
 

 

KALLELSE 
Sida 
1(5) 

Datum 

2022-08-24 
 
  

Kommunstyrelsen 
Lotta Arnesson 
 
 

 
 

 
 

 
 Kommunstyrelsens ledamöter 

Ersättare för kännedom 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunhuset Plenisalen Måndagen 2022-09-05  kl 13:00 

 
 

Ärenden med förslag till beslut 

1 Val av justerare 
Ingrid Rönnblad (S) 

    

2 Kommundirektören informerar 2022 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2022/373    

3 Utskottsordföranden informerar 2022 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2022/374    

4 Beredskaplager för drivmedel, läkemedel/mediciner och 
skyddsutrustning  
Beredskapshandläggare Karin Kullander informerar. 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

    

5 

 
 
 

Beredskapslager delområde livsmedel 
Ni får ta del av handlingarna på mötet med hänvisning till 
Offentlighets- och sekretesslagen 18 kap 13 §. 

Förslag till beslut: 

2022/980 

 
 
 

   



2 

 

 
 
 
 
6 

 

 
7 
 
 
 
 
 
8 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta plan för beredskapslager för livsmedel. 

Delegering av inlämning av underlag till elnätsföretag 
för prioritering av elanvändning – Styrel 
Ärendet är under beredning. 

 
Information om valet 2022 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Revidering av förbundsordning för Brandkåren Norra 
Dalarna 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna revideringen av förbundsordningen. 
2. Detta gäller under förutsättning att samtliga  
    medlemskommuner fattar ett likalydande beslut.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2022/35 
 
 
 
 
 
2022/768 

9 De enskilda vägarna i Leksands kommun 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anslå 50 000 kr för utbildningsinsatser gällande enskilda vägar. 
2. Medlen tas från kommundirektörens budgetreserv för  
    oförutsedda kostnader. 
3. Lägga övrig information till handlingarna. 
 

2016/716    

10 Förslag tilläggsavtal mellan Region Dalarna och 
kommunerna i Dalarnas län angående kollektivtrafik 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Tilläggsavtal till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och  
    Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska  
    effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafiken”  
   (skatteväxlingsavtalet), med bilaga 2 och 3, godkänns. 
 
2. Beslutet enligt punkt 1 gäller under förutsättning att Region  
    Dalarna och samtliga kommuner i länet fattar motsvarande  
    beslut. 

2017/618    
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11 Friskvårdspolicy 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta Friskvårdspolicy. 
2. Införa friskvårdsbidrag med 1500 kr per år från 2022. 

2022/981 

12 Riktlinjer för minoritetsfrågor 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta riktlinjer för minoritetsfrågor. 
2. Beslutet gäller från den 1 december 2022. 

2022/372    

13 Ansökan om bidrag till Folkmusikens hus 2022 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Bevilja Folkmusikens hus ekonomiskt stöd med 2,50 kr per  
    invånare per år under 2022-2026. (För 2022 blir det 40 030 kr.) 
    baserat på en folkmängd på 16 012 invånare (SCB 2021-12- 
    31), för 2022. 
2. Uppdra till förvaltningen att arbeta in finansieringen för 2023- 
    2026 i kommande års budgetförslag.  

2022/470    

14 Kommunstyrelsens delegeringsordning 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta kommunstyrelsens reviderade delegeringsordning. 

2020/1268    

15 Kommunikationspolicy och grafisk profil för Leksands 
kommun 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta kommunikationspolicy och grafisk profil. 
2. Tidigare kommunikationspolicy antagen av fullmäktige den 11 
    juni 2012 § 55 och grafisk profil antagen av fullmäktige den 16 
    september 2013 § 109 upphör att gälla. 
3. Besluten ska vara helt genomförda senast 1 mars 2023. 

2019/1016    

16 Remiss - Handlingsplan för en långsiktig utveckling av 
tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet (SOU 2022:11) 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta yttrandet och översända det till Regeringskansliet,  
    Socialdepartementet. 

2022/631    

 
 

 
 
 

 
 

   



4 

 

17 Firmatecknare för Leksands kommun 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Utse följande personer att, två i förening, teckna kommunens 

firma. 

• Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C)  

• Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 

• Sektorchef Maria Bond 

• Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 
2. Firmatecknare får teckna kommunens firma var för sig om det 

avser verkställighet av politiska beslut eller är annars mindre 
vikt.  

3. Kommundirektören har rätt att vidaredelegera rätten att teckna 
kommunens firma i ärenden av administrativ och ekonomisk 
karaktär i relation till statliga och kommunala myndigheter. 

4. I samband med beslutet enligt första till tredje punkten upphör 
kommunstyrelsens beslut om firmatecknare 2021-11-17 § 148 
att gälla.  

 

2019/28 

18 Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut 
2022-06-27 § 58 
Ärendet är under beredning. 

2016/716    

19 Anmälan av ordförandebeslut - yttrande till 
förvaltningsrätten, mål 2868-2869-22 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslutet. 

2022/920    

20 Anmälan av ordförandebeslut - yttrande till 
förvaltningsrätten, mål 3030-22 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslutet. 

2016/716    

21 Anmälan av ordförandebeslut - Remissvar avseende 
regional kultur- och bildningsplan i Dalarna 2023-2026 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslutet. 

2022/672    
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22 Sammanträdesordning 2022 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga till ett möte med kommunstyrelsen den 28 oktober 2022  
    kl 09.00. 

2021/1172 

23 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i  
    protokoll och listor per den 5 september 2022.  

2022/9    

24 Budget VIA-nämnd 2023-2025 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2022/875    

25 Kommunstyrelsens ordförande informerar 2022 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

2022/375    

 

Ulrika Liljeberg 

Ordförande  
 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-15 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

§ 86 Dnr 2022/768 

Revidering av förbundsordning för Brandkåren Norra 
Dalarna 

Beskrivning av ärendet 
Ansvaret för sotning och brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) har upplevts otydligt mellan förbundet och 
medlemskommunerna. En utredning har därför genomförts i syfte att utreda 
förutsättningarna för förbundet att överta ansvaret för sotning och 
brandskyddskontroll från medlemskommunerna. Direktionen fattade ett 
inriktningsbeslut 2020-09-17 att förbundet ska överta sotning och 
brandskyddskontroll i medlemskommunerna med start 2022-01-01. Av olika 
anledningar har ett övertagande dröjt och beräknas nu ske 2023-01-01. För 
att flytta ansvaret för sotning och brandskyddskontroll till förbundet krävs en 
revidering av förbundsordningen. Revideringen består i att skriften som 
antyder att förbundet endast bistår kommunen i utvalda delar i 
sotningsverksamheten tas bort. 
Kommunalförbundet biträder kommunerna i följande verksamhetsområden: 

• Beslutar om ansökningar av egensotning 
• Stödja vid tillsyn av sotningsverksamheten 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Revidering av förbundsordning för Brandkåren Norra 
Dalarna, daterad 2022-08-08. 
Protokollsutdrag/ Brand – Direktionen Brandkåren Norra Dalarna 
Reviderad förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Godkänna revideringen av förbundsordningen.  
2. Detta gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner 

fattar ett likalydande beslut. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-15 

 
  

Allmänna utskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 



 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-08-08 

Referens 
Dnr 2022/768    

Kommunstyrelsen 
Angelica Maalouf, 0247-808 40 
angelica.maalouf@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Revidering av förbundsordning för Brandkåren Norra 
Dalarna 

Beskrivning av ärendet 
Ansvaret för sotning och brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) har upplevts otydligt mellan förbundet och 
medlemskommunerna. En utredning har därför genomförts i syfte att utreda 
förutsättningarna för förbundet att överta ansvaret för sotning och 
brandskyddskontroll från medlemskommunerna. Direktionen fattade ett 
inriktningsbeslut 2020-09-17 att förbundet ska överta sotning och 
brandskyddskontroll i medlemskommunerna med start 2022-01-01. Av olika 
anledningar har ett övertagande dröjt och beräknas nu ske 2023-01-01. För 
att flytta ansvaret för sotning och brandskyddskontroll till förbundet krävs en 
revidering av förbundsordningen. Revideringen består i att skriften som 
antyder att förbundet endast bistår kommunen i utvalda delar i 
sotningsverksamheten tas bort. 
Kommunalförbundet biträder kommunerna i följande verksamhetsområden: 

• Beslutar om ansökningar av egensotning 
• Stödja vid tillsyn av sotningsverksamheten 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Godkänna revideringen av förbundsordningen. Detta gäller under 
förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar ett likalydande 
beslut. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Protokollsutdrag/ Brand – Direktionen Brandkåren Norra Dalarna 
Reviderad förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna  

Slutligt beslut skickas till 
Direktionen Brandkåren Norra Dalarna  
Kommundirektör Carolina Smitmanis Smids 
Tf chef administrativ service Joel Johansson  
 
 
 



PROTOKOLLSUTDRAG
BRAND - Direktionen Brandkåren Norra 
Dalarna
Sammanträdesdatum: 19.05.2022   

6 (10)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 14 RF BRAND 2022/00012-2

Revidering förbundsordning
Beslut

1. Direktionen godkänner revideringen av förbundsordningen. Detta gäller under 
förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar ett likalydande beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ansvaret för sotning och brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) har upplevts otydligt mellan förbundet och medlemskommunerna. En 
utredning har därför genomförts i syfte att utreda förutsättningarna för förbundet att 
överta ansvaret för sotning och brandskyddskontroll från medlemskommunerna.  
Direktionen fattade ett inriktningsbeslut 2020-09-17 att förbundet ska överta sotning 
och brandskyddskontroll i medlemskommunerna med start 2022-01-01.
Av olika anledningar har ett övertagande dröjt och beräknas nu ske 2023-01-01.
För att flytta ansvaret för sotning och brandskyddskontroll till förbundet krävs en 
revidering av förbundsordningen. 
Revideringen består i att skriften som antyder att förbundet endast bistår kommunen i 
utvalda delar i sotningsverksamheten tas bort.

Beslutsunderlag
UDir 2020.1.4
Förslag till ny förbundsordning för Brandkåren Norra Dalarna 

Förslag till beslut
1. Direktionen godkänner revideringen av förbundsordningen. Detta gäller under 

förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar ett likalydande beslut.

Sändlista
- Medlemskommuner
- Förbundsdirektör
- Revisorer



 

FÖRBUNDSORDNING 

Brandkåren 

Norra Dalarna 
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Förbundsordning Brandkåren Norra Dalarna 

 

Fastställd: 
Kommunfullmäktige i Leksand  
Kommunfullmäktige i Mora  
Kommunfullmäktige i Orsa  
Kommunfullmäktige i Vansbro  
Kommunfullmäktige i Älvdalen  

 

Diarienummer: 
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Förbundsordning Brandkåren Norra Dalarna 

 

§1 Bakgrund  
Kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen har beslutat att ingå ett 
kommunalförbund för frågor som rör räddningstjänst och stöd till kommunerna 
vid samhällsstörningar med mera (enligt § 4 nedan). 

 

Syftet är att tillgodose krav och intentioner i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
samt att skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet 
i det komplexa samhället. Kommunalförbundet ska vara en aktiv part i 
kommunernas samlade arbete och samordning för skydd mot oönskade händelser 
och samhällsstörningar. 

 

§2 Medlemmar  
Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Leksand, Mora, Orsa, 
Vansbro och Älvdalen. 

 

§3 Namn och säte 

Kommunalförbundets namn är Brandkåren Norra Dalarna och har sitt säte i Mora. 
 

§4 Uppdrag och ändamål 
 

Bastjänster 

Kommunalförbundet ansvarar för 
 

• att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna 
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt enligt Förordning (2003:789) om skydd 
mot olyckor med undantag  
a) att samordna olycksförebyggande verksamhet i kommunen (Lag om skydd mot olyckor, 1 
kap §6)  
b) att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (Lag om skydd 
mot olyckor, 3 kap §1)  
c) när kommunen är att betrakta som enskild (kap 2) 

 
• att svara för uppgifter enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med 

tillhörande Förordning (2010:1075) som åvilar var och en av kommunerna i förbundet 
med undantag av  
a) skyldigheter som åvilar kommunen i egenskap av verksamhetsutövare. 

 
• att lämna förslag till beslut till medlemskommunerna gällande taxor  



Sida 4(10)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• att i förbundsmedlemmarnas ställe fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna 
avseende information till allmänheten (högre kravnivån) samt kommunens plan för 
räddningsinsatser enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagstiftningen) 

 

 

Kommunalförbundet biträder kommunerna i följande verksamhetsområden: 

 

• Kommunernas plan och byggverksamhet enligt plan- och bygglagen (1987:10). 
Kommunalförbundet biträder kommunerna i kommunernas planprocess genom att 
tidigt medverka i planfrågor samt utgör remissinstans i planfrågor.  
Kommunalförbundet biträder även kommunerna i kommunernas byggprocess främst i 
form av byggsamråd och granskning av brandskyddsdokumentation.  

• Biträder vid kommunal riskanalys och handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor.  

• Remissinstans vid alkoholtillstånd, fyrverkerier, tillfälliga evenemang.  
• Deltar i medlemskommunernas POSOM-verksamhet.  
• Deltar i medlemskommunernas olycksförebyggande arbete.  
• Deltar i medlemskommunernas krisberedskapsförberedelser ex övningar.  
• Ingå i kommunernas organisation för tjänsteman i beredskap.  

  
 

 

Dessa uppgifter ingår i medlemsavgiften. 
 

Tilläggstjänster  
I kommunalförbundets uppdrag ingår utöver bastjänsterna ovan, rätten att utföra 
andra uppgifter som ansluter till ovanstående lagstiftning eller på annat sätt 
ansluter till säkerhet och trygghet i kommunerna. 

 

Dessa uppgifter ska i förekommande fall regleras genom avtal med de aktörer som 
efterfrågar tjänsterna. Kommunalförbundet kan också samverka med andra aktörer 
i samhället ifråga om utvecklingsprojekt och frågor som är relaterade till lagstiftning 
och uppgifter i § 4. 

 

Om en förbundsmedlem önskar att brandkåren i något avseende ska utformas eller 
dimensioneras på ett sätt som avviker från den för förbundet gemensamma risk- eller 
ambitionsnivån, får kommunalförbundet tillgodose dessa önskemål. Särskild avgift 
som motsvarar de faktiska merkostnaderna uttas av medlemmen.  
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§5 Organisation  
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. För förbundsdirektionen gäller 
”Reglemente för förbundsdirektionen i Brandkåren Norra Dalarna” enligt bilaga till 
förbundsordningen. 

 

§6 Varaktighet 

Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. 
 

§7 Förbundsdirektionen  
Förbundsdirektionen utgör gemensam beslutande nämnd för 
förbundsmedlemmarna enligt bestämmelserna i Lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor. 

 

Direktionen ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare fördelat enligt följande: 
 

• Leksands kommun utser 1 ledamotoch 1 ersättare.  
• Mora kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  
• Orsa kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare.  
• Vansbro kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare  
• Älvdalens kommun utser1 ledamot och 1 ersättare. 

 

 

Ledamöterna ska vara kommunstyrelsen ordförande och oppositionsråd eller 
motsvarande är ersättare. 

 

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid om fyra år räknat fr.o.m. 
den 1 januari året efter det att val till kommunalfullmäktige ägt rum i hela landet.  
I fråga om valbarhet och sättet att utse ledamöter och ersättare i 
förbundsdirektionen skall 9 kap 3§ i kommunallagen tillämpas (2017:725).  

 

Mora kommun innehar ständigt ordförandeposten och vice ordförande roterar 
mellan de övriga medlemskommunerna varje mandatperiod. Turordning för vice 
ordförande är efter invånarantalet med Leksands kommun som start. 

 

Direktionen har rätt att utse utskott och i övrigt de organ som behövs 
för verksamheten. 

 

Vid förfall för ledamot ska ersättare från samma kommun inträda. 
 

§8 Revisorer  
Varje kommun ska ha var sin revisor som utses av 
medlemskommunens kommunfullmäktige. 

 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna i förbundsdirektionen.  
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§9 Revision och beslut om ansvarsfrihet 

Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i kommunallagen. 
 

Delårsrapport  
Delårsrapporten ska upprättas och beslutas av direktionen. Tidsintervallerna för 
rapporterna ska följa säteskommunens planering. Delårsrapporten ska bedömas av 
revisorerna i kommunalförbundet. Dessa ska bedöma om resultatet i rapporten är 
förenligt med de fastställda målen för verksamheten. Den skriftliga bedömningen 
ska biläggas delårsrapporten. 

 

Delårsrapporten ska godkännas av medlemmarnas fullmäktige. 
 

Årsredovisning 

Årsredovisningen ska upprättas och godkännas av direktionen. 
 

Årsredovisningen ska lämnas till förbundsmedlemmarnas fullmäktige och till 
revisorerna. 

 

Revisorerna ska avge revisionsberättelse till var och en av 
förbundsmedlemmarnas fullmäktige. 

 

Revisorernas berättelse ska tillsammans med årsredovisningen överlämnas till 
medlemskommunernas fullmäktige, som var och en godkänner årsredovisningen och 
beslutar om ansvarsfrihet för direktionen i dess helhet. 

 

§10 Initiativrätt  
Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen samt förbundsmedlem 
genom framställan av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 

 

§11 Närvarorätt 

Direktionen får besluta att sammanträde med direktionen ska vara offentligt. 
Budgetsammanträdet ska vara offentligt, se §16. 

 

Ersättare i direktionen har närvarorätt och yttranderätt på 
direktionens sammanträden. 

 

Respektive medlemskommuns direktör (ledande tjänsteman) har närvaro- 
och yttranderätt vid sammanträde med direktionen. 

 

Direktionen avgör själva i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i 
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.  
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§12 Anslag av kungörelser och andra tillkännagivanden  
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjustering och övriga 
tillkännagivanden anslås på förbundets digitala anslagstavla på webbplatsen. Mora 
kommuns anslagstavla är förbundets anslagstavla. 

 

För kännedom ska anslag dessutom ske på varje medlemskommuns anslagstavla. 
 

Tillkännagivande om sammanträde vid vilket budgeten ska fastställas ska anslås på 
förbundets anslagstavla och för kännedom på varje medlemskommuns anslagstavla. 

 

§13 Andel i tillgångar och skulder  
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar 
och skulder i förhållande till kostnadsfördelningen för respektive förbundsmedlems 
ansvar enligt § 4 bastjänster. Kostnadsfördelningen framgår av § 14. 

 

Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist 
i enlighet med angiven fördelningsgrund. 

 

Samma fördelningsgrund tillämpas vid skifte av kommunalförbundets 
behållna tillgångar om kommunalförbundet skulle komma att upplösas. 

 

§14 Kostnadsfördelning  
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks 
på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna. Kostnaderna 
skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna enligt nedan. 

 

Bastjänster  
Ersättning för bastjänsterna fördelas mellan förbundsmedlemmarna enligt nedan 
(exklusive hyra): 
Leksand 17,5 % 

Mora 34,7 % 

Orsa 10,8 % 

Vansbro 12,6 % 

Älvdalen 24,4 % 

Summa 100 % 
 

Hyra  
Medlemskommunerna ersätter kommunalförbundet fullt ut för hyra av 
brandstationer och andra lokaler i den egna kommunen som överenskommits 
som behövs för brandkårens verksamhet.  
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Omförhandling av medlemsandelen  
Under de tre första åren har parterna möjlighet att påkalla omförhandling 
av medlemsandelarnas fördelning. En omförhandling ska följa den ordinarie 
budgetprocessen. 

 

I händelse av större förändringar vid exempelvis behov av att utöka beredskapen 
eller andra betydande avtalsmässiga förändringar vars nytta inte kan tillgodogöras 
samtliga medlemskommuner, är detta grund för förhandling av medlemmarnas andel 
i förbundet. 

 

Tilläggstjänster  
Om kommunalförbundet på begäran utför särskilda överlämnade uppgifter enligt § 
4 till någon eller några av förbundsmedlemmarna ska sådana särskilda uppgifter 
ersättas fullt ut. 

 

Lån och borgen mm  
Kommunalförbundet får uppta lån i enlighet med fastställd budget eller enligt 
vad förbundsmedlemmarna godkänt.  
Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. Om godkänd borgen ingås gäller i fråga om 
ansvar fördelningsregeln.  
Kommunalförbundet får inte bilda eller förvärva aktier eller andelar i företag 
utan förbundsmedlemmarnas godkännande. 

 

§15 Medlemsstyrning  
Före beslut av principiell eller strategisk betydelse ska direktionen samråda 
med medlemmarna. 

 

§16 Budgetprocess  
Direktionen fastställer årligen budget för förbundet. Budget för nästkommande 
år ska fastställas före september månads utgång och ska innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret och en ekonomisk plan för den 
kommande treårs-  
perioden. För att säkerställa att fastställande av budget för nästkommande år sker 
före september månads utgång påbörjas förbundets budgetprocess under februari 
månad året före budgetåret.  
En överenskommelse ska tecknas mellan kommunalförbundet och dess medlemmar om 
budgetprocessen. Denna process syftar till att kommunalförbundet ska ha 
förutsättningar för att ta det ekonomiska och verksamhetsmässiga ansvar som åvilar ett 
kommunalförbund och i egen regi underbygga en sund ekonomisk hushållning. 

 

Sammanträde vid vilket budget fastställs ska vara offentligt. Tillkännagivande 
om sammanträdet ska utfärdas.  
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§17 Planeringsprocess  
Direktionen har att fastställa handlingsprogram för den förebyggande 
verksamheten och handlingsprogram för räddningstjänsten enligt Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor.  
Handlingsprogrammen ska upprättas i samverkan med 
förbundsmedlemmarna. Förändringar och tillägg till planerna ska också 
beredas i samverkan med förbundsmedlemmarna. 

 

§18 Utträde  
Förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat 
från slutet av den månad då uppsägning skedde. Regleringen av de ekonomiska 
mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en 
överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. 

 

Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade 
tillgångar och skulder som gäller vid tiden för utträdet ur förbundet, om inte 
annat avtalas mellan förbundsmedlemmarna. 

 

De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som 
behövs med anledning av utträdet. 

 

§19 Likvidation och upplösning  
Om förbundsmedlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när 
uppsägningstiden enligt 18 § är till ända, skall kommunalförbundet träda i 
likvidation. Likvidationen verkställs av förbundsdirektionen i egenskap av likvidator.  
Vid skifte av kommunalförbundets behållna tillgångar skall fördelningsgrunden 
enligt 14 § tillämpas. 

 

När kommunalförbundet har trätt i likvidation, ska kommunalförbundets egendom 
i den mån det behövs för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på 
offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. Kommunalförbundets verksamhet får 
fortsättas, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

 

När förbundsdirektionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator, ska direktionen 
avge slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse över 
likvidationen i dess helhet. Berättelsen skall också innehålla en redovisning för 
skiftet av behållna tillgångar. Till slutredovisningen skall fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. 

 

Till slutredovisningen ska fogas förbundsdirektionens beslut om vilken av 
kommunalförbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som 
hör till kommunalförbundets arkiv. 

 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna ska delges var och en av 
förbundsmedlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts 
skriftligen samtliga förbundsmedlemmar, är kommunalförbundet upplöst.  
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§20 Arvoden  
Inga fasta arvoden utgår till direktionen. Sammanträdesarvoden ska utgå enligt 
Mora kommuns arvodesbestämmelser.  
Arvoden till revisorer och revisorsersättare ska utgå enligt Mora 
kommuns arvodesbestämmelser. 

 

§21 Tvister  
Tvist mellan kommunalförbundet och dess medlemmar ska, om parterna inte kan 
nå en frivillig uppgörelse, avgöras i allmän domstol. 

 

§22 Övre gräns för räddningstjänstkostnader  
Om räddningstjänstinsats inom en medlemskommun medför betydande kostnader 
för kommunalförbundet, utgår ersättning från den kommun där olyckshändelsen 
inträffat, för den del av räddningskostnaderna som överstiger 1 basbelopp för 
varje tillfälle. 

 

§23 Upptagande av ytterligare medlem i förbundet  
Ansökan från en ytterligare kommun om att bli medlem i kommunalförbundet 
ska hanteras enligt följande. 
Ansökan tillställs förbundets direktion.  
Direktionen bereder frågan och föreslår ny medlem till 
medlemskommunernas kommunfullmäktige.  
Medlemskommunernas kommunfullmäktige fattar beslut om ny medlem 
samt Beslutar om erforderliga ändringar i förbundsordningen. 

 

§24 Arkivbildning  
Mora kommun (säteskommunen) är arkivansvarig för alla handlingar och dokument 
som framställs i kommunalförbundet från och med dess inrättande den 1 januari 
2019. Arkivansvar för handlingar från tiden före 1 januari 2019 kvarligger på var och en 
av medlemskommunerna. Kommunalförbundet ska ha obegränsad tillgång till dessa 
äldre arkiv. Mora kommuns arkivreglemente gäller för förbundet. 

 

§25 Personuppgifter  
Direktionen är personuppgiftsansvarig för ändamålen med och medlen för 
behandling av personuppgifter inom kommunalförbundets ansvarsområde. 

 

§26 Administrativ service 

Till förbundets förfogande finns administrativ service i säteskommunen. 
Kommunalförbundet ska träffa en överenskommelse med säteskommunen om detta. 

 

§27 Ikraftträdande och ändringar i förbundsordningen Denna 
förbundsordning gäller från och med den 1 januari 2023. 

 

Ändring av eller tillägg till förbundsordningen ska antagas av direktionen 
och fastställas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. Beslutet är 
gällande när fullmäktigebesluten vunnit laga kraft.  
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1 Bakgrund 
Sotning och brandskyddskontroll är en väsentlig del av kommunens skyldigheter enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) i syfte att förebygga bränder. 
 
Enligt 3 kap. §4 LSO skall en kommun i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) 
sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och 
därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed 
jämförbara utrymmen.  
 
Kommunen får medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna 
fastigheten. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från 
brandskyddssynpunkt betryggande sätt.  
 
Kommunen skall i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första 
stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt 
(brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning 
uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.  
 
I samband med att förbundet bildades beslutades att inte överföra ansvaret för sotning och 

brandskyddskontroll från medlemskommunerna. Förbundet ålades dock att bistå kommunerna 

avseende egensotning och tillsyn av sotningsverksamheten. Orsaken att förbundet inte övertog 

frågorna var på grund av att vissa medlemskommuner bedriver sotning i egen regi och andra har 

upphandlat en extern aktör. Skillnaderna är väldigt stora. I nuläget har flera kommuner aviserat 

att de anser att frågan är otydligt beskriven i förbundsordningen, medlemskommunerna uppdrog 

därför till förbundet att utreda frågan. 

 

2  Uppdrag  
1. Gör en nulägesanalys och redovisa per medlemskommun hur sotning och brandskydd 

enligt LSO är ordnad, redovisningen ska även innehålla taxor, frister samt eventuella avtal. 
Redovisa punkten 1 som UDir 2020:1/1.  

 

2. Gör en omvärldsanalys och redovisa hur andra kommunalförbund hanterar sotning och 
brandskydd enligt LSO. Räddningstjänsten Storgöteborg och Södertörn ska ingå i 
analysen. Redovisa punkten 2 som UDir 2020:1/2.  

 

3. Utred och presentera de juridiska aspekterna som är kopplade till sotning och 
brandskyddskontroll. Redovisa punkten 3 som UDir 2020:1/3.  
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4. Utifrån nulägesanalys, omvärldsanalys och juridiska aspekter, föreslå hur sotning och 
brandskyddskontroll enligt LSO ska vara ordnad för medlemskommunerna. Förslaget ska 
innehålla tydliga positiva och negativa effekter, övergripande tidplan och förslag på 
eventuella revideringar av förbundsordning, delegationsordning m.m. Redovisa punkten 4 
som UDir 2020:1/4.  

 

3 Avgränsning 
Detta dokument redovisar frågeställningen i punkt 4 och är ett resultat av tidigare deluppdrag i 

utredningsdirektivet. Rapporten är skriven på ett sådant sätt att läsaren förutsätts ha tagit del av 

rapporterna som redovisar UDir 2020:1/1 – Udir 2020:1/3.  

4 Syfte 
Syftet med rapporten är att visa hur sotningsverksamheten inom Brandkåren Norra Dalarnas 

geografiska område (ingående medlemskommuner) kan vara ordnad i framtiden.  Utredarens 

förslag ska tydligt framgå. 

Rapporten ska svara på negativa och positiva effekter, kartlägga huruvida revideringar av 

förbundsordning och delegationsordningar är nödvändiga samt ge förslag på en övergripande 

tidsplan. 

5 Begränsning 
Utredaren har inte den juridiska kompetens som krävs för att formulera juridiskt korrekta och 

hållbara skrifter i t.ex. en kommuns delegationsordning. Samtliga förslag som utredaren ger i 

rapporten bör därför förankras med kommunjurist om det är aktuellt att nyttja dessa. 
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6 Sotningsverksamheten inom Brandkåren Norra Dalarna 
Som framgår i UDir 2020:1/1 är sotningsverksamheten idag ordnad på ett likadant sätt i fyra av 

medlemskommunerna, både sotning (rengöring) och brandskyddskontroll utförs av externa 

entreprenörer medan Vansbro kommun utför sotning (rengöring) och brandskyddskontroll helt i 

egen regi. 

Utifrån föregående utredningsuppdrag (UDir 2020:1/1-2020:/3) kan i första hand tre olika sätt att 

ordna sotningsverksamheten identifieras. Dessa är: 

• Sotning (rengöring) och brandskyddskontroll i egen regi. 

• Sotning (rengöring) och brandskyddskontroll i extern regi. 

• Sotning (rengöring) i extern regi och brandskyddskontroll i egen regi. 

Varför inte sotning (rengöring) i egen regi och brandskyddskontroll i extern regi ses som ett 

alternativ är att brandskyddskontrollen är en myndighetsutövning, det skulle således vara 

märkligt om myndigheten (brandkåren) utförde den del av sotningsverksamheten som inte är 

myndighetsutövning samtidigt som man uppdrog åt en entreprenör att utöva 

myndighetsuppdraget. 

Oavsett hur sotningsverksamheten ordnas i framtiden är det dock alltid kommunens ansvar att se 

till att de lagstadgade delarna vad gäller att utföra sotning (rengöring) och brandskyddskontroll 

genomförs enligt gällande bestämmelser. 

7 Möjliga sätt att ordna sotningsverksamheten 
7.1 Sotning (rengöring) och brandskyddskontroll i egen regi 
Detta sätt att ordna sotningsverksamheten på innebär att både sotning (rengöring) och 

brandskyddskontroll genomförs i Brandkåren Norra Dalarnas regi.  

Påverkan på Brandkårens organisation 
För att i praktiken kunna utföra sotningsverksamheten helt i egen regi krävs att personal med rätt 

kompetens och behörighet finns inom organisationen. Sådan personal finns inte idag utan måste 

rekryteras. 

Fördelar 

• Möjligheten till samordning mellan de olika uppdragen sotning (rengöring) och 

brandskyddskontroll är mycket god.  

• God insikt i utförandet av uppdragen. 

• Goda möjligheter att följa upp hur verksamheten bedrivs och att kommunerna lever upp 

till skyldigheterna i lagen. 

• Kompetensen inom Brandkåren Norra Dalarna kommer öka. 

• Det är tydligt gentemot kommuninvånarna att sotningsverksamheten bedrivs i sin helhet 

av Brandkåren Norra Dalarna. 
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Nackdelar 

• Om sotning (rengöring) och brandskyddskontroll genomförs av samma person/aktör finns 

det föreskrivna moment i brandskyddskontrollen där det kan upplevas som att 

personen/aktören kontrollerar sitt eget arbete (rengöringsuppdraget). 

• Fastighetsägaren har inte möjlighet att köpa ytterligare tjänster i samband med sotning 

(rengöring).  

• Det är brandkåren som prövar tillstånd för egensotning. Ett avslag på ansökan av 

egensotning kan väcka misstanke om en ej objektiv prövning eftersom ett avslag innebär 

att brandkåren fortsatt är utförare av sotningen (rengöringsuppdraget). 

• Det finns en risk att det är svårt att rekrytera personal till Brandkåren Norra Dalarna för 

att utföra uppdraget. 

 

7.2 Sotning (rengöring) och brandskyddskontroll i extern regi 
Detta sätt att ordna sotningsverksamheten på innebär att både sotning (rengöring) och 

brandskyddskontroll genomförs i extern regi (privata entreprenörer) genom avtal med 

kommunerna. Detta innebär i praktiken endast en förändring från nuvarande arbetssätt för 

Vansbro kommun. 

Påverkan på Brandkårens organisation 
Ingen personal med specifik kompetens eller behörighet utöver den som nu redan finns inom 

organisationen krävs. All personal som arbetar direkt med uppdragen är anställda av externa 

entreprenörer vilka ansvarar för att personalen som genomför uppdragen har rätt kompetens 

och behörighet. 

Fördelar 

• Externt utförande av entreprenörer bidrar till en ökad konkurrens med avseende på 

kvalitet, tillgänglighet och god service mot fastighetsägaren. 

• Externa entreprenörer har möjlighet att erbjuda ytterligare tjänster i samband med besök, 

t.ex. rengöring och service av ventilationssystem, besiktningar, försäljning av 

brandskyddsprodukter, m.m. 

• Det är tydligt gentemot kommuninvånarna att sotningsverksamheten bedrivs av externa 

aktörer och inte Brandkåren Norra Dalarna. 

 

Nackdelar 

• Om sotning (rengöring) och brandskyddskontroll genomförs av samma person/aktör finns 

det föreskrivna moment i brandskyddskontrollen där det kan upplevas som att 

personen/aktören kontrollerar sitt eget arbete (rengöringsuppdraget). 

• Kommunen har begränsad insyn i utförandet av uppdragen.  

• Det kan vara svårt för kommunen att följa upp arbetet och bedriva kvalitetskontroll.  

• Risk att kompetensen inom organisationen (Brandkåren Norra Dalarna) avseende 

sotningsverksamheten minskar. 

• Stor risk att kommunen i praktiken ”lämnar ifrån sig ansvaret” för sotningsverksamheten.  
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7.3 Sotning (rengöring) i extern regi och brandskyddskontroll i egen regi 
Detta sätt att ordna sotningsverksamheten på innebär att sotning (rengöring) bedrivs av externa 

entreprenörer genom avtal med kommunerna. Brandskyddskontrollen genomförs i Brandkåren 

Norra Dalarnas regi.  

Påverkan på Brandkårens organisation 
För att kunna bedriva brandskyddskontrollen i egen regi krävs att personal med rätt kompetens 

och behörighet finns inom organisationen. Detta innebär att personal med denna kompetens 

måste rekryteras. 

Fördelar 

• Brandskyddskontrollen som är en myndighetsutövning utförs av myndigheten. 

Säkerställer därmed en rättssäker och likvärdig brandskyddskontroll inom hela förbundet. 

• God insikt i utförandet av sotning (rengöring) av externa aktörer genom ett tätare 

samarbete och kvalitetskontroll. 

• Goda möjligheter att säkerställa att kommunerna lever upp till skyldigheterna i lagen. 

• Kompetensen inom Brandkåren Norra Dalarna kommer öka. 

• Externt utförande av sotning (rengöring) av entreprenörer bidrar till en fortsatt god 

konkurrens med avseende på kvalitet, tillgänglighet och god service mot 

fastighetsägaren. 

• Externa entreprenörer har möjlighet att erbjuda ytterligare tjänster i samband med 

sotning (rengöring), t.ex. rengöring och service av ventilationssystem, besiktningar, 

försäljning av brandskyddsprodukter, m.m. 

 

Nackdelar 

• Det kan upplevas otydligt vem som ansvarar för sotningsverksamheten. 

• Det finns en risk att det är svårt att rekrytera personal till Brandkåren Norra Dalarna för 

att utföra förbundets del i uppdraget. 

 

8 Utredarens förslag 
I föregående avsnitt presenteras tre möjliga sätt att ordna sotningsverksamheten på i framtiden 

inom Brandkåren Norra Dalarnas medlemskommuner. I detta avsnitt redovisas utredarens 

förslag. 

8.1 Sotningsverksamheten inom förbundet 
Utredaren anser att sotning (rengöring) bör bedrivas i extern regi av externa entreprenörer 

genom avtal med kommunen. Utredaren anser vidare att brandskyddskontrollen bör bedrivas i 

egen regi av Brandkåren Norra Dalarna. 

Med brandskyddskontroll i egen regi menas att Brandkåren Norra Dalarnas egen personal utför 

brandskyddskontrollen och all administration kopplad till kontrollen. 
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Skulle Brandkåren Norra Dalarna inte kunna rekrytera personal i den utsträckning som krävs för 

att genomföra brandskyddskontrollen helt i egen regi kan ett alternativ vara att träffa avtal med 

externa aktörer som genomför brandskyddskontrollen på uppdrag av förbundet. En sådan aktör 

bör då vara en annan än den aktör som genomför sotning (rengöring) i samma område. Detta för 

att undvika att aktören kontrollerar sitt eget arbete. Brandkåren bör fortsatt ha ett ansvar i att 

brandskyddskontrollen utförs. Ambitionen bör fortsatt vara att rekrytera egen personal för att på 

sikt kunna utför brandskyddskontrollen helt i egen regi enligt utredarens förslag. 

8.2 Motivering till utredarens förslag 
Att utredaren föreslår ovanstående förslag grundar sig i följande.  

Genom att dela upp sotningsverksamheten på två aktörer säkerställs att aktören som genomför 

brandskyddskontrollen inte kontrollerar sitt eget arbete.  

Brandskyddskontrollen är en myndighetsutövning som kan resultera i föreläggande om åtgärder 

eller nyttjandeförbud med stöd i LSO (lagen om skydd mot olyckor). Det mest naturliga är om 

myndigheten själva ansvarar för denna verksamhet. Först då uppnås en god insikt i uppdraget 

vilket är en förutsättning för kommunen när det kommer till att säkerställa att kommunens 

skyldigheter i lagen uppfylls. Myndighetsutövningen (brandskyddskontrollen) kan i stor 

utsträckning jämföras med den övriga tillsynsverksamheten som Brandkåren Norra Dalarna 

bedriver. Därav har organisationen stor erfarenhet av hur myndighetsbeslut ska formuleras och 

utformas på ett juridiskt korrekt sätt. Att förbundet genomför brandskyddskontrollen kommer i 

den utsträckning det är möjligt säkerställa att likvärdiga och objektiva bedömningar görs i alla 

medlemskommuner.  

Genom att sotning (rengöring) bedrivs i extern regi kommer fastighetsägare fortsatt ha möjlighet 

att ta del av tjänster utöver rengöringen som den externa entreprenören erbjuder. 

Konkurrenssituationen mellan entreprenörerna kommer också fortsatt att finnas vilket bör leda 

till fortsatt hög kvalitet, tillgänglighet och god service mot fastighetsägaren. 

Att ordna sotningsverksamheten så att både Brandkåren Norra Dalarna och externa 

entreprenörer spelar en viktig roll kommer stärka samarbetet mellan parterna och bidra till en 

ökad kompetens vilket kommer förbättra servicen till kommuninvånarna. 

Ovan är bara några av de argument som finns för det föreslagna alternativet. 

8.2.1 Alternativ till utredarens förslag 
Skulle utredarens förslag inte gå att genomföra kan något annat av de i kapitel 7 beskrivna sätten 

att ordna sotningsverksamheten på väljas. Utredaren föreslår då följande: 

I andra hand bör sotningsverksamheten ordnas helt i extern regi, d.v.s. både sotning (rengöring) 

och brandskyddskontroll utförs av externa entreprenörer på liknande sätt som det idag fungerar i 

Mora, Leksand, Orsa och Älvdalens kommuner. Utredaren anser dock att avtalen bör tecknas 

mellan kommunalförbundet och entreprenörer snarare än mellan de enskilda kommunerna 

entreprenörer för en tydligare ansvarsfördelning och bättre möjligheter till uppföljning. 

I tredje hand bör sotningsverksamheten ordnas helt i egen regi, d.v.s. både sotning (rengöring) 

och brandskyddskontroll utförs av Brandkåren Norra Dalarna.   
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8.3 Förutsättningar  
För en effektiv och välfungerande sotningsverksamhet i framtiden anser utredaren att vissa 

framgångsfaktorer bör beaktas oavsett hur sotningsverksamheten ordnas. 

Ansvaret för sotningsverksamheten i medlemskommunerna bör fullt ut läggas på förbundet. 

En samordnande funktion tillskapas. Brandkåren Norra Dalarna bör vara ansvariga för funktionen. 

Funktionens form kan variera beroende på hur sotningsverksamheten ordnas, det kan med fördel 

vara en samverkansgrupp där alla aktörer representeras. Den samordnande funktionen bör 

arbeta för en likriktad och rättssäker sotningsverksamhet med hög kvalité och ett proffsigt 

utförande i alla medlemskommuner samt säkerställa uppföljning och utförande av 

sotningsuppdraget. 

Sotningsfrister bör ses över. Det kan finnas fördelar med att i vissa fall göra mindre justeringar av 

de frister som föreslås i kommentarerna till de allmänna råden i föreskriften MSBFS 2014:4. 

Sotningsfrister bör likriktas och beslutas av förbundets direktion. 

Avtal med externa entreprenörer avseende sotning (rengöring) bör så långt det är möjligt 

likriktas.  

Taxan för sotning (rengöring) och brandskyddskontroll bör likriktas. Det kan vara försvarbart med 

vissa skillnader inom förbundets område, t.ex. på grund av långa avstånd. Detta kan då regleras i 

en grundavgift eller framkörningsavgift. Taxan för själva utförandet bör vara densamma. 

Medlemskommunernas delegationsordning i de delar som avser lag om skydd mot olyckor (LSO) i 

allmänhet och sotningsverksamheten i synnerhet måste ses över och likriktas. 

Brandkåren Norra Dalarnas förbunds- och delegationsordning måste ses över och revideras. 

8.4 Delegationsordning medlemskommuner 
Som konstateras i UDir 2020:1/1 skiljer sig delegationsordningen från kommunen till förbundet 

Brandkåren Norra Dalarna mellan samtliga medlemskommuner. Det framkommer också att det 

råder stora oklarheter gällande vad som delegeras och till vem det delegeras vilket upplevs som 

ett problem av samtliga aktörer (kommunerna, brandkåren och entreprenörer). 

Det är utredarens uppfattning att nuvarande delegationsordningar i medlemskommunerna är 

onödigt detaljerade vilket endast leder till oklarheter. Utredaren anser också att det är av stor vikt 

att delegationsordningarna i de olika kommunerna till förbundet är formulerade på samma sätt 

eftersom förbundet utför samma uppdrag i samtliga kommuner. 

Utredarens förslag till formulering i kommunernas delegationsordning: 

Delegationsordningen bör formuleras på samma sätt som förbundsordningen. 

Gällande Lagen om skydd mot olyckor (där sotningsverksamheten är en del): 

Kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna ansvarar för att i XX kommuns ställe fullfölja de 

skyldigheter som åvilar kommunen enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt enligt 

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) med undantag; 

a) att samordna olycksförebyggande verksamhet i kommunen (LSO 1 kap. 6 §), 
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b) att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (LSO 3 kap. 1 §), 

c) när kommunen är att betrakta som enskild (LSO 2 kap. 1-5 §§). 

Vidare anser utredaren att andra delar i kommunernas delegationsordning som gäller förbundets 

verksamhet även de bör ändras så att de överensstämmer med förbundsordningen och likriktas 

mellan medlemskommunerna. Observera att detta inte ingår i utredningsdirektivet UDir 2020:1. 

Gällande Lagen om brandfarliga och explosiva varor: 

Kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna ansvarar för att i XX kommuns ställe svara för 
uppgifter enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor med tillhörande Förordning 
(2010:1075) som med undantag av;  
 
a) skyldigheter som åvilar kommunen i egenskap av verksamhetsutövare.  
 

Övrigt: 

Kommunalförbundet Brandkåren Norra Dalarna ansvarar för att i XX kommuns ställe fullfölja de 
skyldigheter som åvilar kommunerna avseende information till allmänheten (högre kravnivån) samt 
kommunens plan för räddningsinsatser enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagstiftningen).  
 

8.5 Brandkåren Norra Dalarnas förbundsordning 
Vad gäller sotningsverksamheten är det utredarens uppfattning (tolkning) att Brandkåren Norra 

Dalarnas förbundsordning är motsägelsefull och otydlig i sin formulering. 

I förbundsordningen, under §4 Uppdrag och ändamål står följande: 

Det framgår att förbundet ska fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna enlig LSO och FSO 

med vissa undantag. Utredaren gör tolkningen att sotningsverksamheten inte undantas genom 

någon av punkterna a, b eller c. Därmed görs tolkningen att förbundet ansvarar för 

sotningsverksamheten. 

Figur 1. Urklipp ur Brandkåren Norra Dalarnas förbundsordning. 
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Vidare framgår under samma avsnitt i förbundsordningen: 

Denna formulering antyder dock att förbundet inte har något ansvar för sotningsverksamheten 

utan endast ska bistå i vissa delar. 

Därav utredarens uppfattning. 

Som ett led i att tydliggöra ansvaret för sotningsverksamheten är det därför viktigt att 

förbundsordningen ses över. Den måste anpassas efter kommunernas delegationsordning och 

hur sotningsverksamheten avses bedrivas framöver. 

Med bakgrund av utredarens förslag om hur sotningsverksamheten bör ordnas gavs förslag på ny 

formulering av delegationsordning från kommunerna till förbundet ovan. I och med denna 

tydliggörs att ansvaret för att fullfölja kommunens skyldigheter enligt LSO och FSO. Eftersom 

utredarens tolkning är att sotningsverksamheten faller under denna delegering, är det utredarens 

uppfattning att följande förändring i förbundsordningen bör vidtas. 

Utredarens förslag till förändring i brandkårens förbundsordning: 

Skriften som antyder att förbundet endast bistår kommunen i utvalda delar i 

sotningsverksamheten tas bort.  

8.6 Delegationsordning Brandkåren Norra Dalarna 
Trots att förbundet idag i praktiken inte arbetar med sotningsverksamheten mer än de delar som 

gäller egensotning så finns delegation i förbundets delegationsordning som gäller övriga delar i 

sotningsverksamheten. Detta kan tyckas märkligt men grundar sig troligen i de otydligheter som 

beskrivits ovan.  

Utredarens slutsats är att även förbundets delegationsordning i de delar som gäller 

sotningsverksamheten måste ses över i takt med att beslut tas om hur sotningsverksamheten ska 

ordnas i framtiden. Utredaren ger därför inga förslag till förändringar i detta skede. 

 

  

Figur 2. Urklipp ur Brandkåren Norra Dalarnas förbundsordning. 

Figur 3. Ovanstående skrift i förbundsordningen tas bort. 
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9 Tidsplan 
Nedan föreslås en tidsplan för att likrikta sotningsverksamheten inom förbundet. 

 

2020-07-31 Sotningsutredningen klar, redovisas i sin helhet genom delrapporter 

kopplade till utredningsdirektivet. 

Höst 2020 Direktionen i samråd med Brandkåren Norra Dalarnas ledningsgrupp 

och representanter från medlemskommunerna beslutar om hur 

sotningsverksamheten inom förbundet ska vara ordnad. Eventuell 

projektgrupp tillskapas. 

2021 Projektgruppen leder arbetet. Ramar för sotningsverksamheten 

skapas, beslut om formerna för genomförande och samordning av 

sotningsverksamheten inom förbundet tas. Delegationsordningar 

och förbundsordning revideras och beslutas. Fastställande av 

sotningsfrister och taxor, beslut tas i frågan. Upphandling av 

sotningstjänster av externa entreprenörer. Rekrytering av personal 

sker.  

2022-01-01 Likriktad sotningsverksamhet införs i alla Brandkåren Norra Dalarnas 

kommuner. Avtal med externa entreprenörer gäller från detta datum. 
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§ 76 Dnr 2016/716 

De enskilda vägarna i Leksands kommun 

Beskrivning av ärendet 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids, informerade om följande:  

- Informationssammanträden kommer ske tillsammans med 
lantmäteriet under hösten 2022. Inför dessa sammanträden kommer 
informationsbrev skickas med information om att Leksands kommun 
deltar på sammanträdena.   

- Informations- och utbildningsinsatser kommer erbjudas till 
vägföreningarna. 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Anslå 50 000 kr för utbildningsinsatser gällande enskilda vägar.  
2. Lägga övrig information till handlingarna   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 87 Dnr 2017/618 

Förslag tilläggsavtal mellan Region Dalarna och 
kommunerna i Dalarnas län angående kollektivtrafik 

Beskrivning av ärendet 
Under 2018 inrättades den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, i 
samband med att kommunerna skatteväxlade allmän kollektivtrafik och 
färdtjänst. Detta innebar också att huvudmannaskapet flyttades från 
kommunerna till Regionen. 
Under hösten 2019 påbörjades arbetet med ett nytt sammanhållet och 
sammanhängande avtal. Detta arbete resulterade i att ett nytt avtalsförslag 
skickades ut på remiss våren 2021, vilket Leksands kommun var med och 
besvarade. Ett nytt förslag skickades ut i början av 2022 och denna version 
av tilläggsavtalet är ett resultat av den remiss som genomfördes under våren. 
Beslut om antagande av tilläggsavtal med tillhörande bilagor ska vara 
Region Dalarna till handa, senast 15 oktober 2022. 
Avtalets disposition 
Tilläggsavtal 
Bilaga 1 – Huvudavtal 
Bilaga 2 – Samverkansformer 
Bilaga 3 – Fördelningsnyckel 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Till vissa centrala delar har Region Dalarna justerat avtalet i linje med de 
synpunkter som Leksands kommun framförde.  
I fråga om själva Tilläggsavtalet har formuleringen kring att avtalet inte kan 
sägas upp av enskild part strukits och ersatts med att avtalet gäller tills 
vidare. Vidare har man också flyttat fram att framtagande av gemensamt 
tillägg till gemensamt skolskjutsreglemente till hösten 2023. 
Kommunen var redan sedan tidigare positiv till att Regionen från och med 
tidpunkten för skatteväxling övertar kommunernas finansieringsansvar för 
riksfärdtjänst och handläggning av alla åtgärder vid tillståndsprövning m.m. 
Kommunen hade sedan tidigare inga invändningar mot att priset på skolkort 
höjs från 320 kronor per månad/elev till 350 kronor. För kommunens del 
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innebär det utifrån beräkning på läsårets 2021/2022 volymer en ökning från 
ca. 1,7 mkr till ca 1,85 mkr. 
Bilaga 1 – Huvudavtal är oförändrat. 
I Bilaga 2 – Samverkansformer har smärre redaktionella justeringar gjorts. 
De synpunkter som lyftes fram från kommunen har inte beaktats. Vissa av 
oklarheterna kan dock tydliggöras genom god dialog och kommunikation. 
Gällande Bilaga 3 – Fördelningsnyckel har Region Dalarna inte utvecklat 
innehållet med ekonomiska eller kvalitativa nyckeltal såsom föreslaget i 
kommunens remissvar. Dock framgår det av punkt 3.6 i Tilläggsavtalet att 
statistik och rapporter ska tillhandahållas gällande resandeutveckling, 
måluppfyllelse, biljettintäkter, självfinansieringsgrad och kostnader per 
trafikslag. På detta vis säkerställs att kommunerna kommer att få bättre 
möjligheter till uppföljning. 
Noterbart är att tillägg till skolskjutsreglemente är borttaget i liggande 
förslag. Genom tillägget skulle det nu gällande lokala skolskjutsreglementet 
vara överflödigt. Syftet är att skapa enhetliga avståndsregler samt ett 
gemensamt regelverk kring farlig skolväg för samtliga kommuner. Det var 
Leksands kommuns bedömning att det var alltför kort tid för att hinna göra 
detta samt att det sannolikt skulle innebära att den gemensamt framtagna e-
tjänsten för skolskjuts riskerade att påverkas negativt. 
Sammantaget är det förvaltningens bedömning att det Tilläggsavtal med 
tillhörande bilagor är genomarbetade utifrån remisserna och har lyckats 
fånga de olika synpunkter på ett balanserat sätt. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – Förslag till tilläggsavtal mellan Region Dalarna och 
kommunerna i Dalarnas län angående kollektivtrafik, daterat 2022-08-02 
Beslutsmissiv 2022-06-20 kollektivtrafik 
Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende 
ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafiken i Dalarnas län 
Bilaga 1. Avtal mellan landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner om 
ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafiken 
Bilaga 2. Samverkansformer inom kollektivtrafikområdet mellan Region 
Dalarna och Dalarnas kommuner 
Bilaga 3. Som beskriver fördelningsnyckel för fördelning av Region 
Dalarnas overhead och trafikkostnader vid utförandet av uppdraget avseende 
serviceresor 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 

kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet), med bilaga 
2 och 3, godkänns.  

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Region Dalarna och 
samtliga kommuner i länet fattar motsvarande beslut. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 



 

 
 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2022-08-02 

Referens 
Dnr 2017/618    

Kommunstyrelsen 
Joel Johansson, 80207 
joel.johansson@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Tjänsteutlåtande - Förslag till tilläggsavtal mellan 
Region Dalarna och kommunerna i Dalarnas län 
angående kollektivtrafik 

Beskrivning av ärendet 
Under 2018 inrättades den regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, i 
samband med att kommunerna skatteväxlade allmän kollektivtrafik och 
färdtjänst. Detta innebar också att huvudmannaskapet flyttades från 
kommunerna till Regionen. 
Under hösten 2019 påbörjades arbetet med ett nytt sammanhållet och 
sammanhängande avtal. Detta arbete resulterade i att ett nytt avtalsförslag 
skickades ut på remiss våren 2021, vilket Leksands kommun var med och 
besvarade. Ett nytt förslag skickades ut i början av 2022 och denna version 
av tilläggsavtalet är ett resultat av den remiss som genomfördes under våren. 
Beslut om antagande av tilläggsavtal med tillhörande bilagor ska vara 
Region Dalarna till handa, senast 15 oktober. 
Avtalets disposition 
Tilläggsavtal 
Bilaga 1 – Huvudavtal 
Bilaga 2 – Samverkansformer 
Bilaga 3 – Fördelningsnyckel 

Förvaltningens bedömning 
Till vissa centrala delar har Region Dalarna justerat avtalet i linje med de 
synpunkter som Leksands kommun framförde.  
I fråga om själva Tilläggsavtalet har formuleringen kring att avtalet inte kan 
sägas upp av enskild part strukits och ersatts med att avtalet gäller tills 
vidare. Vidare har man också flyttat fram att framtagande av gemensamt 
tillägg till gemensamt skolskjutsreglemente till hösten 2023. 
Kommunen var redan sedan tidigare positiv till att Regionen från och med 
tidpunkten för skatteväxling övertar kommunernas finansieringsansvar för 
riksfärdtjänst och handläggning av alla åtgärder vid tillståndsprövning m.m. 
Kommunen hade sedan tidigare inga invändningar mot att priset på skolkort 
höjs från 320 kronor per månad/elev till 350 kronor. För kommunens del 
innebär det utifrån beräkning på läsårets 2021/2022 volymer en ökning från 
ca. 1,7 mkr till ca 1,85 mkr. 
Bilaga 1 – Huvudavtal är oförändrat. 
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I Bilaga 2 – Samverkansformer har smärre redaktionella justeringar gjorts. 
De synpunkter som lyftes fram från kommunen har inte beaktats. Vissa av 
oklarheterna kan dock tydliggöras genom god dialog och kommunikation. 
Gällande Bilaga 3 – Fördelningsnyckel har Region Dalarna inte utvecklat 
innehållet med ekonomiska eller kvalitativa nyckeltal såsom föreslaget i 
kommunens remissvar. Dock framgår det av punkt 3.6 i Tilläggsavtalet att 
statistik och rapporter ska tillhandahållas gällande resandeutveckling, 
måluppfyllelse, biljettintäkter, självfinansieringsgrad och kostnader per 
trafikslag. På detta vis säkerställs att kommunerna kommer att få bättre 
möjligheter till uppföljning. 
Noterbart är att tillägg till skolskjutsreglemente är borttaget i liggande 
förslag. Genom tillägget skulle det nu gällande lokala skolskjutsreglementet 
vara överflödigt. Syftet är att skapa enhetliga avståndsregler samt ett 
gemensamt regelverk kring farlig skolväg för samtliga kommuner. Det var 
Leksands kommuns bedömning att det var alltför kort tid för att hinna göra 
detta samt att det sannolikt skulle innebära att den gemensamt framtagna e-
tjänsten för skolskjuts riskerade att påverkas negativt. 
Sammantaget är det förvaltningens bedömning att det Tilläggsavtal med 
tillhörande bilagor är genomarbetade utifrån remisserna och har lyckats 
fånga de olika synpunkter på ett balanserat sätt. 

Finansiering 
Finansieringen av att Regionen tar över riksfärdtjänst och handläggningen av 
bl.a. tillståndsprövning sker via skatteväxling och medför inga kostnader. 
Höjningen av skolkortspriset bedöms kunna hanteras inom ram. 

Förslag till beslut 
Föreslå Allmänna utskottet föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta följande: 
1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 

kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet), med bilaga 
2 och 3, godkänns.  

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Region Dalarna och 
samtliga kommuner i länet fattar motsvarande beslut. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande – Förslag till tilläggsavtal mellan Region Dalarna och 
kommunerna i Dalarnas län angående kollektivtrafik, daterat 2022-08-02 
Beslutsmissiv 2022-06-20 kollektivtrafik 
Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende 
ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafiken i Dalarnas län 
Bilaga 1. Avtal mellan landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner om 
ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafiken 
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Bilaga 2. Samverkansformer inom kollektivtrafikområdet mellan Region 
Dalarna och Dalarnas kommuner 
Bilaga 3. Som beskriver fördelningsnyckel för fördelning av Region 
Dalarnas overhead och trafikkostnader vid utförandet av uppdraget avseende 
serviceresor 

Slutligt beslut skickas till 
Region Dalarna 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör 
Joel Johansson, trafiksamordnare 
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Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och 

kommunerna i Dalarnas län angående 

kollektivtrafik 

Tilläggsavtalet med bilagor är ett tillägg till avtalet som 
tecknades i samband med skatteväxlingen och 
ansvarsöverförandet av kollektivtrafik. 

Förslag till beslut 

Beredningen för Dalarnas utvecklings (BDU) sammanträde den 11 maj 

rekommenderade att Tilläggsavtal med bilagor skulle skickas ut till samtliga 

parter, dvs Region Dalarna och kommunerna i Dalarnas län, för 

ställningstagande.  

Beslutspunkterna är följande: 

1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 

kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 

skatteväxlingen av kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet), med bilaga 

2 och 3, godkänns. 

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Region Dalarna och 

samtliga kommuner i länet fattar motsvarande beslut. 

Dokument 

a. Tilläggsavtal 

b. Bilaga 1 – Huvudavtal 

c. Bilaga 2 – Samverkansformer 

d. Bilaga 3 – Fördelningsnyckel 

Förutsättningar 

Beslutet ska vara Region Dalarna tillhanda senast 15 oktober 2022. 

Bakgrund 

Region Dalarna (dåvarande Landstinget Dalarna) och länets kommuner 

beslutade under 2017 att ansvaret för allmän kollektivtrafik och färdtjänst 

skulle överföras från kommunerna till regionen. Överförandet innebar även 

att regionen övertog rollen som regional kollektivtrafikmyndighet. För att 



 Tilläggsavtal mellan Region Dalarna 
och kommunerna i Dalarnas län 
angående kollektivtrafik 

MISSIV 2 (2) 

2022-06-17  
 

 
 

finansiera ansvarsövertagandet växlades 0,47 procentenheter på den 

länsvisa skattesatsen.  

I samband med beslutet tecknades även en överenskommelse 

(skatteväxlingsavtalet) om att Region Dalarna, som regional 

kollektivtrafikmyndighet, ska upphandla persontransport- och 

samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna ska 

tillgodose samt samordna sådana transporttjänster. Vidare regleras även 

finansieringen av dessa tjänster samt samrådsförfaranden. 

Därefter har det uppkommit ett behov av att komplettera 

Skatteväxlingsavtalet samt reglera och förtydliga fördelning av kostnader 

samt samverkansformerna.  

Tilläggsavtalet och bilagorna har varit ute på remiss. Remissinstanserna 

förde fram ett stort antal synpunkter. De handlingar som skickas ut för 

godkännande är genomarbetade för att försöka tillmötesgå flertalet av 

synpunkterna.  

Handlingarna är utöver Tilläggsavtalet även dels en samverkansbilaga 

(bilaga 2), som reglerar formerna för samverkan mellan parterna för att 

utveckla kollektivtrafiken i länet, dels en fördelningsnyckel (bilaga 3), som 

reglerar fördelningen av kostnader mellan olika trafikslag.  

Det finns även en bilaga som är en numrerad version av skatteväxlings-

avtalet. Denna bilaga finns med för att hänvisningarna i tilläggsavtalet ska 

bli lättare att förstå och lättare att tillämpa. 

Tilläggsavtalet innehåller även skrivningar om att en ytterligare 

skatteväxling ska genomföras för att finansiera övertagandet av 

färdtjänsthandläggning och riksfärdtjänst. I remissrundan fanns synpunkter 

om att en ytterligare skatteväxling inte kunde genomföras förrän tidigast 

under 2023 och börja gälla från och med 2024. Det kommer att skickas ut 

ett ytterligare underlag för denna skatteväxling så snart färdiga underlag 

finns att tillgå. 

 

 

 

För Beredningen för Dalarnas utveckling, 

_________________________ 

Ulf Berg, 

Ordförande BDU 
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Parter 
a) Region Dalarna, org.nr 232100–0180, nedan kallad regionen  

b) Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, 

Leksands kommun, Ludvika kommun Malung-Sälens kommun, Mora kommun, Orsa kommun, 

Rättviks kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Vansbro kommun, och Älvdalens 

kommun, nedan kallade kommunerna 

Mellan å ena sidan Regionen och å andra sidan Kommunerna, har följande tilläggsavtal träffats, 
innebärande tillägg, förtydligande och förändring av tidigare tecknat avtal mellan Region Dalarna 
(tidigare Landstinget Dalarna) och Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter 
av skatteväxlingen av kollektivtrafiken1, nedan Huvudavtalet, förkortat HA.   bilaga 12 ; 

1. Parternas vilja och intentioner inför ändrat huvudmannaskap och 
skatteväxling  

Syftet med skatteväxlingen och det avtal som tecknades i samband med beslutet, var att skapa ett 
samlat sammanhållet system för allmän och särskild kollektivtrafik. Tanken var att behoven av 
särskild kollektivtrafik i största möjliga utsträckning ska ersättas av allmän kollektivtrafik och att 
samhällsbetalda resor därmed skulle stå öppna för allmänheten, vilket skulle kunna hålla nere den 
totala kostnaden för kollektivtrafiken i länet. För att uppnå denna vision, krävs förändringar i 
planeringsprocessen och andra processer3, med hänsyn tagen till de lagar och regler som för var tid 
gäller.  

Parterna är ense om att syftet med tilläggsavtalet och samverkansbilagan är att skapa 
förutsättningar för ökad samverkan mellan parterna och en förståelse för hur den offentligt 
finansierade kollektivtrafiken fungerar och kan effektiviseras och samutnyttjas. Syftet med 
samverkansbilagan är därför att skapa transparens och förutsebarhet samt att förtydliga 
påverkansmöjligheter.  

Parternas ska genomföra en skatteväxling, innebärande en överföring av ansvaret från och med 
2023-01-01 för riksfärdtjänst och handläggningen av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst.  

Parterna bekräftar genom detta tilläggsavtal att tidigare tecknade avtal4 mellan parterna gällande 
kollektivtrafiken, med undantag av HA, upphört att gälla.  

2. Regional kollektivtrafikmyndighet  

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik reglerar ansvaret för regional kollektivtrafik och organiseringen av 
regional kollektivtrafikmyndighet (RKM).  

Region Dalarna är RKM och ansvarar för att besluta om allmän trafikplikt samt att upprätta och 
besluta om trafikförsörjningsprogrammet och fastställa mål. Genom trafikförsörjningsprogrammet 
presenteras visionen för länets kollektivtrafik. Denna vision konkretiseras i den årliga trafikplanen, 
som är en redovisning av nästkommande års trafik och vilken kollektivtrafik som omfattas av allmän 
trafikplikt. 

                                                           
1 Skatteväxlingen trädde i kraft 1 januari 2018 och omfattade allmän kollektivtrafik och färdtjänst, se beslut LF 
2016-06-12—13 §60, LD17/0211.  
2 HA innehåller fem sidor, varav sid 1-2 ren avtalstext. Sid 3 tabell fördelning övergångsersättning 2017-2019 samt 
tvisteklausul och sid 4-5 namnteckningar, se protokoll LF 2017-06-12—13 §60. Bilagan utgör ett numrerat utdrag. 
3 HA 5 c och Utredningen i samband med skatteväxlingsbeslutet, 2017-05-22 s. 22. 
4 Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik och Uppdragsavtal avseende särskild kollektivtrafik 
(RD2015/40), Avtal om finansiering av Särskild kollektivtrafik i Dalarnas län (2016/147), Reviderat avtal om 
överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst (RD2013/36), Tidigare gjorda trafikbeställningar 
2006. 
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3. Uppdrag 

3.1  Kommunernas uppdrag till Regionen framgår nedan. Finansieringen av kollektivtrafiken inklusive 
uppdragen från kommunerna, framgår av punkt 5.  

3.2  Kommunerna uppdrar till Regionen att planera och tillhandahålla särskild kollektivtrafik för vilken 
kommunen ansvarar5, samt att administrera persontransporter och samordningstjänster för resor i 
allmän och särskild kollektivtrafik. Kommunerna har tidigare överlåtit ansvaret att tillhandahålla 
färdtjänst6 till Regionen.  

3.3 Kommunernas uppdrag till Regionen gällande skolskjuts innebär att planera, administrera och 
tillhandahålla skolskjuts för elever som beviljats skolskjuts i enlighet med skollagen (2010:800) för 
elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola, inklusive skoltidsresor7, där uppdraget dels 
finansieras genom köp av  skolkort för resor mellan hem, alternativt uppsamlingsplats och skola  och 
dels genom utställd faktura för övriga resor såsom skoltidsresor, elevresor, särskoleresor på grund- 
och gymnasienivå samt tilläggsbeställningar för återkommande eller tillfälliga resor under skoltid 
(bad, slöjd mm). 8.  

Skolskjutsarna ska så långt som möjligt ses som kollektivtrafiken i övrigt och integreras i denna.  

När en elev beviljats skolskjuts och fått sitt skolkort är det Region Dalarna som bestämmer hur resan 
skall ordnas och organiseras inom det samlade trafiksystemet. Region Dalarna gör också de 
individuella beställningar av trafik som kan vara nödvändiga. 9 

Särskilt anordnad skolskjuts för grundskolelever och särskoleelever på grund- och gymnasienivå som 
inte kan resa med allmän kollektivtrafik planeras och upphandlas av Regionen efter det att 
kommunen beviljat skolskjuts.  

Vid avvikelse från gemensamt skolskjutsreglemente ansvarar Regionen för att debitering för 
tilläggsköp sker så att full kostnadstäckning uppnås.  

3.4  Övriga persontransporter10 som kommunerna uppdrar till Regionen att planera och tillhandahålla är, 
elevresor, omsorgsresor11, korttidsresor12, och kommunresor13. Elever med inackorderingsersättning 
eller kontant ersättning omfattas inte av rätten till elevresor. 

3.5 Regionen uppdras att i samverkan med kommunerna tillse att det för var tid finns ett gällande och 
uppdaterat  länsgemensamt färdtjänstreglemente, som beslutas av regionfullmäktige.    

3.6  Regionens uppdrag omfattar tillhandahållande av uppföljning, statistik och rapporter, i enlighet 
med överenskommelser som träffas i samverkans- och planeringsprocessen. Analyserna ska 
omfatta bland annat resandeutveckling, måluppfyllelse, biljettintäkter, självfinansieringsgrad och 
kostnader, fördelade på respektive trafikslag14. 

3.7  Med giltighet från och med 2023-01-01 och under förutsättning av att skatteväxling sker, överförs 
ansvaret för följande uppdrag från kommunerna till Regionen;  

                                                           
5 HA 2 d-e 
6 Av Welins utredning framgår att omsorgsresor inte ingick i skatteväxlingen 
7 I Welins utredning benämns skoltidsresor som verksamhetsresor 
8 HA 5 b. Med skolskjuts som finansieras genom köp av skolkort avser parterna resa mellan 
hem/uppsamlingsplats-skola enligt den utredning som låg till grund för beslut om skatteväxling. 
9 Enligt Welins utredning s. 10 var detta en ideologisk förutsättning för ersättningssystemet för skolskjutsar. 
10 HA 2 e 
11 Återkommande färdtjänstresor mellan boende och daglig verksamhet, överfördes inte i samband med 
skatteväxlingen 
12 Resor för i huvudsak barn, vid resa mellan korttidsboende och skola eller korttidsboende och bostad 
13 Resor för tjänstepersoner eller liggande transporter för icke färdtjänstlegitimerade i särskilt boende; se också 
HA 2 e samt den utredning som föregick skatteväxlingen där det med skolskjuts endast avser grundskoleelevs resa 
mellan hem o skola 
14 HA 7 a 
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 planering, administration och tillhandahållande av riksfärdtjänst till personer som beviljats 
tillstånd i enlighet med lagen (1997:735) om riksfärdtjänst, samt  

 alla åtgärder vid tillståndsprövning och beslut vid beviljande av färdtjänst15 inklusive RIAK16 

(Resa i annan kommun17) och riksfärdtjänst,  samt inklusive rätt att företräda kommunerna 

vid domstolsprövning vid överklagande av beslut.  

4. Samverkan- och planeringsprocesser 

4.1 Samverkans- och planeringsprocess beskrivs i Samverkansbilaga, bilaga 2.   

4.2 Regionen ansvarar för att leda samverkans- och planeringsprocesser vid upprättande av 
trafikförsörjningsprogram, trafikplan, gemensamt skolskjutsreglemente, färdtjänstreglemente och 
reglemente för riksfärdtjänst.  

Regionen ska ta ett övergripande ansvar för att processerna inklusive årlig uppföljning och 
utvärdering bedrivs i samverkan med kommunerna samt i samråd med övriga intressenter18. 

4.3 Kommunerna ansvarar för att samråda med Regionen i sin samhällsplanering och ta hänsyn till den 
gemensamma kollektivtrafiken, till exempel vid planering av nya bostadsområden eller förtätning av 
bostadsområden. 

4.4 Parterna ansvarar för att utse representanter samt att aktivt delta i samverkansforum enligt 
Samverkansbilagan, samt i samverkans- och planeringsprocesser, utvärdering och uppföljning.   

4.5 Kommunen ansvarar för att pröva elevernas rätt till skolskjuts enligt skollagen och regionalt, 
gemensamt skolskjutsreglemente och tillhandahåller kollektivtrafikförvaltningen underlag på 
skolskjutsberättigade elever19.  

4.6 Kommunerna och Regionen förbinder sig att från och med höstterminen 2023 tillämpa ett i 
samverkan framtaget gemensamt tillägg till gemensamt skolskjutsreglemente som förutom restid, 
och väntetid också reglerar avstånd, skolkort till friskolor samt att markera bedömningen av farlig 
skolväg i det gemensamma tekniska stödet. Avståndsregeln är att se som det kortaste avstånd som 
en viss grupp av elever ska ha för att de ska kunna beviljas skolskjuts.  

4.7 Parterna har överenskommit om ett gemensamt skolkortspris för resor mellan hem, alternativt 
uppsamlingsplats och skola , oavsett om resorna genomförs i allmän linjetrafik som är öppen för 
allmänheten, eller särskild, anropsstyrd kollektivtrafik  Överenskommelsen innebär ett första steg i 
tillskapandet av ett samlat, sammanhållet system för allmän och särskild kollektivtrafik. Parterna är 
ense om att en förutsättning för denna solidariska finansieringsmodell med ett gemensamt, avtalat 
skolkortspris, är följsamhet mot ett gemensamt skolskjutsreglemente och en noggrann reglering av 
tillköp och tilläggsbeställningar vid avvikelser från det gemensamma skolskjutsreglementet20.  

4.8 Den solidariska finansieringsmodellen för skolkorten enligt HA och den genomförda skatteväxlingen 
med rationaliserings- och besparingskrav om 55 mnkr/år under tre år21 förutsätter en fortsatt 
samordning av kollektivtrafiksystemet, så att den totala kostnaden för kollektivtrafiken i länet kan 
hållas nere och bättre matar resenärer till stråktrafiken.22 Optimeringen förutsätter att kommunerna 
fattar nödvändiga beslut om skolornas ramtider, innebärande gemensamma lov- och studiedagar 
samt läsårstider och samplanering av  skoldagarnas start- och sluttider.   

                                                           
15 HA 2 c 
16 Regionen finansierar RIAK, ingår i färdtjänst 
17 Färdtjänst vid resa i annan kommun än hemkommunen vid tillfällig vistelse 
18 HA 2 f, 6 a, 7 a-b 
19 HA 5 a 
20 HA 5 c 
21 Bengt Welins utredning 2017-05-22, s. 2-3, med hänvisning till beslut om ålagt besparingskrav  om 55 mkr/år 
under tre år, se ”Plan för effektivisieringar av kollektivtrafiken i Dalarnas län 2017-12-14, reviderad 2018-04-04, se 
även Trafikförsörjningsplan 2020 s. 4 
22 Trafikförsörjningsplan 2020 s. 11ff  
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4.9 Genom samverkan ska parterna informera varandra i så god tid, så att tidtabeller och skolscheman 
kan anpassas utan merkostnader för den andre parten i anledning av bristande framförhållning. Vid 
ändringar av tidtabeller och volymförändringar avseende trafik måste hänsyn tas till tecknade 
trafikavtal vid anskaffning av trafik, byte av fordon mm. Förändringar kan innebära krav på beslut 
om trafikplikt och nya hållplatser/uppsamlingsplatser. Anpassning av skolscheman förutsätter 
hänsyn till kommunernas beslutsgång och resursutnyttjande.     

5. Finansiering 

5.1 Ekonomiskt ansvar 

5.1.1 Regionen bär det ekonomiska ansvaret för den av RKM beslutade allmänna kollektivtrafiken enligt 
vad som framgår av HA punkt 3 a. Regionen bär också det ekonomiska ansvaret för den särskilda 
kollektivtrafik som Regionen själv  beställer. 

5.1.2 Regionen bär också det ekonomiska ansvaret för de kostnader som belastar allmän kollektivtrafik för 
system, biljettsystem, depåer, trafikdatabas, planeringsprogram m.m, med följande undantag; vid 
tillköp av allmän kollektivtrafik belastas kommunen av samtliga kostnader vid tillköpet, inklusive 
dessa delar.  

5.1.3 Genom överskommelse i samband med skatteväxling (HA) finansierar Regionen också färdtjänst, 
inklusive RIAK. Under förutsättning av att en ytterligare skatteväxling sker, ansvarar Regionen även 
för finansieringen av riksfärdtjänst och tillståndshandläggningen av färdtjänst och riksfärdtjänst, från 
och med 2023-01-01, eller från och med den dag då ytterligare skatteväxling skett. 

5.1.4 Parterna är överens om att resor till och från daglig verksamhet (omsorgsresor) inte ingick i 
skatteväxlingen. Respektive kommun är därmed den part som ska ha beslutsmandatet för om resa 
ska beviljas eller inte, den part som fastställer egenavgifterna för denna restyp samt den part som 
bär det ekonomiska ansvaret för resorna. Regionen är den part som utför resorna på uppdrag av 
respektive kommun. 

5.1.5 Genom tecknande av denna tilläggsöverenskommelse övertar Regionen såväl finansieringsansvaret 
som ansvaret vid tillståndsprövning för mobilitetsstöd23, som utgör ett komplement till färdtjänst. 

5.1.6 Kommunerna bär det ekonomiska ansvaret för kollektivtrafik inom sina verksamhetsområden, d.v.s. 
skolskjuts i enlighet med skollagen (2010:800), omsorgsresor, riksfärdtjänst, kommunresor,  
korttidsresor, skoltidsresor, elevresor, särskoleskjuts på grundskole- och gymnasienivå och 
tilläggsbeställningar.   

Kommunerna bär också det ekonomiska ansvaret för tillståndsprövning vid färdtjänst, inklusive RIAK 
samt riksfärdtjänst.  

Regionen ersätts enligt självkostnadsprincipen – se dock punkt 5.2 och 5.1.7. 

5.1.7 För resor mellan hem alternativt uppsamlingsplats och skola, har parterna i HA avtalat om särskilt 
pris på skolkort24,  oavsett om resorna företas i linjetrafik, i ej öppnade skolskjutslinjer eller i 
individuellt beställda serviceresor25.  

Övriga resor som omfattas av kommunens ekonomiska ansvar enligt skollagen (2010:800) omfattas 
inte av skolkorten, såsom skoltidsresor, elevresor, särskoleresor på grund- och gymnasienivå som 
inte företas i linjetrafik samt tilläggsbeställningar för återkommande eller tillfälliga resor under 
skoltid (bad, slöjd mm). 

Med skolskjuts avses i HA resor mellan hem och skola  9 månader per år26. 

5.1.8 Parterna är genom denna tilläggsöverenskommelse och med förtydligande och ändring av HA, 
överens om att;  

 mervärdesskatt tillkommer till den avtalade skolkortskostnaden enligt HA,  

                                                           
23 Lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst 
24 Se Welins utredning s.10, en förutsättning var dels att skolskjutsarna integreras i kollektivtrafiken och dels att 
regionens trafikorganisation beslutar om hur skolskjuts ska ske och gör individuella beställningar.  
25 HA 3 b samt den utredning som föregick skatteväxlingen, s 11. 
26 HA 3 b och 2 d  se också s 9 i utredningen i samband med beslut om skatteväxling 
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 den avtalade skolkortskostnaden är 350 kr per 2022-01-01 inklusive administrativa kostnader, 

och exklusive mervärdesskatt,   

 jämförelse med priset på ungdomskort inte ska ske27,  

 förändringar av skolkortspriset ska föregås av att BDU behandlar frågan och godkänns av  

respektive kommun. 

5.2 Överförande av finansieringsansvar genom skatteväxling 
Parterna förbinder sig att träffa överenskommelse om ytterligare skatteväxling under 2023 
innebärande att Regionen från och med tidpunkten för skatteväxling övertar kommunernas 
finansieringsansvar för  

 riksfärdtjänst samt  

 handläggning av alla åtgärder vid tillståndsprövning, beslut vid beviljande av färdtjänst inklusive 
RIAK och riksfärdtjänst28, samt handläggning vid överklagande av beslut 29.  

5.3 Självkostnadsprincipen och fördelningsnyckel  
Kostnaderna för Beställningcentral (BC), personal och administration och kostnader för andra 

funktioner som behövs för att bedriva särskild kollektivtrafik (dvs resor som företas på annat sätt 

än i linjetrafik) såsom exempelvis sjukresor, färdtjänst, omsorgsresor, skoltidsresor m.m. 

finansieras enligt självkostnadsprincipen i enlighet med vad som gäller enligt 2 kap 6§ 

kommunallagen och debiteras respektive huvudman/uppdragsgivare med transparent 

fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln baseras dels på respektive trafikslag och dels nyttjande, 

vilket utgår ifrån faktiskt antal uppdrag och part. Vid avtalets tecknande beskrivs framtagen 

fördelningsnyckel i bilaga 3. 

Parterna är ense om att inom ramen för den gemensamma samverkans- och planeringsprocessen 

gemensamt ta fram beräkningsmodeller och verktyg, för utvisande av självkostnader. Debiteringar 

sker löpande under året med slutavräkning om så behövs. Regionens ersättningsanspråk får dock 

inte omfatta krav uppkomna tiden före föregående budgetår.  

5.4 Tillköp 

5.4.1 Parterna är överens om målsättningen att Regionen ska tillhandahålla allmän och särskild 
kollektivtrafik som motsvarar länets och den enskilda kommunens behov såsom det presenteras i 
det regionala trafikförsörjningsprogrammet.  

Kommunala tillköp av allmän eller särskild30 kollektivtrafik samt  servicefunktioner bör därför ske 
undantagsvis och förutsätter att RKM bedömer att tillköpet dels är förenlig med det regionala 
trafikförsörjningsprogrammets mål för kollektivtrafiksystemets utveckling, dels omfattas av beslut 
om allmän trafikplikt  och dels inte riskerar att påverka kollektivtrafiksystemet på ett negativt eller 
svåröverskådligt sätt31.    

5.4.2 Tillköp32 regleras genom avtal mellan Regionen och kommunen.  

5.4.3 RKM:s prövning av frågan om tillköpt trafik ska övergå till Regionens ekonomiska ansvar, kan endast 
ske i samband med att tillköpsavtalet upphör, eller när en ny/reviderad trafikplan, som även 
uttryckligen omfattar tillköpet, vunnit laga kraft och börjat tillämpas. 

Stora förändringar eller stora tillköp, såsom avvikande biljettavgifter eller avgiftsfri trafik som 
omfattar en eller flera enskilda kommuner, ingår inte i ordinarie trafikutbud, såvida inte RKM så 
beslutar. Allmän linjetrafik har samma biljettpriser inom hela regionen. Avvikelser från detta utgör 
alltid tillköp. 

                                                           
27 HA 4 a  
28 Tillägg till HA 
29 HA 2 c 
30 HA 6 b  
31 HA 6 b 
32 2 kap 1 b § lag om kollektivtrafik ”... regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet eller billigare för 
resenärerna än vad regionen annars skulle tillhandahålla”.    
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5.4.4 Parterna är ense om att lokala avvikelser som inte framgår av, eller står i strid med ett gemensamt 
skolskjutsreglemente från och med 2022-01-01 alltid betraktas som tillköp och merkostnaden 
finansieras enligt självkostnadsprincipen av den kommun som beställt trafik med stöd av lokala 
avvikelser från gemensamt skolskjutsreglemente.  

6. Register 

Kommunerna utlämnar personuppgifter, bl.a. om de elever som beviljats skolkort och gällande 
personer som beviljats färdtjänst eller omsorgsresor, till Regionen, som självständigt utför 
personuppgiftsbehandling och därmed är personuppgiftsansvarigt för de uppgifter som inkommer 
till Regionen.  

Regionen ansvarar för att de register, för vilka regionen är personuppgiftsansvarig, kvalitetssäkras 
och uppdateras.  

Kommunerna ansvarar för att tillhandahålla och uppdatera de register som Regionen behöver vid  
utförande av kommunens uppdrag, gällande regelsystem, kundtillstånd och tillståndsregistrering. 

7. Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller från och med den dag då samtliga parter undertecknat avtalet och löper tills 
vidare; dock gäller avtalet, i de delar som förutsätter att skatteväxling skett, från och med beslut om 
skatteväxling.  

Avtalets giltighet är villkorat av att likalydande avtal underställs och godkänns av samtliga Parter. 

8. Uppsägning, tillägg eller ändringar 

Avtalet kan inte sägas upp av enskild part såvitt avser trafik som omfattats av beslut om 
skatteväxling.   

Uppsägning av avtalet såvitt avser trafik som omfattas av kommuns uppdrag till regionen i enlighet 
med punkt 3 ovan, knyts till avtalstiden för tecknade trafikavtal. Kommunen förbinder sig att senast 
två (2) år innan berört trafikavtal upphör, skriftligen varsla regionen om att kommunen avser att 
säga upp avtalet såvitt avser trafik som inte omfattats av skatteväxling.  

Tillägg eller ändringar av såväl Huvudavtal som detta tilläggsavtal ska ske skriftligen och 
undertecknas av firmatecknare, efter enhälliga och likalydande beslut av respektive fullmäktige. 

9. Tvist 

HA har tolkningsföreträde framför tilläggsavtalet; dock innebär ändring av HA, i enlighet med punkt 
5.1.8 att detta tilläggsavtal i dessa delar har tolkningsföreträde. 

Regionen å ena sidan och kommunerna å andra sidan är ense om hänskjuta tvister som inte kan 
lösas i samverkan till en partssammansatt styrgrupp, som vid behov adjungerar en jurist från vardera 
region respektive kommunkollektivet. Parternas gemensamma ambition att lösa tvister i konsesus 
innebär ingen inskränkning i parternas rätt att hänskjuta tvister till allmän domstol. Varken HA eller 
den här lösningen kan därför åberopas som ett rättegångshinder.  
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Parterna är ense om att ovan nämnda adjungerade jurister ansvarar för tillhandahållande av en FAQ 
till stöd för förvaltningar och styrgrupp. Parterna är ense om att solidariskt acceptera de råd som 
den partssammansatta styrgruppen lämnar.  

Styrgruppen utses enligt följande; tvistande kommun har en representant, regionen en representant 
och BDU utser ytterligare två representanter, varav en från regionen.  

___________________________________________________________________________________ 

Avtalet har upprättats i 16 likalydande exemplar där varje part har ett exemplar. 

Ort och datum …………………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Region Dalarna Avesta kommun 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ort och datum …………………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Borlänge kommun Hedemora kommun 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Falu kommun Gagnefs kommun 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Leksands kommun Ludvika kommun 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Malung-Sälens kommun Mora kommun 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Orsa kommun Rättviks kommun 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Smedjebackens kommun Säters kommun 
  

………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum………………………………………….. 

Vansbro kommun Älvdalens kommun 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
Namnförtydligande Namnförtydligande 



BILAGA 1 

AVTAL MELLAN LANDSTINGET DALARNA OCH DALARNAS KOMMUNER OM 

ANSVAR, SAMRÅD OCH EKONOMISKA EFFEKTER AV SKATTEVÄXLINGEN AV 

KOLLEKTIVTRAFIKEN 

Genom det ändrade huvudmannaskapet och skatteväxlingen kommer ansvars- och 

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

uttrycker landstingets och kommunernas gemensamma vilja och intentioner inför 

huvudmannaskapsförändring och skatteväxling. Parterna är överens om följande: 

1. Landstinget är regional kollektivtrafikmyndighet 

2. Landstinget ansvarar för kollektivtrafiken i länet innefattande 

a. Allmän kollektivtrafik på hjul och räls. 

b. Sjukresor. 

c. Färdtjänst. 

d. Skolskjutsar på kommunernas uppdrag. 

e. Övriga persontransporter som beställs av kommunerna. 

f. Planerar trafik på lång och kort sikt. 

g. Övertar ägande och delägande av kollektivtrafikbolag som idag ägs av Region 

Dalarna. 

3. Kollektivtrafikens finansiering 

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

b. Kommunerna betalar skolskjutsar genom köp av kort. För skolskjutsar är 

benämningen skolkort. 

c. Kommunerna betalar efter självkostnad den trafik de själva beställer 

d. Landstinget Dalarna förbinder sig att det skatteväxlade anslaget till kollektivtrafiken 

samt ev. andra ersättningar från avtal med anknytning till kollektivtrafik, ska 

användas för kollektivtrafikens bedrivande och utveckling. 

e. En uppföljning av extern resurs av avtalens och skatteväxlingens ekonomiska utfall 

för parterna skall göras under år 2019 av kollektivtrafikmyndigheten. 

4. Skolkortspriset 

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

ungdomar, för närvarande 320 kronor i månaden. 

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

på behov av förändring och göra jämförelser med andra län. 

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

5. Ansvar för skolskjutsar 

a. Kommunerna ansvarar för och beviljar elever skolskjuts enligt gällande  kommunala 

reglemente 

b. Landstinget ansvarar för att elever som beviljats skolskjuts erbjuds möjlighet att  resa 

till skolan enligt reglementen. Reglementen och beslut är kommunernas ansvar. 
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c. Kommunerna ansvarar för att trafik- och skolplanering genomförs på ett sådant  sätt 

att rationalitet och effektivitet uppnås för både trafik och skola. 

6. Trafikplanering 

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

kort och lång sikt skall landstinget utveckla planerings- och samverkansprocesser 

som säkerställer kommunernas möjligheter till aktiv deltagande och 

påverkansmöjligheter i processerna. 

b. Kommun får efter medgivande av kollektivtrafikmyndigheten göra s.k. tillköp1  av 

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

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

systemet negativt. 

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

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

gemensamma systemet för trafik och ekonomi och inte automatiskt leda till 

tillköp. 

7. Organisation 

a. Landstinget planerar för och inrättar trafikverksamheten i sin organisation. 

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

som för förvaltningssamverkan med kommunerna. 

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

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

samverkan som efter inhämtande av parternas synpunkter rekommenderar om 

omförhandling skall ske eller inte ske. 

8. Övergångsregler/införandesteg 

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

för att parera ekonomiska effekter av skatteväxlingen som bedöms ogynnsamma, se 

tabell på nästa sida. 

9. Avtalets ikraftträdande och godkännande 

Avtalet gäller under förutsättning att det godkänns genom beslut av samtliga 15 

kommuner och Landstinget Dalarna. 

10. Tvist 

Eventuella tvistigheter ska lösas genom lösningsinriktade och gemensamma 

ansträngningar. Tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av avtalet ska slutligen 

avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk lag. 

Detta avtal träder i kraft 2018-01-01 förutsatt att avtalet har godkänts av kommun 

fullmäktige i Avesta, Borlänge, Falun, Gagnefs, Hedemora, Leksands, Ludvika, Malung 

Sälen, Mora, Orsa, Rättviks, Smedjebackens, Säters, Vansbro och Älvdalens kommuner 

och fullmäktige i Landstinget Dalarna. Detta avtal har upprättats i 16 likalydande exemplar 

varav parterna tagit var sitt. Avtalet har godkänts av samtliga kommuner, Landstinget 

Dalarna samt även Region Dalarna enligt redovisning nedan. 

                                                      

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

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

gälla kortare eller längre tid. 
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1. Inledning 

Bilagan Samverkansbilagan beskriver de  

samverkansformer som krävs för att dels nå de 

uppsatta målen i Trafikförsörjningsprogrammet, dels 

effektivisera fullgörandet och formerna för den 

regionala kollektivtrafikmyndighetens (RKM) uppdrag 

från kommunerna i Dalarnas län avseende 

upphandling, planering och samordning av 

transporttjänster som kommunerna är ansvariga för.  

Trafikförsörjningsprogrammet är RKM: s styrande 

policydokument som beskriver de övergripande 

målen för utformning och utveckling av den regionala 

kollektivtrafiken. Kravet om trafikförsörjningsprogram 

är reglerat i EU:s kollektivtrafikförordning och i lag 

(2010:1065) om kollektivtrafik. 

För att kollektivtrafiken ska vara ett effektivt 

instrument för regional utveckling och utgöra ett reellt 

medel för att nå målen krävs att såväl Region 

Dalarna (Regionen) och kommunerna samt övriga 

aktörer strävar i en gemensam riktning. 

Samverkansbilagan beskriver utöver samverkans-

former även beslutsprocesser och hur de förhåller sig 

till varandra. Framtagna samverkansformer ska 

möjliggöra dialog och samverkan kring såväl 

strategiska som operativa frågor. Samtidigt ska en 

effektiv och smidig förankrings- och beslutsprocess 

kring frågor på lokal och regional nivå säkerställas. 

Intentionen är att skapa förtroende och en god 

relation mellan Regionen, regionen som regional 

kollektivtrafikmyndighet och kommunerna. Detta 

kräver ett stort ansvarstagande från samtliga parter. 

Samverkan innefattar ett aktivt agerande från 

samtliga inblandade parter och är att likställa med 

samarbete, dvs arbeta tillsammans för ett 

gemensamt syfte.  

Vikten av samverkan mellan trafikföretagen, RKM 

och kommunerna m.fl. finns beskrivet i en av 

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafiks 

vägledningar, Vägledning – Upphandling av 

kollektivtrafik 2020: ”Utöver den naturliga samverkan 

som RKM och trafikföretaget bedriver inom kontraktet 

krävs en vidare samverkan genom fler parter för att 

kunna integrera och utveckla funktionella 

kollektivtrafiksystem samt tillgodose och lösa nya 

behov, dvs. trepartssamverkan. Även sannolikheten 

för att omhänderta resenärsbehov och få mer 

ekonomiska bärkraftiga lösningar ökar med 

samverkan. 

Med samverkan menas i detta avseende att flera 

formellt självständiga organisationer arbetar 

tillsammans för att etablera, realisera och styra mot 

gemensamma mål inom det aktuella trafikområdet. 

Samverkan bör ses som en styrningsform för att 

skapa förutsättningar för en hållbar och 

sammanhållen kollektivtrafik. Den bidrar till att 

utveckla gemensamma överenskommelser om 

prioriteringar för kollektivtrafik och för att RKM ska 

kunna säkra genomförandet av långsiktiga planer, 

t.ex. i en situation där kommuner bestämmer kring 

markanvändning.”. 

Samverkansbilagan och samverkansformerna bör 

regelbundet utvärderas. De olika samverkans-

forumen som beskrivs nedan kan därför förändras 

över tid.   



3 
 

2. Samverkan kollektivtrafikutveckling 

Region Dalarna är regional kollektivtrafikmyndighet i 

Dalarna, vilket innebär ansvar och beslutsrätt rörande 

den regionala kollektivtrafiken och dess utveckling i 

länet. För att kollektivtrafiken ska ha möjlighet att 

utvecklas och vara ett effektivt och hållbart 

transportsystem är det mycket viktigt att alla 

intressenter arbetar i samverkan enligt gällande 

trafikförsörjningsprogram. 

Samverkan mellan regionen och kommunerna är en 

av de allra viktigaste framgångsfaktorerna för att 

skapa samsyn kring kollektivtrafikens 

utvecklingsbehov. Kollektivtrafikens behov måste bli 

en självklar del i kommunernas infrastruktur och 

samhällsplanering. För att åstadkomma maximal 

nytta och effekt av de resurser som satsas på 

kollektivtrafiken, i ett samlat regionalt perspektiv, är 

det viktigt att kommunerna fortsatt tar aktiv del i 

planering och utveckling av kollektivtrafiken. 

De samverkansformer som föreslås i dokumentet 

utgår från att allmän kollektivtrafik fortsatt är en 

gemensam angelägenhet för parterna och att 

trafikutbudet ska planeras utifrån både behoven för 

länets medborgare och behoven för kollektivtrafikens 

resenärer. Vidare möjliggör samverkan ett effektivare 

nyttjande av resurserna i den särskilda 

kollektivtrafiken. Det innebär att regionen samt alla 

kommuner i länet behöver organisera sig internt för 

att uppnå bästa möjliga hantering av 

kollektivtrafikfrågor. För att underlätta samordning 

mellan samhällsplanering och kollektivtrafikens 

utveckling bör kommunerna informera om eventuella 

förändringar gällande översiktsplaner och andra 

planer som bedöms ha nära koppling till 

kollektivtrafikens utveckling. Exempelvis vid större 

exploateringar, förändringar eller inriktningar såsom 

nya bostadsområden, uppstart eller nedläggning av 

skolor, lägesförändringar av stora arbetsplatser. Lika 

viktigt är att regionen genom samverkan delger sina 

planer på förändringar i kollektivtrafiken. 

Regional kollektivtrafikmyndighet – RKM: s ansvar 

och befogenheter regleras av kollektivtrafiklagen, 

exempelvis fastställande av 

trafikförsörjningsprogram, beslut om allmän trafikplikt 

och eventuella upphandlingar. RKM: högsta 

beslutande organ är regionfullmäktige. Myndighetens 

beslut kan prövas rättsligt. 

Kollektivtrafiknämnd i Region Dalarna – Nämndens 

arbete regleras av kommunallagen. Här ingår 

politiker som utses av regionfullmäktige. 

Regionfullmäktige har till kollektivtrafiknämnden 

delegerat vissa av RKM:s beslutsbefogenheter. 

Nämnden beslutar bl.a. om allmän trafikplikt och 

fastställande av trafikplan. 

Dalarnas kommuner – Skapar förutsättningar genom 

samhällsplanering och infrastruktur som gynnar 

kollektivtrafikens genomslagskraft på lokal och 

regional nivå. Huvudmän för länets skolskjutsar.

 

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

tecknades i samband med beslutet, var att skapa ett 

samlat sammanhållet system för allmän och särskild 

kollektivtrafik. Tanken var att behoven av särskild 

kollektivtrafik i största möjliga utsträckning ska 

ersättas av allmän kollektivtrafik och att 

samhällsbetalda resor därmed skulle stå öppna för 

allmänheten, vilket skulle kunna hålla nere den totala 

kostnaden för kollektivtrafiken i länet. 

Kollektivtrafikens främsta uppgift är därför att genom 

effektivt resursutnyttjande, knyta samman olika 

befolkningscentra såväl inom Dalarna som över 

länsgräns. Syftet är att skapa förutsättningar för 

effektiv arbetspendling, god tillgänglighet till 

utbildning och god tillgänglighet till vård- och andra 

serviceinrättningar. Detta görs genom att främst 

expandera trafiken i starka stråk. Dessa stråk 

kännetecknas av ett bra trafikutbud, stort resande 

och god trafikekonomi. Här finns också de bästa 

förutsättningarna för ytterligare ökat utbud, hög 

konkurrenskraft och resandeökning. En sådan 

utveckling bidrar till ytterligare regional integration 

och därmed bättre fungerande arbetsmarknad, ökad 

sysselsättning och ekonomisk tillväxt. 

En särställning inom den starka trafiken har den 

snabba långväga trafiken särskilt på järnväg, men till 

viss del också med buss. Mot bakgrund av att 

Dalarna består till stora delar av glest befolkade 

områden med begränsat resandeunderlag har 

kollektivtrafiken en viktig uppgift att tillgodose 

behovet av regional tillgänglighet även för de boende 

i glesbygd. 

I dessa områden krävs en lokal yttäckande 

matartrafik, som ansluter till starka stråk. Uppgiften 

innebär således att upprätthålla en bra 

kollektivtrafikförsörjning på alla nivåer, från det mest 

lokala till det regionala och interregionala, som 

handlar om att knyta samman olika regiondelar till en 

gemensam marknad för boende, arbete, utbildning, 

service och fritidsupplevelser.  
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Styrande dokument för den regionala kollektivtrafiken 

i länet är Trafikförsörjningsprogrammet. Målbilden för 

kollektivtrafiken som beskrivs i Trafikförsörjnings-

programmet bygger på Dalastrategin som stödjer sig 

på fyra viktiga delar: tillgänglighet och infrastruktur, 

kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, 

innovativa miljöer och entreprenörskap samt sist men 

inte minst livskvalitet och attraktionskraft. 

Därtill påverkas även verksamheten av 

Regionplanens uppsatta mål och uppdrag samt 

kollektivtrafiknämndens tilldelade budget. 

 

4. Samverkansprocessen 

4.1 Samverkan och samråd 

Samverkan är att samarbeta. Samarbete kräver tillit 

och hänsynstagande. Det kräver också pragmatism 

och kompromissvilja. Samverkan ska leda fram till 

bättre genomarbetade och underbyggda beslut som 

uppfyller de mål som parterna gemensamt satt upp 

utifrån den politiska visionen om ett 

sammanhängande kollektivtrafiksystem. 

Kollektivtrafikens utveckling påverkas även av beslut 

inom andra områden, såsom exempelvis statliga eller 

kommunala infrastruktursatsningar och kommunala 

bostadssatsningar. Genom samverkan ska parterna 

informera varandra i så god tid, så att tidtabeller och 

skolscheman kan anpassas utan att merkostnader för 

den andre parten uppkommer. 

Samverkan är en del av den stora processen som 

handlar om att ta utveckla, anpassa och effektivisera 

kollektivtrafiken genom att löpande utreda och följa 

upp samhällsutvecklingen och ta fram underlag och 

förslag till förändringar. Samverkan handlar till stora 

delar om att förankra förslag till förändringar eller 

tillägg i trafiken på alla nivåer inom respektive part. 

Samverkansmodellen visar övergripande hur arbetet 

mellan parterna kommer att ske i strategiska frågor. 

Nedanstående bilder illustrerar även var frågorna 

bereds och var besluten tas. 

Samverkan kan ske både på både politisk nivå och 

tjänstepersonsnivå eller enbart tjänstepersonsnivå 

beroende på frågans art och karaktär. Politiska beslut 

kräver beredning på tjänstepersonsnivå och därefter 

politisk samverkan och förankring. Om samverkan 

sker på tjänstepersonsnivå bör även beslutsfattandet 

ske av tjänsteperson, det högsta samverkansorganet 

BDU ska dock informeras om förändringen.

4.2 Samverkansforum 
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4.3 Samverkansmodell – regional kollektivtrafik 

Samverkansmodellen innebär att regionen och 

kommunerna ska samarbeta och föra dialog 

sinsemellan för att säkerställa att kollektivtrafiken i 

länet blir både kostnadseffektiv och tillgodoser länets 

demografi. De olika samverkansinstanserna ska 

säkerställa att parterna får tillräcklig insyn i, och 

förståelse för, respektive organisations strategiska 

planering. 

Lokala frågor lyfts upp på Lokala driftforum. Frågorna 

hanteras direkt av tjänstepersoner, men frågan kan 

föras vidare till strategiforum om frågan berör flera 

eller samtliga kommuner eller om frågan är av 

principiell vikt för länets kollektivtrafik i stort. 

Strategiforum fattar beslut i frågan eller bereder 

frågan inför den politiska samverkan i BDU. Detta 

beror helt och hållet på frågans art och karaktär. Om 

BDU eller Strategiforum är slutlig samverkansinstans 

ska ärendet gå ut på remiss. 

Kommundirektörnätverkets roll i samverkans-

processen är att vara en förankringsyta mellan 

tjänstepersoner och politiken inför den slutliga 

samverkan i BDU.  

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

antingen direkt i kollektivtrafiknämnden eller i BDU för 

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

samverkansprocessen. 

Skolskjutsreglementet beslutas av respektive 

kommunfullmäktige. RKM tar upp 

skolskjutsreglementet till beslut såsom en del av 

uppdraget från kommunerna. 

 

4.4 Beredningen för Dalarnas Utveckling – BDU 

Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) är ett 

politiskt samverkansorgan för regionen och 

kommunerna. Det är det högsta samverkansorganet 

där frågor av principiell art och karaktär samverkas. 

BDU behandlar frågor som är av strategisk karaktär. 

BDU är ett forum för hållbar samhällsutveckling och 

regionala utvecklingsfrågor, däribland kollektivtrafik. 

Minnesanteckningar skickas alltid ut till respektive 

kommuns myndighetsbrevlåda. 

BDU består av kommunstyrelsens ordförande i 

respektive kommun samt presidiet i både 

regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden.  

BDU ska slutligt samverka och politiskt förankra 

Trafikförsörjningsprogrammet, större 

trafikförändringar, prisstrategi, skolkortskostnader, 

övergripande skolskjutsfrågor och rutiner, 

utvecklingsfrågor, strategisk samhällsplanering med 

mera. Även skolskjuts- och färdtjänstreglemente ska 

beredas genom samverkan.

4.5 Strategiforum 

Strategiska möten på tjänstepersonsnivå ska genom 

samverkan bereda underlagen inför den politiska 

samverkan och förankringen i BDU. Ärenden som 

ska beredas är av länsstrategisk karaktär, bl.a. 

Trafikförsörjningsprogrammet, större 

trafikförändringar, prisstrategier, skolkortskostnader, 

övergripande skolskjutsfrågor och rutiner, 

utvecklingsfrågor, strategiska samhällsplanering med 

mera. Även skolskjuts- och färdtjänstreglemente 

bereds genom samverkan i strategiforum innan den 

politiska samverkan i BDU. 

I strategiska möten deltar utsedda tjänstepersoner, 

lämpliga för olika sakfrågor, från kommunkollektivet 

och regionen. Kommunerna kan utse gemensamma 

representanter.  
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Möten hålls med lämpligt intervall. Det grund-

läggande behovet av möten är en gång per kvartal. 

Vid behov kan projektgrupper tillsättas.  

Region Dalarnas tjänstepersoner ansvarar 

tillsammans med utsedda kommunrepresentanter för 

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

andra intressenter, t ex Trafikverket, trafikföretag eller 

representanter från angränsande 

län/kollektivtrafikmyndigheter bjudas in. Region 

Dalarna är sammankallande, men kommunerna kan 

initiera möten vid behov om ärendet inte kan 

hanteras på ordinarie möte. 

Region Dalarna ansvarar för att frågor tas upp till 

samverkan och samråd under beredningen inför 

beslut, såsom vid framtagande av mål och visioner. 

Parterna är tillsammans ansvariga för att samverkan 

eller samråd sker på rätt nivå i samverkans-

processen.  

 

4.6 Lokala driftforum 

Lokala driftmöten genomförs antingen på kommun- 

eller trafikområdesnivå. De ingår i det löpande 

samarbetet kring driftsfrågor, trafikplanering och 

skoltrafik. Här tas även upp trafikutveckling och 

analyser av den allmänna och särskilda 

kollektivtrafiken i området. Driftmöte och driftmöte-

skoltrafik kan genomföras samtidigt eller var för sig. 

Parterna ansvarar för att aktuella frågor tas upp på 

agendan. Denna fastställs och skickas ut från 

regionen en vecka innan mötet. Kommun och 

regionen ansvarar för vilka tjänstepersoner som 

deltar beroende på mötets innehåll. Löpande arbete 

med operativa frågor, enklare tidtabells- och 

hållplatsfrågor, marknadsföring med mera sköts 

främst på tjänstemannanivå genom vardagliga 

kontakter och avstämningar mellan regionens och 

kommunernas tjänstepersoner. Frågor av principiell 

och strategisk karaktär hänskjuts från de lokala 

driftforumen till strategiforum. 

Driftforum – Trafik  

Forumet hanterar bland annat frågor gällande 

hållplatser, väderskydd och vändplatser. Övriga 

väghållarfrågor tas också upp i denna 

samverkansform. Möten hålls fyra gånger per år. Fler 

möten kan vid behov initieras av berörda parter.  

Driftforum – Skoltrafik 

Här sker dialog och samverkan angående 

administration, rutiner och processer. Avstämning 

görs enligt planeringsprocessen. Formerna för 

beställning av skolkort och skoltidsresor tas upp 

liksom andra direkta och praktiska frågor rörande 

skoltrafik, skolhållplatser och väderskydd. 

4.7 Dialogforum 

Kommundirektörsmöten  

Kommundirektörsnätverkets syfte är att möjliggöra 

dialog och förankring av större strategiska frågor inför 

politisk behandling. Frågor som lyfts i Strategiforum 

och som kräver politisk samverkan ska passera 

kommundirektörsnätverket innan de diskuteras i 

BDU. Minnesanteckningar skickas alltid till respektive 

part. 

POLSAM – lokalt dialogforum  

POLSAM är ett politiskt samverkansråd för varje 

kommun. Företrädare för såväl kommunledning samt 

regionledning tar upp gemensamma ärenden som 

kan innefatta kollektivtrafik. Frågor som lyfts eller 

diskuterats i POLSAM kan lyftas till BDU om dessa 

påverkar flera kommuner eller om frågan är av vikt 

för utvecklingen kollektivtrafiken i länet

4.8 Övriga intressenter 

Övriga intressenter är exempelvis Trafikverket, 

trafikföretagen inom buss-, tåg- och taxiverk-

samheterna samt angränsande läns kollektivtrafik-

myndigheter och aktörer från privata och mer 

kommersiella områden. Privata aktörer kan vara 

representanter för näringsliv och handel, fastighets- 

och infrastrukturägare, vägföreningar, befintliga och 

potentiella resenärer, resenärsorganisationer samt 

andra intresseorganisationer. Regionen har en väl 

upparbetad brukarsamverkansprocess med både 

med organisationer som företräder dels 

funktionshindrade, dels pensionärer genom 

Regionens pensionärsråd (RPR) och 

Funktionshinderrådet i Dalarna (FRID). Denna 

samverkansprocess ska ingå i beredningen av ett 

ärende. 

Övriga intressenter bjuds in till dialog och information 

vid större strategiska frågor såsom Trafikförsörjnings-

program samt vid utveckling och större förändringar 

av den regionala kollektivtrafiken. 
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4.9 Ärendeprocess 

Samverkansprocessen är en del av beredningen av 

ett ärende. Beredningen inleds vanligtvis med ett 

initiativ, som innebär att en utredning initieras och 

information samlas in. Nästa steg är att bearbeta 

informationen och ta fram ett förslag. I denna process 

inleds samverkan. Regionens handläggare ansvarar 

för att det finns faktaunderlag och annan information 

när samverkan inleds.
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5. Särskilda processer inom samverkansprocessen 

5.1 Framtagande av Trafikförsörjningsprogram 

Region Dalarna, som RKM, har ansvaret för att 

upprätta och besluta om regionalt 

trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjnings-

programmet är en politisk viljeinriktning för den trafik 

som ska finnas i länet. Det är lämpligt, enligt 

förarbetena1 till lagen (2010:1064) om kollektivtrafik, 

att en bredare översyn av programmet sker minst en 

gång per mandatperiod.  

Programmet ska upprättas i samråd med 

motsvarande myndigheter i angränsande län, övriga 

berörda myndigheter, intresseorganisationer, 

kollektivtrafikföretag, kommuner samt företrädare för 

näringsliv och resenärer. Programmet ska kunna 

läsas av alla regionala aktörer som påverkar olika 

delar av kollektivtrafiken. 

Det är viktigt att programmet samordnas med andra 

planeringsprocesser och beaktar omvärldsfaktorer. 

Trafikförsörjningsprogrammet ska ses som en 

möjlighet till målstyrning av länets strategiska 

utveckling. Det ska innehålla en redovisning av 

behovet av regional kollektivtrafik i länet samt 

inriktningen och målen för kollektivtrafikförsörjningen. 

I arbetet ska hänsyn tas till övergripande strategiska 

kollektivtrafikfrågor. Sådana frågor kan vara regionala 

strategier med betydande påverkan på 

kollektivtrafikens utformning samt pris-, miljö-, 

tillgänglighets- och tågstrategi. 

5.2 Budgetprocess 

För att säkerställa en fungerande verksamhet är det 

viktigt att regionen och kommunerna årligen 

diskuterar och samråder innan budgetarbetet i 

respektive organisation påbörjas.  

Kommunernas budgetprocess  

Flera kommuner fattar beslut om nästa års budget i 

juni. Definitivt beslut om budget görs i de flesta 

kommunerna i november.  

Inför ovanstående tillfällen behöver kommunerna ha 

underlag från Regionen i form av utfall för föregående 

och delar av innevarande år. Kommunen å sin sida 

ska ge Regionen prognos i form av vilka behov som 

finns inför kommande år till exempel antal 

skolkortsberättigade elever samt antalet 

omsorgstagare. 

Regionens budgetprocess  

Regionfullmäktige beslutar om Regionplan inklusive 

Finansplan i juni året före budgetåret. Budget för 

kollektivtrafiken fastställs slutligt i november. 

Beslutsprocessen för regionens budget ska beredas i 

regionstyrelsens arbetsutskott och regionstyrelsen 

innan fullmäktige. 

Gemensam budgetprocess  

Utifrån de gemensamma underlagen bereds i 

budgeten i Strategiforum och samverkas slutligt i 

BDU. Samverkan ska vara genomförd innan 

budgetbehandlingen i november.  

Region Dalarna ska lämna månadsvis 

ekonomirapporter till respektive kommun som 

underlag för uppföljning och prognos.

5.3 Upphandling av trafik 

Regionen anskaffar genom upphandling av 

trafikleverantörer den kollektivtrafik som bedrivs i 

länet. Den senaste upphandlingen omfattade 

upphandling av samtliga sex stycken trafikavtals-

områden och då både allmän och särskild 

kollektivtrafik i samma avtal för respektive 

trafikavtalsområde. De olika trafikavtalen har olika 

villkor, vilket bl.a. gör att kostnaderna skiljer sig 

mellan olika trafikområden.   

                                                      
1 Prop 2009/10:200 s. 47 

Upphandling av kollektivtrafik ska utgå ifrån de mål 

och visioner som finns i Trafikförsörjnings-

programmet. Alla allmänna trafikplikter ska gå att 

härleda ur programmet.  

Vidare ska RKM, vid utformningen av 

förfrågningsunderlag inför upphandling, verka för en 

tillfredsställande taxiförsörjning i länet.  

Anskaffningen av trafik utgör ramen för regionens 

möjlighet att tillgodose önskemål om tillköp av trafik, 

eftersom Regionen är en upphandlande myndighet.
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Allmän kollektivtrafik 

Enligt de vägledningar som branschen2 tagit fram för 

upphandlingar bör RKM inleda sitt 

upphandlingsarbete avseende allmän kollektivtrafik 

senast tre år innan trafikstart.  

Arbetet inleds med att RKM beaktar den allmänna 

trafikplikten för att t.ex. säkra att det inte finns ett 

intresse att bedriva trafik på kommersiella grunder på 

vissa linjer. Beslut om allmän trafikplikt innebär ett 

verkställande av trafikförsörjningsprogrammet. 

Ungefär samtidigt (se processbeskrivning ovan) ska 

myndigheten även avisera (annonsera) sin avsikt att 

ingå avtal i Europeiska unionens officiella tidning.  

Efter annonseringen, men innan dess att 

förfrågningsunderlaget skickas ut ska upphandlande 

myndighet genomfört ett samråd inför upphandling 

(SIU). Samrådet ger svar på om det finns intresse att 

utföra trafiken kommersiellt eller inte. Efter samrådet 

bör beslut om allmän trafikplikt tas på grundval av det 

som kommit fram på samrådet. Därefter skickas 

förfrågningsunderlaget ut. 

Det tar cirka ett år innan tilldelningsbeslut kan tas, 

vilket är ett år innan trafikstarten.  

Samverkan och samråd mellan kommunerna och 

regionen inför en upphandling behöver grunda sig ett 

gediget samarbete i processen att ta fram ett 

trafikförsörjningsprogram. Parterna måste också 

aktivt delta i arbetet med beslut om allmän trafikplikt. 

Dessa beslut måste vara väl förankrade hos samtliga 

parter. Det är därför oerhört viktigt samverkan sker 

på ett mycket stringent och tydligt sätt, där 

inblandade personer har rätt kompetens. 

Särskild kollektivtrafik 

Upphandling av särskild kollektivtrafik, eller 

anropsstyrd trafik, innefattar inte beslut om allmän 

trafikplikt. Upphandlingen regleras av annat regelverk 

än den allmänna kollektivtrafiken, bl.a. krävs ingen 

annonsering vilket bl.a. medför att upphandlingens 

tidsramar är lite kortare än för den allmän 

kollektivtrafik. 

Upphandlingen kräver dock en analys/förstudie av 

det framtida behovet av anropsstyrd trafik i 

kommunerna och regionen. Analysen bör bl.a. 

innehålla hur den demografiska utvecklingen 

förväntas se ut under avtalsperioden. Analysen ska 

tas fram i samverkan med berörda parter. Analysen 

ska ligga till grund för behovet av antalet fasta fordon 

och antalet avropsfordon samt basproduktion under 

avtalsperioden. Avropsfordon är en avtalad resurs 

utöver de fasta fordonen. 

  

                                                      
2 Svensk kollektivtrafik, Vägledning – Upphandling av 
kollektivtrafik 2020 samt Allmän trafikplikt – En 
vägledning 
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6. Förändringar i utbudet 

Kollektivtrafikens förändringar ska samverkas mellan 

kommuner och Regionen. Samverkan kan ske på 

olika nivåer beroende på omfattningen av 

förändringarna. Stora förändringar, såsom 

exempelvis hela trafikpaket, eller principiella 

förändringar, såsom förskjutning av 

kollektivtrafiksystemet från buss till spårburen trafik, 

ska alltid samverkas i BDU. Före förändringen ska en 

gemensam beredning ske i Strategiforum och i 

Lokala driftforum för aktuellt trafikområde. Mindre 

förändringar kan däremot samverkas enbart i 

strategiforum. Parterna ska gemensamt tillse att 

förändringar samverkas på rätt nivå.  

Parternas önskemål eller behov av förändringar i 

kollektivtrafiksystemet gällande exempelvis 

trafikutbud ska lyftas inom samverkansprocessen, 

stämmas av mot gällande Trafikförsörjningsprogram 

och beslutas av Regionen. 

Varje tillköp av extra trafik behöver utredas av 

regionen och måste därför beställas i så god tid att 

trafikleverantörerna kan leverera enligt gällande 

trafikavtal. Kommunerna måste skriftligen skicka in 

önskemålen i god tid inför utredning, bedömning och 

beslut. Vid ett beslut som resulterar i ett avtal om 

tillköp, måste tillräcklig tid för planering finnas innan 

trafikbeställning sker. Sådan planering kan innefatta 

ändrade/nya fordonsomlopp, nya hållplatser, 

fordonsbeställningar mm beroende på vilken typ av 

tillköp som parterna avtalat. Vid tillköp av allmän 

kollektivtrafik sker trafikstart endast vid planerade 

tidtabellsskiften, för närvarande i juni, augusti och 

december.

6.1 Tillköp – tågtrafik  
Kommunernas ansökningar om tillköp av tågtrafik ska 

inges senast första juni året innan tåglägesbeslutet 

från Trafikverket. RKM beslutar om tillköp och 

därefter följer planering, anmälan om trafikförändring 

samt tåglägesbeställning till Trafikverket. Slutgiltigt 

besked lämnas i september med trafikstart i 

december, året efter inlämnad och beslutad ansökan.
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7. Beslutsprocess 

I strategiska frågor till exempel vid beslut om 

antagande av Trafikförsörjningsprogram och vid 

avtalsskrivning krävs att remiss skickas till 

kommunerna minst tre månader innan beslut ska 

fattas av Regionen. Svarstiden bör förlängas vid 

utskick i samband med semesterperiod. Remiss 

skickas till kommunernas myndighetsbrevlådor. 

Underlaget ska vara samverkat i strategiforum och i 

BDU innan det går ut på remiss, vilket innebär att 

underlaget ska vara färdigt för utskick efter att BDU 

ställt sig bakom förslaget.  

Kommunerna beslutar om exempelvis remissvar, 

tecknande och uppsägning av avtal och andra 

principiella beslut. Regionen ansvarar att samla in 

och gå igenom remissvaren. 

Regionen är RKM i Dalarna. Regionfullmäktige får 

därför två roller; högsta beslutande organ i 

myndigheten och högsta beslutande organ i Region 

Dalarna. Vissa beslut är myndighetens, såsom 

Trafikförsörjningsprogram, och vissa är Region 

Dalarnas, såsom exempelvis skatteväxlingsärenden, 

Regionplan och budget. När regionen övertar ansvar 

för en viss funktion, såsom övertagande av färdtjänst, 

så är det, enligt gällande författningar, myndigheten 

som övertar ansvaret och inte Region Dalarna.  

Kollektivtrafiknämnden beslutar i de ärenden som 

regionfullmäktige delegerat till nämnden och är 

regionens utförare av RKM:s ansvar och uppgifter. 

Nämnden har även delegerat ansvar till 

tjänstepersoner, exempelvis för tillståndsgivning av 

färdtjänst. 

Processbeskrivning 

8. Årsprocess – regional kollektivtrafik 

Ett förslag till årsprocess tas fram av Region Dalarna 

och stäms av på strategiforum och BDU.  

Årsprocessen innehåller tider och datum för BDU, 

strategiforum, budget, budgetuppföljning och forum 

för beslut. Övriga tidpunkter återfinns i planerings-

process för skolskjuts respektive trafikbeställning.

8.1 Trafikplan och Årsrapport 

Trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för 

utförandet av kollektivtrafiken i länet. 

Trafikredovisning presenteras i en bilaga till 

kollektivtrafikförvaltningens årliga verksamhetsplan.  

Trafikredovisning och årsrapport kallades tidigare 

Trafikplan.  

I Trafikredovisningen redovisas kommande års;  

 beslut om allmän trafikplikt,  

 mål och budget (1-årsperspektiv),  

 eventuella tillköp/tilläggsbeställningar, 

 utvecklingsområden enligt gällande 

Trafikförsörjningsprogram t.ex. timmestrafik 

Dalabanan, och 

 aktiviteter för att nå målen i 

trafikförsörjningsprogrammet.  

Innevarande verksamhetsårs utförda trafik redovisas 

årligen i en årsrapport. 

Trafikredovisning och årsrapport presenteras för 

Kollektivtrafiknämnd och strategiforum samt 

presenteras i samråd för kommundirektörsmöte och 

BDU. 
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Då trafikredovisningen och årsrapport endast är en 

sammanställning krävs inget särskilt beslut innan den 

presenteras och skickas ut. 

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet. 

9. Utvärdering 

Denna samverkansbilaga ska utvärderas vart tredje år och revideras vid behov då p.g.a. exempelvis ändrade 

förutsättningar och övrig samhällsutveckling. 

10. Kommunicering vid samverkan 

All information, såsom minnesanteckningar och kallelser, som gäller samverkan ska kommuniceras skriftligen via 

parternas respektive myndighetsbrevlåda samt kollektivtrafik@regiondalarna.se.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig dokumentet:  

Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna 

Kontakt: 

Box 924 

781 29 Borlänge 

kollektivtrafik@regiondalarna.se  



Bilaga 3 som beskriver fördelningsnyckel för fördelning av  Region 

Dalarnas overhead och trafikkostnader vid utförandet av uppdraget 

avseende serviceresor 

För att Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning ska kunna utföra uppdraget gällande serviceresor, 

såsom exempelvis omsorgsresor eller kommunresor, krävs det att regionen har en organisation och 

stödsystem som är adekvata för uppdraget, nedan kallat overheadkostnader. Med anledning av att 

självkostnadsprincipen så ska kostnader för att upprätthålla detta fördelas på de som är beställare av 

trafiken. Därtill har regionen upphandlade trafikföretag med åtföljande trafikkostnader för utförande 

av trafiken.  

Regionen avser att redovisa fördelning av kostnader med stöd av fördelningsnycklar enligt följande;   

Overheadkostnader 

Overheadkostnader är personal, systemstöd, övriga stödfunktioner och annat som tillkommer för att 

upprätthålla adekvat nivå för trafikuppdraget åt kommunerna och regionen. Kostnaderna fördelas 

procentuellt efter nyttjandegrad.  

Personal som arbetar med annat belastar inte kostnadsstället, däremot fördelas och belastas 

kostnadsstället med  delar av administrativ och stödjande personals lönekostnad utifrån hur stor del 

av respektive arbetstagares uppgifter som ankommer på servicetrafiken. Den personal som arbetar 

enbart med sjukresor belastar enbart kostnadsstället för sjukresor. 

Den totala kostnaden för systemstöd, såsom planeringssystem, lönesystem, uppföljningssystem mm., 

fördelas utifrån hur stor procentuell del av systemstödet som ankommer på servicetrafiken i 

förhållande till andra uppgifter som kollektivtrafikförvaltningen har. Exempelvis fördelas kostnader för 

lönesystem utifrån hur stor del av lönekostnaden som löper på anställda som arbetar med 

serviceresor. Planeringssystemet SAM 3001 används idag enbart till serviceresor och kostnaderna för 

drift och support för detta system belastar kostnadsmässigt fullt ut på kostnaderna för serviceresor 

fördelat på antalet resor inom respektive reseslag (kommunresor, sjukresor osv). 

Kostnader som härrör till linjetrafik, såsom exempelvis hållplatser, biljettmaskiner och personal som 

arbetar med linjetrafik, ska inte belasta kostnaderna för serviceresor.       

Trafikkostnader 

Utöver overheadkostnader så har regionen kostnader för utförande av servicetrafiken. 

Trafikkostnaderna utgår ifrån det upphandlade trafikavtalets ersättningsnivåer med tillkommande 

indexering. 

Trafikkostnaderna består dels av produktionskostnader, såsom kilometer-, tim- och kapitalersättning, 

dels av fasta kostnader baserade på övergripande funktion. De fasta kostnaderna skiljer sig beroende 

på trafikavtalsområde (det finns sex stycken trafikavtalsområden).   

Utöver direkta kostnader för utförd trafik uppkommer även kostnader för tomkörningar och 

bomkörningar. Kostnaderna för dessa ska fördelas.  



 

Fördelning av kostnader 

För att få en rättvis fördelning av kostnaderna utgår fördelningen från följande modell: 

a. Produktionskostnaderna för en enskild resa ska ersättas av regionen eller den kommun som 

ansvarar för beställningen.  

b. Bomresor och tomkörningar fördelas av tekniska skäl ut på samtliga serviceresor på länsnivå 

med en lika del per utförd resa.  

c. Övergripande fasta trafikkostnader varierar beroende på trafikavtalsområde och kostnaderna 

fördelas därför ut med en lika del per utförd resa inom respektive trafikavtalsområde. 

Exempel: totalt antal utförda resor är 1000. Trafikavtalsområdet har haft 250 av dessa resor. 

De fasta trafikkostnaderna fördelas i detta exempel på dessa 250 resorna.  

d. De totala overheadkostnaderna fördelas genom att varje utförd resa på länsnivå belastas 

kostnadsmässigt med en lika del per utförd resa.           
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§ 84 Dnr 2022/981 

Friskvårdspolicy  

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun ska erbjuda alla medarbetare ett långsiktigt hållbart 
arbetsliv genom ett hälsofrämjande friskvårdsarbete på individ- grupp- och 
organisatorisk nivå inom kommunens olika verksamheter. Målsättning med 
arbetet är att verka proaktivt för god hälsa och därmed sänka sjukfrånvaro 
och behov av rehabiliteringsinsatser. 
Friskvårdspolicyn är ett dokument på övergripande nivå om specifika, 
strategiskt viktiga områden. Den är vägledande för beslut och styrning inom 
fiskvårdsområdet och anger inte några fasta regler utan lämnar utrymme för 
bedömningar i det enskilda fallet. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Hälsa är ett subjektivt begrepp och en individuell upplevelse av 
välbefinnande och omfattar individens olika roller i såväl arbetsliv som livet 
i övrigt och påverkas av egna och omgivande förutsättningar. 
Friskvårdsarbetet ska beakta detta och utformas därefter.  
God hälsa och friskvård börjar på individnivå och i arbetet med att vara en 
attraktiv arbetsgivare skapar Leksands kommunförutsättningar för den 
anställde att ta ansvar för sin hälsa utifrån behov och preferenser. 
Arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsmiljön ur fysiska, psykiska och sociala 
aspekter och hur arbetet organiseras utifrån detta. Chefer är ansvariga för det 
hälsofrämjande arbetet inom gruppen på arbetsplatsen.  
Genom att kombinera och anpassa ekonomiska medel och aktiviteter för 
olika verksamheters förutsättningar skapas organisatoriska möjligheter att 
bedriva ett hälsofrämjande friskvårdsarbete inom hela organisationen.  
Leksands kommun har som mål för friskvårdsarbetet att inspirera och 
motivera anställda att delta i utvecklingen av en hälsofrämjande arbetsplats.  
Syftet med friskvårdsarbetet är att genom kunskap och ökat 
hälsomedvetande skapa ansvarstagande och engagemang för ett 
hälsofrämjande arbete och förhållningssätt samt bidra till att den upplevda 
hälsan och arbetstillfredsställelsen på kommunens arbetsplatser förbättras. 
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För 2022 är förslaget att införa ett årligt återkommande friskvårdsbidrag på 
1500 kr/anställd.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-04 
Friskvårdspolicy, daterat 2022-07-08 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Anta Friskvårdspolicy. 
2. Införa friskvårdsbidrag med 1500 kr per år från 2022.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Friskvårdspolicy samt plan för friskvårdsinsatser 2022 - 
2023 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun ska erbjuda alla medarbetare ett långsiktigt hållbart 
arbetsliv genom ett hälsofrämjande friskvårdsarbete på individ- grupp- och 
organisatorisk nivå inom kommunens olika verksamheter. Målsättning med 
arbetet är att verka proaktivt för god hälsa och därmed sänka sjukfrånvaro 
och behov av rehabiliteringsinsatser. 
Friskvårdspolicyn är ett dokument på övergripande nivå om specifika, 
strategiskt viktiga områden. Den är vägledande för beslut och styrning inom 
fiskvårdsområdet och anger inte några fasta regler utan lämnar utrymme för 
bedömningar i det enskilda fallet. 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Hälsa är ett subjektivt begrepp och en individuell upplevelse av 
välbefinnande och omfattar individens olika roller i såväl arbetsliv som livet 
i övrigt och påverkas av egna och omgivande förutsättningar. 
Friskvårdsarbetet ska beakta detta och utformas därefter.  
God hälsa och friskvård börjar på individnivå och i arbetet med att vara en 
attraktiv arbetsgivare skapar Leksands kommun förutsättningar för den 
anställde att ta ansvar för sin hälsa utifrån behov och preferenser. 
Arbetsgivaren har ett ansvar för arbetsmiljön ur fysiska, psykiska och sociala 
aspekter och hur arbetet organiseras utifrån detta. Chefer är ansvariga för det 
hälsofrämjande arbetet inom gruppen på arbetsplatsen.  
Genom att kombinera och anpassa ekonomiska medel och aktiviteter för 
olika verksamheters förutsättningar skapas organisatoriska möjligheter att 
bedriva ett hälsofrämjande friskvårdsarbete inom hela organisationen.  
Leksands kommun har som mål för friskvårdsarbetet att inspirera och 
motivera anställda att delta i utvecklingen av en hälsofrämjande arbetsplats.  
Syftet med friskvårdsarbetet är att genom kunskap och ökat 
hälsomedvetande skapa ansvarstagande och engagemang för ett 
hälsofrämjande arbete och förhållningssätt samt bidra till att den upplevda 
hälsan och arbetstillfredsställelsen på kommunens arbetsplatser förbättras. 
För 2022 är förslaget att införa ett årligt återkommande friskvårdsbidrag på 
1500 kr/anställd.  
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Datum 
2022-08-04 
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Finansiering 
För 2022 finns medel avsatta i ändringsbudget och för 2023 och framåt 
kommer förvaltningen att arbeta in bidraget i budgetförslag.  
Kostanden för friskvårdsbidrag beräknas till 1 125 000 kr. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Friskvårdspolicy och friskvårdsbidrag har föredragits och samverkats i 
Cesam.  

Förslag till beslut 
1. Anta friskvårdspolicy. 
2. Införa friskvårdsbidrag med 1500 kr per år från 2022.  

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-04 
Friskvårdspolicy, daterat 2022-07-08 
 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Sektorchef Maria Bond 
HR-chef Hanna Trädgårdh Oscarsson 
 
 



 

     

Beslutad av: Beslutad av                
Beslutsdatum: Beslutsdatum  Beslutsparagraf:  § Beslutsparagraf            
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HR-avdelningen 

Hanna Trädgårdh Oscarsson 0247-801 13 
hanna.tradgardh-oscarsson@leksand.se 
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En policy är ett dokument på övergripande nivå om specifika, strategiskt 
viktiga områden. Den är vägledande för beslut och styrning. Den ska inte 
ange några fasta regler utan lämnar utrymme för bedömningar i det enskilda 
fallet. 
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1 Inledning 
Leksands kommun ska erbjuda alla medarbetare ett långsiktigt hållbart 
arbetsliv genom ett hälsofrämjande friskvårdsarbete på individnivå, på 
gruppnivå och på organisatorisk nivå inom kommunens olika verksamheter. 
Målsättningen är att proaktivt verka för god hälsa och genom detta sänka 
sjukfrånvaro och minska behov av rehabiliteringsinsatser. 

2 Definition av hälsa ur ett friskvårdsperspektiv 

Hälsa är ett subjektivt begrepp, en individuell upplevelse av välbefinnande 
då livet är i balans och känns meningsfullt. Hälsa är en helhet som omfattar 
individens olika roller i arbetslivet och i livet i övrigt och påverkas av egna 
samt omgivande förutsättningar. Friskvårdsarbetet ska beakta detta och 
utformas därefter.   

3 Individnivå 

God hälsa och friskvård börjar på individnivå, att skapa förutsättningar för 
den anställde att ta ansvar för sin hälsa utifrån behov och preferenser gör 
Leksands kommun som arbetsgivare mer attraktiv. 

4 Gruppnivå 

Som arbetsgivare har Leksands kommun ett ansvar för arbetsmiljön ur 
fysiska, psykiska och sociala aspekter och hur arbetet organiseras. I detta 
arbete är chefer ytterst ansvariga för det hälsofrämjande arbetet inom 
gruppen på arbetsplatsen. Med tydligt uttalade processer och rutiner, 
utbildningar och värderingar till stöd för ett hälsofrämjande ledarskap ges de 
förutsättningar för att lyckas. 

5 Organisatorisk nivå 

Genom att utifrån olika verksamheters förutsättningar kombinera och 
anpassa ekonomiska medel och aktiviteter skapas möjligheter att bedriva ett 
hälsofrämjande friskvårdsarbete inom hela organisationen. 

6 Mål 

Leksands kommun har som mål för friskvårdsarbetet att inspirera och 
motivera anställda att delta i utvecklingen mot en hälsofrämjande arbetsplats. 

7 Syfte 

Det övergripande syftet med friskvårdsarbetet är att genom kunskap och ökat 
hälsomedvetande skapa ansvarstagande och engagemang för ett 
hälsofrämjande arbete och förhållningssätt samt bidra till att den upplevda 
hälsan och arbetstillfredsställelsen på kommunens arbetsplatser förbättras. 
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8 Friskvårdsarbetet ska bidra till 

• att uppmuntra och stimulera individen att ta ansvar för god hälsa, 
• ökad trivsel och känsla av gemenskap på arbetsplatsen, 
• ökad kreativitet, effektivitet och arbetsglädje samt 
• minskad sjukfrånvaro, färre arbetsskador och mindre behov av 

rehabilitering. 

9 Chefens ansvar 

• att tillsammans med medarbetarna skapa förutsättningar för en 
trivsam och hälsosam arbetsplats  

• att uppmuntra förslag till förbättringar och förändringar av 
verksamheten som innebär förbättrad hälsa på arbetsplatsen 

• att arbeta förebyggande med hälsofrågor och se till att det finns 
utrustning på arbetsplatsen för att minimera riskerna för ohälsa  

• att friskvårdsarbetet, som en del i arbetsmiljöarbetet, är en naturlig 
del i arbetsplatsträffarna 

10 Medarbetarens ansvar 

• att ansvara för sin egen hälsa och arbetsförmåga  
• aktivt bidra till att skapa en trivsam arbetsplats 
• att kontakta närmaste chef om arbetssituationen upplevs påverka den 

egna hälsan och arbetsförmågan negativt 
• att använda den utrustning och de arbetsredskap som finns för att 

förebygga sjukdom och ohälsa 
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§ 82 Dnr 2022/372 

Riktlinjer för minoritetsfrågor 

Beskrivning av ärendet 
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 
år 2010 och beskriver förhållandet mellan det allmänna och de nationella 
minoriteterna. Utvärderingar som genomfördes efter att minoritetslagen trätt 
i kraft har visat att kommunernas arbete utifrån lagen var bristfällig och 
därför gjordes ett antal förändringar som trädde i kraft 1 januari 2019. Dessa 
omfattar förstärkningar i de allmänna bestämmelserna som gäller samtliga 
minoriteter och minoritetsspråk. 
En av de nya paragraferna (5 b §) anger att kommuner ska anta mål och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Syftet med lagändringen är att 
kommunerna ska förhålla sig mer aktivt och strategiskt till sitt ansvar för 
minoritetspolitiken, även där det inte finns någon aktiv efterfrågan på 
åtgärder från nationella minoriteter inom kommunen. Lagen anger inte 
närmare hur kommunernas mål och riktlinjer ska vara utformade. Det står 
kommunerna fritt att anpassa dessa efter lokala förhållanden.  
 
Minoritetslagen innehåller ett grundskydd, som gäller hela landet, och 
särskilda bestämmelser för de så kallade förvaltningsområdena.   
Det finns förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska och 
kommuner som ingår i ett eller flera förvaltningsområden har utökade 
skyldigheter att erbjuda förskola, äldreomsorg och myndighetskontakter på 
respektive språk.  
Leksands kommun ingår inte i något förvaltningsområde. 
 
Riksdagen har erkänt fem nationella minoriteter i Sverige: judar, romer, 
samer, sverigefinnar och tornedalingar. Ramkonventionen slår fast att 
skyddet av nationella minoriteter, och av de rättigheter och friheter som 
tillkommer personer som tillhör dessa minoriteter, utgör en integrerad del av 
det internationella skyddet av mänskliga rättigheter. 
I språklagen anges att de nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, 
jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska med samtliga varieteter. 
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Den svenska minoritetspolitiken syftar till att ge skydd för de nationella 
minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt att stödja de 
historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. 
Minoritetslagens allmänna bestämmelser gäller i hela landet och slår bland 
annat fast att: 

• Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna 
om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt minoritetslagen 
och de föreskrifter som lagen hänvisar till. 

• Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken. 

• Det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att 
behålla och utveckla sin kultur. 

• Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

• Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. 

 
Kommuner ska på begäran lämna uppgifter om mål och riktlinjer till 
länsstyrelsen Stockholm som ansvarar för att följa upp tillämpningen av 
minoritetslagen. 
I förslaget till Riktlinje för minoritetsfrågor i Leksands kommun anges att 
mål och delmål ska integreras i verksamhetsdokument för mänskliga 
rättigheter, demokratifrågor, social hållbarhet, folkhälsa med mera, och i 
verksamhetsplaner för sektorer och utskott/nämnd. 
Kommunstyrelsen och varje utskott/sektor ansvarar för sina respektive 
åtaganden i enlighet med reglementena och vad som följer av denna riktlinje.  

Finansiering 
I förslaget till riktlinje för minoritetsfrågor i Leksands kommun anges att 
åtaganden i riktlinjen ska hanteras inom ansvarig sektors budget för ordinarie 
verksamhet. 
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Då antagandet av mål och riktlinjer är en obligatorisk uppgift ska 
kommunerna, enligt den kommunala finansieringsprincipen, kompenseras 
ekonomiskt av staten enligt 6 § Förordning (2009:1299) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk ”i mån av tillgång på medel”. Statsbidraget 
är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen 
med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt minoritetslagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-07-01 
Förslag till riktlinjer minoritetsfrågor Leksands kommun, daterat 2022-06-09 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  

1. Anta riktlinjer för minoritetsfrågor. 
2. Beslutet gäller från den 1 december 2022. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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Riktlinje för minoritetspolitiskt arbete i Leksands 
kommun 

Sammanfattning  
I januari 2019 trädde flera ändringar i Lag (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) i kraft. En av de nya 
paragraferna (§ 5b) anger att kommuner ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Riktlinje för minoritetsfrågor Leksands kommun 
är ett förslag till kommunövergripande styrdokument för kommunens arbete 
utifrån lagen. 
Riktlinjen syftar till att säkerställa att Leksands kommun lever upp till de 
krav som lagen ställer för att ge skydd för de nationella minoriteterna och att 
stärka deras möjlighet till inflytande samt stödja de historiska 
minoritetsspråken så att de hålls levande.  
Då Leksands kommun inte tillhör något förvaltningsområde med särskilda 
bestämmelser, gäller främst lagens så kallade allmänna bestämmelser. 
 

Beskrivning av ärendet 
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 
år 2010 och beskriver förhållandet mellan det allmänna och de nationella 
minoriteterna. Utvärderingar som genomfördes efter att minoritetslagen trätt 
i kraft har visat att kommunernas arbete utifrån lagen var bristfällig och 
därför gjordes ett antal förändringar som trädde i kraft 1 januari 2019. Dessa 
omfattar förstärkningar i de allmänna bestämmelserna som gäller samtliga 
minoriteter och minoritetsspråk. 
En av de nya paragraferna (5 b §) anger att kommuner ska anta mål och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Syftet med lagändringen är att 
kommunerna ska förhålla sig mer aktivt och strategiskt till sitt ansvar för 
minoritetspolitiken, även där det inte finns någon aktiv efterfrågan på 
åtgärder från nationella minoriteter inom kommunen. Lagen anger inte 
närmare hur kommunernas mål och riktlinjer ska vara utformade. Det står 
kommunerna fritt att anpassa dessa efter lokala förhållanden.  
 
Minoritetslagen innehåller ett grundskydd, som gäller hela landet, och 
särskilda bestämmelser för de så kallade förvaltningsområdena.   
Det finns förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska och 
kommuner som ingår i ett eller flera förvaltningsområden har utökade 
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skyldigheter att erbjuda förskola, äldreomsorg och myndighetskontakter på 
respektive språk.  
Leksands kommun ingår inte i något förvaltningsområde. 
 
Riksdagen har erkänt fem nationella minoriteter i Sverige: judar, romer, 
samer, sverigefinnar och tornedalingar. Ramkonventionen slår fast att 
skyddet av nationella minoriteter, och av de rättigheter och friheter som 
tillkommer personer som tillhör dessa minoriteter, utgör en integrerad del av 
det internationella skyddet av mänskliga rättigheter. 
I språklagen anges att de nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, 
jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska med samtliga varieteter. 
Den svenska minoritetspolitiken syftar till att ge skydd för de nationella 
minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt att stödja de 
historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. 
Minoritetslagens allmänna bestämmelser gäller i hela landet och slår bland 
annat fast att: 

• Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna 
om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt minoritetslagen 
och de föreskrifter som lagen hänvisar till. 

• Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken. 

• Det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att 
behålla och utveckla sin kultur. 

• Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

• Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. 

 
Kommuner ska på begäran lämna uppgifter om mål och riktlinjer till 
länsstyrelsen Stockholm som ansvarar för att följa upp tillämpningen av 
minoritetslagen. 
I förslaget till Riktlinje för minoritetsfrågor i Leksands kommun anges att 
mål och delmål ska integreras i verksamhetsdokument för mänskliga 
rättigheter, demokratifrågor, social hållbarhet, folkhälsa med mera, och i 
verksamhetsplaner för sektorer och utskott/nämnd. 
Kommunstyrelsen och varje utskott/sektor ansvarar för sina respektive 
åtaganden i enlighet med reglementena och vad som följer av denna riktlinje.  

Finansiering 
I förslaget till riktlinje för minoritetsfrågor i Leksands kommun anges att 
åtaganden i riktlinjen ska hanteras inom ansvarig sektors budget för ordinarie 
verksamhet. 
Då antagandet av mål och riktlinjer är en obligatorisk uppgift ska 
kommunerna, enligt den kommunala finansieringsprincipen, kompenseras 
ekonomiskt av staten enligt 6 § Förordning (2009:1299) om nationella 
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minoriteter och minoritetsspråk ”i mån av tillgång på medel”. Statsbidraget 
är avsett att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen 
med anledning av de rättigheter som enskilda har enligt minoritetslagen. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anta förslaget till Riktlinje för minoritetsfrågor Leksands kommun 
2. Riktlinjen börjar gälla 2022-12-01. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-07-01 
Förslag till riktlinje minoritetsfrågor Leksands kommun, daterat 2022-06-09 

Slutligt beslut skickas till 
Kommundirektör, Caroline Smitmanis Smids 
Biträdande kommundirektör, Maria Bond 
Socialchef, Ulrika Gärdsback  
Utbildningschef, Carin Fredlin 
Sektorchef samhällsutveckling, Åke Sjöberg 
Kommunikationschef, Kent Byman 
Administrativ service 
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1 Inledning 
I februari 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd 
för nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om 
landsdels- eller minoritetsspråk (språkstadgan). I samband med ratificeringen 
infördes minoritetspolitik som politikområde inom den svenska 
statsbudgeten. När riksdagen beslutade om de nationella minoriteterna och 
minoritetsspråken utgick man från Europarådets konventioner. Regeringen 
kompletterade dessa kriterier och kom fram till att en grupp, för att räknas 
som nationell minoritet i Sverige, ska ha: 

• En uttalad samhörighet och en icke-dominerande ställning i samhället 

• En religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet 

• En vilja och strävan att behålla sin identitet 

• Historiska eller långvariga band med Sverige 

1.1 Nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Riksdagen har erkänt fem nationella minoriteter i Sverige: judar, romer, 
samer, sverigefinnar och tornedalingar, vilka samtliga uppfyller ovan 
kriterier. 
Ramkonventionen slår fast att skyddet av nationella minoriteter, och av de 
rättigheter och friheter som tillkommer personer som tillhör dessa 
minoriteter, utgör en integrerad del av det internationella skyddet av 
mänskliga rättigheter. 
I språklagen anges att de nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, 
jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska med samtliga varieteter. 
Den svenska minoritetspolitiken syftar till att ge skydd för de nationella 
minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt att stödja de 
historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. 

1.2 Självidentifikationsprincipen 
Självidentifikationsprincipen innebär att det är upp till varje enskild individ 
att själv avgöra om hen anser sig tillhöra en eller flera minoriteter. Samhället 
kan därför inte ställa några krav på någon att styrka sin tillhörighet. 
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2 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk – 
Minoritetslagen  

Minoritetslagen trädde i kraft år 2010 och beskriver förhållandet mellan det 
allmänna och de nationella minoriteterna. Utvärderingar som genomfördes 
efter att minoritetslagen trätt i kraft har visat att kommunernas arbete utifrån 
lagen var bristfällig och därför gjordes ett antal förändringar som trädde i 
kraft 1 januari 2019. Dessa omfattar förstärkningar i de allmänna 
bestämmelserna som gäller samtliga minoriteter och minoritetsspråk.  

2.1 Lagändring  
En av de nya paragraferna (5 b §) anger att kommuner ska anta mål och 
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Syftet med lagändringen är att 
kommunerna ska förhålla sig mer aktivt och strategiskt till sitt ansvar för 
minoritetspolitiken, även där det inte finns någon aktiv efterfrågan på 
åtgärder från nationella minoriteter inom kommunen. Lagen anger inte 
närmare hur kommunernas mål och riktlinjer ska vara utformade. Det står 
kommunerna fritt att anpassa dessa efter lokala förhållanden. 

2.2 Finansiering 
Då antagandet av mål och riktlinjer är en obligatorisk uppgift ska 
kommunerna, enligt den kommunala finansieringsprincipen, kompenseras 
ekonomiskt av staten. Kompensationen ska ske genom en årlig höjning av 
det generella statsbidraget. Statsbidraget är avsett att användas till de 
merkostnader som uppkommer i kommunen och regionen med anledning av 
de rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. 

2.3 Förvaltningsområden  
Minoritetslagen innehåller ett grundskydd, som gäller hela landet, och 
särskilda bestämmelser för de så kallade förvaltningsområdena.   
Det finns förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska och 
kommuner som ingår i ett eller flera förvaltningsområden har utökade 
skyldigheter att erbjuda förskola, äldreomsorg och myndighetskontakter på 
respektive språk.  
Leksands kommun ingår inte i något förvaltningsområde. 

2.4 Minoritetslagens allmänna bestämmelser 
Minoritetslagens allmänna bestämmelser gäller i hela landet och slår bland 
annat fast att: 

• Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna 
om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt minoritetslagen 
och de föreskrifter som lagen hänvisar till. 

• Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken. 

• Det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att 
behålla och utveckla sin kultur. 
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• Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

• Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. 
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3 Riktlinje för minoritetsfrågor Leksands kommun 

3.1 Syfte  
Syftet med riktlinjen är att tydliggöra Leksands kommuns ansvar när det 
gäller nationella minoriteter och minoritetsspråken i linje med gällande 
konventioner och lagstiftning. 

3.2 Mål  
Målet är att skydda de nationella minoriteterna, att stärka möjligheterna för 
minoritetsgrupperna att vara delaktiga och stödja minoritetsspråken så att de 
hålls levande. Mål och delmål ska integreras i verksamhetsdokument för 
mänskliga rättigheter, demokratifrågor, social hållbarhet, folkhälsa med 
mera, och i verksamhetsplaner för sektorer och utskott/nämnd. 

3.3 Avgränsning 
Denna riktlinje utgör ett styrdokument och förhåller sig övergripande till de 
allmänna bestämmelserna i minoritetslagen. Riktlinjen avgränsas därmed 
utifrån att Leksands kommun inte ingår i ett förvaltningsområde och inte 
berörs av de särskilda bestämmelserna för ett sådant. 
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4 Styrande principer 
Främst är det lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
(minoritetslagen) som ligger till grund för de styrande principerna. I vissa 
fall är även annan lagstiftning aktuell, vilken då hänvisas till i respektive 
avsnitt. 

4.1 Information om rättigheter 
Leksands kommun ska: 

• Informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och vilket 
ansvar kommunen har i enlighet med aktuell lagstiftning. 
Informationen ska vara tillgänglig på kommunens hemsida. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att generell information finns tillgänglig. 

4.2 Språk och kultur 
Rättigheterna när det gäller språk och kultur regleras, förutom i 
minoritetslagen, även i språklagen (2009:600), skollagen (2010:800), 
bibliotekslagen (2013:801) och lag (2018:1197) om Förenta nationernas 
konvention om barns rättigheter. 
Leksands kommun ansvarar för att: 

• elever inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna 
erbjuds modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk, 

• information om rätten till modersmålsundervisning i nationella 
minoritetsspråk ges till vårdnadshavare, 

• främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och 
utveckla sin kultur och att använda det egna minoritetsspråket, 
särskilt fokus på barn, 

• erbjuda litteratur på minoritetsspråken på kommunens samtliga 
folkbibliotek. 

4.3 Delaktighet 
Leksands kommun ska: 

• ge människor som ingår i de nationella minoritetsgrupperna 
möjlighet till inflytande i frågor som berör dem, 

• erbjuda samråd med representanter för minoritetsgrupperna i frågor 
som berör dem, 

• främja barns och ungas möjligheter till inflytande och, om samråd 
påkallas, anpassa formerna för samråd så att det passar barns och 
ungas förutsättningar, 

• kommunstyrelsen/utskott/sektor kan genomföra samråd på eget 
initiativ. En minoritetsgrupp eller flera minoritetsgrupper kan 
framföra önskemål om att ha samråd i en specifik fråga och då ska 
detta genomföras i den mån det är möjligt. 
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4.4 Äldreomsorg på minoritetsspråk 
Förutom minoritetslagen så regleras äldres rättigheter inom ramen för 
äldreomsorgen som tillhör en nationell minoritet även i socialtjänstlagen 
(2001:453). 
Leksands kommun ska: 

• erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del 
av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för 
äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, 
romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal 
med sådana språkkunskaper och vill använda språket i tjänsten, 

• beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet inom 
äldreomsorgen, 

• informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorg 
om de möjligheter som finns, 

• verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, 
jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i 
omvårdnaden av äldre människor. 

 



 
Datum 
2022-06-09 

Dnr 
2022/372 

Sida 
9(9) 

 

 

5 Ansvar och uppföljning 
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjen och kommunstyrelsen/ 
utskott/sektor ansvarar för att efterleva den. Kommunstyrelsen samordnar 
frågorna kring nationella minoriteter och minoritetsspråk i kommunen samt 
ansvarar för att följa upp riktlinjen. 
Kommunstyrelsen och varje utskott/sektor ansvarar för sina respektive 
åtaganden i enlighet med reglementena och vad som följer av denna riktlinje. 
Åtaganden i riktlinjen ska hanteras inom ansvarig sektors budget för 
ordinarie verksamhet.  
Utskott/sektor ska, om de haft samråd med nationella minoriteter i enlighet 
med minoritetslagstiftningen 5 §, anmäla detta till kommunstyrelsen. 
Riktlinjen ska uppdateras varje mandatperiod och ansvaret för det ligger hos 
kommunstyrelsen. 

5.1 Nationell uppföljning 
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har ett nationellt 
uppföljningsansvar för minoritetspolitiken och följer årligen upp 
kommunernas minoritetspolitiska arbete. 
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§ 81 Dnr 2022/470 

Ansökan om bidrag till Folkmusikens hus 2022 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om bidrag till Folkmusikens hus för 2022 har inkommit till 
Leksands kommun. Folkmusikens hus ansöker om ett ekonomiskt stöd på 
2,50 kronor per invånare x 16 012 personer (motsvarande befolkning i 
Leksands kommun per sista december 2021). Det sökta beloppet är 
detsamma som sökts och beviljats av Leksands kommun sedan 2014.  
Folkmusikens hus har ett regionalt musikuppdrag sedan 2004, med statlig 
och regional finansiering genom samverkansmodellen. De kommunala 
bidragen till Folkmusikens hus fastställdes i en rekommendation beslutad av 
Region Dalarna 2007, där kommunerna runt Siljan betalar 2,50 kronor per 
invånare och övriga kommuner 1,25 kronor. 10 dalakommuner bidrar idag 
med sammantaget cirka 1 miljon. 
Medlen användas bland annat till att finansiera aktiviteter såsom 
Bingsjöstämman, Ethno Sverige med mera.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Folkmusikens hus är en stor kulturaktör i Siljansområdet. Dels genom att de 
bevarar, tillgängliggör och utvecklar det immateriella kulturarv som 
folkmusiken utgör, dels genom att de också är en stor arrangör på området.  
 
Leksand är nationellt sett en av de viktigaste orterna på folkmusikkartan, här 
finns både levande tradition och ett väldokumenterat folkmusikaliskt 
kulturarv. Folkmusikens hus bidrar i hög grad till att skapa 
besöksanledningar året runt genom sitt stora utbud av konserter, kurser och 
stämmor. Ett utbud som Leksands befolkning både tar del av och är delaktig 
i att skapa. Genom Leksands kommuns samarbete med Folkmusikens hus får 
vi möjlighet till internationellt, nationellt, regionalt och lokalt genomslag på 
våra aktiviteter. Avdelningen bedömer att bidrag ska beviljas enligt ansökan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-05 
Ansökan om bidrag till folkmusikens hus 2022, daterat 2022-04-26 
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Allmänna utskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Bevilja Folkmusikens hus ekonomiskt stöd med 2,50 kr per invånare 

per år under 2022–2026. (För 2022 blir det 40 030 kr.) baserat på en 
folkmängd på 16 012 invånare (SCB 2021-12-31), för 2022. 

2. Uppdra till förvaltningen att arbeta in finansieringen för 2023–2026 i 
kommande års budgetförslag 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Ansökan om bidrag till Folkmusikens hus 2022 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om bidrag till Folkmusikens hus för 2022 har inkommit till 
Leksands kommun. Folkmusikens hus ansöker om ett ekonomiskt stöd på 
2,50 kronor per invånare x 16 012 personer (motsvarande befolkning i 
Leksands kommun per sista december 2021). Det sökta beloppet är 
detsamma som sökts och beviljats av Leksands kommun sedan 2014.  
Folkmusikens hus har ett regionalt musikuppdrag sedan 2004, med statlig 
och regional finansiering genom samverkansmodellen. De kommunala 
bidragen till Folkmusikens hus fastställdes i en rekommendation beslutad av 
Region Dalarna 2007, där kommunerna runt Siljan betalar 2,50 kronor per 
invånare och övriga kommuner 1,25 kronor. 10 dalakommuner bidrar idag 
med sammantaget cirka 1 miljon. 
Medlen användas bland annat till att finansiera aktiviteter såsom 
Bingsjöstämman, Ethno Sverige med mera.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Folkmusikens hus är en stor kulturaktör i Siljansområdet. Dels genom att de 
bevarar, tillgängliggör och utvecklar det immateriella kulturarv som 
folkmusiken utgör, dels genom att de också är en stor arrangör på området.  
 
Leksand är nationellt sett en av de viktigaste orterna på folkmusikkartan, här 
finns både levande tradition och ett väldokumenterat folkmusikaliskt 
kulturarv. Folkmusikens hus bidrar i hög grad till att skapa 
besöksanledningar året runt genom sitt stora utbud av konserter, kurser och 
stämmor. Ett utbud som Leksands befolkning både tar del av och är delaktig 
i att skapa. Genom Leksands kommuns samarbete med Folkmusikens hus får 
vi möjlighet till internationellt, nationellt, regionalt och lokalt genomslag på 
våra aktiviteter. Avdelningen bedömer att bidrag ska beviljas enligt ansökan. 

Finansiering 
Finansiering sker genom prioritering i sektorn samhällsutvecklings 
budgetram.  

Förslag till beslut 
1. Bevilja Folkmusikens hus ekonomiskt stöd med 40 030, baserat på en 

folkmängd på 16 012 invånare (SCB 2021-12-31), för 2022. 
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Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-05-05 
Ansökan om bidrag till folkmusikens hus 2022, daterat 2022-04-26 

Slutligt beslut skickas till 
Kulturchef Leksands Kommun, Pär Ohlsson 
Verksamhetsledare Folkmusikens Hus, Per Gudmundsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Dalagatan 7, S-795 31  Rättvik tel: +46 (0)248 797050 bankgiro: 5847-8744 

 
     
 
    
    Kommunstyrelsen  
    Leksands kommun 
    793 80 Leksand 
 

Ansökan om bidrag till Folkmusikens hus för 2022 
Folkmusikens hus är Dalarnas folkmusikcentrum, väl förankrat och med en bred och 
utblickande verksamhet. Syftet är att sprida kunskap och intresse kring folkmusik och -dans, 
både som spännande historia och som en kreativ del av nutida musikliv. Verksamheten 
omfattar utställningar, konserter & danser, utbildning, arkivservice och IT-utveckling. 
Folkmusikens hus vill bidra till bilden av Siljansregionen och Dalarna som ett spännande 
kultur- och musiklandskap. Året runt har FMH kunnat erbjuda musikaliska upplevelser av 
hög kvalitet och med stor bredd, vilket bidragit till regionens attraktionskraft, både för 
besökare och inflyttning. 
 
Vi säkrar en betydande del av kommunens musikaliska kulturarv för framtiden och gör det 
tillgängligt för allmänheten i vår arkivverksamhet. I ett samarbete med Leksands kulturhus 
har vi digitaliserat och tillgängliggjort allt folkmusikaliskt arkivmaterial, bl a Knis Karl 
Aronssons omfattande samlingar som innehåller både folkmusik och kulturhistoriskt 
intervjumaterial av stort värde. ). I samarbete med Dalarnas spelmansförbund pågår nu ett 
projekt där avtal upprättas med utövare på inspelningarna för att göra materialet tillgängligt i 
vår audiovisuella databas på Internet, WebbFIOL. 
 
Evenemang där Folkmusikens hus bidrar med innehåll, personal och ekonomiskt stöd i 
kommunen omfattar bl a Leksands spelmansstämma och Kulturnatta. 
 
Bingsjöstämman är Sveriges största spelmansstämma där FMH tillsammans med Dalarnas 
spelmansförbund och Bingsjö by står för genomförandet. FMH utgör i stämmoarbetet det 
administrativa och producerande navet.  
 
Ethno Sverige är världens största folk- och världsmusikläger, för hundratalet ungdomar från 
fyra världsdelar. 
 
Inför sommaren 2022 planerar vi i samverkan med Dalarnas spelmansförbund festivalen 
Stämmoveckan. Det tar vid där Musik vid Siljan slutade 2019. Ett stort antal folkmusik- och 
dansarrangörer – spelmansstämmor (bl.a. Leksands spelmansstämma med Leksands 
musikverkstad), bystugor, konsertscener och kursarrangörer – i Leksands och Rättviks 
kommuner samarbetar i projektet som har en långsiktig ambition. 
 
Vi hoppas att Leksands kommun ser betydelsen av och värdet i vårt arbete med att Bevara, 
Berätta om och Berika de rika musiktraditioner som är en unik och omistlig del av 
Siljansregionens kulturella identitet. Stödet är också viktigt för att utveckla och stimulera 
Dalarnas musikliv, från amatörmusicerandet till ett brett och högkvalitativt professionellt 
musikutbud. 



 

 

 
Folkmusikens hus har ett regionalt musikuppdrag sedan 2004, med statlig och regional 
finansiering genom samverkansmodellen. De kommunala bidragen till Folkmusikens hus 
fastställdes i en rekommendation beslutad av Region Dalarna 2007, där Siljanskommunerna 
betalar 2,50kr / inv och övriga kommuner 1,25kr. 10 dalakommuner bidrar idag, 
sammantaget med drygt 1 milj kr.  
 
Folkmusikens hus söker från Leksands kommun ett verksamhetsstöd för 2021  
om 40 030kr, baserat på en folkmängd på 16 012 inv. (SCB 2021-12-31). 
 
 
Rättvik 2022-04-06 
 

                     
Olle Emanuelsson   Per Gudmundson 
Ordf. Folkmusikens hus   Verksamhetsledare Folkmusikens hus 
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§ 78 Dnr 2020/1268 

Revidering av Kommunstyrelsens delegeringsordning 

Beskrivning av ärendet 
Ändringarna är föranledda av ny lagstiftning, tidigare kommunala beslut och 
ändringar i organisationen.   

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att de föreslagna ändringarna i dagsläget är 
tillräckliga för att spegla de behov av revidering som identifierats.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-08 
Förslag till reviderade delegeringsordning för kommunstyrelsen med 
följande bilagor 

- Bilaga 2. Delegation till anställda för ärenden inom sektor 
samhällsutveckling.   

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta kommunstyrelsen reviderade delegeringsordning.  

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Jenny Sarén, 80221 
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Kommunstyrelsens delegeringsordning - revidering 

Beskrivning av ärendet 
Ändringar i bilaga 2 till KS delegeringsordning – ärenden inom 
samhällsutvecklingssektorn 
Plan- och bygglagen:  

• Nr 50 – borttagande av punkt då ingen information fanns i texten.  

• Tidigare nr 60 – borttagande av punkt då ingen information fanns i 
texten.  

• Nr 59: Rätt att påkalla och återkalla förrättning. Tillagd delegat 
kommundirektör.  

Föreningsbidrag:  

• Fritid nr 6; Besluta om föreningsbidrag till fritidsföreningar i enlighet 
med policy för föreningsbidrag. Delegat fritidschef.  

• Kultur nr 5; Besluta om föreningsbidrag till kulturföreningar i 
enlighet med policy för föreningsstöd. Delegat kulturchef.  

Fastighetsärenden:  
• Nr 2. Träffa avtal samt avsluta/säga upp avtal gällande förvärv, försäljning, 

byte och marköverföring av fast egendom eller byggnad, servitut, arrende, 
annan nyttjanderätt och ledningsrätt samt om annan härmed jämförlig rätt 
intill ett belopp om högst 30 basbelopp i varje enskilt fall och inom 
fastställda riktlinjer. 

• Nr 6. Träffa avtal och säga upp avtal om nyttjanderätt i kommunens 
fastigheter eller byggnader som kommunstyrelsen förvaltar för högst tio år. 

Övrigt:  

• Lotterilagen nr 1: Ändrad titel för delegat gällande yttrande till 
lotteriinspektionen.  

Delegeringsordning för kommunstyrelsen    
HR- frågor: 

• Nr 17: förhandlingsrätt 
Förslag till förtydligande:  

- Vara arbetsgivarens företrädare vid samverkan. Gäller sektors, -
avdelnings- och enhetschefer.  
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- Förhandla enligt MBL §§ 11-14, 19 och 38 i ärenden som rör den 
egna verksamheten. Gäller sektors, -avdelnings- och enhetschefer.  

- Förhandla enligt §§ 11-14, 19 och 38 i ärenden av övergripande, 
strategisk betydelse. Gäller kommundirektör, HR-chef och HR-
strateg med förhandlingsmandat.  

- Genomföra tvisteförhandlingar enligt MBL §§ 64-68. Gäller 
kommundirektör, HR-chef, HR-strateg med förhandlingsmandat.  

• Nr 18: farmorsprincip   
Förslag att Farmorsprincipen tas bort ur delegationsordningen. I stället 
hanteras detta inom ramen för internkontroll.  

Ny skrivelse: Lönesättning av nyanställda enligt beslutade riktlinjer och 
policys.  Lönesättningar utöver vad som framgår i nämnda dokument 
sker i samråd med HR. 

Ekonomiska ärenden:  
E 1. Teckna hyresavtal inom den egna sektorn gällande placeringar, 
andrahandsuthyrning och sociala hyreskontrakt.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen gör bedömningen att de föreslagna ändringarna i dagsläget är 
tillräckliga för att spegla de behov av revidering som identifierats.  

Förslag till beslut 
1. Anta kommunstyrelsen reviderade delegeringsordning med därtill 

hörande bilagor i enlighet med förslaget.  

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-08 
Förslag till reviderade delegeringsordning för kommunstyrelsen med 
följande bilagor 

- Bilaga 2. Delegation till anställda för ärenden inom sektor 
samhällsutveckling.   

Slutligt beslut skickas till 
Kommundirektör 
Sektorchefer 
Administrativ koordinator, Helèn Norling  
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§ 79 Dnr 2019/1016 

Kommunikationspolicy och grafisk profil för Leksands 
kommun 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har en av kommunfullmäktige antagen 
kommunikationspolicy från 2012 samt en av kommunfullmäktige antagen 
grafisk profil från 2013. Kommunikationspolicyn och den grafiska profilen 
är tillsammans viktiga dokument för att skapa effektivitet och enhetlighet i 
kommunikationsinsatserna och är en viktig del i arbetet med att stärka 
kommunens varumärke.  
Sedan antagandet av dessa dokument har framväxten av elektroniska 
kommunikativa möjligheter ökat och det har även påverkat användandet av 
kommunikativa kanaler.  
Kommunstyrelsen har givit förvaltningen i uppdrag att uppdatera nu 
gällande grafiska profil och kommunikationspolicy.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Kommunikationspolicy och grafisk profil är styrdokument som gäller för 
alla Leksands kommuns medarbetare. Den visar vilka grunder som 
kommunens kommunikationsarbete bygger på och omfattar såväl intern som 
extern kommunikation.  
I uppdateringen av policyn har kommunikationsavdelningen utgått från 
”Instruktion för Leksands kommuns styrdokument” beslutad av 
kommundirektör 2021-02-17 där det framgår att en policy är ett kortfattat, 
kärnfullt dokument på en övergripande nivå om specifika, strategiska viktiga 
områden.  
Den uppdaterade kommunikationspolicyn är anpassad för att kunna 
kommunicera i ständig förändring och har i enlighet med uppdraget 
fokuserat på att digital kommunikation ska vara huvudalternativet. Den 
tydliggör att kommunen ska kommunicera med medborgaren i fokus och 
klargör roller och ansvar där chefer har ett särskilt kommunikationsansvar 
gentemot både medarbetare och medborgare.  
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Föreslagna förändringar i den grafiska profilen är framförallt: 

• Nytt typsnitt som standard, Arial.  
Tidigare fastställd grafisk profil innefattas av typsnitt som inte är 
standard i kommunanställdas datorer och inte heller tillgängliga i 
alla program.  

• Justering av färgkoder så att de anpassas till digitala medier. 
Färgerna i den grafiska profilen justeras så att de har samma 
färgkoder som redan idag används i digitala kanaler, som t.ex. 
kommunens webbplats. 

• Grafiska symboler för enskilda verksamheter plockas bort. 
De grafiska symboler och logotyper som idag finns för vissa 
verksamheter kommer successivt att fasas ut i takt med att material 
uppdateras eller byts ut. 

För att säkerställa att kommunikationspolicy och grafisk profil efterlevs i 
organisationen kommer kommunikationsavdelningen lägga stor vikt på 
implementeringen. Bland annat skapas en digital utbildning för medarbetare 
och chefer, samt att det säkerställs att de mallar och typsnitt som 
kommunens medarbetare ska använda sig av finns tillgängliga för alla 
anställda.  
Kommunikationsavdelningen bedömer även att kommunikationspolicy och 
grafisk profil behöver konkretiseras i andra styrdokument för att fungera 
effektivt i vardagen. Därför finns underliggande riktlinjer som stöd för 
förvaltningen, t.ex. ”Riktlinjer för Leksands kommuns digitala kanaler” samt 
”Instruktion för Leksands kommuns sociala medier”. Dessa dokument 
fastställs av kommundirektör efter att kommunikationspolicyn antagits. I 
dokumenten tydliggörs ansvarsfördelning avseende kommunikation samt de 
riktlinjer som varje avdelning behöver förhålla sig till avseende användandet 
av digitala kanaler. I dessa fastslås bland annat att det är 
kommunikationsavdelningen som godkänner användandet av digitala kanaler 
och som ansvarar för att följa upp att verksamheterna efterlever de riktlinjer 
som finns. T.ex. ska det tydligt framgå att Leksands kommun är avsändare 
genom kommunens logotype och hur man kommer i kontakt med ansvarig 
för kontot. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-07-11 
Kommunikationspolicy, daterad 2022-08-01 
Grafisk profil, daterad 2022-08-01 
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Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Anta kommunikationspolicy och grafisk profil.   
2. Tidigare kommunikationspolicy antagen av fullmäktige den 11 juni 

2012 § 55 och grafisk profil antagen av fullmäktige den 16 september 
2013 § 109 upphör att gälla. 

3. Besluten ska vara helt genomförda senast 1 mars 2023 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Kommunikationsavdelningen 
Kristina Backlund, 0247-80 026 
kristina.backlund@leksand.se 
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1 Inledning 
Bilden av Leksands kommun skapas främst av de upplevelser som 
människor får av kommunens tjänster och service. Framför allt påverkas 
människor av hur de bemöts av kommunens medarbetare. Därför är det alla 
medarbetares gemensamma ansvar att kommunikationen fungerar på bästa 
sätt. 
Leksands kommuns kommunikationspolicy är ett kommunövergripande 
styrdokument som gäller för alla medarbetare som har Leksands kommun 
som arbetsgivare. Policyn omfattar såväl intern som extern kommunikation. 
Policyn påverkar inte den grundlagsskyddade meddelarfriheten.  

1.1 Kommunikation med medborgaren i fokus 
Kommunens verksamhet påverkar alla som lever, bor och arbetar i Leksand. 
Det ska finnas goda förutsättningar för invånarna att kunna delta och ha 
insyn i den demokratiska processen som föregår olika beslut, liksom att ha 
kunskap om de beslut som fattas. 
Leksands kommuns kommunikation ska bygga på kunskap om kommunen 
och dess omvärld. Ett enhetligt arbetssätt för kommunens kommunikation 
stärker förtroendet för kommunen. Kommunikationen ska vara öppen, 
proaktiv, tillgänglig och saklig. 
Vid kommunikation ska kommunens medarbetare använda klarspråk och 
kommunikationskanaler ska anpassas utifrån berörda målgrupper. Om behov 
finns ska kommunikationen översättas till andra språk i text eller genom att 
anlita tolk. 
Kommunikationen ska ha en tydlig avsändare och följa reglerna för 
kommunens grafiska profil. 

1.1.1 Delegeringsordningen 
I enlighet med delegeringsordning för kommunstyrelsen är till allmänna 
utskottet delegerat att fortlöpande följa utvecklingen i kommunens 
informationsfrågor och ge direktiv för kommunens agerande i dessa frågor. 
Medarbetarna i Leksands kommun ska vara införstådda i detta och ha 
förståelse för varför förtroendevalda är en viktig del i dialogen kring 
kommunens kommunikation. 

1.1.2 Att kommunicera är ett chefsansvar 
Kommunikationsansvar ingår i chefsuppdraget. Varje sektor ska ansvara för 
att medarbetare, medborgare och förtroendevalda får insyn i och kunskap om 
verksamheten. Kommunikation ska finnas med som en självklar del i det 
dagliga arbetet. 
Kommunikationsavdelningen finns som stöd vid planering, genomförande 
och uppföljning av kommunikationsinsatser. 

1.1.3 Medarbetarens egna ansvar 
Medarbetaren har en viktig roll i kommunens kommunikation, både internt 
och externt. Kommunens medarbetare ska känna sig trygga med att berätta, 
fråga och lyssna. 
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Som medarbetare har man ett ansvar att hålla sig uppdaterad på kommunens 
interna kommunikationskanaler samt att dela relevant och korrekt 
information till sina kollegor. 

1.2 Meddelarfrihet 
I Leksands kommun ska alla medarbetare känna till meddelarfriheten. 
Meddelarfriheten innebär att alla anställda inom offentlig verksamhet får 
lämna uppgifter till massmedia, i syfte att de ska publiceras. 
Förbud gäller att efterforska källan till uppgifterna samt att media inte får 
avslöja källan om den vill vara anonym. 

1.3 Kontakter med media 
Media har en betydande roll i det demokratiska samhället. Det är chefen som 
har ansvar för verksamhetens kontakt med media. Som chef ska man vara 
tillgänglig för media och ge en ärlig bild av kommunen. 
Alla medarbetare får svara på frågor från media, men är inte skyldiga att 
göra det. Den som inte vill ska i stället hänvisa media till närmaste chef. 

1.4 Kanalstrategi 
Leksands kommun ska ha ett förhållningssätt som är anpassat för att 
kommunicera i ständig förändring. Digitaliseringen i samhället ökar 
förväntningarna på självservice och dialog. Allt fler medborgare förväntar 
sig tillgång till tjänster och information på egna villkor oavsett om det gäller 
digitala eller traditionella kanaler. 
Digitala kanaler ska vara förstahandsvalet i kommunens kontakter, men 
kanalvalet kan variera både inom och mellan målgrupper beroende på 
situation. Leksands kommun ska uppmuntra kommuninvånarna att använda 
kommunens digitala kanaler, med respekt för deras kunskap och möjligheter 
att göra detta. 
Mer information finns i ”Riktlinjer för Leksands kommuns digitala kanaler”. 

1.5 Grafisk profil 
För att skapa tydlighet och igenkänning och för att det ska vara enkelt att 
förstå vilka verksamheter som ingår i Leksands kommun har kommunen en 
gemensam grafisk profil. Alla medarbetare i Leksands kommun ska följa 
kommunens grafiska profil. 
Mer information finns i ”Leksands kommuns grafiska profil”. 

1.6 Kriskommunikation 
Vid stora eller små verksamhetskriser eller extraordinära händelser såsom 
samhällsstörning ställs extra höga krav på en tydlig och snabb 
kommunikation med medborgare och medarbetare. 
En beskrivning av rutiner och ansvar finns i kommunens 
”Kriskommunikationsplan”.  
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Kommunikationspolicy och grafisk profil för Leksands 
kommun 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommun har en av kommunfullmäktige antagen 
kommunikationspolicy från 2012 samt en av kommunfullmäktige antagen 
grafisk profil från 2013. Kommunikationspolicyn och den grafiska profilen 
är tillsammans viktiga dokument för att skapa effektivitet och enhetlighet i 
kommunikationsinsatserna och är en viktig del i arbetet med att stärka 
kommunens varumärke.  
Sedan antagandet av dessa dokument har framväxten av elektroniska 
kommunikativa möjligheter ökat och det har även påverkat användandet av 
kommunikativa kanaler.  
Kommunstyrelsen har givit förvaltningen i uppdrag att uppdatera nu 
gällande grafiska profil och kommunikationspolicy.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Kommunikationspolicy och grafisk profil är styrdokument som gäller för 
alla Leksands kommuns medarbetare. Den visar vilka grunder som 
kommunens kommunikationsarbete bygger på och omfattar såväl intern som 
extern kommunikation.  
I uppdateringen av policyn har kommunikationsavdelningen utgått från 
”instruktion för Leksands kommuns styrdokument” beslutad av 
kommundirektör 2021-02-17 där det framgår att en policy är ett kortfattat, 
kärnfullt dokument på en övergripande nivå om specifika, strategiska viktiga 
områden.  
Den uppdaterade kommunikationspolicyn är anpassad för att kunna 
kommunicera i ständig förändring och har i enlighet med uppdraget 
fokuserat på att digital kommunikation ska vara huvudalternativet. Den 
tydliggör att kommunen ska kommunicera med medborgaren i fokus och 
klargör roller och ansvar där chefer har ett särskilt kommunikationsansvar 
gentemot både medarbetare och medborgare.  
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Föreslagna förändringar i den grafiska profilen är framförallt: 

• Nytt typsnitt som standard, Arial.  
Tidigare fastställd grafisk profil innefattas av typsnitt som inte är 
standard i kommunanställdas datorer och inte heller tillgängliga i 
alla program.  

• Justering av färgkoder så att de anpassas till digitala medier. 
Färgerna i den grafiska profilen justeras så att de har samma 
färgkoder som redan idag används i digitala kanaler, som t.ex. 
kommunens webbplats. 

• Grafiska symboler för enskilda verksamheter plockas bort. 
De grafiska symboler och logotyper som idag finns för vissa 
verksamheter kommer successivt att fasas ut i takt med att material 
uppdateras eller byts ut. 

För att säkerställa att kommunikationspolicy och grafisk profil efterlevs i 
organisationen kommer kommunikationsavdelningen lägga stor vikt på 
implementeringen. Bland annat skapas en digital utbildning för medarbetare 
och chefer, samt att det säkerställs att de mallar och typsnitt som 
kommunens medarbetare ska använda sig av finns tillgängliga för alla 
anställda.  
Kommunikationsavdelningen bedömer även att kommunikationspolicy och 
grafisk profil behöver konkretiseras i andra styrdokument för att fungera 
effektivt i vardagen. Därför finns underliggande riktlinjer som stöd för 
förvaltningen, t.ex. ”Riktlinjer för Leksands kommuns digitala kanaler” samt 
”Instruktion för Leksands kommuns sociala medier”. Dessa dokument 
fastställs av kommundirektör efter att kommunikationspolicyn antagits. I 
dokumenten tydliggörs ansvarsfördelning avseende kommunikation samt de 
riktlinjer som varje avdelning behöver förhålla sig till avseende användandet 
av digitala kanaler. I dessa fastslås bland annat att det är 
kommunikationsavdelningen som godkänner användandet av digitala kanaler 
och som ansvarar för att följa upp att verksamheterna efterlever de riktlinjer 
som finns. T.ex. ska det tydligt framgå att Leksands kommun är avsändare 
genom kommunens logotype och hur man kommer i kontakt med ansvarig 
för kontot. 
 

Finansiering 
Eventuella merkostnader för framtagande av exempelvis nya mallar för 
annonsering, trycksaker och andra grafiska element enligt uppdaterad grafisk 
profil finansieras inom kommunikationsavdelningens befintliga budgetram.  

Förslag till beslut 
Anta kommunikationspolicy och grafisk profil.   
Tidigare kommunikationspolicy antagen av fullmäktige den 11 juni 2012 § 
55 och grafisk profil antagen av fullmäktige den 16 september 2013 § 109 
upphör att gälla. 
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Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-07-11 
Kommunikationspolicy, daterad 2022-08-01 
Grafisk profil, daterad 2022-08-01 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Kent Byman, t.f. kommunikationschef 
Maria Bond, sektorchef Verksamhetsstöd 
 



  Datum 2022-08-01 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

 



   
 

   
 

Datum: 2022-08-01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATT ANVÄNDA LEKSANDS KOMMUNS GRAFISKA PROFIL 
 

Bilden av Leksands kommun påverkas av hur vi kommunicerar med vår omvärld. Det ska vara lätt 
att känna igen och visuellt uppfatta att det är Leksands kommun som är avsändare oavsett kanal. 

 
Den grafiska profilen är en viktig del i arbetet med att stärka kommunens varumärke. Det är viktigt att 
de olika delarna av vår kommunikation hör samman och bidrar till samma bild av oss och de värden 
vårt varumärke står för. Målet med profileringen är att skapa en samlad och entydig bild av kommunen. 
Profilen hjälper kommunen att vara konsekvent, vilket ger budskapet bättre genomslagskraft. 

 
I det här dokumentet hittar du regler och riktlinjer för hur Leksands kommun ser ut i olika 
kommunikationsenheter. Att konsekvent och enhetligt använda vår grafiska profil hjälper också 
mottagaren att känna igen sig och minnas att just Leksands kommun är avsändare. 
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01 FÄRGER Profilfärger
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RGB 203 100 40 
CMYK 100 74 35 24 
#003e65 
PMS: 

 
RGB 51 102 153 
CMYK 84 56 18 4 
#336699 
PMS: 

 
RGB 253 199 47 
CMYK 0 24 86 0 
#fdc72f 
PMS: 

 
Även färgerna svart och 
vit är färger som användas 
primärt till grafiska profilen. 

 
 
 
 

Komplementfärger 
 
 
Färgerna vi använder knyter an till vår logotyp och 
förstärker vår identitet. 

 

Profilfärger 
Används i profilering av Leksands kommun. 
De blå färgerna används primärt i externa 
kommunikationen medan den gula färgen används 
i första hand internt. 

 
 

RGB 210 66 65 
CMYK 12 85 71 7 
#d24241 
PMS: 

 
 

RGB 21 126 168 
CMYK 83 37 19 4 
#157ea8 
PMS: 

 
 

RGB 107 126 12 
CMYK 61 31 100 18 
#6b7e0c 
PMS: 

 
 

RGB 108 117 125 
CMYK 58 42 37 21 
#6c757d 
PMS: 

 

Komplementfärger 
Den röda, blå, gröna och grå angivna 
sekundärfärgerna ska användas sparsamt och 
bara som komplement. Kan användas som färg till 
kommunens grafiska element. 

 
Tonplattor 
Används som bakgrund vid tillfällen där man vill 
förstärka eller ersätta den vita bakgrunden. 

 
 
 
Tonplattor Signalfärg 

 

Signalfärg 
Används endast i digitala kanaler med syfte 

att fånga 
uppmärksamh
et. I första 

hand vid 
varningsmedd
elanden. 

 
 

RGB 217 240 245 

CMYK 18 0 5 0 
#d9f0f5 PMS: 



01 FÄRGER Profilfärger
 

   
 

 
 

RGB 229 229 229 
CMYK 12 9 10 0 
#e5e5e5 PMS: 

 
 

RGB 247 247 243 
CMYK 4 2 6 0 
# f7f7f3 
PMS: 

 
 

RGB 230 29 15 
CMYK 0 96 98 
#
e
6
1
d
0
f 
P
M
S
: 



02 LOGOTYP OCH ALTERNATIV
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leksands kommuns logotyp består av 
kommunvapnet med S:t Petri nyckel och texten 
Leksands kommun skrivet i versaler i typsnittet 
Optima. Logotypen är vårt kännetecken och ska 
alltid finnas med på alla typer av material där 
Leksands kommun är avsändare Kommunvapnets 
guldiga färg används endast i kommunens logotyp 
och får ej förekomma i andra sammanhang. 

 

Vem får använda kommunens logotyp? 
Leksands kommuns logotyp är i första hand till för 
kommunen och våra verksamheter. Vi använder 
den när vi kommunicerar och marknadsför våra 
tjänster och vår service till dig som bor och 
verkar här. Leverantörer och samarbetspartners 
som samarbetar med oss och där kommunen är 
delfinansiär kan får lov att använda vår logotyp. 

 
Alternativ på logotyp 
Huvudlogotypen har kommunvapnet i guld och 
svart text. Denna ska användas i första hand. En 
variant finns framtagen för mörka bakgrunder. 

 
Logotypen finns även i en helt svart och en helt vit 
version för tillfällen när originallogotyp inte passar 
visuellt. Dessa varianter ska bara användas i 
undantagsfall. 

 
Inga andra färgvarianter får förekomma. 

 
Färgkod i logotyp 
RGB 204 153 0 
CMYK 0 25 100 20 
#cc9900 
PMS 871 

 
 
 
 
 
 
Logotyp i variant för mörka bakgrunder 

 

 
 
 
Alternativa logotyp som är helvit eller helsvart kan 
användas mot färgad bakgrund 

 



03 LOGOTYP - FRIZON
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Frizon, nyckelbredd runt om 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logotyp måste alltid vara minst 20 mm bred 
 
Frizon 
Det är viktigt att kommunens logotyp alltid 
är tydlig. Vi uppnår detta genom att följa två 
huvudregler. 
1. Det ska alltid finnas en frizon runt logotypen 
som motsvarar bredden på nyckeln. 
2. Logotypen måste alltid vara minst 20 mm bred. 

 

 
20 mm 



04 ANVÄNDNING AV LOGOTYP
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rätt användning av logotyp 
ljus bakgrund 

Rätt användning av logotyp 
på mörk bakgrund 

 
 
 
 
 

  
 

Lägg aldrig på en skugga 
eller annan effekt 

Förändra inte avstånd 
mellan text och logotyp 

 

  
 

 
Logotypen är vårt främsta kännetecken. Det är därför viktigt att du använder den på rätt 



04 ANVÄNDNING AV LOGOTYP
 

   
 

sätt. Rotera inte logotypen och förvräng inte den ursprungliga formen eller färgen 



05 TYPOGRAFI
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

abc 
åäö 

1234567890 

ABC 
 
Vårt profiltypsnitt 
Typsnittet Arial används i all producerad 
information, såväl internt som externt, både i 
tryckta och digitala media. Enda undantaget är 
kommunens webbplats där typsnittet Open Sans 
används. 

 
Arial Regular används till brödtext och de andra 
varianterna så som Bold och Italic används för 
utmärkning i texten och till rubriker. 

 
Arial är ett sans serif-typsnitt som har sitt ursprung 
i Helvetica men som justerats för att göra det mer 
lättläst och tydligt på skärmar till digitala enheter 
och i olika upplösningar. 

 
Vid en förfrågan Synskadades Riksförbund gjort 
bland personer med synnedsättning vilket typsnitt 
som ansågs mest lättläst bland ett antal sans 
seriffer kom Arial på första plats. 

 
Arial ingår i standardinstallationen av 
operativsystemen Windows och iOS samt i Office- 
paketen och medför ingen kostnad att använda, 
vilket innebär att det är tillgängligt för alla. 

 
 
Arial Regular 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890 

 
Arial Bold 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890 

 
Arial Italic 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö 
1234567890 



06 GRAFISKA ELEMENT
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

S:t Petri nyckel används som grafiskt element 

 
 
 
 
 
I vår kommunikation använder vi oss av nyckeln 
som ett dekorativt element. Den får förstoras 
och beskäras. Används med fördel som en 
vattenstämpel. 

 
Det grafiska elementet får bara användas i färger 
från vår färgskala. 

 

I grafiska profilen används även lodräta alternativt 
vågräta streck i profilens färgskala för att avskilja 
delar av dokument. Streck ska användas sparsamt 
och i storlek max 2 punkter. 

 

 
Lodrätt streck som 
avskiljare 

 
 

Nyckeln som dekoration på 
kommunens hemsida 



07 DOKUMENT
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logotyp ska alltid finnas med i sidhuvudet längst 
upp till vänster i våra dokument. 

 
Typsnittet som används är Arial Regular i brödtext 
samt Arial Bold i rubriker. 

Namn Namn 
Leksands kommun 
793 80 Leksand

2022-02-07

Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque suscipit 
ante in volutpat laoreet. Integer mollis purus urna, id aliquam risus condimentum 
id. Integer in nibh faucibus, aliquam urna ut, egestas felis. Nam dignissim ac ex 
ut fringilla. Vestibulum at massa at erat gravida varius. Donec mattis imperdiet 
odio, ac tempus risus vulputate id.

Aliquam tempor dignissim lacus, id fringilla quam scelerisque vel. Nunc ut lectus 
consequat,malesuada orci at, rutrum dolor. Morbi semper sem et nisi ornare 
ultrices. Aliquam erat volutpat. Vivamus quis ullamcorper elit. Vivamus 
scelerisque ac mauris nec maximus.

Etiam pulvinar nisi sed congue hendrerit. Mauris sagittis nibh nec nisi 
pellentesque suscipit.Morbi dolor enim, semper quis dapibus at, pharetra id 
augue. Nulla facilisis eu tellus sed maximus. Duis vehicula sapien sit amet urna 
luctus iaculis. Ut consectetur nisi quis ligula commodo elementum. Sed vel ante 
congue tortor commodo lacinia. Suspendisse dapibus ante et facilisis porta.

Integer sapien elit, finibus rutrum fringilla eu, vestibulum accumsan lectus. Etiam 
pellentesque pharetra turpis ac varius. Aliquam bibendum fermentum erat vel 
pellentesque. Nam tincidunt ligula a aliquet auctor. Aenean mattis dolor et 
scelerisque pretium. Etiam lacinia, nunc fringilla porttitor hendrerit, mi leo 
fermentum sapien, et iaculis orci tellus quis elit. Cras tincidunt ut libero ac 
efficitur. Nullam lacinia massa in felis ultrices rutrum. Nullam quis consequat 
libero.

BESÖKSADRESS
Torget 5 
Leksand

POSTADRESS
Leksands kommun 
793 80 Leksand

HEMSIDA/E-POST
www.leksand.se 
kundtjanst@leksand.se

TELEFON/FAX ORG. NR
0247-800 00 212000-2163
0247-144 65



08 PRESENTATIONER
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I alla våra presentationer använder vi oss av 
typsnittet Arial och den mall där kommunens 
logotyp finns längst ned till höger i dokumentet 
under ett grafiskt element i form av streck för att 
visuellt förstärka logotypens plats. . 

 
Att tänka på 
1. Var förberedd och ha ett tydligt budskap. 

 
2. Det är viktigt att skapa en bra kontrast mellan 
text och bakgrund. Sträva alltid efter en mörk 
text mot ljus bakgrund, eller ljus text mot mörk 
bakgrund. 

 
3. Skriv stort. Tänk på att din text ska läsas på 
avstånd. En tumregel är att rubriken ska vara 
mellan 36 och 48 punkter stor, och övrig text 
mellan 24 och 36 punkter. 

 
4. Skriv rent. Blanda inte för mycket med kursiv, fet 
och understrykning. Det skapar ett rörigt intryck. 
Undvik VERSALER eftersom de är svårare att 
läsa. Vill du poängtera något kan du använda fet 
stil istället. 

 
5. Använd få ord och rader, och inte mer än en 
huvudtes per bild. 

 
6. Använd bilder och foton om de stödjer ditt 
budskapa. Bilden ska tillföra något, inte ta bort 
uppmärksamheten från ditt budskap. Samma sak 
gäller för grafer och staplar. 

 
7. Använd liggande eller stående bilder – inte både 
och på samma powerpointbild. 



09 DIGITALA KANALER OCH TRYCKSAKER
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I såväl digitala kanaler som trycksaker ska det 
tydligt framgå att Leksands kommun är avsända- 
re. Detta genom att visa kommunens logotyp i sin 
helhet eller enbart kommunvapnet vid de fall där 
det endast är godkänt med bild. . 
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Allmänna utskottet   
 

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

 

§ 85 Dnr 2022/631 

Remiss - Handlingsplan för en långsiktig utveckling av 
tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet (SOU 2022:11) 
Sektorns/avdelningens bedömning 
Utredningen spänner över ett stort fält av områden gällande en långsiktig 
utveckling av tolktjänster. Ett flertal av de förslag som presenteras rör andra 
myndigheter och aktörer eller frågor där Leksands kommun saknar 
kompetens att göra en bedömning av förslagen och kommunen lämnar 
således inga synpunkter. 
Några exempel på sådana områden där kommunen avstår från att lämna 
synpunkter är ”åtgärder för att stärka tolkprofessionen” och ”tekniska 
lösningar och innovationer som ett komplement till tolktjänst”. 
Leksands kommun har valt att fokusera på ett antal områden som rör 
kommunen i allmänhet eller dess verksamheter i synnerhet. Dessa områden 
återfinns under följande rubriker i utredningen: 

• Ett samlat och förstärkt tolkstöd i arbetslivet 

• Ett samlat tolkstöd i utbildning för vuxna 

• Åtgärder för ökad jämställdhet och ett ökat barnperspektiv i frågor 
som rör tolktjänst 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-02 - Remissvar avseende handlingsplan för 
en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet, SOU 2022:11. 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Anta yttrandet och översända det till Regeringskansliet, 

Socialdepartementet.  
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Remiss - Handlingsplan för en långsiktig utveckling av 
tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet (SOU 2022:11) - Svar senast 15 september 
2022 

Inledning 
Remissgrupp 

Per Westblom, rektor kulturskolan 
Cecilia Falk, rektor vuxenutbildningen 
Marie Holst Bustad, enhetschef IFO vuxen 
Torkel Holst, fritidschef 
Lotta Arnesson, utredare 
Joel Johansson, tf  administrativ chef 
 

Disposition 
Utredningen spänner över ett stort fält av områden gällande en långsiktig ut-
veckling av tolktjänster. Ett flertal av de förslag som presenteras rör andra 
myndigheter och aktörer eller frågor där Leksands kommun saknar kompetens 
att göra en bedömning av förslagen och kommunen lämnar således inga syn-
punkter. 
Några exempel på sådana områden där kommunen avstår från att lämna syn-
punkter är ”åtgärder för att stärka tolkprofessionen” och ”tekniska lösningar 
och innovationer som ett komplement till tolktjänst”. 
Leksands kommun har valt att fokusera på ett antal områden som rör kommu-
nen i allmänhet eller dess verksamheter i synnerhet. Dessa områden återfinns 
under följande rubriker i utredningen: 

• Ett samlat och förstärkt tolkstöd i arbetslivet 

• Ett samlat tolkstöd i utbildning för vuxna 

• Åtgärder för ökad jämställdhet och ett ökat barnperspektiv i frågor som 
rör tolktjänst 
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Remissvar 
Bakgrund 
Regeringen beslutade den 30 juli 2020 att ge i uppdrag åt en särskild utredare 
att senast den 15 januari 2022 göra en fördjupad analys av förslagen i betän-
kandet En samlad tolktjänst – samordning och utveckling av tolktjänst för 
barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Ut-
ifrån analysen skulle den särskilda utredaren också ta fram en handlingsplan 
för den långsiktiga utvecklingen av tolktjänsten. Det är denna handlingsplan 
som nu ligger ute remiss via SOU 2022:11. 
Om handlingsplanen 
Åtgärdsförslagen i handlingsplanen ska medverka till en tolktjänst som: 

• Är likvärdig, kvalitativ, lätt tillgänglig och effektiv. Tolktjänsten ska vara 
en samhällstjänst som i enlighet med det nationella funktionshinderspoli-
tiska målet främjar jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i sam-
hällslivet för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet, oavsett 
ålder och kön. 

• Bygger på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet där 
den enskilde så långt möjligt ges inflytande över hur tjänsten tillhanda-
hålls. 

• Har stabila utvecklingsmöjligheter och utvecklas i samverkan och dialog 
mellan ansvariga aktörer, tolkar och tolkanvändare. 

• Har en stabil och förutsägbar finansiering och en tydligare reglering som 
främjar kostnadseffektivitet. 

• Tillvaratar och utvecklar den teknik som finns, till exempel olika digitala 
lösningar. 

• Effektivt och systematiskt säkerställer kompetensförsörjning och kompe-
tensutveckling av tolkar. 

Ett samlat och förstärkt tolkstöd i arbetslivet 
Utredningens förslag: Det allmännas stöd till tolk i arbetslivet ska 
samlas hos Arbetsförmedlingen inom ramen för en särskild insats 
om bidrag till tolk för döva, hörselskadade och personer med döv-
blindhet. 
Insatsen innebär att Arbetsförmedlingen får lämna ekonomiskt bi-
drag för kostnader för tolk åt döva, hörselskadade och personer med 
dövblindhet som behöver tolkstöd för att stärka sina möjligheter att 
få eller behålla ett arbete eller att utvecklas i sitt arbete som anställd, 
företagare eller fri yrkesutövare. Bidrag får lämnas till arbetsgivaren 
eller den som har kostnader för tolk med högst 10 prisbasbelopp per 
person och år. Vid deltidsarbete ska bidraget minskas i förhållande 
till arbetstiden. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet enligt 2 
kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. 
Insatsen ska regleras i förordningen om särskilda insatser för perso-
ner med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. 
Nuvarande bestämmelse som avser ekonomiskt bidrag för kostnader 
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för tolk åt personer med hörselnedsättning som tar del av en utbild-
ning som anställd med högst 150 000 kronor per år ska upphöra att 
gälla. Även bestämmelsen om att bidrag inte får lämnas för insatser 
som en region ska svara för ska upphöra att gälla. 

Leksands kommun ställer sig positiv till utredningens förslag om att kostna-
derna för en tolk åt en person i arbetslivet som är döv, hörselskadad eller med 
dövblindhet tillhandahålls av staten via Arbetsförmedlingens försorg.  
Vidare ställer sig Leksands kommun sig positiv till beloppets storlek samt att 
beloppet indexeras, vilket inte minst visar sig genom rådande finansiella läge 
med snabb inflationstakt, nationellt såväl som internationellt.  
Leksands kommun är en kommun med en hög andel invånare som är i behov 
av tolkstöd. Genom utredningens förslag ser kommunen gynnsamma förut-
sättningar för att döva, hörselskadade eller personer med dövblindhet ska stär-
kas i sina möjligheter att få eller behålla ett arbete samt att få utvecklas i sitt 
yrke. 
Konstruktionen av förslaget går också i linje med den generella målsättningen 
att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för 
döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. 
 
Ett samlat tolkstöd i utbildning för vuxna 

Utredningens förslag: Förutsättningarna för att samla resurserna 
för tolkstöd i utbildning för vuxna ska ses över i särskild ordning. I 
översynen ska ingå att närmare analysera omfattningen av tolkbeho-
ven i utbildning för vuxna och mot bakgrund av den analysen föreslå 
hur en samlad resurs för tolkstöd i utbildning för vuxna kan regleras, 
organiseras och finansieras. Syftet med att samla resurserna för tolk-
stöd är att säkerställa tillgången till tolk för döva, hörselskadade och 
personer med dövblindhet inom samtliga utbildningar för vuxna. Ut-
gångspunkten för en sådan samlad resurs är den enskildes behov av 
utbildning och möjlighet till ett livslångt lärande på lika villkor som 
andra. 

Leksands kommun ställer sig positiv till utredningens förslag.  
I utredningen lyfts särskilt vuxenutbildningen, komvux, fram som ett utbild-
ningsområde där det finns störst svårigheter att få tolkstöd kopplat till studi-
erna, s. 323ff.  
Det som framkommer i utredningen är att behov av tolk kan tillgodoses när 
det gäller studier på grundläggande nivå och på allmänna teoretiska kurserna 
på gymnasial nivå. Det hänger bl.a. samman med tillgången till olika tekniska 
hjälpmedel och att stora delar av undervisningen bygger på att läsa och skriva. 
Däremot blir det svårare gällande yrkesutbildningar där det inte är lika lätt att 
tillgodose behoven pga. höga tolkkostnader, s. 324. 
Leksands kommun som har en hög andel invånare i behov av tolkstöd, vilket 
också speglar av sig inom vuxenutbildningen, känner igen sig i denna beskriv-
ning. När det gäller undervisning i svenska grund och gymnasiegemensamma 
ämnen finns det ett gott samarbete med Västanviks folkhögskola som bl.a. 
utbildar teckenspråkstolkar, underlättar i frågan om tolkstöd. Det finns ett tio-
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tal elever inom vuxenutbildningen i nuläget. På grund av samarbetet med Väs-
tanviks folkhögskola tillkommer inga tolkkostnader för dessa elever. I ordina-
rie kurser kan vuxenutbildningen nyttja tolkstöd via nät/telefon.  
Inom vuxenutbildningens interna yrkesutbildningar, hotell och restaurang/ 
barn och fritid, kan tolkstöd anordnas. Däremot har det visat sig svårare när 
elever vill läsa andra yrkesutbildningar i andra kommuner som t.ex. anlägg-
ningsförare. I dessa fall har utbildningsanordnaren begärt att det ska finnas en 
tolk på plats, vilket har strandat på allt för höga kostnader. 
Av ovan nämnda exempel önskar Leksands kommun särskilt lyfta fram det 
resonemang som utredningen för på s. 339, enligt följande: 

Utifrån utgångspunkten att det är den enskildes behov av utbildning som ska vara 
avgörande för tillgången till tolk, och inte vilken utbildningsanordnare som kan 
tillgodose tolkbehovet, bör det även ingå att överväga om resurser för tolkstöd i 
utbildning kan kopplas till den enskilde tolkanvändaren i stället för till utbild-
ningsanordnaren. 

Den konstruktion som presenteras kan tolkas analogt med det som vardagligt 
benämns ”skolpeng” i övriga skolformer. I detta fall skulle det vara ett belopp 
kopplat till varje elev som är i behov av tolkstöd. Det gör också att likvärdig-
heten ökar oavsett utbildningsanordnarens huvudmannaskap eller utbildnings-
form. 
Leksands kommun ser gärna en liknande konstruktion, såsom den som utred-
ningen presenterar till ett samlat och förstärkt tolkstöd i arbetslivet. Det vore 
välkommet om kostnaden för tolkstöd anges i ett visst antal prisbasbelopp, för 
att beloppet ska indexeras. Givetvis behöver systemet ses över så att det är 
reglerat på ett välavvägt sätt, organiseras samt finansieras. 
Gällande finansiering ser, som sagt, Leksands kommun att det helst görs via 
centrala medel. Att lägga över ansvaret på kommunerna kommer förvisso 
tvinga dem att ta ett större ansvar, men till den uppenbara risken att likvärdig-
heten sett över hela landet brister.  
Avslutningsvis är bedömningen av förslaget att det bättre skulle möjliggöra 
och främja det livslånga lärande för döva, hörselskadade eller personer med 
dövblindhet. 
 
Åtgärder för ökad jämställdhet och ett ökat barnperspektiv i frågor som 
rör tolktjänst 

Ökad jämlikhet och träffsäkerhet i arbetsmarknadspolitiska åt-
gärder 
Utredningens förslag: Arbetsförmedlingen ska kartlägga och ana-
lysera skillnader i tillgång och träffsäkerhet i olika arbetsmarknads-
politiska stödåtgärder riktade till kvinnor och män som är döva, hör-
selskadade eller har dövblindhet som är inskrivna vid Arbetsförmed-
lingen och har nedsatt arbetsförmåga. Kartläggningen ska också syn-
liggöra de olika förutsättningar som finns bland döva, hörselskadade 
och personer med dövblindhet. Arbetsförmedlingen ska mot bak-
grund av analysen föreslå lämpliga åtgärder för att skapa ökad jäm-
likhet och träffsäkerhet i de arbetsmarknadspolitiska stödåtgärderna 
för denna målgrupp. 



Leksands kommun 

Datum 
2022-08-02 
 

Referens 
Dnr 2022/631 

Sida 
5(6) 

 

 

Även om det är Arbetsförmedlingen som är utpekad ansvarig myndighet be-
dömer Leksands kommun en kartläggning som ett viktig led i att kunna vidta 
rätt åtgärder och i den omfattnings som krävs för att förbättra förutsättning-
arna för döva, hörselskadade eller de med dövblindhet.  
Kommunens verksamheter via t.ex. vuxenutbildningen, arbetsmarknads- och 
integrationsenheterna utgör viktiga delar i helheten av arbetsmarknadspoli-
tiska åtgärder. Av denna anledning välkomnar Leksands kommun ett mer 
riktat kartläggningsarbete. 
 

Ökat nationellt stöd till våldsutsatta kvinnor med dövhet, hör-
selskada eller dövblindhet 
Utredningens förslag: En lämplig myndighet ska utreda om och i 
så fall hur kompetensen och stödet till våldsutsatta döva och hörsel-
skadade kvinnor och kvinnor med dövblindhet kan stärkas och orga-
niseras nationellt. 

Leksands kommun ställer sig positiv till utredningens förslag. 
Kommunen delar också utredningens bild av att kvinnor som är döva, hörsel-
skadade eller med dövblindhet är en särskilt utsatt grupp för våld i nära rela-
tioner, och inte sällan i kombination med hedersproblematik.  
I utredningen lyfts utmaningen med att tolktjänstanvändare ofta är en relativt 
begränsad grupp, särskilt i en mindre kommun och de svårigheter det innebär 
att balansera kvinnas behov av stöd och hjälp, och samtidigt hennes behov 
av skydd. På grund av ärendets känslighet är det viktigt att en våldsutsatt 
kvinna ska kunna få stöd i en fungerande kommunikativ miljö. Utredningen 
föreslår därför att det bör övervägas att inrätta en nationellt samordnad resurs 
som ett komplement för att säkerställa detta. 
Inom individ- och familjeomsorgen i Leksands kommun har man väl etable-
rade rutiner för att lösa tolkfrågan, t.ex. vid behov kan man ha en variant 
med en dövtolk samt teckentolk. Dock ser inte kommunen något hinder mot 
att det även upprättas en nationellt samordnad resurs. 
 

Ökad kunskap om barns och ungas erfarenheter och behov av 
tolktjänst 
Utredningens förslag: Den nationella funktionen för samordning av 
tolktjänstfrågor ska i samarbete med Specialpedagogiska skolmyn-
digheten göra en fördjupad analys av barns och ungas behov och er-
farenheter av tolk i förenings- och kulturliv, lek samt i fritidsaktivi-
teter. Analysen ska göras efter samråd med berörda intresseorgani-
sationer, innefattande barn- och ungdomsorganisationer och föräld-
raorganisationer, samt med Svenska Dövidrottsförbundet. Mot bak-
grund av analysen ska ett kunskapsunderlag tas fram och vid behov 
ska förslag på åtgärder lämnas för att stärka barnperspektivet i tolk-
tjänstverksamheten. 

Utredningen är tydlig med att den i sitt förslag tar sikte på barns och ungas 
fritid. Orsaken till att en fördjupad analys av tolkstödsbehov inte görs i skol-



Leksands kommun 

Datum 
2022-08-02 
 

Referens 
Dnr 2022/631 

Sida 
6(6) 

 

 

formerna är dels att strukturerna kring att skolor ska ge barn och elever sär-
skilt stöd fungerar bra, dels att tolkanvändarnas intresseorganisationer inte 
lyft frågan, då de snarare ser en risk med att nya bestämmelser om tolkar i 
skolan skulle kunna bli ett substitut för en teckenspråkig skolmiljö och un-
dervisning, s. 320.  
Fritiden är en viktig arena för alla barn och unga, både för att bygga sociala 
relationer och för att få en meningsfull fritid. Genom möjlighet att aktivt 
delta i förenings- och kulturlivet främjas deras välmående och hälsa. 
Utredningen kan dock konstatera att barn och unga som är döva, hörselska-
dade eller dövblinda har svårare att ta del av förenings- och kulturlivet, vil-
ket bl.a. visar sig genom att tolkcentralerna prioriterar tolkning för fritidsak-
tiviteter lägre. Ofta behöver föräldrarna fungera tolkar åt sina barn i dessa 
sammanhang. 
Denna bild delas av Leksands kommun som kan konstatera att det i dagslä-
get inte finns några barn eller unga inskrivna på någon av kulturskolans akti-
viteter. Kulturskolan erbjuder utöver sång och instrument även dans och 
drama. 
Det finns heller ingen fritidsaktivitetsanläggning som är specifikt riktad eller 
anpassad för barn eller unga som är döva, hörselskadade eller dövblinda i 
Leksands kommun. 
Av denna anledning välkomnar kommunen utredningens förslag om att upp-
dra åt Specialpedagogiska myndigheten, SPSM, att utreda frågan genom en 
fördjupad analys. 
 

Förslag till beslut 
1. Föreslå Kommunstyrelsen att anta yttrandet som sitt eget och över-

sända det till Regeringskansliet, Socialdepartementet.  

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-02 - Remiss avseende handlingsplan för en 
långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer 
med dövblindhet, SOU 2022:11  

Slutligt beslut skickas till 
inger.karlsson@regeringskansliet.se, Regeringskansliet, Socialdepartementet 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör 
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Handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för 

döva, hörselskadade och personer med dövblindhet (SOU 

2022:11) 

Remissinstanser 

1 Arbetsdomstolen 

2 Arbetsförmedlingen 

3 Arbetsmiljöverket 

4 Arboga kommun 

5 Arjeplogs kommun 

6 Barnombudsmannen 

7 Barnplantorna–Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn 

med Hörapparat 

8 Bjuvs kommun 

9 Dals-Eds kommun 

10 DIK 

11 Diskrimineringsombudsmannen 

12 Dövblind ungdom 

13 Eda kommun 

14 Ekonomistyrningsverket 

15 Fellingsbro folkhögskola 

16 Filipstads kommun 

17 Folkbildningsrådet 



2 (6) 

 
 

18 Funktionsrätt Sverige 

19 Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) 

20 Föreningen för Skriv- och TSS-tolkar 

21 Försäkringskassan 

22 Förvaltningsrätten i Härnösand 

23 Göteborgs kommun 

24 Göteborgs universitet 

25 Hammarö kommun 

26 Hofors kommun 

27 Hylte kommun 

28 Hörselskadades Riksförbund 

29 Inspektionen för socialförsäkringen 

30 Inspektionen för vård och omsorg 

31 Institutet för språk och folkminnen 

32 Integritetsskyddsmyndigheten 

33 Justitiekanslern 

34 Jämställdhetsmyndigheten 

35 Järfälla kommun 

36 Kammarkollegiet 

37 Kammarrätten i Göteborg 

38 Karlskoga kommun 

39 Kiruna kommun 

40 Kommunal 

41 Konkurrensverket 

42 Kungl. Tekniska högskolan 

43 Leksands kommun 

44 Lerums kommun 

45 Länsstyrelsen Blekinge 

46 Länsstyrelsen Hallands län 

47 Länsstyrelsen Jämtlands län 
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48 Länsstyrelsen Stockholm 

49 Länsstyrelsen Värmland 

50 Länsstyrelsen Västernorrland 

51 Länsstyrelsen Örebro län 

52 Malmö kommun 

53 Mora kommun 

54 Myndigheten för delaktighet 

55 Myndigheten för tillgängliga medier 

56 Myndigheten för yrkeshögskolan 

57 Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk 

58 Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 

59 Nyköpings kommun 

60 Post- och telestyrelsen 

61 Regelrådet 

62 Region Blekinge 

63 Region Dalarna 

64 Region Gotland 

65 Region Gävleborg 

66 Region Halland 

67 Region Jämtland Härjedalen 

68 Region Jönköpings län 

69 Region Kalmar län 

70 Region Kronoberg 

71 Region Norrbotten 

72 Region Skåne  

73 Region Stockholm 

74 Region Sörmland 

75 Region Uppsala 

76 Region Värmland 

77 Region Västerbotten 
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78 Region Västernorrland 

79 Region Västmanland 

80 Region Örebro län 

81 Region Östergötland 

82 Registret för hörselnedsättning hos barn 

83 Riksdagens ombudsmän (JO) 

84 Riksförbundet DHB 

85 Riksteatern Crea 

86 Samhall 

87 Simrishamns kommun 

88 Socialstyrelsen 

89 Specialpedagogiska skolmyndigheten 

90 Statens kulturråd 

91 Statens skolinspektion 

92 Statens skolverk 

93 Statskontoret 

94 Stockholms kommun 

95 Stockholms universitet, Tolk- och översättarinstitutet 

96 Storfors kommun 

97 Svedala kommun 

98 Svensk Hörsel 

99 Svenska Dövidrottsförbundet  

100 Svenska kyrkan 

101 Svenskt Näringsliv 

102 Sveriges Antidiskrimineringsbyråer 

103 Sveriges Dövas Pensionärsförbund 

104 Sveriges Dövas Riksförbund 

105 Sveriges Dövas Ungdomsförbund 

106 Sveriges Kommuner och Regioner 

107 Sveriges läkarförbund 
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108 Sveriges Teckenspråktolkars Förening 

109 Södertörns folkhögskola 

110 Talför–tolkcentralerna i Sverige 

111 Tillväxtverket 

112 Timrå kommun 

113 Tolkledarna 

114 Trollhättans kommun 

115 Umeå universitet 

116 Unga hörselskadade 

117 Universitets- och högskolerådet 

118 Upphandlingsmyndigheten 

119 Vansbro kommun 

120 Verket för innovationssystem 

121 Vision 

122 Vårdförbundet 

123 Västanviks folkhögskola 

124 Västerviks kommun 

125 Västra Götalandsregionen 

126 Älvsbyns kommun 

127 Örebro kommun 

128 Örebro universitet 

129 Östersunds kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast  

den 15 september 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

s.sof@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2022/01621 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 



6 (6) 

 
 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet. Om remissen är begränsad till en viss del av 

betänkandet, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i 

remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen 

lämnar synpunkter också på övriga delar. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Tony Malmborg 

Departementsråd 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 
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Firmatecknare för Leksands kommun  

Beskrivning av ärendet 
Enligt nuvarande beslut om firmateckning, daterat 17 november 2021, får 
följande personer, två i förening, teckna kommunens firma. 

• Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C)  

• Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 

• Tf sektorchef Ann-Charlotte Zackrisson 
Firmatecknarna får teckna kommunens firma var för sig om det avser 
verkställighet av politiska beslut eller är av annars mindre vikt. 
 
Kommundirektören har rätt att vidaredelegera rätten att teckna kommunens 
firma i ärenden av administrativ och ekonomisk karaktär till statliga och 
kommunala myndigheter. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Ekonomichef Ann-Charlotte Zackrisson har varit tillförordnad sektorchef. 
Sektorchef Maria Bond är åter i tjänst och med anledning av detta behöver 
ett nytt beslut fattas som innebär att Maria Bond har rätt att teckna 
kommunens firma. I övrigt föreslås att Ann-Charlotte Zakrisson i sin roll 
som ekonomichef ska ha rätt att teckna kommunens firma.  

Förslag till beslut 
1. Utse följande personer att, två i förening, teckna kommunens firma. 

• Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg (C)  

• Kommundirektör Caroline Smitmanis Smids 

• Sektorchef Maria Bond 

• Ekonomichef Ann-Charlotte Zakrisson 
2. Firmatecknare får teckna kommunens firma var för sig om det avser 

verkställighet av politiska beslut eller är annars mindre vikt.  
3. Kommundirektören har rätt att vidaredelegera rätten att teckna 

kommunens firma i ärenden av administrativ och ekonomisk karaktär 
i relation till statliga och kommunala myndigheter. 
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4. I samband med beslutet enligt första till tredje punkten upphör 
kommunstyrelsens beslut om firmatecknare 2021-11-17 § 148 att 
gälla.  

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2022-06-09 

Slutligt beslut skickas till 
Samtliga sektorchefer 
Ekonomiavdelningen 
Administrativ service 
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 Förvaltningsrätten i Falun 

Box 45 
791 Falun 

 

Yttrande avseende mål 2868-22 och 2869-22,  ./. 
Leksands kommun 
Klagande:   
Överklagat beslut: Kommunstyrelsens protokoll efter sammanträde 14 juni 2022 
Saken:  Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 
Med anledning av överklagande av kommunstyrelsens protokoll KS 14 juni 2022 samt 
föreläggande från Förvaltningsrätten i Falun, daterat 13 juli 2022 (aktbilaga 5), inkommer 
Leksands kommun (nedan kommunen) med svar enligt följande: 

Yrkanden 
Leksands kommun yrkar att överklagandet om att upphäva kommunstyrelsens beslut från 
sammanträdet 14 juni 2022 samt kommunfullmäktiges beslut från 27 juni 2022 ska avslås.  

Grunder för yrkanden m.m. 
Bakgrund 
Den klagande anför i sin överklagan, se aktbilaga 5, att någon justering av kommunstyrelsens 
(KS) protokoll efter sammanträdet 14 juni 2022 inte har skett. Den klagande menar att någon 
protokolljusterare aldrig valts och att signeringen därmed är en nullitet och att protokollet 
saknar giltighet. Kommunstyrelsens beslut bör därför upphävas.  
Vidare anför den klagande att effekten blir att samtliga beslut av kommunfullmäktige (KF) 27 
juni 2022 som tagits på förslag från kommunstyrelsen ska upphävas då dessa inte har blivit 
beredda i vederbörlig ordning. 
Leksands kommuns praxis avseende justering av protokoll 
Formerna för protokollskrivande i en nämnd eller styrelse regleras av 6 kap 35 § 
kommunallagen (2017:725) KL, vilken hänvisar till 5 kap. 65-67, 69 §§ samt 8 kap. 12 § KL. 
Av nämnda lagrum framgår att protokoll ska föras på ordförandens ansvar, att det ska framgå 
vilka ledamöter och tjänstgörande ersättare som var närvarande, vilka ärenden som handlagts 
och redovisa yrkanden och beslut m.m. Justering av protokollet ska också ske inom 14 dagar 
efter sammanträdet. Protokollet ska också tillkännages på kommunens anslagstavla. 
I Leksands kommuns Reglemente för kommunstyrelsen 35 §, bilaga 1, framgår att protokollet 
justeras av ordföranden och en ledamot eller tjänstgörande ersättare. 
Den praxis som finns i kommunen gällande formalia kring val av justerare och justering av 
protokoll redovisas genom bifogade kallelser, bilaga 2 a-c samt protokoll, bilaga 3 a-c, från de 
tre kommunstyrelsesammanträdena som hölls 11 april, 28 april och 16 maj 2022, vilka närmast 
föregick sammanträdet 14 juni 2022. 
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Av kallelserna framgår att val av justerare alltid utgör den första punkten av ärendena. Denna 
punkt saknar till skillnad från de övriga punkterna ett ärendenummer, eftersom det inte är en 
punkt som är kopplad till någon specifik beredning.  
Val av justerare hölls vid sammanträdet 14 juni 2022 och beslutet redovisas på protokollets 
förstasida, se bilaga 4. På förstasidan redovisas också andra beslut angående mötesformalia 
såsom vilka ledamöter och tjänstgörande ersättare som var närvarande och beslutande. Vidare 
av protokollet framgår att endast ärenden som har egna ärendenummer, vilka framgår i 
kolumnen till höger och angivet i år/löpnummer, får egna paragrafnummer. Notera också att 
paragrafnumreringen följer på varandra från sammanträde till sammanträde. 
Dock har det i protokollet till KS sammanträde 14 juni 2022 skett ett misstag. Det är precis 
såsom den klagande är inne på, en felskrivning. Den enklaste åtgärden, sett i efterhand, hade 
varit att rätta skrivfelet med stöd av 36 § förvaltningslagen (2017:900). 
Av rena praktiska skäl skriver de som för protokollen in första paragrafnummer manuellt för att 
kunna säkerställa att paragrafnumreringen börjar på rätt nummer. Det är ett slags 
kvalitetssäkring av den automatiska tilldelning av paragrafnumrering som görs av systemet. 
Det som har hänt är att denna punkt som finns med i kallelsen, men som inte i ska vara med i 
protokollet med eget paragrafnummer har följt med av misstag. 
Protokollets giltighet och beslutens laglighet 
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde fördes på ordförandens ansvar. Mötet inleddes 
med att anteckna vilka ledamöter som var närvarande, tjänstgörande ersättare samt val av 
justerare. Samtliga beslut redovisas på förstasidan. Val av justerare genomfördes således vid 
sammanträdet 14 juni 2022 såsom pålyst av kallelsen, bilaga 5. Den som valdes till justerare är 
också ledamot, vilket framgår av närvarolistan, i enlighet med lag och reglementet. Vidare 
framgår det av protokollet vilka ärenden som handlagts och yrkanden samt beslut m.m.  
Både ledamoten och ordförande justerade protokollet 21 juni 2022 och protokollet anslogs på 
kommunens elektroniska anslagstavla 23 juni 2022. Materiellt sett har inget gjorts annorlunda 
denna gång jämfört med praxis i kommunen. Det enda som skiljer är felskrivningen, där 
punkten med valet av justerare fanns kvar i uppräkningen av paragrafer. 
Sett till förarbeten och praxis är det kommunens bedömning att felskrivningen inte innebär att 
de justerade besluten inte har tillkommit på lagligt sätt.  
Av prop. 1990/91:117 s. 193 till dåvarande kommunallag konstateras att t.ex. lagligheten hos 
de beslut som finns med i protokollet inte påverkas av att justeringen har skett för sent. I detta 
fall anges att tidsregeln, motsvarande dagens 5 kap. 69 § KL, såtillvida är en kvalificerad 
ordningsföreskrift. 
I Kammarrätten i Göteborgs dom, meddelad 24 september 2014, mål nr 3459-14, hävdar den 
klagande att protokollet inte har justerats på ett korrekt sätt i och med att det justerats 
elektroniskt och ifrågasätter därmed beslutens giltighet. Rätten konstaterar att justeringen, i sig, 
inte innebär att protokollet blir bärare av någon rättighet. Det justerade protokollet har inte 
absolut vitsord och äger inte absolut giltighet. Rätten anser därför att justeringen av 
sammanträdesprotokollet inte kan anses ha skett på ett sätt som innebär att de justerade 
besluten inte har tillkommit i laga ordning eller att besluten strider mot lag eller annan 
författning. 
I äldre praxis, RÅ 1975 ref. 118, prövades ett fall med påtagliga likheter till aktuellt ärende. 
Vid det tillfället ansåg den klagande att ett flertal felaktigheter hade skett inför och i samband 
med justeringen av protokollet. Dels hade endast en av två justerare justerat protokollet och 
dessutom hade det inte gjorts inom rätt tid, dels angavs det vid anslag att protokollet justerats 
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ett felaktigt datum samt att protokollet togs också ned för tidigt och inte funnits tillgänglig hela 
anslagstiden. 
Den klagande yrkade i första hand på att det överklagade beslutet skulle förklaras vara en 
nullitet och i andra hand att beslutet skulle upphävas. Trots flertalet fel i kommunens hantering 
av protokollet ansåg inte Regeringsrätten att bristerna påverkade lagligheten av det fattade 
beslutet varvid besvären lämnades utan bifall.  
I Förvaltningsrätten i Malmös dom från 2 oktober 2015, mål nr 5328-15, anförs från den 
klagande att protokollet justerats flera dagar för sent och att det innebar att samtliga beslut 
fattade vid sammanträdet bör betraktas som ogiltiga och därmed bör upphävas. 
Förvaltningsrätten konstaterar att tidsregeln är en kvalificerad ordningsföreskrift. Det är inte 
visat att beslutet att justera sent strider mot kommunallagen. Varken Kammarrätten i Göteborg, 
mål nr 5690-5691-15 eller Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 6777-15, 6778-15, 7091-
7099-15 beviljade prövningstillstånd. 
Utifrån praxis framgår att trots omfattande formfel vid justering av protokoll bedöms det inte 
påverka bedömningen huruvida besluten i protokollen har fattats på ett lagligt sätt. Det är 
kommunens bedömning att den felskrivning som har skett i kommunstyrelsens protokoll 14 
juni 2022 inte utgör ett sådant formfel att det påverkar lagligheten i de beslut som fattades och 
således att de ärenden som skickades vidare till kommunfullmäktige 27 juni 2022 blivit 
tillbörligt beredda i enlighet med 5 kap. 26 § KL. 
Kommunen bedömer därför också att grunder för överklagan av kommunfullmäktiges 
protokoll från sammanträdet 27 juni 2022 saknas, enligt 13 kap. 8 § KL. Kommunstyrelsens 
beslut har fattats på ett lagligt sätt och att beredningskravet till fullmäktige därmed också är 
uppfyllt. 
Kommunen bifogar det fullständiga protokollet från kommunfullmäktigesammanträdet, bilaga 
6, i enlighet med Förvaltningsrätten i Faluns föreläggande, aktbilaga 5. 
 
 

Bilagor 
Bilaga 1. Reglemente för kommunstyrelsen. Antagen 2020-12-10. 
Bilaga 2 a-c. Kallelser, kommunstyrelsesammanträden 11 april, 28 april och 16 maj 2022, 
Leksands kommun. 
Bilaga 3 a-c. Protokollsutdrag, kommunstyrelsesammanträde 11 april, 28 april och 16 maj 
2022, Leksands kommun. 
Bilaga 4. Protokollsutdrag, kommunstyrelsesammanträde 14 juni 2022, Leksands kommun. 
Bilaga 5. Kallelse, kommunstyrelsesammanträde 14 juni 2022, Leksands kommun. 
Bilaga 6. Protokoll, kommunfullmäktigesammanträde 27 juni 2022, Leksands kommun. 
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Yttrande avseende mål 3030-22, . ./. Leksands 
kommun angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 
Klagande:   
Överklagat beslut: Kommunfullmäktiges beslut 27 juni 2022 § 57 
Saken:  Laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 
Med anledning av överklagande av Kommunfullmäktiges beslut 27 juni 2022 § 57 samt 
föreläggande från Förvaltningsrätten i Falun, daterat 22 juli 2022 (aktbilaga 61), ber Leksands 
kommun (nedan kommunen) att få lämna nedan följande yttrande över vad som anförts av 
klagandena i deras överklagandeskrivelser: 

Yrkanden 
Leksands kommun yrkar att överklagandena avslås.  

Grunder för yrkanden m.m. 
Det föreligger ingen grund enligt 13 kap. 8 § kommunallagen att upphäva det överklagade 
beslutet.  

Möjlighet att ändra tidigare beslut 

Beslutet från 1972 är ett ensidigt, frivilligt åtagande från kommunens sida. I beslutet framgår 
inte beslutets tidsmässiga omfattning. Det är orimligt att då tolka beslutet som att det skulle 
gälla för all framtid. Det måste enligt kommunen tolkas som att beslutet gäller tills vidare och 
att beslutet därför kan ändras. 

Retroaktivitet, likställighet och skälig tid 

Det påstås vidare att kommunen inte har utfört det som kommunen frivilligt tagit på sig i 
samband med 1972-års beslut. Kommunen har dock under alla år skött snöröjning, sandning, 
dammbindning m.m. och årligen avsatt erforderliga medel för de enskilda vägarna. Kommunen 
har även gjort större åtgärder på de enskilda vägarna. Insatserna har gjorts utifrån behov och 
förutsättningar. I ett av överklagandena konstateras dessutom att kommunen nöjaktigt har skött 
byvägarna under 50 års tid, frånsett några månader. 

Dock är det rimligt när ett beslut gällt i 50 år att ha ett skäligt rådrum för, i detta fall, 
fastighetsägarna att förhålla sig till beslutets upphörande. Beslutet upphör därför att gälla först 
nästan tre år efter det nu fattade beslutet, alltså den 1 juni 2025. 
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Förvaltningsbesvär 

Två av de klagande har anfört s.k. förvaltningsbesvär. Kommunen noterar att 
Förvaltningsrätten i Falun skriver att målet enbart gäller laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. Kommunen väljer ändå här att bemöta det som anförts. Kommunens 
inställning är att det aktuella beslutet inte är av sådant slag att beslutet kan överklagas och 
överprövas genom förvaltningsbesvär i enlighet med förvaltningslagens (2017:900) 
bestämmelser (se 2 § förvaltningslagen samt prop. 2016/17:180 s 27 ff. och s. 244 ff.). 
Kommunen bedömer att kommunfullmäktiges beslut är ett s.k. normbeslut, se prop. 
2016/17:180 s. 257 f.  

Beslutet har utformats på ett allmängiltigt sätt att det formellt får verkningar för de 
kommunmedlemmar som äger fastigheter, vilka berörs av beslutet om de nu aktuella enskilda 
vägarna. Det skiljer sig alltså från det individorienterade system som utmärker 
förvaltningsförfarandet. Även om det skulle omfatta den allmänna bestämmelsen om 
överklagbarhet saknas det en rätt att överklaga sådana beslut pga. normbeslut är generella inte 
kan anses angå någon på ett sådant sätt att han eller hon har rätt att överklaga beslutet.  

Se även HFD 2016 ref 59 där Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att Svenska kraftnät 
hade fattat ett normbeslut som inte kunde överklagas. Det som bedömdes var beslutes generella 
tillämpbarhet, tidsrymden som beslutet varade och geografiskt tillämpningsområde. 
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 Region Dalarna 

Box 712 
791 29 Falun  

 

Remissvar avseende regional kultur- och bildningsplan 
i Dalarna 2023–2026 
Inledning  
Planen är ett omfattande och välskrivet dokument som i första hand omfattar 
de regionala institutioner som verkar inom kultur och bildning. Planen ska 
följas upp med en överenskommelse med alla Dalarnas kommuner där man 
tydligare pekar ut vilka gemensamma mål, prioriteringar och 
verksamhetsområden som är aktuella i samverkansmodellen. Arbetet med 
överenskommelserna inleds så snart planen är tagen i regionfullmäktige.  
Nedan kommer samtliga verksamhetsområden presenteras och kommenteras 
där nödvändigt. Stycken anges med sidhänvisning enligt 
innehållsförteckningen inom parentes. Alla delar av planen kommer att 
användas som grund för den kommande överenskommelsen, inga 
kommentarer innebär inte att området lämnas därhän utan att den text som 
finns i planen är användbar när överenskommelsen ska tas fram. 
 
Övergripande utvecklingsområden (7 - 12) 
Regionen har identifierat några övergripande utvecklingsområden. Koppling 
saknas till de verksamhetsområden man senare i planen redogör för. 
Detsamma gäller för de prioriterade målgrupper som följer. En tydligare 
linje från de övergripande utvecklingsområdena till verksamhetsområden 
och samverkan med kommunerna är att önska. Exempelvis kunde man 
tydligare koppla hur man vill stärka Kreativa och Kulturella Näringar (KKN) 
till flera verksamheter. 
 
Samverkan med kommunerna (13-14)  
För stort fokus på att utveckla samverkan med värdkommunerna för 
regionala institutioner, vilket är ett fåtal av Dalarnas 15 kommuner. Större 
fokus borde ligga på att utöka de regionala institutionernas engagemang 
utanför värdkommunerna genom de överenskommelser som ingås.  
 
Professionella kulturskapare (15-16) 
Inga kommentarer 
 
 



Leksands kommun 
Datum 
2013-02-07 

Referens 
Dnr 2022/672   

Sida 
2(2) 

 

 

Civilsamhället (17) 
På kulturområdet har vi en bra dialog med civilsamhället i Leksands 
kommun. De regionala aktörerna använder sig ofta av oss för dialog med 
civilsamhället. Detta kommer att tydliggöras i överenskommelsen. 

Verksamhetsområden 
 
Bibliotek, läsning och litteratur (18-21) 
Leksands bibliotek regleras genom biblioteksplanen förhållandet till 
länsbiblioteket. Överenskommelsen hänvisar till detta. I övrigt inga 
kommentarer. 
 
Teater och dans (21-23) 
Inga kommentarer 
 
Musik  
I texten pekas Vattnäs konsertlada, Dala Flöda operafest och Musik i Ladan 
Uppsälje ut som länskulturinstitutioner. Är detta verkligen korrekt, saknar 
underlag för att så är fallet. I övrigt inga kommentarer. 
 
Bild och form (26-29) 
I uppräkningen av etablerade utställningshallar i länet bör Leksands 
kulturhus och Wallén-hallen stå med. I övrigt inga kommentarer. 
 
Film och rörlig bild (29-31) 
Inga kommentarer 
 
Spelkultur (31-33) 
Inga kommentarer 
 
Enskilda arkiv (33-35) 
Inga kommentarer 
 
Museer och kulturmiljö (35-38) 
Inga kommentarer 
 
Hemslöjd och hantverk (38-40) 
En tydligare koppling till regionens övergripande mål med att utveckla KKN 
är önskvärd här. 
 
Bildning (40-44) 
Inga kommentarer 
   
  
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2022-08-15 

 
  

Allmänna utskottet   
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§ 88 Dnr 2021/1172 

Sammanträdesordning 2022 

Beskrivning av ärendet 
Beslut gällande ytterligare ordinarie KS-sammanträde den 28 oktober 2022 
kl. 09:00.  

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut  
1. Lägga till ett möte med kommunstyrelsen den 28 oktober 2022 kl. 

09:00.  

Beslutet skickas till 
Komunstyrelsen 
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Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2022 

Beskrivning av ärendet 

Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. 
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden. 
Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut: 
 
Sektorn för samhällsutveckling 

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare, miljö och 
handläggare bostadsanpassning 

• Delegeringsbeslut bostadsanpassning, juni  

• Delegeringsbeslut miljö, juni 

• Delegeringsbeslut bygglov, juni 
Trafikärenden 

• Delegeringsbeslut trafik, juni 
Samhällsutveckling övrigt 

• Delegeringsbeslut kultur, juni  

• Delegeringsbeslut natur, juni 

Utskotten 
• Delegeringsbeslut av socialutskottet enligt sammanträdesprotokoll 

daterat 2022-06-07  

• Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-06-30 

• Delegeringsbeslut av utbildningsutskottet enligt 
sammanträdesprotokoll  

• Delegeringsbeslut av personal-AU enligt sammanträdesprotokoll 
2022-06-27  

• Delegeringsbeslut av allmänna utskottet enligt 
sammanträdesprotokoll 2022-08-15 
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Personalärenden 
• Personalärenden/ nya anställningar juni-juli 2022 

Kommundirektör 

• Fullmakt att företräda Leksands kommun i ansökan och förhandling 
om utrivning av Sågkvarns och Limå kraftverk, dnr 2022/759 

• Rättegångsfullmakt till arbetsrättsjurister vid Sveriges Kommuner 
och Regioner att företräda Leksands kommun i mål i arbetsdomstolen 
rörande ogiltigförklaring av avsked, skadestånd etc, dnr 2022/717 

• Delegeringsbeslut firmatecknare, dnr 2019/28 
 

Förslag till beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegeringsbeslut som förtecknas i 

protokoll och listor per den 5 september 2022. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
1. Protokoll och listor. 

Slutligt beslut skickas till 
Administrativ service  
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Information: Budget VIA-nämnd 2023–2025 

Beskrivning av ärendet 
VIA-nämnden tog vid sammanträdet i juni 2022 beslut om inriktning och 
förslag till Budget 2023-2025. Verksamhetens intäkter och kostnader är 
fördelade och i  budgeten ingår uppräkningar av personalkostnader enligt 
årliga lönerevisioner, förändrat PO-påslag samt årligt ökade kostnader och 
intäkter. På grund av ökade pensionskostnader är äskandet högre än tidigare 
aviserat.  
 
Nettobudgeten fördelas efter antalet invånare i respektive kommun med två 
års fördröjning. Fördelningen av 2023 års nettobudget baseras på invånar-
antalen i december 2021.  Detta innebär att 40,9% av nettobudgeten belastar 
Rättviks kommun och 59,1% Leksands kommun. Rättviks kommun ska även 
ersätta Leksands kommun med ett administrationsbidrag motsvarande 3% av 
Rättviks kommun budgetandel.  
 
Under hösten kommer ett ägarsamråd äga rum och föreslagna finansierings-
principer ska ses över. Det nu presenterade budgetförslaget bygger på att 
schablonintäkterna från Migrationsverket, för kvotflyktingar och för 
flyktingar från Ukraina under massflyktsdirektivet, intäktsförs i respektive 
kommun. Förutsättningarna att lyfta in samtliga intäkter i nämnden kommer 
ses över inför det slutliga förslaget till budget som ska tas i respektive 
fullmäktige i november.  
 
VIA-nämndens förslag till beslut skickas till KS som information.  
 
Förslag till beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
1. Tjänsteutlåtande Budget VIA-nämnd 2023–2025 
2. Bilaga 1 – Budget VIA-nämnd 2023–2025  
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§ 12 Dnr 2022/12 

Budget VIA-nämnd 2023-2025 

Beskrivning av ärendet 
År 2023 är VIA-nämndens årsnettobudget beräknad till totalt 23,3 mnkr. 
2024 är årsnettobudgeten beräknad till 23,7 mnkr och 2025 till 24,1 mnkr. 
Verksamhetens intäkter och kostnader är fördelade enligt tabell 1. I budget 
ingår uppräkningar av personalkostnader enligt årliga lönerevisioner, 
förändrat PO-påslag samt årligt ökade kostnader och intäkter.  
 
Budget 2023–2025   Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

          
Driftbidrag   -720 -720 -720 
Statsbidrag   -8 200 -8 360 -8 530 
Projektmedel Finsam -2 160 -2 170 -2 180 
Övriga intäkter   -1 045 -1 045 -1 045 
S:a Intäkter   -12 125 -12 295 -12 475 
          
Personalkostnader   27 470 28 000 28 540 
Köp av verksamhet   2 090 2 090 2 090 
Lokalkostnader   2 940 2 980 3 020 
Övriga kostnader   2 970 2 970 2 970 
S:a Kostnader   35 470 36 040 36 620 
          
Totalt Netto   23 345 23 745 24 145 

Tabell 1. Budget 2023–2025 VIA-nämnd redovisat i tkr 
 
Förändrat PO-påslag 
I december 2021 nåddes en ny överenskommelse om ett nytt pensionsavtal 
för den kommunala sektorn. I och med det nya avtalet stärks sektorns 
konkurrenskraft och förutsättningarna att rekrytera då de anställda får en 
högre pension. En följd av detta är att PO-påslaget förändras från 2022 års 
påslag om 39,25% till 42,75% under 2023. För VIA-nämnden innebär det ca 
0,6 mnkr högre kostnader årligen.  
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Budget per kommun 
Nettobudgeten fördelas enligt fördelning av antalet invånare i respektive 
kommun med två års fördröjning. Fördelningen av 2023 års nettobudget 
baseras på invånarantalen i december 2021.  Detta innebär att 40,9% av 
nettobudget belastar Rättviks kommun och 59,1% Leksands kommun. 
Rättviks kommun ska även ersätta Leksands kommun med ett 
administrationsbidrag motsvarande 3% av Rättviks kommun budgetandel. 
Fördelningen av budgeten framgår av tabell 3.  
 
Budgetandel 2023–2025 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Rättviks kommun 40,9% 9 548 9 712 9 875 
Leksands kommun 59,1% 13 797 14 033 14 270 
Totalt netto   23 345 23 745 24 145 
Adminbidrag 3% 286 291 296 

Tabell 3. Budget 2023–2025 VIA-nämnd fördelad mellan kommunerna redovisat i tkr. 3% av Rättvik kommuns 
andel är det beräknade administrationsbidraget som Leksands kommun ska debitera 
 
Se bilaga 1 för detaljer kring hur budgeten är fördelad per avdelning och vad 
som ingår under respektive avdelning.  
 
Tabell 4 visar vilka ekonomiska effekter VIA-nämndens organisations-
förändring ger för Leksands och Rättviks kommun 2023. Enligt det första 
beslutet skulle organisationsförändringen ge lägre kostnader motsvarande 
130 tkr för Leksands kommun. I och med de ökade pensionskostnaderna ser 
kostnader i stället ut att bli ca 220 tkr högre än innan beslutet. Det är dock 
viktigt att betona att de ökade pensionskostnaderna inte är en effekt av 
organisationsförändringen.  För Rättviks kommun innebär organisations-
förändringen ungefär 1,5 mnkr i högre kostnader för 2023, inklusive de 
ökade pensionskostnaderna.  
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Tabell 4. Ekonomiska effekter 2023 i Leksands kommun till följd av VIA-nämndens organisationsförändring 
 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande Budget VIA-nämnd 2023–2025 
2. Bilaga 1 – Budget VIA-nämnd 2023–2025  

 

Beslut 
1. Överlämna budgetäskande för VIA-nämnden Leksand-Rättvik för 

2023, 9 834 tkr inklusive administrativt bidrag för Rättviks kommun. 
2. Överlämna budgetäskande för VIA-nämnden Leksand-Rättvik för 

2023, 13 797 tkr för Leksands kommun. 
3. Intäkter från Migrationsverket hanteras i respektive kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, Leksands kommun 
Kommunstyrelsen, Rättviks kommun 

tkr Innan beslut Enligt KS-beslut Prognos 2023*
Leksands kommun
VIA-nämnd 0 13 450 13 797
Vuxenutbildning 6 215 0 0
Övriga verksamheter 11 664 4 299 4 299
Total 17 879 17 749 18 096
Förändring jmf innan beslut -130 217

tkr Innan beslut Enligt KS-beslut Prognos 2023*
Rättviks kommun
VIA-nämnd 0 9 590 9 834
Vuxenutbildning 4 400 0 0
Övriga verksamheter (IA) 3 959 0 0
Intäkter MV -1 967 -1 967 -1 967
Total 6 392 7 623 7 867
Förändring jmf innan beslut 1 231 1 475

Uppskattad budgeterad nettoram 2023

*Prognos 2023 inkluderar ökade kostnader för PO-tillägg motsvarande ca 580 tkr 
för VIA-nämnden
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Cecilia Falk, Rektor Vuxenutbildning 
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom Leksands kommun 
Per Andersson, controller Rättviks kommun 




