingsryds kommun, genom titel namn 

Tomelilla kommun, genom titel namn 

Tranemo kommun, genom titel namn 

Trelleborgs kommun, genom titel namn 

Uddevalla kommun, genom titel namn 

Uppvidinge kommun, genom titel namn 

Vadstena kommun, genom titel namn 

Valdemarsviks kommun, genom titel namn 

Vansbro kommun, genom titel namn 

Varbergs kommun, genom titel namn 

Vellinge kommun, genom titel namn 

Vetlanda kommun, genom titel namn 

Vänersborgs kommun, genom titel namn 

Ydre kommun, genom titel namn 

Ystads kommun, genom titel namn 

Åstorps kommun, genom titel namn 

Åtvidabergs kommun, genom titel namn 

Älmhults kommun, genom titel namn 

Älvdalens kommun, genom titel namn 

Älvsbyns kommun, genom titel namn 

Ödeshögs kommun, genom titel namn 

Örkelljunga kommun, genom titel namn 

Östra Göinge kommun, genom titel namn 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 
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2022-09-06 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125 Dnr 2022/00220  

Patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel fastställs.  

2. Gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas 

kommuner, införs och ska räknas fram på samma sätt som för hälso- och 

sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagens 17 kap 6 §. 

3. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 1 januari 

2023. 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga berörda kommuner och 

Region Dalarna fattar likalydande beslut. 

Ärendebeskrivning 

Den gemensamma nämnden för hjälpmedel i Dalarna har låtit Dalarnas 

Hjälpmedelscentral göra en översyn av patientavgifter för hjälpmedel i länet. 

Utifrån resultatet av översynen har hjälpmedelsnämnden beslutat föreslå att 

en gemensam avgift på 250 kronor per personligt föreskrivet hjälpmedel 

samt ett högkostnadsskydd på 1 150 kronor införs.  

Omsorgsnämnden har yttrat sig i ärendet den 11 maj 2022 § 50 och föreslår 

fullmäktige att besluta enligt hjälpmedelnämndens förslag.  

Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet på sitt sammanträde den 

16 maj 2022 § 60 och föreslår en ändring avseende högkostnadsskyddet, där 

de föreslår att det ska räknas fram på samma sätt som för hälso- och 

sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagens 17 kap 6 §. Genom ändringen 

möjliggörs indexjustering utan att nya beslut om summor på 

högkostnadsskyddet behöver tas i de olika kommunernas fullmäktigen och i 

Region Dalarna. Regionstyrelsen fastställde beslutet den 13 juni 2022 § 53.  

Den nya prissättningen föreslås träda i kraft 1 januari 2023. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Följebrev från Region Dalarna inklusive beslut från Hjälpmedelsnämnden 

med bilagor  

Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2022 § 60 

Omsorgsnämnden 2022-05-11 § 50 

Arbetsutskottet 2022-08-23 § 78                         





 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 

Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2022-03-10   Sida 1 (2) 
      
      

 
 

 

   
Utdrag exp 2022-03-31 till 1. Akten 

2. Förvaltningschef 
3. Region Dalarna 

       4. Dalarnas kommuner 

Vid protokollet : 

Jenni Sjöblom  

Bestyrkes i tjänsten  

[Intygarens namn] 

 
 

Regionfullmäktiges beslutsärenden 

§ 7 Patientavgifter för hjälpmedel 
Diarienummer RD21/00617 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna rekommenderar Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner att besluta om gemensamma hjälpmedelsavgifter 
enligt följande 
 

1. Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt  
införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per 
tolvmånadersperiod, enligt bilaga b) Rekommendation för 
patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. 

 
2. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-

01.  
 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna fattar för egen del beslut om 
1. Att ta fram en införandeplan för implementering i Region Dalarna samt  

Dalarnas kommuner. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020-
2022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn 
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 
högkostnadsskydd för hjälpmedel. 
 



Landstinget Dalarna PROTOKOLLSUTDRAG 
 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
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Översynen pågick från 1 januari 2020 till 11 mars 2021 då den 
slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden. 
Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre 
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de 
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och 
abonnemang. Ansatsen för översynen var att de tre spåren innefattade 
samtliga definierade hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var 
detsamma oavsett om förskrivningen skedde inom kommun eller region. 
Vid slutrapporteringen för Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 
beslutade nämnden att utifrån resultatet av översynen ge Dalarnas 
Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att utreda de olika avgiftsalternativen i 
mer avgränsade varianter än utifrån tidigare ansats som beskrivs ovan. 
Det utifrån vidare uppdrag utarbetade förslaget presenterades för 
Hjälpmedelsnämnden den 30/9 2021 som godkände förslaget för 
remissgång. 
 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag  
 Bilaga §7 A 
b) Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 
 Bilaga §7 B 
c) Presentation av Rekommendationen 
 Bilaga §7 C 
 
Katarina Kajblad Nordin föredrar ärendet, det finns goda möjligheter att vi 
kan få ett gemensamt system för patientavgifter för hjälpmedel i länet. 
 
Helena Strandberg berättar om hur kopplingen till E-frikort fungerar för 
regionen och kommunerna. Helena berättar att man måste styra vissa 
behörigheter i systemet så att kommunerna och förskrivare bara ser den 
information de ska ha tillgång till.  
 

 



 

BESLUTSUNDERLAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott  

 

Hjälpmedel Dalarna Datum 2022-05-05  Sida 1 (4) 
    Dnr RD21/00617 
    Uppdnr 3849 

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  
Borlänge Skomakargatan 20, Borlänge Org.nr: 232100-0180 Katrarina Nordin Kajblad  
       
    
   

 
 

 Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 2022-02-24 
 Hjälpmedelsnämnden 2022-03-10 
 Regionstyrelsens arbetsutskott 2022-05-16 

  Regionstyrelsen 2022-05-30 
 Regionfullmäktige 2022-06-13 

Patientavgifter för hjälpmedel 

Ordförandens förslag
Hjälpmedelsnämnden Dalarna rekommendera Regionstyrelsens 
arbetsutskott föreslå Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige att 
1. Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt   

införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och  
Dalarnas kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per  
tolvmånadersperiod, enligt bilaga b) Rekommendation för 
patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. 
 

2.  Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-01. 
 

I det fall Regionfullmäktige beslutar enligt förslag beslutar 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna för egen del att: 
1. Ta fram en införandeplan för implementering i Region Dalarna samt 

Dalarnas kommuner. 
 

Sammanfattning  
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020-
2022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn 
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 
högkostnadsskydd för hjälpmedel. 
Översynen pågick från 1 januari 2020 till 11 mars 2021 då den 
slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden. 
Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre 
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de 
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och abonnemang. 
Ansatsen för översynen var att de tre spåren innefattade samtliga 
definierade hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var detsamma 
oavsett om förskrivningen skedde inom kommun eller region. 
Vid slutrapporteringen för Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 
beslutade nämnden att utifrån resultatet av översynen ge Dalarnas 
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Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att utreda de olika avgiftsalternativen i 
mer avgränsade varianter än utifrån tidigare ansats som beskrivs ovan. 
Det utifrån vidare uppdrag utarbetade förslaget presenterades för 
Hjälpmedelsnämnden den 30/9 2021 som godkände förslaget för 
remissgång. 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 
 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Inom hjälpmedelsområdet i Sverige har genom årens lopp ett ökat ansvar 
för kostnader lagts på hjälpmedelsanvändaren. 2016 genomförde 
Socialstyrelsen en kartläggning av regelverk, avgifter för samt förskrivning 
av hjälpmedel i landet. Rapporten syftade också till att ge ett underlag för 
kommuner och regioner i deras arbete med att utveckla regelverken för 
hjälpmedelsområdet eller avgiftsfrågor. 
Socialstyrelsen konstaterar att det finns stora skillnader både inom och 
mellan regioner och kommuner när det gäller avgifter inom 
hjälpmedelsområdet. Avgifterna är kopplade till specifika hjälpmedel men 
varierar också mellan de olika hjälpmedelsområdena. Av fallbeskrivningarna 
framgår att de samlade avgifterna för de olika personerna skiljer sig mycket 
åt, från 0 kr till flera tusen kronor beroende var i landet man bor.   
I Dalarna får hjälpmedelsanvändare betala olika former av avgifter för lån av 
det behövda hjälpmedlet. Det gäller oavsett om förskrivaren finns inom 
regionens eller kommunernas hälso- och sjukvård.   
I dag ingår enbart besöksavgiften i ett högkostnadsskydd. Patientavgiften 
för hjälpmedel är av engångskaraktär, som gäller de flesta 
hjälpmedelsgrupper, eller av hyreskaraktär. Förbrukningsmaterial till de 
olika hjälpmedlen bekostas i regel av hjälpmedelsanvändaren medan 
tillbehör som är avgörande för optimal funktion ingår i patientavgiften.  
Hjälpmedel för helt eget ansvar benämns egenansvarsprodukter som 
hjälpmedelsanvändaren köper själv antingen i hjälpmedelsbutiker eller vid 
förskrivande enhet. Prissättningen är enhetlig i länet och ansvaret har 
Hjälpmedelsnämnden, både vad gäller sortiment och prissättning.   
Besök är kostnadsfria för barn och unga under 20 år samt de över 85 år.  
De allra flesta hjälpmedel är kostnadsfria för barn och unga under 20 år. 
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Hjälpmedel för urinblåsa/tarm är de enda av de samhällsägda hjälpmedlen 
som är helt kostnadsfria för hjälpmedelsanvändaren.  
Riksdagen fattade 1997 beslut om prioriteringar inom hälso- och sjukvården 
och slog fast att tre principer ska ligga till grund för prioriteringar inom 
vården: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och  
kostnadseffektivitetsprincipen. Dessa principer samt hälso- och 
sjukvårdslagens (HSL 2017:30) mål om en god hälsa och en vård på lika 
villkor för hela befolkningen utgör grunden för denna översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna. 

Syfte 
Översyn av patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna inklusive utredning om 
möjlighet till högkostnadsskydd för hjälpmedel.   
Utarbeta och presentera ett slutligt förslag med analys och 
konsekvensbeskrivning som underlag för politiskt beslut om eventuella 
ändringar. 

Mål 
Att patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna är satta utifrån 
hållbarhetsperspektiven social, miljö och ekonomi. Att patientavgifterna för 
hjälpmedel är jämlika, lätta att administrera och kostnadsnyttan effektiv för 
individ och samhälle. 

Patientperspektiv 
Tas i beaktande i de analyser och konsekvensanalyser som görs i 
slutrapporten. Användarsamverkan har skett i hela processen.  

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
Redovisas och tydliggörs i slutrapporten tillsammans med 
Analysavdelningens sammanställning.  

Hållbarhet 
Ett perspektiv som finns med i hela översynen.  

Likabehandling 
Ett av de viktiga kriterier som vi lyfter fram i översynen. 

Barn och unga 
Besök är kostnadsfria för barn och unga under 20 år samt de över 85 år.  
De allra flesta hjälpmedel är kostnadsfria för barn och unga under 20 år. 



Region Dalarna BESLUTSUNDERLAG 
 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 

Hjälpmedel Dalarna Datum Dnr Sida 
4 (4) 2022-05-05 RD21/00617 

 
 

 
Juridik 
Där vi behövt förhålla oss till juridiken så har vi tagit reda på vad som gäller 
och förhållit oss till det. 

Arbetsmiljö och medarbetare  
Delaktiga under hela utredningen, utförare, verksamhetsrepresentanter och 
chefer.  

Expediering av beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott 
Kommunernas fullmäktige 
Förvaltningschef 

Samverkan med fackliga organisationer 
Kontinuerlig information i förvaltningssamverkan under uppdraget.  

Återrapportering 
Hjälpmedelsnämnden önskar återkoppling från samtliga kommun 
fullmäktige i samband med att beslut är taget i respektive fullmäktige, dock 
senast den 31 juli 2022. Därefter sker en återrapportering till nämnden.  
 



 
 
 
Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 
 
Samma avgift på 250 kr/personligt förskrivet hjälpmedel samt införande av 
gemensamt högkostnadsskydd för region och kommun med ett kostnadstak  
på 1150 kr/tolvmånadersperiod. 
 

• Rekommendationen gäller för de hjälpmedelsgrupper som hanteras inom 
ramen för Dalarnas Hjälpmedelscenter med undantag av de hjälpmedel som 
idag: 

- är avgiftsfria; diabeteshjälpmedel, hjälpmedel för urinblåsa/tarm samt 
medicinska behandlingshjälpmedel (undantaget CPAP/APAP). 

- är belagda med en egenavgift beräknad utifrån en viss procentsats; cyklar 
och ortopediska skor 

- är belagd med eget val; hårersättning 
 

• Rekommendationen för särskilda boenden (SÄBO) gäller enbart 
personligt förskrivna hjälpmedel i samband med hemgång. 
I övrigt gäller tidigare rekommendationer(beslut Hjälpmedelsnämnden 
2016-05-26). 
 

• Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer angående tillbehör vid 
förskrivning av huvudhjälpmedel (se riktlinjer för respektive 
hjälpmedelsgrupp). 
 

• Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer angående 
förbrukningsartiklar kopplat till det förskrivna huvudhjälpmedlet som 
bekostas av användaren (se riktlinjer för respektive hjälpmedelsgrupp). 
 

• Ingen förändring från nuvarande riktlinjer vad gäller LSS boenden och 
palliativ vård (beslut Hjälpmedelsnämnden 2016-05-26). 
Rekommendationen om ny avgift på 250 kr gäller där avgift tas ut i 
samband med personlig förskrivning av hjälpmedel. 
 

• Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer för barn, unga och 
personer över 85 år (barn och unga; avgiftsfritt enligt beslut 
Hjälpmedelsnämnden 2016-05-26. Personer över 85+; avgiftsfritt inom 
regionen utifrån HSL 2017:30) 
 

• Ingen förändring vad gäller nuvarande riktlinjer för vad som räknas till 
egenansvarsprodukter. Det vill säga produkter som inte kräver hälso- 
och sjukvårdens kompetens för utprovning och som användaren betalar 
själv. 



• Avgiftsändringen gäller från det beslutade datumet; 2021-01-01. Inga 
avgifter kommer att återbetalas eller inkrävas retroaktivt. 
 

• Rekommendationen innefattar en införandeplan för implementering i 
Region Dalarna samt respektive kommun. 
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§60 Patientavgifter hjälpmedel 
Diarienummer RS2022/575 

Regionstyrelsens arbetsutskott beslut 
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen 

1. Avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel fastställs. 
2. Gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas 

kommuner, införs och ska räknas fram på samma sätt som för hälso- 
och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagens 17 kap 6 §. 

3. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-01. 

Regionfullmäktige fattar slutligt beslut. 

Arbetsutskottet beslutar för egen del 
 
4. Paragrafen förklaras omedelbar justerad och beslutet sänds till 

kommunerna. 

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020- 
2022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn 
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 
högkostnadsskydd för hjälpmedel. 

Översynen pågick från 1 januari 2020 till 11 mars 2021 då den 
slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden. 

Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre 
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de 
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och abonnemang. 
Ansatsen för översynen var att de tre spåren innefattade samtliga 
definierade hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var detsamma 
oavsett om förskrivningen skedde inom kommun eller region. 

Vid slutrapporteringen för Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 
beslutade nämnden att utifrån resultatet av översynen ge Dalarnas 

Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att utreda de olika avgiftsalternativen i 
mer avgränsade varianter än utifrån tidigare ansats som beskrivs ovan. 

Det utifrån vidare uppdrag utarbetade förslaget presenterades för 
Hjälpmedelsnämnden den 30/9 2021 som godkände förslaget för 
remissgång. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

1. Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-25 
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Regionstyrelsen  2022-05-16  
 

 

 
 

2. Rekommendationer för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 
3. Beslutsunderlag Hjälpmedelsnämnden  
4. Protokollsutdrag Hjälpmedelsnämnden 2022-03-10 § 7 
5. Följebrev gällande beslut till patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 

daterat 2022-04-21 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Ulf Berg (M) yrkar bifall till förslaget från Hjälpmedelsnämnden 
Dalarna med ändringsförslag i punkt två: högkostnadsskyddet ska räknas 
fram på samma sätt som för hälso- och sjukvården enligt Hälso- och 
sjukvårdslagens 17 kap 6 § anger, i yrkandet instämmer Elin Norén (S). 

Ordförande Ulf Berg (M) yrkar utöver ändringsförlaget att paragrafen 
justeras omedelbart och att beslutet sänds till kommunerna för beaktande 
innan beslut i respektive kommunfullmäktige, vilket blir arbetsutskottets 
beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Hjälpmedelsnämnden Dalarnas förslag mot eget 
ändringsförslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes 
förslag. 
Skickas till 
Samtliga kommuner ingående i den gemensamma nämnden 
Regionstyrelsen 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

2:e vice ordförande: Elin NorénOrdförande: Ulf Berg

Sekreterare: Marina Norrström
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§53 Patientavgifter för hjälpmedel 
Diarienummer RS2022/575 

Regionfullmäktiges beslut  

1. Avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel fastställs. 
2. Gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas 

kommuner, införs och ska räknas fram på samma sätt som för hälso- 
och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagens 17 kap 6 §. 

3. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 2020- 

2022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 

patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 

hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn 

Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda 

högkostnadsskydd för hjälpmedel. 

Översynen pågick från 1 januari 2020 till 11 mars 2021 då den 

slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden. 

Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre 

möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de 

hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och abonnemang. 

Ansatsen för översynen var att de tre spåren innefattade samtliga 

definierade hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var detsamma 

oavsett om förskrivningen skedde inom kommun eller region. 

Vid slutrapporteringen för Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021 

beslutade nämnden att utifrån resultatet av översynen ge Dalarnas 

Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att utreda de olika avgiftsalternativen i 

mer avgränsade varianter än utifrån tidigare ansats som beskrivs ovan. 

Det utifrån vidare uppdrag utarbetade förslaget presenterades för 

Hjälpmedelsnämnden den 30/9 2021 som godkände förslaget för 

remissgång. 

I ärendet redovisas följande dokument: 

1. Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-05-30 § 83 
2. Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2022-05-16 §60 
3. Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-25 
4. Rekommendationer för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 
5. Beslutsunderlag Hjälpmedelsnämnden 
6. Protokollsutdrag Hjälpmedelsnämnden 2022-03-10 § 7 
7. Följebrev gällande beslut till patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 

daterat 2022-04-21 
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Regionstyrelsen  2022-06-13  

 

 

 

 

Förslag till beslut under sammanträdet  

Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP), Elin Norén (S), Kerstin Lundh (MP), Ingvar 

”Nille” Niilimaa (DSP), Ulf Berg (M) och Maja Gilbert Westholm (V)  yrkar 

bifall till regionstyrelsens förslag. 

Yttrande 

Oppositionsrådet Sebastian Karlberg (S) yttrar sig i ärendet. 
 

Skickas till 

Dalarnas kommuner 

Förvaltningschef Hjälpmedel 
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§ 50 Dnr 2022/00073  

Ärende till kommunfullmäktige från 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna ang. patientavgifter för 
hjälpmedel 

Omsorgsnämndens beslut 

Föreslå Kommunfullmäktige att besluta om gemensamma 

hjälpmedelsavgifter enligt Hjälpmedelsnämnden Dalarnas förslag: 

- Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt 

införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas 

kommuner med ett kostnadstak på 1 150 kr per tolvmånadersperiod. 

- Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-01 

- Ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om gemensamt 

högkostnadsskydd, samt frågan om vad e-frikort innebär och hur detta 

påverkar verksamheten. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen  

2020- 2022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av 

patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som 

hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn 

Region Dalarna.  

Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda högkostnadsskydd för 

hjälpmedel. Översynen pågick från 1 januari 2020 till 11 mars 2021 då den 

slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden. 

Yrkanden 
Mats Jakobsson yrkar bifall till beslut. 

Beslutsunderlag 

Ärende till Kommunfullmäktige från Hjälpmedelsnämnden Dalarna, 2022-

04-25. 
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§ 126 Dnr 2022/00354  

Nytt uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel gällande tobaksfria 
nikotinprodukter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Den kommunala skyldigheten enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 

ska ingå i uppdraget för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak 

och receptfria läkemedel.  

2. Förslag till reviderat reglemente för den gemensamma nämnden för 

alkohol, tobak och receptfria läkemedel godkänns.  

3. Förslag till reviderat samarbetsavtal för den gemensamma nämnden för 

alkohol, tobak och receptfria läkemedel godkänns. 

4. Förslag till avgifter gällande tobaksfria nikotinprodukter godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Lag om tobaksfria nikotinprodukter  

Riksdagen har den 21 juni 2022 beslutat om lag om tobaksfria 

nikotinprodukter (2022:1257) som trädde i kraft den 1 augusti 2022. Syftet 

med lagen är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade 

med bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebär att näringsidkare 

som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla detta till kommunen. 

Näringsidkaren ska utöva egenkontroll över försäljningen, vilket ska 

beskrivas i ett egenkontrollprogram. I lagen regleras försäljningen med bland 

annat åldersgräns, krav på märkning och begränsningar i marknadsföringen. 

Kommunen har ansvaret över tillsynen på de fysiska försäljningsställena. 

Lagen har stora likheter med delen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare i 

lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). 

Eftersom kommunens skyldigheter i den nya lagen liknar dem som den 

gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel redan 

ansvarar för föreslås att uppdraget ska tillhöra den gemensamma nämnden. 

I likhet med de andra anmälningspliktiga varorna föreslås att tillsyn ska ske 

en gång per år för de tobaksfria nikotinprodukterna. Då lagen börjar gälla i 

augusti är det inte rimligt att alla ställen ska hinna få ett tillsynsbesök innan 

årsskiftet, därför kommer tillsynen till största del ske på de ställen där tillsyn 

redan är inplanerad för andra varor.  

 

Nuläge för den gemensamma nämnden 
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Den gemensamma nämnden har ansvar för de sju samverkande 

kommunernas skyldigheter utifrån alkohollagen, lag om tobak och liknande 

produkter (exklusive tillsynen av rökfria miljöer) samt lag om handel med 

vissa receptfria läkemedel. Nämndens uppdrag består av 

myndighetsutövning. Värdkommun är Falu kommun och den gemensamma 

nämnden hör således till Falu kommuns nämndsorganisation. Verksamheten 

består av fem årsarbetare varav en är enhetschef och fyra handläggare. 

Tjänstepersonerna är sedan 2021 anställda på miljö- och samhällsbyggnads-

förvaltningen i Falun, och ställs till den gemensamma nämndens förfogande 

genom ATL-kontoret. 

_____ 

Beslutsunderlag 

ATL-nämndens beslut 2022-08-16 § 61 

Förslag till revidering av reglemente  

Förslag till revidering av samarbetsavtal 

Förslag till avgift gällande tobaksfria nikotinprodukter 

Arbetsutskottet 2022-08-23 § 80 

 

 



 Sammanträdesprotokoll
Falu kommun  Sammanträdesdatum
Gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel

2022-08-16

§ 61 Nytt uppdrag för gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
gällande tobaksfria nikotinprodukter 
(ATL0048/22)

Beslut
Förslag till respektive kommuns fullmäktige:

1. Den kommunala skyldigheten enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 
ska ingå i uppdraget för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel.

2. Godkänna förslag till reviderat reglemente för den gemensamma 
nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

3. Godkänna förslag till reviderat samarbetsavtal för den gemensamma 
nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

4. Godkänna förslag 2022 till avgifter gällande tobaksfria nikotinprodukter.

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
beslutar för egen del:
 

5. Förslag till reviderad delegationsordning godkänns.

6. I förslag till respektive kommuns fullmäktige om reviderat 
samarbetsavtal utgår punkt 13 Överlåtelse av avtal. 

Sammanfattning
Lag om tobaksfria nikotinprodukter
Riksdagen har den 21 juni 2022 beslutat om lag om tobaksfria nikotinprodukter 
(2022:1257) som trädde i kraft den 1 augusti 2022. Syftet med lagen är att 
begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av tobaksfria 
nikotinprodukter. Lagen innebär att näringsidkare som vill sälja tobaksfria 
nikotinprodukter ska anmäla detta till kommunen. Näringsidkaren ska utöva 
egenkontroll över försäljningen, vilket ska beskrivas i ett egenkontrollprogram. I 
lagen regleras försäljningen med bland annat åldersgräns, krav på märkning och 
begränsningar i marknadsföringen. Kommunen har ansvaret över tillsynen på de 
fysiska försäljningsställena.
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 Sammanträdesprotokoll
Falu kommun  Sammanträdesdatum
Gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel

2022-08-16

Lagen har stora likheter med delen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare i lag 
om tobak och liknande produkter (2018:2088).

Eftersom kommunens skyldigheter i den nya lagen liknar dem som den 
gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel redan 
ansvarar för föreslås att uppdraget ska tillhöra den gemensamma nämnden.

I likhet med de andra anmälningspliktiga varorna föreslås att tillsyn ska ske en 
gång per år för de tobaksfria nikotinprodukterna. Då lagen börjar gälla i augusti 
är det inte rimligt att alla ställen ska hinna få ett tillsynsbesök innan årsskiftet, 
därför kommer tillsynen till största del ske på de ställen där tillsyn redan är 
inplanerad för andra varor.

Nuläge för den gemensamma nämnden
Den gemensamma nämnden har ansvar för de sju samverkande kommunernas 
skyldigheter utifrån alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter 
(exklusive tillsynen av rökfria miljöer) samt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel. Nämndens uppdrag består av myndighetsutövning. Värdkommun är 
Falu kommun och den gemensamma nämnden hör således till Falu kommuns 
nämndsorganisation.

Verksamheten består av fem årsarbetare varav en är enhetschef och fyra 
handläggare. Tjänstepersonerna är sedan 2021 anställda på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i Falun, och ställs till den gemensamma 
nämndens förfogande genom ATL-kontoret.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag (beslut 1-5) och vice ordförande Karin 
Örjes (C)  tilläggsförslag (beslut 6). 
 

Förslag till beslut på sammanträdet
Helena Lindström (M): Enligt förvaltningens förslag.
Karin Örjes (C): Tilläggsförslag I förslag till respektive kommuns fullmäktige 
om reviderat samarbetsavtal utgår punkt 13 Överlåtelse av avtal. 
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 Sammanträdesprotokoll
Falu kommun  Sammanträdesdatum
Gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel

2022-08-16

 

Beslutsgång
Ordföranden prövar förvaltningens förslag med Karin Örjes (C) tilläggsförslag 
och finner att gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
beslutar enligt förvaltningens förslag med Karin Örjes (C) tilläggsförslag. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut gällande ny lag om tobaksfria nikotinprodukter
 Förslag till revidering av reglemente
 Förslag till revidering av samarbetsavtal
 Förslag till avgift gällande tobaksfria nikotinprodukter
 Förslag till reviderad delegationsordning för gemensamma nämnden för 

alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Skickas till 
Samtliga samverkande kommuner i gemensamma nämnden för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel
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Falu kommun Dnr ATL0048/22 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  Datum 2022-08-04 

Marcus Tell 

 

Förslag till avgift gällande tobaksfria 

nikotinprodukter 
 

Riksdagen har den 21 juni 2022 beslutat om lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) 

som träder i kraft den 1 augusti 2022. Kommunens rätt att ta ut avgifter anges i 2 kap. 5 § 

kommunallagen:   

Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 

tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får 

dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning.  

I 40 § lag om tobaksfria nikotinprodukter anges att: 

En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig 

försäljning enligt 17 §. 

Förslag på avgift 

Utifrån ovanstående föreslås att kommunfullmäktige i samtliga deltagande kommuner i 

gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel beslutar att 

tillsynsavgiften för tobaksfria nikotinprodukter ska vara 3,2 % av prisbasbeloppet. Det är 

samma tillsynsavgift som för de andra anmälningspliktiga varorna folköl samt e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare i Borlänge, Falun, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter. 3,2 % 

av prisbasbeloppet medför att avgiften för 2022 är 1 600 kronor. 

För att samma tillsynsavgifter ska gälla samtliga anmälningspliktiga varor föreslås att 

Gagnefs kommun beslutar att tillsynsavgiften för folköl samt e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare ska vara 3,2 % av prisbasbeloppet. För att tillsynsavgifterna ska vara lika 

i alla deltagande kommuner föreslås Gagnefs kommun att besluta att tillsynsavgiften för tobak 

ska vara 8,4 % av prisbasbeloppet, samt att tillsynsavgiften för receptfria läkemedel ska vara 

1,1 % av prisbasbeloppet. Eftersom tillsynsavgifterna för tobak, folköl, e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel har fakturerats för 2022 bör beslut om nya 

tillsynsavgifter för dessa varor gälla från och med 2023. 

Tillämpningsregler för avgifterna 

Tillsynsavgifterna för tobaksfria nikotinprodukter bör gälla från 1 augusti 2022 då lagen om 

tobaksfria nikotinprodukter trädde i kraft. De försäljningsställen som säljer tobaksfria 

nikotinprodukter och där tillsyn genomförs faktureras för tillsynen i efterhand under 2022. 

Från och med 2023 kommer avgiften att faktureras samtidigt som tillsynsavgiften för tobak, 

folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel. 

Avgifterna föreslås beräknas och tillämpas på samma sätt som avgifterna för tobak, e-

cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl och receptfria läkemedel. Det innebär bland annat 

att beloppet avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor. 
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                                                                            Datum                                                             Diarienr 
 2022-08-16 ATL0048/22 

 

Samarbetsavtal 

 

1. Parter 

Detta samarbetsavtal gäller mellan de kommuner som ingår i gemensamma nämnden för 

alkohol, tobak och receptfria läkemedel (nedan ATL-nämnden) och i enlighet med 

kommunallagen (2017:725) 9 kap. 19 – 35 §§. Värdkommun för ATL-nämnden är Falu 

kommun. 

 

Samarbetsavtalet gäller nedanstående parter.  

 

Borlänge Kommun 210000–2262 

Falu kommun 212000–2221 

Gagnef kommun 212000–2155 

Hedemora kommun 212000–2254 

Ludvika kommun 212000–2270 

Säters kommun 212000–2247 

Smedjebackens kommun 212000–2205 

 

2. Syfte 

ATL-nämnden ska svara för kommunernas lagliga skyldigheter enligt: 

- alkohollagen (2010:1622) 

- lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) exklusive tillsyn av rökfria miljöer (7 kap 

3 § p 5) 

- lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 

- lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) 

3. Avtalets giltighet 

Detta samverkansavtal gäller till och med 31 december 2026 och förlängs automatiskt med 

fyra (4) år i taget såvida inte avtalet och sägs upp senast 15 månader innan avtalets utgång.  

4. Samverkanskommunernas ansvar  

Kommunerna förbinder sig att ingå i och följa vad som regleras kring arbetet i ATL-nämnden 

i enlighet med vad som framgår av detta avtal med bilagor. Det innebär bland annat att varje 

kommun ska följa gällande lagstiftning och styrdokument inom ramen för denna samverkan. 

Kommunerna inklusive värdkommunen har ett gemensamt ansvar gentemot medborgarna som 

innebär att respektive kommun ska kunna hjälpa en medborgare som vänder sig till 

kommunen och yrkar skadestånd med anledning av personuppgiftshanteringen, jämför artikel 

26 i dataskyddsförordningen. Den kommun som tar emot skadeståndsanspråket lämnar över 

detta till värdkommunen för hantering. Denna hantering ska tillförsäkra den registrerades 

rättigheter enligt dataskyddsförordningen.  

5. Ordförandeskap 

Ordförandeskapet åligger utsedd person i Falu kommun. Vice ordförande är utsedd person i 
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Borlänge kommun 

6. Värdkommunens ansvar och åtagande 

Värdkommun för ATL-nämnden är Falu kommun. Uppdraget som värdkommun sträcker sig 

under hela avtalsperioden.  

Värdkommunens åtagande är följande; 

• Ansvara för diarieföring, dokumenthantering, arkivering 

• Sammankalla till ATL-nämndens möten 

• Att Falu kommuns dataskyddsombud ska vara parternas övergripande 

dataskyddsombud 

• Upprätta årlig budget 

• Sammanställa en årlig redovisning 

• Att genom utsedd behörig person, föra parternas talan inför domstol och andra 

myndigheter samt företräda kommunerna vid anspråk om skadestånd.  

• Att åta sig att genomföra uppdraget på ett professionellt sätt med för ändamålet 

kvalificerade och kompententa resurser. 

För detta arbete ersätter övriga kommuner Falu kommun enligt punkt 10 Ekonomiska 

förutsättningar, budget och fakturering. 

7. Kontaktpersoner 

Varje kommun ska utse en kontaktperson och meddela namn och kontaktuppgifter till 

värdkommunen.  

8. Inträde i ATL-nämnden 

För part som vill ansluta sig till samverkan i ett senare skede kan ett inträde vara möjligt 

under förutsättning att alla parter godkänner det. Inträde ska ske i samband med nytt budgetår 

(1 januari), beslut om inträde ska ha skett senast sex (6) månader innan budgetårets slut (30 

juni). 

9. Utträde ur ATL-nämnden 

Alla parter ingår och deltar i denna samverkan i sin helhet en stödjande och samordnande roll, 

part kan inte välja att delta enbart i vissa delar av samverkan. Önskar part frånträda del av 

samverkan räknas det som en begäran om utträde ur ATL-nämnden i sin helhet. En utträdande 

part har fortsatt ansvar (så kallat retroaktivt ansvar) för eventuella sanktionsavgifter och 

skadestånd till följd av en inträffad personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen 

eller andra skador man orsakat och har ansvar för och som uppkommit under den tid som 

kommunen fortfarande var part i ATL-nämnden. Efter att en part begärt utträde ska 

personuppgifterna i det gemensamma systemet och som tillhör den utträdande kommunen 

gallras i enlighet med gällande lagstiftning och styrdokument och/eller lämnas tillbaka till den 

utträdande kommunen.  

En begäran om utträde ur ATL-nämnden ska vara skriftlig, undertecknad av behörig 

företrädare och vara värdkommunen till handa senast sex (6) månader innan innevarande 

budgetår löper ut. Utträde ur ATL-nämnden sker i samband med att nytt budgetår startar. 
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Värdkommunen ansvarar i sin tur för att övriga parter får del av utträdet. Efter att begäran om 

utträde lämnats in ska arbetet och de ekonomiska skyldigheterna fortskrida enligt plan tills 

utträdet sker. Den uppsägande parten har rätt att avstå från kostnader och skyldigheter som 

inte fanns beslutade innan uppsägningen.  

I de fall en part frånträder samverkan fortsätter övriga parter samverkan enligt samma villkor 

som tidigare.  

Uppdraget som värdkommun kan sägas upp av värdkommunen och/eller övriga parter 

gemensamt i enlighet med denna punkt.  

10. Ekonomiska förutsättningar, budget och fakturering 

ATL-nämnden har en gemensam budget för verksamheten. Verksamheten bekostas till stor 

del genom intäkter från avgifter men även genom att parterna betalar en nettokostnad. 

Intäkterna från respektive verksamhetsområde förs direkt till ATL-nämnden, och de ingående 

kommunerna betalar in respektive nettokostnad till ATL-nämnden. 

 

Den faktiska nettokostnaden regleras inför varje år. Respektive kommuns nettokostnad 

beräknas i budgeten för året och fastställs vid årsbokslutet då en avräkning görs. 

 

ATL-nämnden ska framöver ha gemensamma avgifter i samtliga kommuner för att leva upp 

till likställighetsprincipen i kommunallagen. Beslut om nya avgifter/taxor inom 

verksamhetsområdet ska fattas av varje kommuns kommunfullmäktige.  

11. Verksamhetsberättelse 

En verksamhetsberättelse som beskriver det gångna verksamhetsåret ska tillställas varje 

kommuns kommunfullmäktige senast den 30 april året efter verksamhetsåret. 

Verksamhetsberättelsen bör innehålla statistik över bland annat antalet  

tillstånd och ärenden. Verksamhetsberättelsen ska innehålla en uppföljning av 

verksamhetsplanen för året som gått.  

12. ATL-nämndens gemensamma riktlinjer 

ATL-nämnden ska ha gemensamma riktlinjer för alla de ingående kommunerna som tillämpas 

inom respektive verksamhetsområde. 

13. Upplåtelse av avtal 

Ingen av parterna får upplåta någon rättighet eller ingå avtal med tredje part som kan få 

konsekvenser för detta avtal utan att ha erhållit samtliga övriga parters skriftliga 

godkännande.  

14. Omförhandling av samverkansavtal 

Om väsentlig grund föreligger får part påkalla omförhandling av hela eller delar av detta 

avtal. En påkallad omförhandling ska ske skriftligt och skickas till den gemensamma 

nämnden via värdkommunen. Beslut om omförhandling eller ändring i fråga som rör avtalet 

kan endast tas av samtliga parter gemensamt efter samråd dem emellan. 

Om parterna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg gäller avtalet på 

oförändrade villkor till dess att avtalet upphör för part enligt vad som stadgas i punkt 9 

Utträde ur ATL-nämnden. 
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Förhandlingar befriar inte parterna från att fullfölja avtalet.  

15. Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg ska ske skriftligen och vara undertecknade av samtliga parter genom 

behörig företrädare som har delegation att underteckna detta avtal för att vara gällande. 

16. Befrielsegrund (force majure) 

Part ska vara befriad från ansvar, skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst 

åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som parten inte rimligen 

kunnat råda över eller förutse. Exempel på detta är krig, revolution, strejk, lockout, blockad, 

brand, pandemi/epidemi, myndighetsåtgärd, miljökatastrofer eller liknande förhållanden. 

17. Hävning 

Parterna är överens om att en part inte kan häva detta samverkansavtal. Om en part vill träda 

ur samverkansavtalet gäller reglerna i punkt 9 Utträde ur ATL-nämnden. 

18. Tvist 

Tvister angående tolkning och/eller tillämpning av detta avtal, och övriga överenskommelser 

mellan parterna, ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. För den händelse 

överenskommelse inte kan träffas ska tvist avgöras av svensk allmän domstol och enligt 

svensk rätt. 

Det ankommer på parterna att genom tydlig kommunikation och god vilja lösa 

problemställningar för att undvika tvister. 

 

 

 

 

Avtalet har upprättats i 7 kopior varav parterna tagit var sitt. 
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PART BEHÖRIG FÖRETRÄDARE 

BORLÄNGE KOMMUN   

FALU KOMMUN (VÄRDKOMMUN)  

GAGNEFS KOMMUN  

HEDEMORA KOMMUN  

LUDVIKA KOMMUN  

SMEDJEBACKENS KOMMUN  

SÄTERS KOMMUN  
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Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel  
 
                                                                            Datum                                                             Diarienr 
 2022-08-04 ATL0048/22 

 

REGLEMENTE 
 

 

1. Parter 

Detta reglemente gäller mellan de kommuner som ingår i gemensamma nämnden för alkohol, 

tobak och receptfria läkemedel (nedan ATL-nämnden). Värdkommun för ATL-nämnden är 

Falu kommun. 

 

Reglementet gäller nedanstående parter.  

 

Borlänge Kommun 210000–2262 

Falu kommun 212000–2221 

Gagnef kommun 212000–2155 

Hedemora kommun 212000–2254 

Ludvika kommun 212000–2270 

Säters kommun 212000–2247 

Smedjebackens kommun 212000–2205 

 

 

Utöver vad som föreskrivs om gemensamma nämnder i kommunallagen gäller 

bestämmelserna i detta reglemente samt det som överenskommits i ett särskilt samarbetsavtal 

mellan kommunerna. 

2. Uppgifter 

ATL-nämnden ska svara för kommunernas lagliga skyldigheter enligt: 

- alkohollagen (2010:1622) 

- lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) exklusive tillsyn av rökfria miljöer (7 kap 

3 § p 5) 

- lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 

- lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) 

 

Nämnden ska i enlighet med värdkommunens ekonomiska styrprinciper redovisa till 

respektive kommunfullmäktige det ekonomiska utfallet samt hur verksamheten bedrivits och 

utvecklats. 

3. Sammansättning 

Varje deltagande kommun i ATL-nämnden ska utse en ledamot och en ersättare var. 

Ordförandeskapet åligger utsedd person i Falu kommun, vice ordförande är utsedd person i 

Borlänge kommun. 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i 

Falu kommun om inte nämnden själv bestämmer annat. 
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4. Beslutsfattande 

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Nämnden ska 

besluta om delegering av nämndens uppgifter. 

Nämnden ska vid behov samråda med styrelser och nämnder i de samverkande kommunerna. 

Innan beslut fattas i nämnden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 

kommunicering ske till samtliga samverkande kommuner för att ges tillfälle att ta ställning. 

Beslut om avgifter inom verksamhetsområdet ska inte ingå i den gemensamma nämndens 

uppgifter. 

5. Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens 

ställe. Om även kommunens ersättare är förhindrad att inställa sig kallas annan ersättare in till 

tjänstgöring från övriga kommuner enligt ett rullande schema med ordningen: Borlänge, 

Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter. Under 2023 kallas i första hand 

ersättaren från Borlänge, under 2024 ersättaren från Falun och sedan fortsätter det med ett år i 

taget för varje kommun. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 

6. Ersättning till ledamot och ersättare 

Ledamot och ersättare i nämnden ska erhålla ersättning för uppdraget från den kommun som 

valt ledamoten och ersättaren i enlighet med den kommunens ersättningsregler för 

förtroendevalda. 

Även kostnader i samband med inställelse och tjänstgöring i den gemensamma nämnden 

bekostas av den kommun som valt ledamoten och ersättaren. 

7. Anmälan av förhinder 

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

sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat, som är miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens nämndsekreterare, och som inkallar ersättare som står i tur 

att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

8. Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig eller elektronisk och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. Sammanträdet är normalt fysiskt, men ordföranden kan besluta att 

sammanträdet ska ske på distans. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju dagar före 

sammanträdesdagen. Kallelsen ska även tillställas respektive kommun för kännedom. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den ledamot 

som har längst tjänstgöringstid i ATL-nämnden göra detta, och vid lika 

tjänstgöringstid för flera ledamöter den som är till åldern äldst. 
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9. Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller del av ett 

sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i nämnden ordförandens 

uppgifter. Vid lika tjänstgöringstid för flera ledamöter utses den som är till åldern äldst. Om 

ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 

under längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

10. Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 

redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas 

anslagstavlor. 

Protokollen ska tillställas samtliga samverkande kommuner och de samverkande 

kommunernas revisorer. 

11. Reservation 

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

ska ledamoten göra det skriftligen. 

Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 

12. Dataskyddsförordningen 

ATL-nämnden är inom sitt verksamhetsområde, personuppgiftsansvarig enligt 

dataskyddsförordningen. 

13. Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller en anställd som nämnden bestämmer. 

14. Undertecknande av handlingar och expediering 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd 

som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna 

handlingar. 

15. Mandatperioden 

Mandatperioden ska följa de ordinarie mandatperioderna. 

Nämndens verksamhet ska dock upphöra under löpande mandatperiod om parternas 

överenskommelse upphör att gälla före periodens utgång. 

16. Utskott 

Gemensamma nämnden får inte inrätta utskott. 
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Sammanträdesdatum 

2022-09-06 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 130 Dnr 2022/00030  

Ändring av detaljplan för del av Hagge 1:263,  
Hagge skola 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Detaljplan för del av Hagge 1:263, Hagge skola antas. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggavdelningen har upprättat förslag till ändring av detaljplan 

för del av Hagge 1:263, Hagge skola.  

Planförslagets syfte är att möjliggöra permanent bygglov för skollokaler som 

varit placerad på en prickmark med tillfälligt bygglov. Planförslaget innebär 

att prickmark tas bort, högsta totalhöjden höjs för idrottshallen, högsta 

byggnadshöjd vid takfot höjs för skolan. Området där prickmarken tas bort 

reglerar med byggrätt som högsta byggnadshöjd vid takfot, maximal 

utnyttjandegrad samt andel av marken som får hårdgöras.  

En undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts för aktuell 

detaljplan enligt plan- och bygglagen 4 kap. 34§ och miljöbalken 6 kap.  

11§. Bedömningen är att ett genomförande av planen inte innebär betydande 

miljöpåverkan, till följd därav en miljökonsekvensbeskrivning inte har 

behövt upprättas. Länsstyrelsen delade kommunens bedömning. 

Planförslaget har varit ute för granskning under tiden 20 april till och med  

18 maj. Granskningsutlåtande är upprättat med inkomna synpunkter 

redovisade tillsammans med kommunens kommentarer.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2022-06-15 § 80 att godkänna 

granskningsutlåtandet och antagandehandlingen samt överlämna 

planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning  

Plankarta  

Granskningsutlåtand 

Samhällsbyggnadsutskottet 2022-08-23 § 67 
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PLANARKITEKT 

Samir Hazrat 

MILJÖ-OCH BYGGCHEF  

Gunilla Skoog 

PLANHANDLINGAR 

Planbeskrivning original 

Planbeskrivning ändring (denna handling)  

Analog plankarta 

Granskningsutlåtande 

Övriga handlingar 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Fastighetsförteckning 

VAD ÄR EN DETALJPLAN? 

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument där kommunen reglerar hur mark och 

vattenområden får användas och hur området får bebyggas. I detaljplanen redovisas gränser 

för allmänna platser, kvartersmark samt vattenområden. 

SÅ HÄR LÄSER DU DETALJPLANEN 

Detaljplanen består av en plankarta med olika planbestämmelser. Med plankartan följer 

även en planbeskrivning (det här dokumentet) som förklarar syftet och innehållet i 

plankartan.  

I planbeskrivningen redovisas befintliga förhållande samt motivering till de olika 

planbestämmelserna som finns på plankartan. Det beskrivs även förutsättningarna för 

planarbetet och de konsekvenser som kan uppstå till följd av att detaljplanen genomförs. 

Slutligen beskrivs hur detaljplanen kan genomföras. 

PLANFÖRFARANDE 

Detaljplanen tas fram med standardförfarande i överensstämmelse med översiktsplanen 

samt enligt plan- och bygglagen 2010:900 (2014:900). Processen ser ut som följande:  

 

Samråd
Redogörelse & 
underrättelse

Granskning
Gransknings-
utlåtande

Antagande Laga kraft
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Information 

Ändring av detaljplan omfattar 

borttagande, införande och justeringar av 

bestämmelser samt upphävande av en 

geografisk del av en plan. Det kan 

användas till att anpassa planen till nya 

förhållande och hålla den aktuell utan att 

genomföra hela den 

lämplighetsbedömning som görs vid 

upprättandet av en ny plan. En detaljplan 

kan ändras om ändringen inte är 

omfattande, om syftet med befintlig 

detaljplan följs samt om inte 

grundstrukturen ändras och 

tydlighetskravet gäller. En ändring av 

detaljplan ska inte heller innebära 

betydande miljöpåverkan. 

Inledning och bakgrund 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2014 

att uppdra åt miljö-och byggkontoret att 

ändra gällande detaljplan för Hagge 1:263, 

Hagge skolan. Byggrätten i den gällande 

detaljplanen är i stort sett helt utnyttjad 

och de befintliga skollokalerna består till 

väsentliga delar av modullbyggnader med 

tidsbegränsat bygglov. För att möjliggöra 

en eventuell utbyggnad och mer 

permanent utformning av 

skolbyggnaderna bör detaljplanen ändras. 

Planarbetet återupptogs 2021 där miljö-

och byggnadsnämnden godkände 

ändringen av detaljplanen och beslöt att 

detaljplaneprocessen ska återupptas.  

Befintliga förhållande 

Områdesbeskrivning 

Planområdet är beläget i Hagge i västra 

delen av Smedjebackens kommun. 

Planområdet avgränsas av Haggevägen 

samt Gruvfogdevägen. Hagge skola ligger 

ca 9 km från centrala Smedjebacken, 

Hagge skola är en F-6 skola som byggdes 

1995.  

 

Gällande detaljplan 

Gällande detaljplan för del av Hagge 1:263 

(Hagge skola) antogs 1993-09-23 och vann 

laga kraft 1993-10-19. Detaljplanen 

medger användning av skolverksamhet. 

Markägare 

Hagge 1:263 (Hagge skola) ägs av 

Smedjebackens kommun. 

Politiska beslut 

Ändringen av detaljplanen är initierad av 

Smedjebackens kommun via Tekniska 

kontoret.  

Bebyggelseområde 

Hagge området är utpekat i 

översiktsplanen (2018) som ett av 

områden för framtida utveckling av 

bostadsbebyggelsen.  
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Planförslag 

Enligt boverkets allmänna råd bör en 

planändrings syfte rymmas inom den 

ursprungliga planens syfte. Planens syfte 

bör ligga till grund för 

planbestämmelserna och användas för 

tolkning av planbestämmelserna. 

Syfte med detaljplaneändringen är att 

möjliggöra permanent bygglov för 

skollokaler, som har varit placerad på en 

prickmark med tillfälligt bygglov. 

Ändringen av detaljplanen innebär att 

prickmark tas bort från planområdet, 

högsta byggnadshöjden vid takfot höjs för 

skolan för att möjliggöra utbyggnaden för 

fler våningar. Högsta byggnadshöjd höjs 

för idrottshallen för att möjliggöra att 

idrottshallen ska klara av kraven för vissa 

sporter. Området där prickmark tas bort 

regleras med byggrätt som högsta 

byggnadshöjd vid takfot samt maximal 

utnyttjandegrad. 

Föreslagna ändringar bedöms rymmas 

inom den ursprungliga planens syfte att 

bygga skollokaler för de yngsta skolbarnen 

i området Harnäs-Hagge-Lernbo. 

I bedömningen av lämplig byggrätt har 

stor vikt lagts vid påverkan på barnens 

friyta samt landskapsbilden för att 

bibehålla områdets karaktär. Detta har 

inneburit att endast mindre ökningar av 

byggrätterna föreslås. 

Förutsättningar 

Vatten och avlopp 

Planområdet är anslutna till befintliga 

kommunala va-ledningar som finns dragna 

dels i Gruvfogdevägen, dels genom 

området bakom skolan. Dagvatten leds 

genom D300 ledningen till öppna diken, 

dessa diken är ett positivt inslag i miljön 

och har förutom en flödesutjämning även 

sedimenterande effekt som får till följd av 

dagvattnet renas från olika typer av 

föroreningar. Vid utbyggnaden av skolan 

kan fler byggnader anslutas till befintliga 

dagvattenstråk. 

Dagvattenhanteringen ska utgå utifrån 

kommunens dagvattenstrategi och 

dagvattenriktlinjer. Dagvatten tas hand 

om så nära källan som möjligt. 

Planområdet är inte känsligt både vid 100 

och 200 års regn, bedömningen är att 

detaljplaneändringen inte innebär risk för 

översvämning. Det finns inga indikationer 

på att framkomligheten till och från 

planområdet påverkas vid skyfall, 100 och 

200 års regn.  

El 

Befintliga elnätet bedöms klara den 

kapacitetsökning som utbyggnaden av 

skollokaler medför 

 

Avfall 

Inom planområdet finns avfallshantering, 

tillkommande skollokaler bedöms kunna 

använda befintliga lösningar för 

hanteringen av avfall. 

 

Föroreningar 

Det finns inga kända föroreningar inom 

planområdet. 

Gator och trafik 
Gatunät och trafik 

Det finns tillfartsväg till Hagge skola via 

Haggevägen vidare till Gruvfogdevägen. 

Vid utbyggnaden av skolverksamheten ska 
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befintliga tillfartsväg utnyttjas. Ingen ny 

tillfartsväg till skolan kommer att byggas. 

Gång- och cykelvägar 

En separat gång- och cykelväg finns längst Gruvfogdevägen 

fram till Haggevägen och vidare till närområden.  

Planberedskap  

En god planberedskap gör att kommunen medvetet kan styra 

orters utbyggnad och ha framförhållning. Hagge området är 

ett av de områden som har pekats ut i översiktsplanen (2018) 

som planlagda områden för bostadsbebyggelse. 

Haggeområdet har pekats ut i översiktsplanen som planlagda 

områden för bostadsbebyggelse, därför är det av stor 

betydelse att möjliggöra utbyggnaden av Hagge skolan för att 

klara av fler antal elever.  

Jämställdhet & hållbarhet 

Alla medborgare ska ha lika förutsättningar att ta sig till och från arbete, hämta och lämna 

barn på förskola och skola, serviceutbud, möjligheter till aktiviteter samt lika förutsättningar 

till att ha ett bra liv. Detta oavsett vilket transportmetod man väljer bil, kollektivt, cykel eller 

till fots. Planområdet ligger bland villatomter vid Hagge området, vilket innebär att skolan är 

tillgänglig för många elever att ta sig dit på ett hållbart sätt. Det finns en separat gång- och 

cykelväg som går från planområdet längst Haggevägen till olika delar av Hagge. Det finns även 

en busshållplats vid Haggevägen som är placerat ca 400 meter från planområdet. Ur ett 

genusperspektiv innebär utbyggnaden av Hagge skola även att tryggheten ökar genom att det 

blir fler människor som rör sig i området.

Barnperspektiv 

I Översiktsplanen (2018) har Smedjebackens kommun tagit ställning till hur barnperspektivet 

ska tas till vara i plansammanhang. Planförslaget berör barn i framför allt de yngre åldrarna, 

ändringen av detaljplanen möjliggör att befintlig skola kan finnas kvar och utvecklas inom 

planområdet framöver. Det finns även ett separat trottoar från skolan till busshållplatsen vid 

Haggevägen samt vidare mot andra delar av området. Hastighetsbegränsning vid 

Gruvfogdevägen är 30km/tim. 

Inom planområdet finns det både förskola och skola. Antalet barn på förskolan är 36 och 

antalet elever på skolan är 113 elever. Skolgården är en av de utemiljöer där barnen tillbringar 

en stor del av sin tid, studier visar att vistelse utomhus stimulerar fysiskt aktivitet, lärande, 

hälsa samt att naturen är viktig för barnens lek. Ett rimligt mått för friytan enligt Boverket 

bedöms vara 30 kvadratmeter per barn, det vill säga den yta där barnen på egen hand kan 

vara utomhus och leka. Utomhus ytan inom planområdet är ungefär 11 000 m², sammanlagt 

får 35% av fastighetsarean inom användningsområdet bebyggas vilket motsvarar en friyta på 

73 m² per elev efter ombyggnationen. För friytan har parkering, cykelställ och lastplats 
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exkluderats. Med största byggnadsarea 35 % av fastighetsarean inom användningsområdet 

finns tillgänglig friyta för maximalt 255 elever med 43 kvm/elev eller 191 barn med 57 

kvm/barn. 

Träden som står längst fastighetens södra gräns är väldigt viktiga för klimatet på gården och i 

byggnaden. De skuggar gården vilket skyddar barn och elever mot skadligt UV-strålning samt 

bidrar till sänkt temperatur inomhus och bör därför skyddas i den mån det går. Om de tas 

ned så kommer deras funktion behöva ersättas med tex byggda konstruktioner över 

lkeanordningar, utvändiga solskydd på byggnaden och liknande. Dessa åtgärder ger ett 

sämre slutresultat, är kostsammare och orsakar onödig negativ miljö- och klimatpåverkan. 

Enligt strålsäkerhetsmyndigheten bör lekställen vara skuggad till 50 % mellan kl. 11-15 under 

sommarhalvåret och hög vegetation ger den bästa skuggan.  Av samma anledning bör övrig 

växtlighet så långt som möjligt skyddas på gården, framför allt de som står i öster och 

omringar gård och lekutrustning, även de spelar en viktig roll i UV-skyddet. Slagskugga från 

byggnad ger ett dåligt mikroklimat och fungerar därför inte som ensam lösning av UV-

problematik. Planförslaget möjliggör ytterligare två våningar för skolan och i första hand bör 

ytterligare våning byggas för att täcka bristen på skollokaler. 

Miljömål 

Enligt översiktsplanen (2018) bör 

bebyggelse i första hand tillkomma i 

befintliga byar och stråk, genom förtätning 

och komplettering. För att förstärka 

underlag för service samt underlätta för 

en hållbar livsstil. Att förtäta och 

komplettera befintliga byar och stråk ger 

ekonomiska vinster genom mernyttjande 

av redan befintlig infrastruktur som till 

exempel teknisk försörjning, gator och 

vägar. Kollektivtrafiken gynnas av och kan 

göras mer effektiv genom en förtätning av 

bebyggelse och fler får möjlighet till ett 

hållbart resande. Riksdagen har antagit 

mål för miljöns kvalitet för 16 områden, 

målen beskriver den kvalitet och det 

tillstånd för Sveriges miljö, natur och 

kulturresurser som är ekologiskt hållbara 

på långsikt. Ändringen av detaljplanen 

berör främst miljömålen för god bebyggd 

miljö och begränsad klimatpåverkan. 

Planförslaget skapar förutsättningen av en 

effektiv markutnyttjande, 

fastighetsutnyttjande, samt användningen 

av befintlig infrastruktur. 

 

Ändringar i plankarta och planbestämmelser

                  Tillkommande egenskapsbestämmelser 

Det rödmarkerade området på plankartan gäller ändringen av detaljplanen. Planändringen 

innebär att nedan angivna bestämmelser tillkommer på plankartan.  
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Området där prickmark tas bort kommer nu att vara byggbar. För att säkerställa att barnens 

friyta bevaras regleras byggrätten med största byggnadsarea 35% av fastighetsarean inom 

användningsområdet, samt andel av markytan som får hårdgöras är 40% av fastighetsarean 

inom användningsområdet. Längst södra planområdets gräns får endast komplementbyggnad 

placeras.  

                    Ändrade egenskapsbestämmelser  
Prickmark tas bort från planområdet för att möjliggöra permanent bygglov och utvecklingen 
av skolan. Planförslaget innebär även att högsta totalhöjden för idrottshallen höjs från 9 till 
12 meter för att idrottshallen ska klara av kraven som ställs för vissa sporter. Högsta 
byggnadshöjd vid takfot för befintliga skollokaler höjs från 4 till 8 meter för att möjliggöra fler 
våningar för skollokaler. Tillkommande byggnader har en höjdbegränsning med högsta 
byggnadshöjd vid takfot på 8 meter. 

 
Högsta byggnadshöjd vid takfot är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11§ 1 st 1 p.

Högsta totalhöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11§ 1 st 1 p.        
 

 
Upphörande egenskapsbestämmelser  

Egenskapsbestämmelser som slutar gälla när detaljplaneändringen får laga kraft är högsta 
antal våningar.  

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § st 1 p 
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Ändringens konsekvenser  

Undersökning  

En undersökning har genomförts för att svara på frågan om planens 

genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där 

undersökningen är en analys som leder fram till ställningstagandet om en 

strategisk miljöbedömning ska göras och en miljökonsekvensbeskrivning 

behöver tas fram för detaljplaneändringen eller inte.  

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 

Olika avvägningar har gjorts i undersökningen och har resulterat i en samlad 

bedömning. Det bedöms att genomförandet av ändringen av planen inte antas 

medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken inte upprättas.  

Hälsa och säkerhet 

Buller, luft och vatten 

Bedömningen är att trafik-och bullernivåerna inte förändras därför att 

byggrätten är fortsatt begränsad och utbyggnaden av skolan inte är större än 

nödvändigt. Miljökvalitetsnormer för luft, buller eller vatten bedöms inte 

överskridas av planförslaget.  

Översvämning, skred och erosion 

Enligt MSB:s översvämäningsportal finns det inga indikationer att planområdet 

är ett riskområde vid 100 och 200 årsflöde. Enligt Statens geotekniska institutet 

är planområdet fastmark och har en jordtyp till berg på 5–10 meter, därmed 

finns det inga indikationer på risk för skred eller erosion.  

Omgivningspåverkan & landskapsbild 

Södra delen av planområdet regleras med att endast komplementbyggnad får 

placeras för att begränsa bullernivåer till närmaste boende. För att värna om 

bostadsområdets landskapsbild bör nya lokaler anpassas utifrån befintligt 

material, färgsättning och stiluttryck.  

Riksintresse för rörligt friluftsliv 

Området omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv, ändringen av detaljplanen 

anses inte medföra negativa effekter på riksintresset med tanke på att det är en 

redan etablerad skola inom planområdet. Hagge området är ett av områden som 

är tänkt för utveckling av bostadsbebyggelsen vilket innebär att fler personer 

kommer kunna bo nära och ta del av friluftslivet, utan att hindra andra.
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Genomförande av ändring av detaljplan  

Digitalisering av detaljplaner 

Smedjebackens kommun har valt att digitalisera alla gällande detaljplaner för att 

göra plankartorna och planbeskrivningarna mer användbara. Ändringen av 

detaljplanen har gjorts på gällande plankarta, digital tolkning av planen görs när 

den har vunnit laga kraft.  

Administrativa & organisatoriska frågor  

Detaljplanen tas fram med standardförfarande i överensstämmelse med 

översiktsplanen samt enligt plan- och bygglagen 2010:900 (SFS 2014:900). 

Genomförandetiden för denna ändring av detaljplan för del av Hagge 1:263, 

Hagge skola är 5 år från det att beslutet om ändringen vunnit laga kraft.  

Ekonomiska frågor 

Debitering av kostnaden för upprättande av detaljplaneändringen bekostas av 

Smedjebackens kommun, Samhällsbyggnadsutskottet. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Hela fastigheten 1:263 och Gruvfogdevägen omfattas av 

gemensamhetsanläggning Hagge GA:3, denna gemensamhetsanläggning ska 

upphävas inom fastigheten. Gemensamhetsanläggningen upphävs även inom 

Gruvfogdevägen. Eventuella kostnader för upphävande av GA:3 bekostas av 

Smedjebackens kommun, via Samhällsbyggnadsutskottet.  
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Preliminär tidsplan  

Formellt planuppdrag påbörjat                                                           2014-02-06 

Planarbetet återupptaget                                                                    2021-10-11 

Samråd                                                                                                    2022-01-12 till 2022-02-21 

Granskning                                                                                              2022-04-20 till 2022-05-18  

Antagen plan                                                                                          Tredje kvartalet 2022 

 

Samlad bedömning/sammanfattning 

Föreslagna ändringar bedöms rymmas inom gällande detaljplans syfte, vilket syftar till 

behovet av nya skollokaler. Den föreslagna planändringen bedöms inte få några större 

konsekvenser jämfört med gällande bestämmelser, då området redan ianspråktaget för 

skolverksamhet och endast mindre utökningar av byggrätten föreslås för att lösa behovet av 

ytterligare skollokaler.  

Medverkande  

Handlingarna har upprättats av Miljö- och byggkontoret. 

 

 

Smedjebackens kommun 2022-06-01 

Miljö- och byggkontoret 

 
Gunilla Skoog                                              Samir Hazrat 
Miljö- och byggchef                                   Planarkitekt 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Ändring av detaljplan för del av Hagge 1:263, Hagge skola 

Smedjebackens kommun, Dalarnas län 
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Inledning 

Syfte med detaljplaneändringen är att möjliggöra permanent bygglov för skollokaler, som har varit 
placerad på en prickmark med tillfälligt bygglov. Ändringen av detaljplanen innebär att prickmark tas 
bort, högsta totalhöjden höjs för idrottshallen, högsta byggnadshöjd vid takfot höjs för skolan för att 
möjliggöra utbyggnaden av skolan samt att idrottshallen ska klara av kraven för vissa sporter. 
Området där prickmark tas bort regleras med byggrätt som högsta byggnadshöjd vid takfot, maximal 
utnyttjandegrad samt andel av marken som får hårdgöras.  

PLANFÖRFARANDET 

Detaljplanen upprättas med standard planförfarande, vilket betyder att planförslaget först varit ute 

på samråd och därefter granskning. Beträffande synpunkter som kom in under samrådet hänvisas till 

samrådsredogörelsen. Efter miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 april 2022 var planförslaget 

på granskning enligt PBL (2010:900) 5 kap. 18§, i fyra veckor från den 20 april till och med 18 maj 

2022. Planen har dessutom funnits tillgänglig för allmänheten i Miljö- och byggkontorets entré, på 

Medborgarkontoret i Kommunhuset i Smedjebacken, på biblioteket i Smedjebacken samt på 

kommunens hemsida. Planen underrättades på kommunens digitala anslagstavla och på kommunens 

hemsida. Granskningshandlingarna skickades till statliga remissinstanser, förvaltningar, bolag, 

myndigheter, fastighetsägare från fastighetsförteckningen och berörda som ingick i samrådskretsen.  

 

Sammanfattning  

Under granskningstiden har 4 yttranden inkommit varav 3 med erinran eller frågor, de redovisas 

nedan tillsammans med kommunens kommentarer. Inkomna synpunkter berör i huvudsak 

plankartan och dess planbestämmelselistan, egenskapsbestämmelser samt markförlagda 

teleanläggningar. De justeringar som har genomförts i planhandlingar efter granskningen består 

huvudsakligen av följande:  

 

Ändring som är gjord på plankartan efter granskning 

• Ändringen av detaljplanen redovisas på gällande detaljplan utifrån Länsstyrelsens och 

Lantmäteriets yttranden.  

• Illustrationskartan ”Illustration för ändringar på plankarta” är borttagen. 

• Bestämmelsen e2 som reglerar största byggnadsarea 6000 kvm per fastighet är borttagen. I 

stället regleras byggrätten med största byggnadsarea med 35% procent av fastighetsarean 

inom användningsområdet.  

• Andel av markytan som får hårdgöras minskar från 45% till 40% 

• Komplementbyggnad får beteckningen p1 på plankartan. En ny egenskapsyta har ritats för 

beteckningen p1. 

• Alla planbestämmelser redovisas nu som beteckning på plankartan.  

 

Ändringar som är gjorda i planbeskrivningen efter granskning 

• I sida 5 har beskrivning som reglerar byggnadsarea 6000 kvm per fastighet tagits bort, istället 

har beskrivning om att byggrätten regleras med största byggnadsarea av fastighetsarean 

inom användningsområdet lagts till.  

• I sida 6–7 har beskrivning om tillkommande, ändrade och upphörande 

egenskapsbestämmelser uppdaterats utifrån ändringar som är gjorda på plankartan.   
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Ställningstagande 

En avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har resulterat i en samlad 

bedömning. Miljö-och byggnadsnämnden anser därmed att detaljplanen är klar för antagande enligt 

PBL 5 kap 27§. Inkomna synpunkter ledde inte till väsentliga ändringar av planförslaget, 

planhandlingar har justerats i enlighet med detta granskningsutlåtande. Ändringar och 

kompletteringar i planen efter granskningen påverkar inte planens syfte eller innehåll i sådan 

utsträckning att den ska behöva ställas ut för granskning på nytt.  

 

Kvarstående synpunkter 

Lantmäteriet tipsade om att begreppet byggnadshöjd inte ska användas och tipsade att totalhöjd 

eller nockhöjd ska användas. Föreskrifter om detaljplan BFS 2020:5 är obligatoriska att tillämpa på 

detaljplan som påbörjades efter 31 december 2021, ändring av detaljplan påbörjades innan 31 

december 2021 och därför har vi valt att tillämpa de upphävda bestämmelserna. Förutom det finns 

det inga kvarstående synpunkter efter samråd och granskning, samtliga synpunkter har bemötts.  

STATLIGA VERK, MYNDIGHETER OCH BOLAG  

LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN, 2022-05-12 

Granskning av ändring av detaljplan för del av Hagge 1:263, Hagge skola 

Länsstyrelsen har för granskning mottagit rubricerad detaljplan, daterad i mars och april 2022.  

Överprövningsgrundande synpunkter  

Länsstyrelsens granskning har inte identifierat några överprövningsgrundande frågor enligt 11 kap. 

10 § plan- och bygglagen. 

Övrigt  

Utformning av plankarta och planbestämmelser  

Plankartan och dess planbestämmelser är bristfälligt utformade. På grund av planförslagets 

utformning av plankartan och dess planbestämmelser uppfylls inte syftet med planen enligt 

planbeskrivningen i flera hänseenden.  

Alla planbestämmelser måste kunna härledas till en beteckning på plankartan. I planförslaget finns 

de ändrade planbestämmelserna redovisade i plankartans bestämmelselista men de tillhörande 

beteckningarna för ändringarna saknas på den gällande plankartan, utan finns endast på den 

medföljande illustrationskartan. En illustrationskarta har inte samma rättsverkan för 

planbestämmelserna som en plankarta. Länsstyrelsen bedömer att beteckningarna behöver införas 

på den gällande plankartan för att de ska få den rättsverkan som avses i planförslaget.  

Kommentar: Medföljande illustrationskarta är borttagen från plankartan, all ändring görs i den 

gällande plankartan och plankartans bestämmelselista för att den ska få den rättsverkan som avses i 

planförslaget.  

Om man, trots ovanstående bedömning, utgår ifrån att den redovisning av beteckningar som 

återfinns på illustrationskartan (”Illustration för ändringar på plankarta”) är de 

beteckningar/bestämmelser som är avsedda att gälla för planändringen finns följande att särskilt 

anmärka på:  
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• Egenskapsbestämmelser gäller endast inom ett område avgränsat av närmast liggande 

egenskaps-, användnings- och plangränser. Flera egenskapsbestämmelser i planförslaget kan 

av planbeskrivningen tolkas ska gälla för hela kvartersmarken men är på illustrationskartan 

endast placerade inom ett mindre avgränsat egenskapsområde, varför bestämmelsen endast 

gäller inom just det egenskapsområdet medan stora delar av kvartersmarken fortfarande 

saknar bestämmelser som reglerar byggrätten. 

Kommentar: Illustrationskartan är borttagen från plankartan och därmed placeras 

egenskapsbestämmelser inom ett avgränsat egenskapsområde på gällande detaljplan. Vilket innebär 

att hela kvartersmarken har bestämmelser som reglerar byggrätten. Vissa av 

egenskapsbestämmelser som är placerade inom ett avgränsat egenskapsområde gäller för hela 

användningsområdet, detta för att vara tydlig om att hela planområdet omfattas av bestämmelser 

som reglerar byggrätten.  

• Bestämmelsen e2 reglerar största byggnadsarea 6 000 kvm per fastighet. Eftersom det inte 

finns reglerat hur många eller hur stora fastigheter som får avstyckas inom kvartersmarken 

skulle teoretiskt all kvartersmark kunna bebyggas med denna bestämmelse, om 

kvartersmarken styckas av i fastigheter som vardera är 6 000 kvm. En lämpligare reglering 

skulle kunna vara att reglera hur många procent byggnadsarea av fastighetsarean som 

maximalt får bebyggas. 

Kommentar: Bestämmelsen e2 som reglerar största byggnadsarea 6 000 kvm per fastighet är 

borttagen och ersätts istället med e2 största byggnadsarea 35% av fastighetsarean inom 

användningsområdet. Utformningen av plankartan och planbestämmelser har bemötts och ändrats 

enligt Länsstyrelsens granskningsyttrande. 

LANTMÄTERIET, 2022-05-17 

Granskning av ändring av detaljplan för del av Hagge 1:263, Hagge skola 

Vid genomgång av planförslagets handlingar har följande noterats:  

Delar av planen som bör ses över  

REDOVISNING AV ÄNDRING  

Lantmäteriet kan konstatera att en ändring av detaljplan vanligtvis redovisas på en bild av den 

ursprungliga plankartan, så att man kan se hur planen kommer att se ut efter att planändringen har 

vunnit laga kraft och ritats in på den analoga plankartan. Nu har vissa tillkommande bestämmelserna 

redovisats i bilden över den gällande detaljplanen (i listan med planbestämmelser) medan andra 

bestämmelserna syns i illustrationskartan. Det blir svårtolkat.  

Kommentar: För att inte missförstånd ska uppstå när det gäller att tolka bestämmelserna som 

redovisades i illustrationskartan har illustrationskartan tagits bort från plankartan. Kommunen väljer 

istället att ändring av detaljplanen ska redovisas i den gällande detaljplan, det vill säga den 

ursprungliga plankartan. För att man ska kunna se vilka bestämmelser som tagits bort, förändrats 

eller tillkommit redovisas allt i den gällande detaljplanen och i dess planbestämmelselista.  

n2, tillkommande egenskapsgränser och administrativ bestämmelse om genomförandetid finns i 

illustrationskartan men redovisas inte i den gällande detaljplanen, varken i listan eller i kartbilden. I 

illustrationskartan har u-området avgränsats med administrativa gränser. Lantmäteriet antar att det 

ska vara egenskapsgränser som i den gällande plankartan.  
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Kommentar: Smedjebackens kommuns alla detaljplaner har digitaliserats och därmed har vissa nya 

beteckningar används. I den gällande detaljplanen för egenskapsområdet n2 står det ”parkering”, när 

planen har digitaliserats har den fått beteckningen n2 som innebär att parkering, angöring och 

vändplats skall finnas. För att det inte ska bli svårtolkat görs all ändring i den gällande detaljplanen, 

därmed redovisas inte n2, utan det står som i den ursprungliga planen ”parkering”.  

Illustrationskartan har tagits bort för att det inte ska uppstå problem med tolkningen, och därmed 

redovisas all ändring i den gällande detaljplanen. U-området som hade avgränsats med 

administrativa gränser redovisas istället som egenskapsgräns som i den gällande plankartan utifrån 

ovanstående yttrande.  

b1, byggnadshöjd, totalhöjd, korsmark och största byggnadsarea per fastighet står med som 

nya/ändrade bestämmelser i listan på den gällande plankartan men är inte med i själva kartbilden. 

Kommentar: b1, byggnadshöjd och totalhöjd redovisas i gällande plankarta och i 

planbestämmelselistan. Prickmark tas bort från hela planområdet och det redovisas tydligt i gällande 

plankarta med röd streck där prickmark upphör att gälla. Största byggnadsarea per fastighet tas bort 

utifrån Länsstyrelsens yttrande och byggrätten regleras istället med största byggnadsarea av 

fastighetsarean inom användningsområdet. Alla bestämmelser som har tagits bort, ändrats eller 

tillkommit redovisas nu på den gällande plankartan utifrån ovanstående yttrande.  

Byggnadshöjd bör helst inte användas 

Lantmäteriet vill tipsa om att Boverket rekommenderar att höjd på byggnadsverk endast i 

undantagsfall ska regleras med begreppet byggnadshöjd. Detta beror på att det i rättspraxis finns 

olika tolkningar av begreppet. När byggnadshöjd används kan lovprövningen försvåras och leda till 

svårförutsedda resultat. Boverket förordar istället i första hand att totalhöjd eller nockhöjd används 

eller möjligen takfotshöjd. Läs gärna mer om detta på sidan om ”Höjd på byggnadsverk” i PBL 

Kunskapsbanken. I Boverkets föreskrifter BFS 2020:5 finns totalhöjd och nockhöjd som egna 

kategorier medan andra begrepp för att reglera höjd på byggnadsverk registreras i en gemensam 

kategori för övrigt och blir därmed svåra att följa upp vid övergripande analyser av t.ex. outnyttjade 

byggrätter. 

Kommentar: Föreskrifter om detaljplan (BFS 2020:5) trädde i kraft 1 oktober 2020. Däremot blev 

föreskrifterna obligatoriska att tillämpa på detaljplaner som påbörjades efter 31 december 2021. 

Ändring av detaljplanen påbörjades innan 31 december 2021 och därför har vi valt att tillämpa de 

upphävda bestämmelserna.   

Trafikverket, 2022-04-28 

Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2022/49030, Granskning gällande detaljplan för Hagge 

1:263, Hagge skola, Smedjebackens kommun. Trafikverket har inget emot detaljplanen. 

Kommentar: Tack för yttrandet.  

Skanova (Telia company) AB  

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet Skanova önskar att så långt 

som möjligt behålla befintliga tele-anläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och 

kostnader som uppkommer i sam-band med flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder 

eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 

åtgärden även bekostar den. 
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Kommentar: Skanovas ledningar har beställts i dwg-format och analyserats, bedömningen är att 

befintliga ledningar kommer vara i nuvarande läge och att det inte finns behov av att flytta på de.  

Yttranden från fastighetsägare, grannar och allmänheten 

Inga yttranden.  

 

Granskningsutlåtande har upprättats av Miljö-och byggkontoret i Smedjebackens kommun.  

Smedjebacken 2022-05-27 

 

Samir Hazrat                                                                     Gunilla Skoog 

Planarkitekt                                                                      Miljö- och byggchef 
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I Högsta antal våningar är angivet som I. Bestämmelsen har digitaliserats för att möjliggöra analyser, men
används inte idag.

@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@Marken får inte förses med byggnad, dock får mindre förrådsbyggnader för lekredskap mm uppföras, PBL 4 kap. 11

§ 1 st 1 p.

Planbestämmelser som utgår inom planområdet
Gränser

p1
Planbestämmelser som ersätter inom planområdet

Endast komplementbyggnad får placeras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ny egenskapsgräns

Område där prickmark upphör att gälla

e2 35,0%

8,0

ÄNDRING AV DETALJPLAN D145
Denna plankarta redovisar med rött ändringar och tillägg till
gällande detaljplan och ska läsas tillsammans med gällande detaljplan. 
Utöver ändringar och tillägg som anges med rött gäller detaljplan: 
(2061-P55) detaljplan för del av Hagge 1:263, Hagge skola. 
Ändring av detaljplan upprättad 2021-12-15
Ändring av detaljplan antagen 2022- xx - xx
Ändring av detaljplan laga kraft 2022- xx - xx

b1 
Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom användningsområdet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast 40 % av markytan får hårdgöras inom användningsområdet, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER UPPLYSNINGAR
Genomförandetiden för ändringen av detaljplanen är 5 år från 
den dag ändringen av detaljplanen vinner laga kraft.

ANTAGANDEHANDLING

p1

p1

e2 35,0%8 b1 

e2 35,0%b1 8
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 80 Dnr 2021/00115 EDP 2014-106 

Antagande av detaljplan för del av Hagge 1:263, Hagge 
skola 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och 

antagandehandlingen samt beslutar att överlämna planförslaget till 

kommunfullmäktige för antagande. 

Motivering till beslut 

Granskningsutlåtande har upprättats. Sammanlagt har 4 yttranden inkommit, 

vilka har tillmötesgåtts med mindre justeringar i planhandlingen. En 

avvägning har gjorts mellan olika enskilda och allmänna intressen vilket har 

resulterat i en samlad bedömning. Miljö-och byggnadsnämnden anser 

därmed att detaljplanen är klar för antagande enligt PBL 5 kap 27§. Inkomna 

synpunkter ledde inte till väsentliga ändringar av planförslaget. Ändringar 

och kompletteringar i planen efter granskningen påverkar inte planens syfte 

eller innehåll i sådan utsträckning att den ska behöva ställas ut för 

granskning på nytt.   

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2022-04-13 att ändring av detaljplan 

för del av Hagge 1:263, Hagge skola skulle göras tillgänglig för granskning. 

Granskningen pågick i fyra veckor under tiden 20 april till och med 18 maj. 

Granskningsutlåtande är upprättat med inkomna synpunkter redovisade 

tillsammans med kommunens kommentarer.  

Planförslagets syfte är att möjliggöra permanent bygglov för skollokaler som 

varit placerad på en prickmark med tillfälligt bygglov. Planförslaget innebär 

att prickmark tas bort, högsta totalhöjden höjs för idrottshallen, högsta 

byggnadshöjd vid takfot höjs för skolan. Området där prickmarken tas bort 

reglerar med byggrätt som högsta byggnadshöjd vid takfot, maximal 

utnyttjandegrad samt andel av marken som får hårdgöras.  

En undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts för aktuell 

detaljplan enligt plan- och bygglagen 4 kap. 34§ och miljöbalken 6 kap. 11§. 

Bedömningen är att ett genomförande av planen inte innebär betydande 

miljöpåverkan, till följd därav en miljökonsekvensbeskrivning inte har 

behövt upprättas. Länsstyrelsen delade kommunens bedömning. 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-15 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-06-01 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Granskningsutlåtande 
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 Kommunfullmäktige 

Motion om att Smedjebackens kommun tillsammans 
med Region Dalarna verkar för att vi snarast flyttas från 
elprisområde 3 till 2 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för handläggning.   

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motionsskrivelse där de föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att Smedjebackens kommun tillsammans med 

Region Dalarna verkar för att Dalarna snarast ska flyttas från prisområde  

3 till prisområde 2.   

Beslutsunderlag 

Motion inkommen 2022-06-16  
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 Kommunfullmäktige 

Val av ledamot i familje- och utbildningsnämnden (C) 

Förslag till beslut 

Fyllnadsval genomförs.    

Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval efter Håkan Jansson (C)som ledamot i familje- och 

utbildningsnämnden samt ledamot i VBU.   

 

Beslutet ska skickas till 

Ny ledamot 

Familje- och utbildningsnämnden 

VBU 

Lönekontoret 
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 Kommunfullmäktige 

Avsägelse som ledamot i kulturnämnden (C) 

Förslag till beslut 

Fyllnadsval genomförs.   

Ärendebeskrivning 

Från Mona Sundberg (C) föreligger avsägelse från uppdraget som ledamot i 

kulturnämnden.   

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen 2022-07-25  

 

Beslutet ska skickas till 

Ny ledamot 

Kulturnämnden 

Lönekontoret 
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 Kommunfullmäktige 

Avsägelse från uppdraget som revisor (S) 

Förslag till beslut 

Fyllnadsval genomförs.     

Ärendebeskrivning 

Från Leif Nilsson (S) föreligger avsägelse från uppdraget som revisor  

för Smedjebackens kommun samt lekmannarevisor för Smedjebackens 

kommuns Förvaltnings AB, WBAB WessmanBarken Vatten &  

Återvinning AB och Barken Vatten & Återvinning AB.   

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen 2022-09-08  
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