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Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2023-02-27 

Plats: Folkets park Orrskogen, Malung 
Tid: 18:30  

Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndkansliet så att ersättare 
kan inkallas. 

Ersättarna får denna kallelse för kännedom, om inte annat meddelas. 

Ordförande 
Håkan Söderman (M) 

Titti Hedin Kvick/ Nämndkansliet 
 0280-18688  
 titti.hedinkvick@malung-salen.se 

Föredragningslista 

Ärende Beteckning 

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Anmälan av motioner,
interpellationer och frågor

KS/2023:102 

5. Arbetsledare AME Mosjön KS/2022:570 

6. Inrättande av resursgrupp inom
LSS - åtgärder för budget i balans

KS/2022:721 

7. Inrättande av tjänst som
entreprenadingenjör

KS/2023:43 

8. Partistöd 2023 KS/2022:294 

9. Reglemente för upphandling och
inköp

KS/2017:530 

10. Fjärrvärmetaxa och
anslutningsavgift av fjärrvärme

KS/2022:790 

11. Uppföljning av Lokal handlingsplan
för besöksnäring- Malung-Sälen
2022

KS/2022:265 

12. Ett Dalarna fritt från våld 2023-
2028

KS/2022:829, 
KS/2023:7 
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Ärende Beteckning 

13. Avsägelser och val

14. Avsägelse av uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige
BLS (V)

KS/2023:31 

15. Avsägelse av uppdrag som
ersättare för Överförmyndaren
(LA)

KS/2023:110 

16. Svar på motioner, interpellationer
och frågor

17. Interpellation angående
socialförvaltningens organisation,
till socialnämndens ordförande
ställd av vänsterpartiet (V)

KS/2022:812 

18. Handlingar för kännedom
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-11 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 8
Arbetsledare AME Mosjön (KS/2022:570)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Tjänsten får inrättas.
2. Under förutsättning att arbetsmarknadsenheten utökar sin verksamhet

med minst 5 platser i samarbete med individ- och familjeomsorgen.

Thomas Ericsson (L) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Tjänsten har placering på Arbetsmarknadsenheten AME Mosjön. 

Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med 2023-02-15. 
Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad 100%. 

Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen 2022-10-18 § 309 att tjänsten 
fick inrättas.  

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige 2022-11-01 § 162 att 
ärendet skulle avslås. 

På kommunfullmäktige 2022-11-29 utgick ärendet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-13 § 391 lämnade ärendet vidare 
till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Dagen sammanträde 
Carina Albertsson (S) yrkar att tjänsten får inrättas samt att 
Arbetsmarknadsenheten utökar sin verksamhet med minst 5 platser i 
samarbete individ- och familjeomsorgen. 

Thomas Ericsson (L) yrkar avslag på ärendet. 

Anders Rosén (SD) yrkar bifall till Carina Albertssons (S) förslag. 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Carina Albertssons 
(S) förslag med bifall av Anders Rosén (SD) samt Thomas Ericssons (L)
yrkande om avslag och ställer dessa mot varandra.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Carina 
Albertssons (S) förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att tjänsten får inrättas samt att Arbetsmarknadsenheten utökar sin 
verksamhet med minst 5 platser i samarbete individ- och familjeomsorgen. 

Thomas Ericsson (L) reserverar sig mot beslutet. 
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-11 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Personalchef 
Enhetschef Mosjön 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-13 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 391
Arbetsledare AME Mosjön (KS/2022:570)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Tjänsten har placering på Arbetsmarknadsenheten AME Mosjön. 

Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med 2023-02-15. 
Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad 100%. 

Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen 2022-10-18 § 309 att tjänsten 
fick inrättas.  

Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige 2022-11-01 § 162 att 
ärendet skulle avslås. 

På kommunfullmäktige 2022-11-29 utgick ärendet. 

Dagen sammanträde 
Personalchef och enhetschef Mosjön föredrar ärendet. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Personalchef 
Enhetschef Mosjön 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-01 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 162
Arbetsledare AME Mosjön (KS/2022:570)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Ärendet avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsmarknadsenheten Mosjön är en del av totalt tre grenar inom AME-
verksamheten i Malung-Sälens kommun. I dagsläget finns 23 personer som 
har sin sysselsättning vid Mosjön. Totalt i dagsläget finns omkring 40 
personer i olika sysselsättningar via AME-verksamheterna.  

AME Mosjön har i dagsläget en verksamhetsinriktning på snickeri, 
service/stöd internt, vedhantering och legouppdrag. Vi ser för närvarande 
ett stort tryck på platser inom AME-verksamheten och ett fördjupat 
samarbete med RoA-projektet och IFO innebär ett inflöde generellt. Sedan 
hösten 2021 arbetar vi med framtidsverkstad som ett sätt att skapa 
samverkan mellan förvaltningar, näringslivet och samverkande 
myndigheter.  

AME Mosjön har per 2022 en ökning av handledarstöd (beroende både på 
individ och utifrån nya regler från Arbetsförmedlingen) som på helåret 
innebär 180 tkr. Vi ser i omförhandlingar av avtal med Arbetsförmedlingen 
även nu under hösten möjligheter att kunna öka handledarstöd med 
omkring 120 tkr ytterligare. Stödet är varaktigt enligt vår bedömning. Under 
2022 har vi genomfört omfattande förändringar i verksamheten, därtill har vi 
lyckats slussa människor till annan sysselsättning. Det här kräver aktivt och 
närvarande ledarskap så som också handledarbehovet visar i bedömning 
från Arbetsförmedlingen.  

Verksamhetens behov bedömer vi innebära en ökad arbetsledning och 
personalbehovsanmälan för att varaktigt stärka organisationen är således 
föreslaget.  

Tjänsten har placering på Arbetsmarknadsenheten AME Mosjön. 

Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med 2023-02-15. 
Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad 100%. 

Dagens sammanträde 
Birgitta Örjas (S), Lena Aune (S) och Thomas Ericsson (L) yrkar på avslag i 
ärendet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att ärendet avslås. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-11 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-01 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Personalchef 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-18 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 309
Arbetsledare AME Mosjön (KS/2022:570)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
Tjänsten får inrättas. 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsmarknadsenheten Mosjön är en del av totalt tre grenar inom AME-
verksamheten i Malung-Sälens kommun. I dagsläget finns 23 personer som 
har sin sysselsättning vid Mosjön. Totalt i dagsläget finns omkring 40 
personer i olika sysselsättningar via AME-verksamheterna.  

AME Mosjön har i dagsläget en verksamhetsinriktning på snickeri, 
service/stöd internt, vedhantering och legouppdrag. Vi ser för närvarande 
ett stort tryck på platser inom AME-verksamheten och ett fördjupat 
samarbete med RoA-projektet och IFO innebär ett inflöde generellt. Sedan 
hösten 2021 arbetar vi med framtidsverkstad som ett sätt att skapa 
samverkan mellan förvaltningar, näringslivet och samverkande 
myndigheter.  

AME Mosjön har per 2022 en ökning av handledarstöd (beroende både på 
individ och utifrån nya regler från Arbetsförmedlingen) som på helåret 
innebär 180 tkr. Vi ser i omförhandlingar av avtal med Arbetsförmedlingen 
även nu under hösten möjligheter att kunna öka handledarstöd med 
omkring 120 tkr ytterligare. Stödet är varaktigt enligt vår bedömning. Under 
2022 har vi genomfört omfattande förändringar i verksamheten, därtill har vi 
lyckats slussa människor till annan sysselsättning. Det här kräver aktivt och 
närvarande ledarskap så som också handledarbehovet visar i bedömning 
från Arbetsförmedlingen.  

Verksamhetens behov bedömer vi innebära en ökad arbetsledning och 
personalbehovsanmälan för att varaktigt stärka organisationen är således 
föreslaget.  

Dagens sammanträde 
Personalchefen föredrar ärendet. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige att tjänsten får inrättas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-11 

Beslutet skickas till 
Personalchef 
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Personalkontoret /Adressat/ 
Ewa Daniels-Wik 
ewa.daniels-wik@malung-salen.se 
0280-18108  

Dnr KS/2022:570 

Kompletterande handlingar till ärende KS/2022:570 Arbetsledare 
Mosjön  

Bakgrund  
Utifrån att ärende KS/2022:570 beslutades av Kommunstyelsen föreslå 
avslag för personalbehovsanmälan i Kommunfullmäktige kompletteras 
handling med riskbedömning samt ekonomisk kalkyl för inrättande av tjänst 
som arbetsledare vid AME Mosjön.  

Riskbedömning  
I enlighet med bilaga har riskbedömning genomförts avseende 
nulägesbilden gällande arbetsledande funktion vid AME Mosjön. 
Riskbedömningen är genomförd ur ett arbetsmiljöperspektiv.  

Riskbedömningen påvisar att nuvarande arbetsledning med en 
arbetsledare och en enhetschef inte är tillräcklig för att kunna möta 
volymen medarbetare och deltagare som har sin sysselsättning vid AME 
Mosjön. I dagsläget finns drygt 20 medarbetare vid AME Mosjön med olika 
typer av arbetsmarknadspolitiska insatser i form av lönebidrag (samt i 
många fall handledarstöd). Därtill har vi deltagare som via samverkan med 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna eller annan aktör 
har sin sysselsättning på enheten (med således statligt finansierad 
inkomst). Enheten har i verksamheten flera inriktningar och arbete 
förekommer såväl på enheten i olika lokaler som också ute i andra 
kommunala verksamheter eller liknande. Varje medarbetare eller deltagare 
har stort behov av handledning i vardagen. Utan närvarande handledning 
riskeras individens trygghet på arbetet likväl som arbetsmiljö. Utifrån 
nuvarande regler finns också möjlighet att få stöd från Arbetsförmedlingen i 
form av handledarbidrag, således finns också krav på verksamheten att 
tillse behovet av handledning.  

Ekonomisk analys  
AME Mosjön kommer för 2022 att ha ett ekonomiskt gott resultat. Detta till 
följd av omfattande arbete med arbetsmiljö, struktur och tydlighet. En 
förutsättning för att vi ska kunna fortsätta skapandet av sysselsättning för 
individer som annars riskerar att stå utan aktivitet är att vi har tillgång till 
relevant arbetsledning på enheten. Om vi inte kan tillse handledningen får 
vi initialt återlämna nu förhandlat handledarstöd från Arbetsförmedlingen 
och därtill inte har möjlighet att bereda platser för sysselsättning. Det kan 
innebära att vi behöver avbryta ny löpande avtal om lönebidrag med 
hänvisning till arbetsledningssituationen. Inför 2023 avser AME Mosjön 
minska sina kostnader och öka intäkter avseende statligt stöd.  
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Utökning av 1 heltid arbetsledare kostnad inkl PO omkring 550 tkr per år.  
Handledarstöd Arbetsförmedlingen (nytecknade) 11 st a´ 5tkr per månad 
(660 tkr per år). Dessa är uppskattningsvis fördelade om 8 handledarstöd 
avseende aktuell tjänst som arbetsledare (480 tkr/år). Således saknas 
finansiering om 70 tkr vilka vi med årets resultat kan konstatera att rutiner 
för inköp med enkelhet besparar oss per år. Under kommande år kommer 
Personalkontoret varvid AME Mosjön organiseras inte att återbesätta tjänst 
under delar av året för tjänstledighet vilket innebär besparing. Därtill 
kommer ytterligare 5 medarbetare vars bidrag kommande år löper ut kunna 
generera ökade handledarintäkter vilket innebär att full kostnadsteckning 
finnes för utökningen. Ytterligare 5 handledarstöd skulle innebär intäkter på 
300 tkr under 2023.  

För individ som kan möjliggöras anställning genom lönebidrag eller 
placering via Försäkringskassan eller Region Dalarna finns möjlighet till 
egen försörjning. Många av de som är aktuella för sysselsättning via AME 
Mosjön eller som idag har sysselsättning vid AME Mosjön riskerar att utan 
sysselsättningen uppbära försörjningsstöd via IFO. Personalkontoret ordnar 
även 2022 en framtidsverkstad för sysselsättning där AME-frågor står i 
centrum likväl som sysselsättning och egen försörjning.  

Bilaga 
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Personalkontoret Kommunstyrelsen 
Ewa Daniels-Wik 
ewa.daniels-wik@malung-salen.se 
0280-18108  

Dnr KS/2022:570 

Arbetsledare AME Mosjön 

Förslag till beslut 
Tjänsten får tillsättas. Ärendet avgörs i enlighet med delegationsordning för 
inrättande av tjänst.  

Beskrivning av ärendet 
Tjänsten har placering på: Arbetsmarknadsenheten AME Mosjön.  
Arbetsuppgifterna omfattar: Arbetsmarknadsenheten Mosjön har i 
dagsläget drygt 20 medarbetare. Samtliga har anpassade arbeten inom 
ramen för arbetsmarknadsenhetens uppdrag. De flesta med lönestöd via 
Arbetsförmedlingen och andra placerade i samverkan med 
Försäkringskassan eller Region Dalarna. Vi ser stora möjligheter att 
framledes kunna sysselsätta personer via IFO vid AME Mosjön.  

Enheten har under senare tid arbetat mycket aktivt för att skapa en god 
arbetsmiljö och god struktur som lever upp till de krav som ställs från 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, bland annat gällande tillgång 
till arbetsledning och handledning. I dagsläget finns en enhetschef samt en 
arbetsledare vid AME Mosjön. För att kunna säkerställa en god arbetsmiljö 
och nära arbetsledning för de som idag finns vid enheten och därtill öppna 
för utökat samarbete för sysselsättning finns behov av att tillsätta ytterligare 
en arbetsledare. Arbetsledarens tjänst skulle till största del finansieras av 
handledningsstöd via Arbetsförmedlingen och därtill finns möjlighet att öka 
intäkter för att ekonomiskt klara resterande del. Således skulle inte 
tillsättningen innebära ekonomiska konsekvenser för befintlig ram.  

Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: 2023-02-15 
Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100% 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 
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Personalkontoret Kommunstyrelsen 
Ewa Daniels-Wik 
ewa.daniels-wik@malung-salen.se 
0280-18108  

Dnr KS/2022:570  

Arbetsledare Mosjön 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av underlaget. 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsmarknadsenheten Mosjön är en del av totalt tre grenar inom 
AME-verksamheten i Malung-Sälens kommun. I dagsläget finns 23 personer 
som har sin sysselsättning vid Mosjön. Totalt i dagsläget finns omkring 40 
personer i olika sysselsättningar via AME-verksamheterna.  

AME Mosjön har i dagsläget en verksamhetsinriktning på snickeri, 
service/stöd internt, vedhantering och legouppdrag. Vi ser för närvarande ett 
stort tryck på platser inom AME-verksamheten och ett fördjupat samarbete 
med RoA-projektet och IFO innebär ett inflöde generellt. Sedan hösten 2021 
arbetar vi med framtidsverkstad som ett sätt att skapa samverkan mellan 
förvaltningar, näringslivet och samverkande myndigheter.  

AME Mosjön har per 2022 en ökning av handledarstöd (beroende både på 
individ och utifrån nya regler från Arbetsförmedlingen) som på helåret 
innebär 180 tkr. Vi ser i omförhandlingar av avtal med Arbetsförmedlingen 
även nu under hösten möjligheter att kunna öka handledarstöd med omkring 
120 tkr ytterligare. Stödet är varaktigt enligt vår bedömning. Under 2022 har 
vi genomfört omfattande förändringar i verksamheten, därtill har vi lyckats 
slussa människor till annan sysselsättning. Det här kräver aktivt och 
närvarande ledarskap så som också handledarbehovet visar i bedömning 
från Arbetsförmedlingen.  

Verksamhetens behov bedömer vi innebära en ökad arbetsledning och 
personalbehovsanmälan för att varaktigt stärka organisationen är således 
föreslaget.  

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-02-07 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 27
Inrättande av resursgrupp inom LSS - åtgärder för budget i
balans (KS/2022:721)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fyra (4) tjänster av bemanningens 12 konverteras till resursgrupp inom

LSS-verksamheten.
2. Förändringen ska inrymmas inom befintlig budget.

Beskrivning av ärendet 
Under arbetet med heltid som norm har förslag väckts om att inrätta en 
resursgrupp inom LSS-verksamheterna. Bemanningsenheten kan inte 
tillgodose LSS-verksamheterna med poolpersonal eller timvikarier med rätt 
kompetens i den omfattning som krävs. Under flera år har en stor andel av 
alla arbetstimmar utförts av tillfälligt anställda. Fyllnads- och övertid 
används i betydande omfattning. LSS-verksamheterna är små enheter. 
Därför kan man inte i samma utsträckning som inom äldreomsorg lägga in 
så kallad resurstid på enheternas scheman. Risken skulle vara att tiden inte 
kan användas effektivt för att ersätta frånvaro. En resursgrupp skulle ge 
heltidsanställningar och minska behovet timavlönade samt fyllnads- och 
övertid. En resursgrupp kan göra det möjligt att skapa en stabilare 
bemanning och en bättre kontinuitet. Vidare skapar det förutsättning för att 
verksamheterna har personal med god kunskap om 
funktionsvariationsområdet och de särskilda behov som brukarna inom LSS 
har. 

Under arbetet har ett förslag arbetats fram att inrätta en resursgrupp 
omfattande fyra årsarbetare. Hittills under 2022 har verksamheterna totalt 
använt sig av 11,19 timavlönade årsarbetare. Tillkommer fyllnads- och 
övertid omfattade 2,76 årsarbetare.  

MBL 19§ information har genomförts.  
Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamheten ur ett 
arbetsmiljöperspektiv har genomförts tillsammans med skyddsombud i 
LSS-verksamheterna. 
MBL §11 kommer att genomföras innan kommunfullmäktige. 

Socialnämnden föreslår 2022-11-09 § 95 kommunfullmäktige att LSS 
verksamheterna får inrätta en resursgrupp bestående av 4 årsarbetare. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17 lämnade ärendet vidare till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut och bjöd in socialchef Marie 
Olsson att delta på kommunstyrelsens sammanträde för att informera i 
ärendet då man bland annat ville veta om ärendet rörde nya tjänster.  

Dagens sammanträde 
Socialchefen föredrar ärendet. 

Carina Albertsson (S) yrkar på beslutsformuleringen att fyra (4) tjänster av 
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-02-07 2

Justerare Utdragsbestyrkande

bemanningens 12 konverteras till resursgrupp inom LSS-verksamheten. 
Förändringen innebär ingen utökning budgetmässigt. 

Ordföranden framför att man utgår från att bemanningen håller tilldelad 
budget. 

Thomas Ericsson (L) yrkar bifall till Carina Albertssons (S) förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att fyra (4) tjänster av bemanningens 12 konverteras till 
resursgrupp inom LSS-verksamheten samt att förändringen ska inrymmas 
inom befintlig budget. 

Beslutsunderlag 
Bifogad fil med data som insamlats av projektledare inom Alamanco 
beskriver volymen av utförda timmar inom verksamheterna och vilken typ 
av anställning och ersättning som utgått för timmarna. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Avdelningschef Anna-Karin Nygårdhs 
Avdelningschef Anna Jonsson 
Socialchef Marie Olsson 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 15
Inrättande av resursgrupp inom LSS - åtgärder för budget i
balans (KS/2022:721)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Under arbetet med heltid som norm har förslag väckts om att inrätta en 
resursgrupp inom LSS-verksamheterna. Bemanningsenheten kan inte 
tillgodose LSS-verksamheterna med poolpersonal eller timvikarier med rätt 
kompetens i den omfattning som krävs. Under flera år har en stor andel av 
alla arbetstimmar utförts av tillfälligt anställda. Fyllnads- och övertid 
används i betydande omfattning. LSS-verksamheterna är små enheter. 
Därför kan man inte i samma utsträckning som inom äldreomsorg lägga in 
så kallad resurstid på enheternas scheman. Risken skulle vara att tiden inte 
kan användas effektivt för att ersätta frånvaro. En resursgrupp skulle ge 
heltidsanställningar och minska behovet timavlönade samt fyllnads- och 
övertid. En resursgrupp kan göra det möjligt att skapa en stabilare 
bemanning och en bättre kontinuitet. Vidare skapar det förutsättning för att 
verksamheterna har personal med god kunskap om 
funktionsvariationsområdet och de särskilda behov som brukarna inom LSS 
har. 

Under arbetet har ett förslag arbetats fram att inrätta en resursgrupp 
omfattande fyra årsarbetare. Hittills under 2022 har verksamheterna totalt 
använt sig av 11,19 timavlönade årsarbetare. Tillkommer fyllnads- och 
övertid omfattade 2,76 årsarbetare.  

MBL 19§ information har genomförts.  
Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamheten ur ett 
arbetsmiljöperspektiv har genomförts tillsammans med skyddsombud i 
LSS-verksamheterna. 
MBL §11 kommer att genomföras innan kommunfullmäktige. 

Socialnämnden föreslår 2022-11-09 § 95 kommunfullmäktige att LSS 
verksamheterna får inrätta en resursgrupp bestående av 4 årsarbetare. 

Dagens sammanträde 
Arbetsutskottet bjuder in socialchefen att delta på kommunstyrelsens 
sammanträde och informera i ärendet. Bland annat vill man veta om 
ärendet rör nya tjänster. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 
Bifogad fil med data som insamlats av projektledare inom Alamanco 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17 2

Justerare Utdragsbestyrkande

beskriver volymen av utförda timmar inom verksamheterna och vilken typ 
av anställning och ersättning som utgått för timmarna. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Avdelningschef Anna-Karin Nygårdhs 
Avdelningschef Anna Jonsson 
Socialchef Marie Olsson 



Tjänsteutlåtande 
Sida 

2022-10-05 1
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Socialförvaltningen  Socialnämnden 
Anna-Karin Nygårdhs 
anna-karin.nygardhs@malung-salen.se 
0280-184 34  

Dnr SN/2022:280 

Inrättande av resursgrupp inom LSS 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att LSS verksamheterna får 
inrätta en resursgrupp bestående av 4 årsarbetare. 

Beskrivning av ärendet 
Under arbetet med heltid som norm har förslag väckts om att inrätta en 
resursgrupp inom LSS-verksamheterna. Bemanningsenheten kan inte 
tillgodose LSS-verksamheterna med poolpersonal eller timvikarier med rätt 
kompetens i den omfattning som krävs. Under flera år har en stor andel av 
alla arbetstimmar utförts av tillfälligt anställda. Fyllnads- och övertid används 
i betydande omfattning. LSS-verksamheterna är små enheter. Därför kan 
man inte i samma utsträckning som inom äldreomsorg lägga in så kallad 
resurstid på enheternas scheman. Risken skulle vara att tiden inte kan 
användas effektivt för att ersätta frånvaro. En resursgrupp skulle ge 
heltidsanställningar och minska behovet timavlönade samt fyllnads- och 
övertid. En resursgrupp kan göra det möjligt att skapa en stabilare 
bemanning och en bättre kontinuitet. Vidare skapar det förutsättning för att 
verksamheterna har personal med god kunskap om 
funktionsvariationsområdet och de särskilda behov som brukarna inom LSS 
har. 

Under arbetet har ett förslag arbetats fram att inrätta en resursgrupp 
omfattande fyra årsarbetare. Hittills under 2022 har verksamheterna totalt 
använt sig av 11,19 timavlönade årsarbetare. Tillkommer fyllnads- och 
övertid omfattade 2,76 årsarbetare.  

MBL 19§ information har genomförts.  
Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamheten ur ett 
arbetsmiljöperspektiv har genomförts tillsammans med skyddsombud i 
LSS-verksamheterna. 
MBL §11 kommer att genomföras innan kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Bifogad fil med data som insamlats av projektledare inom Alamanco 
beskriver volymen av utförda timmar inom verksamheterna och vilken typ av 
anställning och ersättning som utgått för timmarna. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Avdelningschef Anna-Karin Nygårdhs 
Avdelningschef Anna Jonsson 
Socialchef Marie Olsson



Till 
Avdelningschef  
Anna-Karin Nygårdhs 
IFO/LSS 
Malung- Sälens kommun 

Bemanningsunderlag för inrättande av en resursgrupp inom LSS-verksamheterna 

Syfte: Under arbetet med heltid som norm har förslag väckts om att inrätta en resursgrupp 
inom LSS-verksamheterna. Under flera år har en stor andel av alla arbetstimmar utförts av 
tillfälligt anställda. Fyllnads- och övertid används i betydande omfattning. LSS-
verksamheterna är små enheter. Därför kan man inte i samma utsträckning som inom 
äldreomsorg lägga in sk. resurstid på enheternas scheman. Risken skulle vara att tiden inte 
kan användas effektivt för att ersätta frånvaro. En resursgrupp skulle ge heltidsanställningar 
och minska behovet timavlönade samt fyllnads- och övertid. 

Under arbetet har ett förslag om att inrätta en resursgrupp omfattande fyra årsarbetare. 
Främst p.g.a. pandemin har detta inte kunnat genomföras. Nu finns andra förutsättningar. 
Underlaget som presenteras nedan syftar till att ge data som kan ligga till grund för 
kommande beslut. 

Kommentar: Under året var det en stor omfattning av tillfälliga arbetsinsatser. 11,19 åa 
timavlönade. Det var samma omfattning under 2021.Fyllnads- och övertid omfattade hela 
2,76 åa. Totalt 19,51 åa var tillfälliga arbetsinsatser. En resursgrupp kan göra det möjligt att 
skapa en stabilare bemanning och en bättre kontinuitet. Det finns utrymme för en 
resursgrupp som är större än 4 årsarbetare. 

Visstid, timavlönade samt fyllnads- och övertid, antal årsarbetare
Tidsperiod jan- aug  2022
Enhet  Timavlönade   Visstid Fylln. Ötid   Summa
Linden 2,74 0,35 0,17 3,26
Vågen 0,06 0,53 0,19 0,78
Björkbacken 2,6 0,33 0,46 3,39
Rubinen 0,94 3,55 0,84 5,33
Pers.ass. 2,92 0,8 0,81 4,53
Lyran 1,93 0 0,29 2,22
Summa 11,19 5,56 2,76 19,51



Boendestöd 

Kommentar: Hög sjukfrånvaro. Visstid, timavlönade och fyllnads-övertid motsvarar 29,12% 
av arbetstimmarna. Under 2021 var andelen 25,88%. 

Summering Boendestöd, LSS
Tidredovisning
Tidsperiod jan-aug 2022
Tidredovisning  tillsvidareanställda Faktiskt antal arbetade timmar Budget åa

  jan-aug 2022   jan-aug 2022 Linden 9,55 9,55
  Timmar   Procent   Timmar   Procent Vågen 5,5 5,5

Ord. Arbtid. 18 682,92 100 14,59 åa Tillsvidare 12556,69 70,88 9,8 åa Summa 15,05 15,05
Semester 2716,72 14,54 Pool
Sjukfrånvaro 3080,79 16,49 Visstid 1119,7 6,32 0,87 åa
Lagstadgad ledigh. 158,08 0,85 Timavlönade 3578,5 20,2 2,79 åa
Övrig frånvaro 170,64 0,91 Fylln o ötid 459,72 2,6 0,36 åa
Frånvaro totalt 6126,23 32,79 4,78 åa Summa 17714,61 100 13,83 åa
Arbetad tid 12556,69 67,21 9,8 åa Bem.balans 968,26   0,76 åa
Fylln. o ötid 420,77 2,25 0,33 åa
Arb.tid inkl fy ötid 12977,46 69,46 10,13 åa

Tidredovisning Boendestöd Linden
Tidsperiod jan-aug 2022
Tidredovisning  tillsvidareanställda Faktiskt antal arbetade timmar

  jan-aug 2022   jan-aug 2022
  Procent   Timmar   Procent

Ord. Arbtid. 13203,74 100 10,31 åa Tillsvidare 8930,72 68,15 6,97 åa
Semester 1928,05 14,6 Pool
Sjukfrånvaro 2067,75 15,66 Visstid 447,12 3,41 0,35 åa
Lagstadgad ledigh. 158,08 1,2 Timavlönade 3504 26,74 2,74 åa
Övrig frånvaro 119,14 0,9 Fylln o ötid 222,22 1,7 0,17 åa
Frånvaro totalt 4273,02 32,36 3,34 åa Summa 13104,06 100 10,23 åa
Arbetad tid 8930,72 67,64 6,97 åa Bem.balans 99,63 0,08 åa
Fylln. o ötid 183,27 1,39 0,14 åa
Arb.tid inkl fy ötid 9113,99 69,03 7,11 åa
Budget: 9,55 åa
8 492 000: 10 åa= 849 200 kr per åa.



Boende särskild service 

Kommentar: Visstid, timavlönade samt fyllnads- övertid motsvarar 39,03 % av 
arbetstimmarna.2021 var det 36%. Den höga andelen visstidsanställda kan inte behållas när 
den nya LAS har trätt i kraft. Fyllnads- och övertid motsvarar 1,3 åa. De röda siffrorna visar 
att det inte är balans i bemanningen. Fler arbetstimmar har satts in än det som krävts för att 
ersätta de tillsvidareanställdas frånvaro. 

Tidredovisning Boendestöd Vågen
Tidsperiod jan-aug 2022
Tidredovisning  tillsvidareanställda Faktiskt antal arbetade timmar

  jan-aug 2022   jan-aug 2022
  Timmar   Procent   Timmar   Procent

Ord. Arbtid. 5479,18 100 4,28 åa Tillsvidare 3625,97 78,65 2,83 åa
Semester 788,67 14,39 Pool
Sjukfrånvaro 1013,04 18,49 Visstid 672,58 14,59 0,53 åa
Lagstadgad ledigh. 0 Timavlönade 74,5 1,62 0,06 åa
Övrig frånvaro 51,5 0,94 Fylln o ötid 237,5 5,15 0,19 åa
Frånvaro totalt 1853,21 33,82 1,45 åa Summa 4610,55 100,01 3,6 åa
Arbetad tid 3625,97 66,16 2,83 åa Bem.balans 868,63 0,68 åa
Fylln. o ötid 237,5 4,33 0,19 åa
Arb.tid inkl fy ötid 3863,47 70,51 3,02 åa
Budget: 5,5 åa
3 246 000 : 5,2 åa= 624 231 kr per åa

Summering Boende med särskild service
Tidredovisning
Tidsperiod jan-aug 2022
Tidredovisning  tillsvidareanställda Faktiskt antal arbetade timmar Budget åa

  jan-aug 2022   jan-aug 2022 Björkängen 9,63
  Timmar   Procent   Timmar   Procent Rubinen 13

Ord. Arbtid. 22914,88 100 17,89 åa Tillsvidare 17483,31 60,97 13,65 åa Summa 22,63
Semester 2758,44 12,04 Pool
Sjukfrånvaro 1778,7 7,76 Visstid 4979,15 17,36 3,89 åa
Lagstadgad ledigh. 543,76 2,37 Timavlönade 4541,75 15,84 3,55 åa
Övrig frånvaro 350,67 1,53 Fylln o ötid 1670,8 5,83 1,3 åa
Frånvaro totalt 5431,57 23,7 4,24 åa Summa 28675,01 100,00 22,39 åa
Arbetad tid 17483,31 76,3 13,65 åa Bem.balans 5820,1   4,54 åa
Fylln. o ötid 1658,02 7,24 1,29 åa
Arb.tid inkl fy ötid 19141,33 83,53 14,94 åa



Tidredovisning Björkbacken
Tidsperiod jan-aug 2022
Tidredovisning  tillsvidareanställda Faktiskt antal arbetade timmar

  jan-aug 2022   jan-aug 2022
  Timmar   Procent   Timmar   Procent

Ord. Arbtid. 11127,98 100 8,69 åa Tillsvidare 7915,63 64,52 6,18 åa
Semester 1490,72 13,4 Pool
Sjukfrånvaro 1369,13 12,3 Visstid 427,65 3,49 0,33 åa
Lagstadgad ledigh. 131 1,18 Timavlönade 3332,75 27,16 2,6 åa
Övrig frånvaro 221,5 1,99 Fylln o ötid 593 4,83 0,46 åa
Frånvaro totalt 3212,35 28,87 2,51 åa Summa 12269,03 100,00 9,58 åa
Arbetad tid 7915,63 71,13 6,18 åa Bem.balans 1141,05   0,89 åa
Fylln. o ötid 561,5 5,05 0,44 åa
Arb.tid inkl fy ötid 8477,13 76,18 6,62 åa
Budget: 9,53 åa
5 952 000: 9,53åa=  624 554 kr per åa

Tidredovisning Rubinen
Tidsperiod jan-aug 2022
Tidredovisning  tillsvidareanställda Faktiskt antal arbetade timmar

  jan-aug 2022   jan-aug 2022
  Timmar   Procent   Timmar   Procent

Ord. Arbtid. 11786,9 100 9,2 åa Tillsvidare 9567,68 58,32 7,47 åa
Semester 1267,72 10,76 Pool
Sjukfrånvaro 409,57 3,47 Visstid 4551,5 27,74 3,55 åa
Lagstadgad ledigh. 412,76 3,5 Timavlönade 1209 7,37 0,94 åa
Övrig frånvaro 129,17 1,1 Fylln o ötid 1077,8 6,57 0,84 åa
Frånvaro totalt 2219,22 18,83 1,73 åa Summa 16405,98 100,00 12,81 åa
Arbetad tid 9567,68 81,17 7,47 åa Bem.balans 4679,05   3,65 åa
Fylln. o ötid 1096,52 9,3 0,86 åa
Arb.tid inkl fy ötid 10664,2 90,48 8,33 åa
Budget: 13åa
4 712 000 :8  åa= 589 000 kr per åa



Personlig assistans 

Kommentar; De tillfälliga arbetsinsatserna motsvarar 27,3 %. 2021 var andelen 19,4%. 
Fyllnads- och övertid motsvarar 1,06 åa. 

Lyran 

Kommentar: Timavlönade samt fyllnads- och övertid utgör 37,62% av arbetstimmarna.2021 
var andelen 39,46%. 

Med vänlig hälsning 

Lars-Åke Almqvist 
Alamanco AB 

Tidredovisning Personlig assistans
Tidsperiod jan-aug 2022
Tidredovisning  tillsvidareanställda Faktiskt antal arbetade timmar

  jan-aug 2022   jan-aug 2022
  Timmar   Procent   Timmar   Procent

Ord. Arbtid. 25475,47 100 19,89 åa Tillsvidare 20563,14 72,69 16,05 åa
Semester 2801,98 11 Pool
Sjukfrånvaro 1245,56 4,89 Visstid 1383,38 4,89 1,08 åa
Lagstadgad ledigh. 666,54 2,62 Timavlönade 4979,88 17,6 3,89 åa
Övrig frånvaro 198,25 0,78 Fylln o ötid 1361,5 4,81 1,06 åa
Frånvaro totalt 4912,33 19,28 3,84 åa Summa 28287,9 99,99 22,08 åa
Arbetad tid 20563,14 80,72 16,05 åa Bem.balans 2812,43   2,2 åa
Fylln. o ötid 1317,5 5,17 1,03 åa
Arb.tid inkl fy ötid 21880,64 85,89 17,08 åa
21,14 åa i budget 22,14 åa totalt
12 680 000 : 21,14 åa= 599 811 kr per åa

Tidredovisning Lyran Korttidsboende
Tidsperiod jan-aug 2022
Tidredovisning  tillsvidareanställda Faktiskt antal arbetade timmar

  jan-aug 2022   jan-aug 2022
  Timmar   Procent   Timmar   Procent

Ord. Arbtid. 6256,08 100 4,88 åa Tillsvidare 4708,88 62,37 3,66 åa
Semester 600,31 9,6 Pool
Sjukfrånvaro 201,93 3,23 Visstid 0
Lagstadgad ledigh. 189,04 3,02 Timavlönade 2468,88 32,7 1,93 åa
Övrig frånvaro 555,92 8,89 Fylln o ötid 371,73 4,92 0,29 åa
Frånvaro totalt 1547,2 24,73 1,21 åa Summa 7549,49 99,99 5,89 åa
Arbetad tid 4708,88 75,27 3,66 åa Bem.balans 1304,91   1,02 åa
Fylln. o ötid 371,73 5,94 0,29 åa
Arb.tid inkl fy ötid 5080,61 81,21 3,97 åa
Budget: 5,5 åa
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Informationsprotokoll MBL §19 

Parter 
För arbetsgivarsidan För arbetstagarsidan 
Malung-Sälens kommun Kommunal 

Ärende 
Förändringar inom LSS- Införande av resursgrupp samt önskemål om lokalt kollektivavtal 
kring reviderad jour 

Datum Plats 

2021-12-22 Via teams/Resurs Malung 
Närvarande Närvarande: 
Marianne Jonsson Lill, enhetschef 
Ewa Daniels Wik , personalchef 

Karl Holland 
Carola Ivarsson 

Protokollförare Justerare 
Ewa Daniels Wik Karl Holland  

Marianne Jonsson Lill 

§1
Arbetsgivaren beskriver behov av följande två åtgärder kopplat till arbetet med
projekt Bemanna Rätt (med stöd av Alamanco) inom LSS-verksamhetsområde:

Införande av resursgrupp inom LSS 

Önskemål om lokalt kollektivavtal avseende reviderad jour för verksamheter som 
i dagsläget har sovande natt med tillämpning bilaga J (AB) 

Målsättningen med ovan åtgärder är att skapa god bemanningssituation inom LSS 
samt möjliggöra heltid som norm.  

§2
Införandet av resursgrupp inom LSS
Under förutsättning att pandemin inte längre är en del av vår vardag och vi kan
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tillämpa rotationstjänstgöring åter där medarbetare och vikarier arbetar i flera 
verksamheter finns behov av att inrätta resursgrupp inom LSS. Förslaget innebär 
att det finns medarbetare som är väl kända med flera av våra verksamheter inom 
LSS och som klarar av att axla rollen som ordinarie medarbetare vid frånvaro eller 
behov av förstärkning tillfälligt. Syftet är att trygga upp våra LSS-verksamheter 
då vi i dagens bemanningspool har en lite annan inriktning på våra vikarier än vad 
som är behovet inom LSS verksamhetsområde. Förslaget är en av åtgärderna för 
att skapa en trygg bemanningssituation i den sköra LSS-verksamheten.  

I dialog med Kommunal enas vi om följande: 

- Rekrytering av resursgrupp kommer ske internt i första hand,
återbesättningar rekryteras externt eller i de fall vi ej lyckas rekrytera till
resursgrupp internt görs detta externt.

- Vi behöver se över avtal för dem som blir resursgrupp inom LSS (likt
poolavtal).

- Förändringen syftar ej till neddragning i ordinarie verksamhet och någon
risk för övertalighet utifrån nuvarande förutsättningar anses ej föreligga.

§3
Önskemål om lokalt kollektivavtal avseende reviderad jour för verksamheter som
i dagsläget tillämpar bilaga J (AB)
För att möjliggöra heltid som norm och värna en god arbetsmiljö finns förslag
framtaget kring inrättande av reviderad jour för verksamheter som idag tillämpar
bilaga J (AB). Förslaget innebär att samtliga som i dag arbetar på bilaga J övergår
till lokalt kollektivavtal om reviderad jour. Reviderad jour innebär att individen
får tillgodoräkna sig alla arbetade timmar som arbetad tid (ej jour del av natt) men
dock utan rätt till OB för de timmar som nattvilan sker.

Arbetsgivaren och Kommunal ser gemensamt positivt på frågan kring reviderad 
jour som strategisk åtgärd för att möjliggöra god arbetsmiljö samt heltid som 
norm.  

§4
Informationen förklaras avslutad.

Arbetsgivaren kommer bjuda in till risk-och konsekvensanalys i ärendet innan det 
slutligt förhandlas.  
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Malung den 

_______________________ 

Marianne Jonsson Lill, Malung-Sälens kommun 

_______________________ 

Karl Holland, Kommunal 



Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamheten ur ett arbetsmiljöperspektiv 

Vilken organisatorisk enhet berörs av ändringen:  Socialförvaltningen LSS 

Vilka arbetstagare/grupper av arbetstagare berörs:   Medarbetare, administratör och enhetschefer LSS 

Beskriv planerad ändring, bakgrund och syfte (sammanfattning): 

Införande av resursgrupp/vikariepool inom LSS bestående av 4 årsarbetare 

Ändringen omfattar i huvudsak (flera alternativ kan anges): 

☐Ombyggnad av befintliga lokaler ☐Nybyggnation/lokalbyte
☒Personalförändringar/omorganisation ☐Förändrade arbetstider
☒Ändrade arbetsuppgifter ☒Utökat arbetsinnehåll
☐Ny teknik ☐Nya kemiska produkter
☐Förändrad arbetsutrustning ☐Annat  Klicka här för att ange text.

Deltagare vid riskbedömning: Helle Westman enhetschef LSS, Monica Frisén enhetschef LSS, Ulla Lindberg skyddsombud, Mikael Holmström 
skyddsombud,  

Datum för riskbedömning:  2022- 

Underskrifter: 

Signatur – ansvarig chef Signatur - skyddsombud 



Risk- och konsekvensbedömning Handlingsplan 

Beskrivning av de risker som ändringen 
medför 
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Åtgärder – vad som ska göras för att 
ta bort/minska risken och främja 
arbetsmiljön 

Ansvarig 
för åtgärd 

Klart 
datum 

Åtgärd 
uppföljd 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Utökade arbetsuppgifter administratör och 
enhetschef 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Uppdatera arbetsbeskrivningar 
enhetschef och administratör 
Ev utökning av administratör 

Avdchef, 
ec admin, 

Koll på ekonomiska konsekvenser ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Enhetschef/administratör kan göra 
bedömningar om förkortade pass eller 
0-vik är möjliga. De har även koll på
om ordinarie personal har behov av
att göra extra pass.

Ec, admin 

Otydligt arbetsuppgifter bemanning och 
resurspool 

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Uppdatera och förtydliga 
bemanningen och resursgruppens 
uppdrag 

Ec, avd 
chef, ec 
admin, ec 
bemanning 

Brist på vikarier på enskilda enheter ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Resursgruppen ska vara inskolade på 
alla enheter inom LSS 

EC, admin 



Rekrytering av personal till resursgrupp med 
rätt kompetens, delegation, språk 

☐ ☐ ☒ ☐ ☐ Annonsering med tydlig 
kompetensprofil 

EC 

Planering schema och arbetstid för 
resursgruppen 

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Resursgruppen bör/ska ha schema i 
god tid. Med möjlighet till förändring 
med kort varsel. 
Se över tillämpningsanvisning 

EC 
Alla 
medarbeta
re 
Kommunal 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Använd riskbedömningsmatrisen som hjälpmedel vid bedömning av risker. 





Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-19 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 146
Inrättande av resursgrupp inom LSS - åtgärder för budget i
balans (SN/2022:280)

Arbetsutskottets förslag till Socialnämnden 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att LSS-
verksamheterna får inrätta en resursgrupp bestående av 4 årsarbetare. 

Beskrivning av ärendet 
Under arbetet med heltid som norm har förslag väckts om att inrätta en 
resursgrupp inom LSS-verksamheterna. Bemanningsenheten kan inte 
tillgodose LSS-verksamheterna med poolpersonal eller timvikarier med rätt 
kompetens i den omfattning som krävs. Under flera år har en stor andel av 
alla arbetstimmar utförts av tillfälligt anställda. Fyllnads- och övertid 
används i betydande omfattning. LSS-verksamheterna är små enheter. 
Därför kan man inte i samma utsträckning som inom äldreomsorg lägga in 
så kallad resurstid på enheternas scheman. Risken skulle vara att tiden inte 
kan användas effektivt för att ersätta frånvaro. En resursgrupp skulle ge 
heltidsanställningar och minska behovet timavlönade samt fyllnads- och 
övertid. En resursgrupp kan göra det möjligt att skapa en stabilare 
bemanning och en bättre kontinuitet. Vidare skapar det förutsättning för att 
verksamheterna har personal med god kunskap om 
funktionsvariationsområdet och de särskilda behov som brukarna inom LSS 
har. 

Under arbetet har ett förslag arbetats fram att inrätta en resursgrupp 
omfattande fyra årsarbetare. Hittills under 2022 har verksamheterna totalt 
använt sig av 11,19 timavlönade årsarbetare. Tillkommer fyllnads- och 
övertid omfattade 2,76 årsarbetare.  

 MBL §19 information har genomförts.
 Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamheten ur ett

arbetsmiljöperspektiv har genomförts tillsammans med skyddsombud i
LSS-verksamheterna.

 MBL §11 kommer att genomföras innan kommunfullmäktige.

Dagens sammanträde 
Avdelningschefen föredrar ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt förslag. 

Beslutsunderlag 
Bifogad fil med data som insamlats av projektledare inom Alamanco 
beskriver volymen av utförda timmar inom verksamheterna och vilken typ 
av anställning och ersättning som utgått för timmarna. 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef A-KN 
Avdelningschef AJ 
Socialchef MO 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämndens arbetsutskott 2022-10-19 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2022-11-09 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 95
Inrättande av resursgrupp inom LSS - åtgärder för budget i balans
(SN/2022:280)

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 
1. LSS-verksamheterna får inrätta en resursgrupp bestående av 4

årsarbetare.

Socialnämndens beslut 
1. Resursgruppen ska, under förutsättning att kommunfullmäktige

beslutar att den ska inrättas, organiseras under enhetschef LSS.

2. Punkten justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet 
Under arbetet med heltid som norm har förslag väckts om att inrätta en 
resursgrupp inom LSS-verksamheterna. Bemanningsenheten kan inte 
tillgodose LSS-verksamheterna med poolpersonal eller timvikarier med rätt 
kompetens i den omfattning som krävs. Under flera år har en stor andel av alla 
arbetstimmar utförts av tillfälligt anställda. Fyllnads- och övertid används i 
betydande omfattning. LSS-verksamheterna är små enheter. Därför kan man 
inte i samma utsträckning som inom äldreomsorg lägga in så kallad resurstid 
på enheternas scheman. Risken skulle vara att tiden inte kan användas 
effektivt för att ersätta frånvaro. En resursgrupp skulle ge heltidsanställningar 
och minska behovet timavlönade samt fyllnads- och övertid. En resursgrupp 
kan göra det möjligt att skapa en stabilare bemanning och en bättre 
kontinuitet. Vidare skapar det förutsättning för att verksamheterna har 
personal med god kunskap om funktionsvariationsområdet och de särskilda 
behov som brukarna inom LSS har. 

Under arbetet har ett förslag arbetats fram att inrätta en resursgrupp 
omfattande fyra årsarbetare. Hittills under 2022 har verksamheterna totalt 
använt sig av 11,19 timavlönade årsarbetare. Tillkommer fyllnads- och övertid 
omfattade 2,76 årsarbetare.  

 MBL §19 information har genomförts.

 Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamheten ur ett
arbetsmiljöperspektiv har genomförts tillsammans med skyddsombud i
LSS-verksamheterna.

 MBL §11 kommer att genomföras innan kommunfullmäktige.

Dagens sammanträde 
Avdelningschefen A-KN föredrar ärendet. Ordföranden finner att 
socialnämnden beslutar enligt ovan. 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2022-11-09 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Bifogad fil med data som insamlats av projektledare inom Alamanco beskriver 
volymen av utförda timmar inom verksamheterna och vilken typ av anställning 
och ersättning som utgått för timmarna. 

Beslutet skickas till 
Avdelningschef A-KN 
Avdelningschef AJ 
Socialchef MO 
Kommunfullmäktig 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-02-07 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 29
Inrättande av tjänst som entreprenadingenjör (KS/2023:43)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Tjänst som entreprenadingenjör får inrättas. 

Beskrivning av ärendet 
Under längre tid har volymen projekt där entreprenadingenjör har viktig roll i 
projekt ökat kraftigt och således har externa konsultstöd tagits in vid 
Service- och teknikförvaltningen. Externa konsultstöd i dessa frågor innebär 
höga kostnader.  Som entreprenadingenjör ansvarar hen för projektering, 
CAD-ritning, entreprenadfrågor, juridik och genomförande. 

Framledes har Service- och teknikförvaltningen fortsatt stor volym projekt 
som ska projekteras, drivas och slutföras där 
entreprenadingenjörskompetens krävs. Intern resurs skulle innebära 
minskade kostnader avsevärt för konsultstöd inom bland annat bygg och 
brandskyddsbeskrivningar.  

Ur ett kostnads- och kvalitetsperspektiv finns således behov av att förstärka 
Service- och teknikförvaltningen med ytterligare kompetens som 
entreprenadingenjör. Tjänsten skulle även kunna  vara en resurs för 
Malungshem vid deras behov av byggkonsult. 

Genom att själva inneha kompetensen värnas kvalitén i projekten och även 
kostnader för konsulter minskar.   

Personalbehovet avser en heltidsanställning, grupp 1 A, med omfattning 
100% och som tillsvidareanställning. 

Dagens sammanträde 
Chefen för service- och teknik föredrar ärendet. 

Anders Rosén (SD) yrkar bifall till förslaget. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2023-01-23 

Beslutet skickas till 
Personalchef 
Chef service- och teknik 
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Tjänsteutlåtande 
Sida 

2023-01-23 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Personalkontoret Kommunstyrelsen 
Ewa Daniels-Wik 
ewa.daniels-wik@malung-salen.se 
0280-18108  

Dnr KS/2023:43 

Tjänsteutlåtande avseende tjänst som entreprenadingenjör till 
Service- och teknikförvaltningen  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen bifaller förslag till inrättande av tjänst som 
entreprenadingenjör. Ärendet avgörs slutligen av Kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Under lägre tid har volymen projekt där entreprenadingenjör har viktig roll i 
projekt ökat kraftigt och således har externa konsultstöd tagits in vid Service- 
och teknikförvaltningen. Externa konsultstöd i dessa frågor innebär höga 
kostnader.  Som entreprenadingenjör ansvarar hen för projektering, 
CAD-ritning, entreprenadfrågor, juridik och genomförande. 

Framledes har Service- och teknikförvaltningen fortsatt stor volym projekt 
som ska projekteras, drivas och slutföras där 
entreprenadingenjörskompetens krävs. Intern resurs skulle innebära 
minskade kostnader avsevärt för konsultstöd inom bland annat bygg och 
brandskyddsbeskrivningar.  

Ur ett kostnads- och kvalitetsperspektiv finns således behov av att förstärka 
Service- och teknikförvaltningen med ytterligare kompetens som 
entreprenadingenjör. Tjänsten skulle även kunna  vara en resurs för 
Malungshem vid deras behov av byggkonsult. 

Genom att själv inneha kompetensen värnar vår kvalité i projekt och även 
kostnader för konsulter minska.   

Personalbehovet avser en heltidsanställning, grupp 1 A, med omfattning 
100% och som tillsvidareanställning.  

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 



Personalbehovsanmälan 
Sida 

2023-01-23 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Kommunstyrelsen 

Dnr KS/2023:43 

Personalbehovsanmälan avseende inrättande av tjänst som 
entreprenadingenjör  

Förslag till beslut 
Tjänsten får inrättas. Slutgiltigt beslut fattas av Kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
Service och teknikförvaltningen anlitar idag flertalet konsulter inom 
framförallt bygg och brandskyddsbeskrivningar. Om den här tjänsten 
inrättas så kommer kostnader för konsulter att minska betydligt. 
Tjänsten skulle även kunna  vara en resurs för Malungshem vid deras 
behov av byggkonsult. 
Tjänsten har placering på: Kommunstyrelsen, Service- och 
teknikförvaltningen 
Arbetsuppgifterna omfattar: Arbete med projektering, Cad-ritning, 
entreprenadfrågor, juridik,  och genomförande.  
Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: snarast 
Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100% 

Beslutsunderlag 

Beslutet skickas till 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-02-07 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 32
Partistöd 2023 (KS/2022:294)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Partistöd för år 2023 utbetalas till Centerpartiet, Liberalerna,

Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna,
Landsbygdspartiet oberoende Malung-Sälen och Vänsterpartiet, i
enlighet med gällande reglemente för partistöd.

2. Partistödet ska utbetalas under januari månad till respektive partis
lokala förening i Malung-Sälens kommun.

3. Samtliga partier som tagit emot lokalt partistöd för år 2023 ska i enlighet
med bestämmelserna i 4 kap. 31 § kommunallagen (2017:725) lämna in
skriftlig redovisning senast den 30 juni 2023.

Beskrivning av ärendet 
Enligt 4 kap 32 § kommunallagen (2017:725) ska kommunfullmäktige fatta 
beslut om att betala ut partistöd minst en gång per år.  
Kommunens reglemente för partistöd föreskriver att partistödet ska betalas 
ut under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige fattade 2022-09-26 § 94 beslut om höjning av det 
lokala partistödet från och med 2023. 

Partistödet består av 
 ett grundstöd, som uppgår till 42 % av ett prisbasbelopp (52 500 kr)

vilket motsvarar 22 050 kronor per parti och år, samt
 ett mandatstöd, som uppgår till 17 % av ett prisbasbelopp (52 500)

vilket motsvarar 8 925 kronor per mandat och år.

Enligt reglementet gäller vidare att en mottagare av partistöd årligen ska 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det 
ändamål som anges i 4 kap 31 § kommunallagen (2017:725). Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen ska enligt 4 
kap 31 § 2st kommunallagen (2017:725) avse perioden 1 januari–31 
december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. Har redovisning och granskningsrapport 
inte lämnats in inom föreskriven tid gäller enligt reglementet att det inte 
utbetalas något stöd för nästkommande år. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2023-01-09 
Reglemente för partistöd i Malung-Sälens kommun 
Beslut KF 2022-09-26 § 94 Lokalt partistöd  
Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 Vänsterpartiet 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 Centerpartiet 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 Liberalerna 

8



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-02-07 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 Socialdemokraterna 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 Moderaterna 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 Sverigedemokraterna 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 Landsbygdspartiet 
oberoende Malung-Sälen 

Beslutet skickas till 
Samtliga partier 
Ekonomichef 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 14
Partistöd 2023 (KS/2022:294)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Partistöd för år 2023 utbetalas till Centerpartiet, Liberalerna,

Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna,
Landsbygdspartiet oberoende Malung-Sälen och Vänsterpartiet, i
enlighet med gällande reglemente för partistöd.

2. Partistödet ska utbetalas under januari månad till respektive partis
lokala förening i Malung-Sälens kommun.

3. Samtliga partier som tagit emot lokalt partistöd för år 2023 ska i enlighet
med bestämmelserna i 4 kap. 31 § kommunallagen (2017:725) lämna in
skriftlig redovisning senast den 30 juni 2023.

Beskrivning av ärendet 
Enligt 4 kap 32 § kommunallagen (2017:725) ska kommunfullmäktige fatta 
beslut om att betala ut partistöd minst en gång per år.  
Kommunens reglemente för partistöd föreskriver att partistödet ska betalas 
ut under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige fattade 2022-09-26 § 94 beslut om höjning av det 
lokala partistödet från och med 2023. 

Partistödet består av 
 ett grundstöd, som uppgår till 42 % av ett prisbasbelopp (52 500 kr)

vilket motsvarar 22 050 kronor per parti och år, samt
 ett mandatstöd, som uppgår till 17 % av ett prisbasbelopp (52 500)

vilket motsvarar 8 925 kronor per mandat och år.

Enligt reglementet gäller vidare att en mottagare av partistöd årligen ska 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det 
ändamål som anges i 4 kap 31 § kommunallagen (2017:725). Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen ska enligt 4 
kap 31 § 2st kommunallagen (2017:725) avse perioden 1 januari–31 
december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. Har redovisning och granskningsrapport 
inte lämnats in inom föreskriven tid gäller enligt reglementet att det inte 
utbetalas något stöd för nästkommande år. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslås kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2023-01-09 
Reglemente för partistöd i Malung-Sälens kommun 
Beslut KF 2022-09-26 § 94 Lokalt partistöd  
Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 Vänsterpartiet 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 Centerpartiet 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 Liberalerna 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 Socialdemokraterna 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 Moderaterna 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 Sverigedemokraterna 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 Landsbygdspartiet 
oberoende Malung-Sälen 

Beslutet skickas till 
Samtliga partier 
Ekonomichef 



Tjänsteutlåtande 
Sida 

2023-01-09 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Nämndskansliet Kommunstyrelsen 
Titti Hedin Kvick 
titti.hedinkvick@malung-salen.se 
0280-18688  

Dnr KS/2022:294 

Partistöd 2023 

Förslag till beslut 
1. Partistöd för år 2023 utbetalas till Centerpartiet, Liberalerna,

Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna,
Landsbygdspartiet oberoende Malung-Sälen och Vänsterpartiet, i
enlighet med gällande reglemente för partistöd.

2. Partistödet ska utbetalas under januari månad till respektive partis lokala
förening i Malung-Sälens kommun.

3. Samtliga partier som tagit emot lokalt partistöd för år 2023 ska i enlighet
med bestämmelserna i 4 kap. 31 § kommunallagen (2017:725) lämna in
skriftlig redovisning senast den 30 juni 2023.

Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 4 kap 32 § kommunallagen (2017:725) ska kommunfullmäktige fatta 
beslut om att betala ut partistöd minst en gång per år.  
Kommunens reglemente för partistöd föreskriver att partistödet ska betalas 
ut under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige fattade 2022-09-26 § 94 beslut om höjning av det lokala 
partistödet från och med 2023. 

Partistödet består av 
 ett grundstöd, som uppgår till 42 % av ett prisbasbelopp (52 500 kr) vilket

motsvarar 22 050 kronor per parti och år, samt
 ett mandatstöd, som uppgår till 17 % av ett prisbasbelopp (52 500) vilket

motsvarar 8 925 kronor per mandat och år.

Enligt reglementet gäller vidare att en mottagare av partistöd årligen ska 
lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det 
ändamål som anges i 4 kap 31 § kommunallagen (2017:725). Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen ska enligt 4 
kap 31 § 2st kommunallagen (2017:725) avse perioden 1 januari–31 
december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. Har redovisning och granskningsrapport inte 
lämnats in inom föreskriven tid gäller enligt reglementet att det inte utbetalas 
något stöd för nästkommande år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2023-01-09 
Reglemente för partistöd i Malung-Sälens kommun 
Beslut KF 2022-09-26 § 94 Lokalt partistöd  



Tjänsteutlåtande 
Sida 

2023-01-09 2

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 Vänsterpartiet 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 Centerpartiet 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 Liberalerna 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 Socialdemokraterna 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 Moderaterna 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 Sverigedemokraterna 
Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 Landsbygdspartiet 
oberoende Malung-Sälen 

Beslutet skickas till 
Samtliga partier 
Ekonomichef 



Styrdokument 
Sida 

2014-05-20  1
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Reglemente för partistöd i Malung-Sälens kommun 

Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-29 § 66. 

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. 

I Malung-Sälens kommun ska därutöver följande gälla. 

1 § Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Malung-Sälens kommun utgår till partier som är 
representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 § andra stycket 
kommunallagen. 

2 § Grundstöd och mandatstöd 
Partistödet består av  

- ett grundstöd, som uppgår till 11 000 kronor per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 8 000 kronor per mandat och år.

3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). 

4 § Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § 
första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett 
granskningsintyg. 

5 § Årlig utbetalning 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av 
kommunfullmäktige. 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år. 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-09-26 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 94 
Partistöd (KS/2022:455) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Partistödet ska från och med 2023 utgöras av ett grundstöd om 42% av ett 
prisbasbelopp samt ett mandatstöd om 17% av ett prisbasbelopp. 
 
Beskrivning av ärendet 
Partistödet i Malung-Sälens kommun har i stort sett varit oförändrat de 
senaste 8 åren.  Det utgörs idag av ett grundstöd om 12 000 kr och ett 
mandatstöd om 8 000 kr. Höjningen av grundstödet är ett sätt att stärka de 
små partierna. 
 
Kommitténs förslag motsvarar år 2022 ett grundstöd om 20 000 kr och ett 
mandatstöd om 8 000. 
 
Kommittén föreslår också att partistödet ska indexregleras årsvis. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Partistödet ska 
från och med 2023 utgöras av ett grundstöd om 42% av ett prisbasbelopp 
samt ett mandatstöd om 17% av ett prisbasbelopp. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arvodes- och organisationskommitténs beslut 2022-06-20 § 23 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Nämndkansliet 
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd år 2021 

Avser perioden 1 januari  31 december 2021. 
Fylls i enligt instruktion, för inlämning senast den 30 juni 2022.

Partiets namn Landsbygdspartiet Oberoende Malung-Sälen 

Erhållet partistöd 0:- 

Uppgiftslämnare Hans Öjes 

Inlämningsdatum 2022-05-04 

Redovisning  
Partiet erhöll inget partistöd under 2021. 



Granskningsrapport 
 
 
 
Undertecknad har fått i uppdrag att skriva en granskningsrapport gällande hur partistödet 
för år 2021 använts.  
 
 
Inget partistöd har utbetalats till LPo Malung-Sälen för 2021 och därför finns inget att 
granska. 
 
 
Undertecknas digitalt 
 
2022-05-04 
Jers Lena Lilliér 
lena@lillier.se 
 











PM angående serviceavgift (del av partistöd) som betalas 
till Liberalerna Dalarnas förbund. 
I Dalarna betalar kommunföreningarna 40 % till förbundet. 

Vi har valt att göra på detta sätt istället för att fakturera lokalföreningarna enskilda 

serviceåtgärder. 

Avgiften till förbundet ger tillgång till följande: 

• Ombudsmannatjänst som stöd till föreningen.

• 50 % rabatt på utbildningar och konferenser för förtroendevalda och funktionärer i

föreningarna som är anordnade av förbundet i Dalarna.

• Reseersättning till träffar med gruppledare, ledamöter i förbundsstyrelsen samt andra

möten arrangerade av förbundet.

• Länstäckande medlemsinformation och marknadsföring.

• Lokal hemsida under den länsgemensamma sidan som förbundet bekostar.

• Valadministration

o Hantering av provval

o Registrering av valsedlar

o Insamling av förklaringsblanketter

Antaget av förbundsstyrelsen 2015-02-21 , reviderat 2015-11-13, reviderat efter nya 

stadgar 2019 (förening instället för avdelning) 

















Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-11 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 10
Reglemente för upphandling och inköp (KS/2017:530)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Reviderat reglemente för upphandling och inköp antas. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2018-02-06 om att återremittera 
upphandlingsenhetens förslag till revidering av styrdokument för 
upphandling och inköp för vidare beredning, med anledning av ändringar i 
upphandlingslagstiftningen 2017. Upphandlingsenheten har därefter vidare 
bearbetat dokumenten tillsammans med entreprenadupphandlare inom 
service- och teknikförvaltningen samt Vamas (Vatten- och avfall i Malung-
Sälen AB). 

Sedan 1 februari 2022 har ytterligare ändringar gjorts i 
upphandlingslagstiftningen utifrån Utredningen om vissa förenklade 
upphandlingsregler, förenklingsutredningen, som klubbades i riksdagen 
den 17 november (2021 Prop. 2021/22:5 den 16 september 2021).  

Aktuella styrdokument för upphandling och inköp (reglemente samt riktlinjer 
för upphandling och inköp) har med anledning av de nya lagarna 
uppdaterats för att överensstämma med den nya lagstiftningen. 
Upphandlingsenheten har gjort uppdateringar i samråd 
entreprenadupphandlare samt förvaltningarnas inköpssamordnare. 
Rödmarkerad text är uppdaterad med anledning av de nya reglerna från 1 
februari 2022, gulmarkerad text är ändringar i samband med återremittering 
2018. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige, 2022-09-26 § 84, samt 
Kommunstyrelsen, 2022-10-18, § 330, återremitterades ärendet för vidare 
handläggning.  

Upphandlingsenheten har därefter ytterligare reviderat förslaget till 
reglemente för upphandling och inköp, i enlighet med förslag från Carina 
Albertsson (s) vid kommunfullmäktige 2022-09-26. Ett förtydligande har 
gjorts gällande krav på lärlings- och praktikplatser i upphandlingar. I 
reglementet § 2, har nedanstående stycke förtydligats med gul text i kursiv 
stil: 

”I samtliga upphandlingar ska krav om sociala hänsyn ställas. Krav om 
arbetsrättsliga villkor i nivå med kollektivavtal samt möjlighet till lärlings- 
och praktikplatser (ex. arbetsplatsförlagt lärande, APL, inom 
gymnasieskolan) ska ställas i samtliga upphandlingar, där upphandlingens 
art motiverar detta. I samband med entreprenadupphandlingar ska 
ambitionen vara att minska antalet underentreprenörer i möjligaste mån, för 
att minska risken för osunda arbetsvillkor.” 

Under 2020 genomfördes en utredning av kommunens inköpsorganisation. 

9



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-11 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Resultatet presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-16. 
Ett uppdrag gavs då till kommunchef och ekonomichef att utifrån framtagen 
rapport, ta fram förslag till prioriteringar för att ytterligare effektivisera 
inköpsprocessen. Arbetet med uppdraget har senarelagts något på grund 
av andra prioriteringar. En arbetsgrupp har tillsatts under 2022 och arbetet 
pågår nu för att ta fram förslag till åtgärder för att uppnå önskvärda effekter 
med en effektiv inköpsorganisation. Inom arbetsgruppens fortsatta arbete 
kommer yrkandet om att ta bort funktionen centralbeställare beaktas. 
Förslag till åtgärder kommer att lämnas till kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för upphandling och inköp, rev. 2022-12-05 av 
upphandlingsenheten 

Beslutet skickas till 
Upphandlingschef 
Ekonomichef 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-13 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 396
Reglemente för upphandling och inköp (KS/2017:530)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
Reviderat reglemente för upphandling och inköp antas. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2018-02-06 om att återremittera 
upphandlingsenhetens förslag till revidering av styrdokument för 
upphandling och inköp för vidare beredning, med anledning av ändringar i 
upphandlingslagstiftningen 2017. Upphandlingsenheten har därefter vidare 
bearbetat dokumenten tillsammans med entreprenadupphandlare inom 
service- och teknikförvaltningen samt Vamas (Vatten- och avfall i Malung-
Sälen AB). 

Sedan 1 februari 2022 har ytterligare ändringar gjorts i 
upphandlingslagstiftningen utifrån Utredningen om vissa förenklade 
upphandlingsregler, förenklingsutredningen, som klubbades i riksdagen 
den 17 november (2021 Prop. 2021/22:5 den 16 september 2021).  

Aktuella styrdokument för upphandling och inköp (reglemente samt riktlinjer 
för upphandling och inköp) har med anledning av de nya lagarna 
uppdaterats för att överensstämma med den nya lagstiftningen. 
Upphandlingsenheten har gjort uppdateringar i samråd 
entreprenadupphandlare samt förvaltningarnas inköpssamordnare. 
Rödmarkerad text är uppdaterad med anledning av de nya reglerna från 1 
februari 2022, gulmarkerad text är ändringar i samband med återremittering 
2018. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige, 2022-09-26 § 84, samt 
Kommunstyrelsen, 2022-10-18, § 330, återremitterades ärendet för vidare 
handläggning.  

Upphandlingsenheten har därefter ytterligare reviderat förslaget till 
reglemente för upphandling och inköp, i enlighet med förslag från Carina 
Albertsson (s) vid kommunfullmäktige 2022-09-26. Ett förtydligande har 
gjorts gällande krav på lärlings- och praktikplatser i upphandlingar. I 
reglementet § 2, har nedanstående stycke förtydligats med gul text i kursiv 
stil: 

”I samtliga upphandlingar ska krav om sociala hänsyn ställas. Krav om 
arbetsrättsliga villkor i nivå med kollektivavtal samt möjlighet till lärlings- 
och praktikplatser (ex. arbetsplatsförlagt lärande, APL, inom 
gymnasieskolan) ska ställas i samtliga upphandlingar, där upphandlingens 
art motiverar detta. I samband med entreprenadupphandlingar ska 
ambitionen vara att minska antalet underentreprenörer i möjligaste mån, för 
att minska risken för osunda arbetsvillkor.” 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-13 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Under 2020 genomfördes en utredning av kommunens inköpsorganisation. 
Resultatet presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-16. 
Ett uppdrag gavs då till kommunchef och ekonomichef att utifrån framtagen 
rapport, ta fram förslag till prioriteringar för att ytterligare effektivisera 
inköpsprocessen. Arbetet med uppdraget har senarelagts något på grund 
av andra prioriteringar. En arbetsgrupp har tillsatts under 2022 och arbetet 
pågår nu för att ta fram förslag till åtgärder för att uppnå önskvärda effekter 
med en effektiv inköpsorganisation. Inom arbetsgruppens fortsatta arbete 
kommer yrkandet om att ta bort funktionen centralbeställare beaktas. 
Förslag till åtgärder kommer att lämnas till kommunstyrelsen. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för upphandling och inköp, rev. 2022-12-05 av 
upphandlingsenheten 

Beslutet skickas till 
Upphandlingschef 
Ekonomichef 



Tjänsteutlåtande 
Sida 
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Upphandlingsenheten Kommunstyrelsen 
Anna Persson Haars  
anna.haars@malung-salen.se 
0280-18629  

Dnr KS/2017:530 

Reviderat reglemente för upphandling- och inköp, ang. krav om 
praktikplatser  

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige anta reviderat reglemente för upphandling och
inköp.

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen fattade beslut 2018-02-06 om att återremittera 
upphandlingsenhetens förslag till revidering av styrdokument för 
upphandling och inköp för vidare beredning, med anledning av ändringar i 
upphandlingslagstiftningen 2017. Upphandlingsenheten har därefter vidare 
bearbetat dokumenten tillsammans med entreprenadupphandlare inom 
service- och teknikförvaltningen samt Vamas (Vatten- och avfall i 
Malung-Sälen AB) 

Sedan 1 februari 2022 har ytterligare ändringar gjorts i 
upphandlingslagstiftningen utifrån Utredningen om vissa förenklade 
upphandlingsregler, förenklingsutredningen, som klubbades i riksdagen den 
17 november (2021 Prop. 2021/22:5 den 16 september 2021).  

Aktuella styrdokument för upphandling och inköp (reglemente samt riktlinjer 
för upphandling och inköp) har med anledning av de nya lagarna uppdaterats 
för att överensstämma med den nya lagstiftningen. Upphandlingsenheten 
har gjort uppdateringar i samråd entreprenadupphandlare samt 
förvaltningarnas inköpssamordnare. 
Rödmarkerad text är uppdaterad med anledning av de nya reglerna från 1 
februari 2022, gulmarkerad text är ändringar i samband med återremittering 
2018. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige, 2022-09-26 § 84, samt 
Kommunstyrelsen, 2022-10-18, § 330, återremitterades ärendet för vidare 
handläggning.  

Upphandlingsenheten har därefter ytterligare reviderat förslaget till 
reglemente för upphandling och inköp, i enlighet med förslag från Carina 
Albertsson (s) vid kommunfullmäktige 2022-09-26. Ett förtydligande har 
gjorts gällande krav på lärlings- och praktikplatser i upphandlingar. I 
reglementet § 2, har nedanstående stycke förtydligats med gul text i kursiv 
stil: 



Tjänsteutlåtande 
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”I samtliga upphandlingar ska krav om sociala hänsyn ställas. Krav om 
arbetsrättsliga villkor i nivå med kollektivavtal samt möjlighet till lärlings- och 
praktikplatser (ex. arbetsplatsförlagt lärande, APL, inom gymnasieskolan) 
ska ställas i samtliga upphandlingar, där upphandlingens art motiverar detta. 
I samband med entreprenadupphandlingar ska ambitionen vara att minska 
antalet underentreprenörer i möjligaste mån, för att undvika minska risken för 
osunda arbetsvillkor.” 

Under 2020 genomfördes en utredning av kommunens inköpsorganisation. 
Resultatet presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-16. 
Ett uppdrag gavs då till kommunchef och ekonomichef att utifrån framtagen 
rapport, ta fram förslag till prioriteringar för att ytterligare effektivisera 
inköpsprocessen. Arbetet med uppdraget har senarelagts något på grund av 
andra prioriteringar. En arbetsgrupp har tillsatts under 2022 och arbetet 
pågår nu för att ta fram förslag till åtgärder för att uppnå önskvärda effekter 
med en effektiv inköpsorganisation. Inom arbetsgruppens fortsatta arbete 
kommer yrkandet om att ta bort funktionen centralbeställare beaktas. 
Förslag till åtgärder kommer att lämnas till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Reglemente för upphandling och inköp, rev. 2022-12-05 av 
upphandlingsenheten 

Beslutet skickas till 
Upphandlingschef 
Ekonomichef 



Upphandlings- och 
inköpsreglemente för 

Malung-Sälens kommun 

Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 § 93 
Gäller från och med 2013-11-26 

Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten 
Reviderad 2022-12-05 av upphandlingsenheten 
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Upphandlings- och inköpsreglemente 
Utöver vad som föreskrivs avseende kommunal upphandling enligt Lag (2016:1145) om 
offentlig upphandling inom den klassiska sektorn (LOU), Lag (2016:1146) inom 
försörjningssektorn (LUF) samt Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner  
(LUK) gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Syfte 
§ 1
Syftet med upphandlingsreglementet är att sänka kommunens samlade kostnader för varor,
tjänster och byggentreprenader, att säkra kvaliteten i verksamheterna och att förvalta
skattebetalarnas pengar på bästa sätt.

Regler 
§ 2
All anskaffning av varor, tjänster och entreprenader i Malung-Sälens kommun ska baseras
på en helhetssyn, där kommunens gemensamma bästa har företräde framför enskild
verksamhets intresse.

Kommunen ska köpa rätt produkter, av rätt leverantörer, till rätt pris, vid rätt tid och av rätt 
kvalitet. 

Produktsortiment ska i allt högre grad standardiseras och begränsas. 

De upphandlade ramavtalen ska användas i första hand. 

Totalkostnadstänkandet ska beaktas i hela inköpsprocessen, från behovsanalys till 
fakturahantering. 

Kommunen ska agera för sund konkurrens, goda affärsrelationer och sunda avtalsvillkor med 
leverantörer och därigenom bli en attraktiv kund och avtalspart. 

I samtliga upphandlingar ska krav om sociala hänsyn ställas. Krav om arbetsrättsliga villkor 
i nivå med kollektivavtal samt möjlighet till lärlings- och praktikplatser (ex. arbetsplatsförlagt 
lärande, APL, inom gymnasieskolan) ska ställas i samtliga upphandlingar, där 
upphandlingens art motiverar detta. I samband med entreprenadupphandlingar ska 
ambitionen vara att minska antalet underentreprenörer i möjligaste mån, för att minska 
risken för osunda arbetsvillkor.  

Upphandlingsmyndighetens rekommendationer och kriterier ska användas som vägledning, 
samt En dalamodell för socialt ansvarsfull upphandling (rekommendation från 
Upphandlingsdialog Dalarna, UDD). 

Krav på hållbarhet och miljöhänsyn ska vara en naturlig del i all upphandlings- och 
inköpsverksamhet som utförs av kommunen. Där det är möjligt ska Upphandlings-
myndighetens hållbarhetskriterier tillämpas samt svenska och internationella miljömål 
följas. 

Relevanta mål i fullmäktiges verksamhetsplan samt relevanta av fullmäktige antagna 
styrdokument ska beaktas. 



Upphandlande myndighet 
§ 3
Enligt lagen om offentlig upphandling är Malung-Sälens kommun en upphandlande
myndighet, det vill säga en och samma juridiska person. Det innebär bland annat att hela
kommunens behov under en tänkt avtalstid ska räknas samman.
Respektive bolag är en egen upphandlande myndighet och ska själva upphandla enligt
LOU, LUF eller LUK om myndigheten inte deltar i kommunens samordnade upphandling.

Ansvar 
§ 4
Kommunfullmäktige fastställer upphandlingsreglementet och kommunstyrelsen ansvarar för
dess tillämpning i form av riktlinjer.

Kommunstyrelsen ansvarar för att uppföljning och revidering av upphandlingsreglementet 
genomförs vid behov. Kommunstyrelsen ansvarar för att lagstiftning och lokala 
styrdokument efterlevs och att personal som handlägger upphandlings- och inköpsärenden 
har relevant kunskap. 

Upphandlingsenheten är kommunens gemensamma resurs och ansvarar för samordningen 
och genomförandet av upphandlingsverksamheten. Upphandlingsenheten arbetar 
strategiskt och operationellt med upphandlings- och inköpsfrågor. Enheten ansvarar för att 
följa utvecklingen, informera och utbilda inom upphandlingsområdet samt att tolka och 
tillämpa lagen om offentlig upphandling. Upphandlingsenheten svarar för att styrdokument 
och rutiner ajourhålls och uppdateras. 

Varje nämnd, eller till den som nämnden delegerat, ansvarar för att reglementet efterlevs 
på respektive förvaltning. 

Närmaste chef ansvarar för att samtliga beställare på respektive enhet/avdelning har 
kunskap om upphandlingsreglementet, riktlinjerna och övriga rutiner. 

Anskaffningsbeslut 
§ 5
Anskaffningsbeslut innebär beslut om att en vara/tjänst ska anskaffas alternativt att en
verksamhet ska upphandlas externt. Anskaffningsbeslutet är ett resultat av en behovsanalys
och är styrande för den fortsatta processen att hantera anskaffning.

Utgångspunkt för all anskaffning är aktuell verksamhetsplan och fastställd budget. Detta 
definierar ramar för de anskaffningsbeslut som är möjliga att fatta. 

Anskaffningsbeslut om övergripande ramavtal fattas av upphandlingsenheten. 

Anskaffningsbeslut om upphandling av enstaka objekt fattas av ansvarig chef. 

Anskaffningsbeslut om direktupphandlingar och beställningar (avrop) från ramavtal fattas 
av ansvarig chef enligt kommunens delegationsordning. 

Upphandling/beställning 
§ 6
Alla upphandlingar och beställningar (avrop) från ramavtal ska verkställas enligt
detta reglemente.



Upphandlingsenheten handlägger all ramavtalsupphandling samt objektsupphandlingar 
överstigande beloppsgränsen för direktupphandling (undantaget objektsspecifika 
byggentreprenader och byggkonsulttjänster). 

Direktupphandlingar och beställningar (avrop) från ramavtal ska handläggas enligt 
gällande riktlinjer och rutiner. 

Varje chef har ansvar för att upphandlingsreglementet och riktlinjerna tillämpas inom sin 
förvaltning eller verksamhet samt att avtalstrohet råder. 

Direktupphandling 

§ 7
Direktupphandling får inte ske när verksamhetsövergripande ramavtal finns. Dessa avtal är
således tvingande och ska användas av samtliga förvaltningar och verksamheter.

Med verksamhetsövergripande ramavtal avses avtal som har upphandlats för att möta ett 
behov hos mer än en förvaltning eller verksamhet i kommunen. 

Direktupphandling får i övriga fall användas om upphandlingsvärdet är lågt, avser sociala 
tjänster eller andra särskilda tjänster, enligt 19 kap. LOU, eller om det finns synnerliga skäl. 

En upphandling får inte delas upp för att komma under gällande beloppsgränser. 

Kommunens Rutin för direktupphandling ska följas. 

Tilldelningsbeslut och avtalstecknande 
§ 8
Upphandlingsenheten har i sin roll som verkställande organ för kommunens upphandlingar
uppdrag att genomföra upphandlingar, fatta tilldelningsbeslut och teckna upphandlings-
kontrakt. Detta gäller ej direktupphandlingar som i normalfallet handläggs av kommunens
förvaltningar. Undantaget är också service- och teknikförvaltningens objektsspecifika
byggentreprenader och byggkonsulttjänster, vilka handläggs inom den egna
verksamheten.

Offentlighet/sekretess 
§ 9
Malung-Sälens kommun är en upphandlande myndighet och omfattas av
offentlighetsprincipen och absolut sekretess.

Anbudsansökningar och anbud omfattas av absolut sekretess fram till dess att den 
upphandlande enheten beslutat att tilldela ett kontrakt till en viss leverantör, alla anbuden 
offentliggjorts eller enheten på annat sätt avslutat upphandlingen. 

Absolut sekretess innebär att uppgifter ur anbudsansökningar och anbud inte får lämnas ut 
under upphandlingsprocessen till annan än den som har lämnat anbudet eller ansökan. 
Uppgift om vilka som har begärt ut förfrågningsunderlag eller vilka som har kommit in med 
anbudsansökningar omfattas också av sekretess. Det är inte heller tillåtet att uppge hur 
många anbudsansökningar eller anbud som har kommit in. 

Sedan tilldelningsbeslut fattats, omfattas samtliga upphandlingshandlingar av reglerna om 
handlingars offentlighet och sekretess. 

Om någon begär ut handlingar i ett upphandlingsärende, är den upphandlande myndigheten 



skyldig att skyndsamt pröva om sekretess gäller för några uppgifter i handlingarna 
(31 kap.16 § offentlighets- och sekretesslagen [2009:400]).  

Så kan till exempel vara fallet om den upphandlande myndigheten har särskild anledning 
anta att en enskild leverantör lider skada om uppgifter röjs. 

Uppgifter som omfattas av sekretess får inte lämnas ut. Efter ett tilldelningsbeslut anses 
priset i det vinnande anbudet normalt inte vara föremål för sekretess. 

Upphandlingsprocessen 
§ 10
Upphandlingsenheten är kommunens upphandlingsresurs och ansvarar för genomförandet
och samordningen av upphandlingsverksamheten. Upphandlingsenheten ska alltid sträva
efter att utveckla och förenkla upphandlingsdokumenten. Där det är möjligt ska
upphandlingar delas upp i mindre delar utifrån en genomtänkt och standardiserad
sortimentsbredd, samt i geografiska områden för att förenkla även för små och medelstora
företag att lämna anbud.

Vid återkommande köp, men under direktupphandlingsgränsen för den samlade perioden, 
ska ett ramavtal tecknas. Detta ska konkurrensutsättas enligt rutin för direktupphandling. 

Vid enstaka köp ska kontroll först göras om kommunen har ett ramavtal inom 
produktområdet. Om sådant inte finns ska köpet konkurrensutsättas enligt rutinför 
direktupphandling. 

All upphandling ska ske i god tid och i nära samverkan mellan brukare och upphandlare. 

Samordning ska ske av förvaltningsövergripande ramavtal. Vid behov tillsätts 
en referensgrupp för att på bästa sätt beskriva verksamheternas behov. 

Vid upphandling av förvaltningsspecifika ramavtal över direktupphandlingsgränsen ansvarar 
upphandlingsenheten för handläggning av de administrativa och kommersiella delarna av 
upphandlingen. Verksamheten ansvarar för att ta fram teknisk beskrivning/krav. Rollerna i 
upphandlingsprocessen beskrivs i styrdokumentet Riktlinjer för upphandling och inköp. 

Affärsetik 
§ 11
Kommunens personal ska uppträda med god etik samt behandla alla anbud och
leverantörer med objektivitet och utan särbehandling.

För att undvika beroendeställning får upphandlande personal inte att ta emot gåvor, 
rabatter eller andra fördelar. 

Gåvor som överstiger ett visst belopp kan klassas som muta. Att ta emot en sådan gåva 
kan leda till disciplinära åtgärder och även till avsked. 

Kommunala bolag 
§ 12
Samtliga kommunens bolag ska enligt ägarpolicyn tillämpa detta reglemente.



Arkivering 
§ 13
Handlingar rörande upphandlingar och beställningar ska i original förvaras hos Malung-
Sälens kommun i enlighet med det som beskrivs i kommunens dokumenthanteringsplan.



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-02-07 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 35
Fjärrvärmetaxa och anslutningsavgift av fjärrvärme
(KS/2022:790)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fjärrvärmetaxans rörliga del höjs till 54 öre per Kwh från och med den 1

april.
2. Anslutningsavgiften höjs till 1500kr för ansluten effekt per KW.

Beskrivning av ärendet 
Fjärrvärmetaxan i Malung Sälens kommun omfattar de abonnenter som är 
anslutna till Malungs Värmeverk. Taxan består av dels en fast del (som är 
indexreglerad enligt konsumentprisindex), en rörlig del (pris per KWh) samt 
anslutningsavgiften som beslutas av kommunfullmäktige. Vi har idag en 
mycket låg kostnad för fjärrvärmen jämfört med övriga leverantörer i 
Dalarna och Värmland. 

Service- och teknikförvaltningen föreslår: 
1. Gällande den rörliga delen, att priset höjs från 48 öre till 54 öre per

kWh (exklusive moms). För att klara av kommande drift- och
underhållskostnader och att marknadspriserna på brännved har
höjts inför 2023 med ca 40% vilket innebär ett högre pris på flisen till
värmeverket.

2. Gällande anslutningsavgiften att den höjs från 1000kr till 1500kr på
grund av höjda kostnader för grävning och kulvert.
Anslutningsavgiften har inte höjts sedan 2003.

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 

Beslutet skickas till 
Chef service och teknik 
Ekonomichef 
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 19
Fjärrvärmetaxa och anslutningsavgift av fjärrvärme.
(KS/2022:790)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Fjärrvärmetaxans rörliga del höjs till 54 öre per Kwh från och med den 1

april.
2. Anslutningsavgiften höjs till 1500kr för ansluten effekt per KW.

Beskrivning av ärendet 
Fjärrvärmetaxan i Malung Sälens kommun omfattar de abonnenter som är 
anslutna till Malungs Värmeverk. Taxan består av dels en fast del (som är 
indexreglerad enligt konsumentprisindex), en rörlig del (pris per KWh) samt 
anslutningsavgiften som beslutas av kommunfullmäktige. Vi har idag en 
mycket låg kostnad för fjärrvärmen jämfört med övriga leverantörer i 
Dalarna och Värmland. 

Service- och teknikförvaltningen föreslår: 
1. Gällande den rörliga delen, att priset höjs från 48 öre till 54 öre per

kWh (exklusive moms). För att klara av kommande drift- och
underhållskostnader och att marknadspriserna på brännved har
höjts inför 2023 med ca 40% vilket innebär ett högre pris på flisen till
värmeverket.

2. Gällande anslutningsavgiften att den höjs från 1000kr till 1500kr på
grund av höjda kostnader för grävning och kulvert.
Anslutningsavgiften har inte höjts sedan 2003.

Dagens sammanträde 
Kommunchefen föredrar ärendet. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 

Beslutet skickas till 
Chef service och teknik 
Ekonomichef 



Tjänsteutlåtande 
Sida 

2023-01-05 1
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Fjärrvärmetaxa och anslutningsavgift av fjärrvärme. 

Förslag till beslut 
1. Fjärrvärmetaxans rörliga del höjs till 54 öre per Kwh från och med den

1 april.
2. Anslutningsavgiften höjs till 1500kr för ansluten effekt per KW.

Beskrivning av ärendet 
Fjärrvärmetaxan i Malung Sälens kommun omfattar de abonnenter som är 
anslutna till Malungs Värmeverk. Taxan består av dels en fast del (som är 
indexreglerad enligt konsumentprisindex), en rörlig del (pris per KWh) samt 
anslutningsavgiften som beslutas av kommunfullmäktige. Vi har idag en 
mycket låg kostnad för fjärrvärmen jämfört med övriga leverantörer i Dalarna 
och Värmland. 

Service- och teknikförvaltningen föreslår: 
1. Gällande den rörliga delen, att priset höjs från 48 öre till 54 öre per

kWh (exklusive moms). För att klara av kommande drift- och
underhållskostnader och att marknadspriserna på brännved har
höjts inför 2023 med ca 40% vilket innebär ett högre pris på flisen till
värmeverket.

2. Gällande anslutningsavgiften att den höjs från 1000kr till 1500kr på
grund av höjda kostnader för grävning och kulvert.
Anslutningsavgiften har inte höjts sedan 2003.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 

Beslutet skickas till 
Chef service och teknik 
Ekonomichef 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-11 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 11
Uppföljning av Lokal handlingsplan för besöksnäring- Malung-
Sälen 2022 (KS/2022:265)

Kommunstyrelsens beslut 
1. Upprättad uppföljning lokal handlingsplan för besöksnäring för Malung-

Sälen 2022 godkänns.
2. Kommunchefen utses som kontaktperson att samordna arbetet med

den lokala handlingsplanen för 2023.
3. En referensgrupp tillsätts för det löpande arbetet med den lokala

handlingsplanen för 2023 bestående av Kultur och fritidschef,
kommunikationschef, VD Malung-Sälens turism AB, tillträdande
projektledare för SITE 4 – En smart, integrerad och bärkraftig
gränsregion, en (1) representant från destinationsbolaget (Destination
Sälenfjällen) samt en (1) representant från Företagarna Malung-Sälen.

4. Arbetet med att ta fram en lokal besöksnäringsstrategi för Malung-
Sälens kommun prioriteras.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. En lokal politisk beställarorganisation utses som en del av

ägarstyrningen av Visit Dalarna.
2. Den politiska beställarorganisationen ska bestå av kommunfullmäktiges

ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande samt ordföranden i
Malung-Sälen turism AB.

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige utsåg 2020 en lokal politisk beställarorganisation som 
en del av ägarstyrningen av Visit Dalarna. I den politiska lokala 
beställarorganisationen har under innevarande mandatperiod ingått 
kommunfullmäktiges ordförande samt ordförande och vice ordförande i 
Malung-Sälen Turism AB. Beställarorganisationen har kommunfullmäktiges 
uppdrag att färdigställa ett förslag till årlig lokal handlingsplan för Malung-
Sälens kommun i besöksnäringsfrågor för politiskt fastställande i 
kommunstyrelsen. 

Visit Dalarna är ett för länets samtliga femton kommuner 
kommungemensamt bolag där den politiska styrningen tillämpas via 
Utveckling i Dalarna Holding AB där länets samtliga femton 
kommunstyrelseordföranden ingår. Malung-Sälens kostnadsandel i bolaget 
är 1 812 067 kr from 2023. 

Lokal handlingsplan är något som Visit Dalarna jobbar med i länets 
samtliga kommuner på olika sätt som ett redskap för att förtydliga bl.a. 
önskad leverans, roller m.m. Exempel på områden som i regel ingår i 
kommunernas lokala handlingsplaner är den lokala bilden, tema och 
fokusområden, statistik och trender och kopplingen till Dalarnas 
besöksnäringsstrategi 2030. 

Dagens sammanträde 
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-11 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunchefen föredrar ärendet. 

Carina Albertsson (S) yrkar att i beslutspunkt 3 utökas referensgruppen 
med en (1) representant från destinationsbolaget (Destination Sälenfjällen) 
och en (1) representant från Företagarna Malung-Sälen samt tillägg av 
beslutspunkt 4 att arbetet med att ta fram en lokal besöksnäringsstrategi för 
Malung-Sälens kommun, enligt kommunfullmäktiges beslut 2022-06-20 § 
69, prioriteras. 

Thomas Ericsson (L) ställer sig bakom Carina Albertssons (S) tillägg i 
beslutspunkt 3 och tillägg av beslutspunkt 4. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag med tillägg under beslutspunkt 3 att referensgruppen utökas med 
en (1) representant från destinationsbolaget (Destination Sälenfjällen) och 
en (1) representant från Företagarna Malung-Sälen samt tillägg av 
beslutspunkt 4 att arbetet med att ta fram en lokal besöksnäringsstrategi för 
Malung-Sälens kommun prioriteras. 

Ordföranden finner även att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Beslutsunderlag 
Lokal plan för besöksnäring Malung-Sälen 2022 

Underlag för återrapportering till kommunstyrelsen om utfallet av lokal 
handlingsplan för besöksnäring 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Kommunikationschef 
Kultur- och fritidschef 
VD Malung-Sälen Turism AB 
Projektledare SITE 3 
Visit Dalarna 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-13 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 400
Uppföljning av Lokal handlingsplan för besöksnäring- Malung-
Sälen 2022 (KS/2022:265)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Upprättad uppföljning lokal handlingsplan för besöksnäring för Malung-

Sälen 2022 godkänns.
2. Kommunchefen utses som kontaktperson att samordna arbetet med

den lokala handlingsplanen för 2023.
3. En referensgrupp tillsätts för det löpande arbetet med den lokala

handlingsplanen för 2023 bestående av Kultur och fritidschef,
kommunikationschef, VD Malung-Sälens turism AB, tillträdande
projektledare för SITE 4 – En smart, integrerad och bärkraftig
gränsregion

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. En lokal politisk beställarorganisation utses som en del av

ägarstyrningen av Visit Dalarna.
2. Den politiska beställarorganisationen ska bestå av kommunfullmäktiges

ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande samt ordföranden i
Malung-Sälen turism AB.

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige utsåg 2020 en lokal politisk beställarorganisation som 
en del av ägarstyrningen av Visit Dalarna. I den politiska lokala 
beställarorganisationen har under innevarande mandatperiod ingått 
kommunfullmäktiges ordförande samt ordförande och vice ordförande i 
Malung-Sälen Turism AB. Beställarorganisationen har kommunfullmäktiges 
uppdrag att färdigställa ett förslag till årlig lokal handlingsplan för Malung-
Sälens kommun i besöksnäringsfrågor för politiskt fastställande i 
kommunstyrelsen. 

Visit Dalarna är ett för länets samtliga femton kommuner 
kommungemensamt bolag där den politiska styrningen tillämpas via 
Utveckling i Dalarna Holding AB där länets samtliga femton 
kommunstyrelseordföranden ingår. Malung-Sälens kostnadsandel i bolaget 
är 1 812 067 kr from 2023. 

Lokal handlingsplan är något som Visit Dalarna jobbar med i länets 
samtliga kommuner på olika sätt som ett redskap för att förtydliga bl.a. 
önskad leverans, roller m.m. Exempel på områden som i regel ingår i 
kommunernas lokala handlingsplaner är den lokala bilden, tema och 
fokusområden, statistik och trender och kopplingen till Dalarnas 
besöksnäringsstrategi 2030. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen föredrar ärendet. 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-13 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med upprättat förslag samt att kommunstyrelsen föreslås föreslå 
kommunfullmäktige besluta enligt förslag med tillägget att den politiska 
beställarorganisationen ska bestå av kommunfullmäktiges ordförande, 
kommunstyrelsens vice ordförande samt ordföranden i Malung-Sälen 
turism AB. 

Beslutsunderlag 
Lokal plan för besöksnäring Malung-Sälen 2022 

Underlag för återrapportering till kommunstyrelsen om utfallet av lokal 
handlingsplan för besöksnäring 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Kommunikationschef 
Kultur- och fritidschef 
VD Malung-Sälen Turism AB 
Projektledare SITE 3 
Visit Dalarna 



Uppföljning av Lokal handlingsplan för besöksnäring – Malung-Sälen 2022 
(KS/2022:265) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Upprättad uppföljning lokal handlingsplan för besöksnäring för Malung-Sälen 2022
godkänns.

2. Kommunchefen utses som kontaktperson att samordna arbetet med den lokala
handlingsplanen för 2023.

3. En referensgrupp tillsätts för det löpande arbetet med den lokala handlingsplanen för
2023 bestående av Kultur och fritidschef, kommunikationschef, VD Malung-Sälens turism
AB, tillträdande projektledare för SITE 4 – En smart, integrerad och bärkraftig
gränsregion.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Utse lokal politisk beställarorganisation som en del av ägarstyrningen av Visit Dalarna

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige utsåg 2020 en lokal politisk beställarorganisation som en del av 
ägarstyrningen av Visit Dalarna. I den politiska lokala beställarorganisationen har under 
innevarande mandatperiod ingått kommunfullmäktiges ordförande samt ordförande och vice 
ordförande i Malung-Sälen Turism AB. Beställarorganisationen har kommunfullmäktiges 
uppdrag att färdigställa ett förslag till årlig lokal handlingsplan för Malung-Sälens kommun i 
besöksnäringsfrågor för politiskt fastställande i kommunstyrelsen. 

Visit Dalarna är ett för länets samtliga femton kommuner kommungemensamt bolag där den 
politiska styrningen tillämpas via Utveckling i Dalarna Holding AB där länets samtliga femton 
kommunstyrelseordföranden ingår. Malung-Sälens kostnadsandel i bolaget är 1 812 067 kr 
from 2023. 

Lokal handlingsplan är något som Visit Dalarna jobbar med i länets samtliga kommuner på 
olika sätt som ett redskap för att förtydliga bl.a. önskad leverans, roller m.m. Exempel på 
områden som i regel ingår i kommunernas lokala handlingsplaner är den lokala bilden, tema 
och fokusområden, statistik och trender och kopplingen till Dalarnas besöksnäringsstrategi 
2030. 

Beslutsunderlag 
Lokal plan för besöksnäring Malung-Sälen 2022 

Underlag för återrapportering till kommunstyrelsen om utfallet av lokal handlingsplan för 
besöksnäring 2022 

Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Kommunikationschef 
Kultur- och fritidschef 
VD Malung-Sälen Turism AB 
Projektledare SITE 3 
Visit Dalarna 



foto: Gustaf Adolfsson

Lokal handlingsplan för besöksnäring 
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Förord 

Länets kommuner, lokala intressenter och Visit Dalarna arbetar med lokala 
handlingsplaner i alla Dalarnas kommuner på olika sätt.  

Alla inblandade aktörer har ambitionen att arbeta för att ge besöksnäringen de bästa 
förutsättningarna för att fortsätta växa och utvecklas i Dalarna. Den gemensamma 
visionen är att Dalarna ska vara norra Europas ledande och mest attraktiva destination 
med välkomnande och äkta upplevelser året om. 

Detta dokument beskriver lokala förutsättningar, prioriteringar och aktiviteter för 
besöksnäringen i Malung-Sälens kommun 2022. 

Aktivitetsplanen, som är en del av den lokala handlingsplanen, är ett levande dokument 
som uppdateras löpande. 
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INNEHÅLL 

Besöksnäringsstrategi för Dalarna 2030 

Aktörer, lokala förutsättningar och styrdokument 

Målbilder att förhålla sig till  

Prioriterade teman och produktområden  

Aktiviteter  

Roll och ansvarsfördelning  

Referensdokument 

Dalarnas besöksnäringsstrategi 2030  

TEM Malung, TEM Sälen, TEM Malung-Sälen (2019-2020) 
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BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI FÖR DALARNA 2030 

År 2030 upplever besökare och intressenter Dalarna som: Norra Europas ledande och mest 
attraktiva besöksdestination som erbjuder välkomnande och äkta upplevelser året runt. 

Strategi 2030 har antagits av Utveckling i Dalarna Holding AB där alla Dalarnas 
kommunstyrelseordförande ingår och är en plan för destinationsutveckling i samverkan. 

Strategi 2030 tillhör – och omfattar – alla aktörer som påverkar och påverkas av 
besöksnäringen i Dalarna. Besöksnäringsföretagen, kommunerna, regionala aktörer, 
utbildningsanordnare och många fler har en roll att spela för att ytterligare stärka Dalarnas 
attraktionskraft. Framförallt har vi alla mycket att vinna på att driva frågor tillsammans.  

NYCKELBEGREPPEN I VISIONEN 

• Ledande
• Attraktiva
• Välkomnande
• Äkta upplevelser
• Året runt

Övergripande fokusområden 

 Hållbarhet Dalarna ska vara en hållbar destination ur alla dimensioner – ekonomiskt,
ekologiskt och socialt.

 Internationalisering Vi ska öka vår omsättning och göra fler och bättre affärer. Då
måste vi attrahera internationella gäster. Internationaliseringen ställer krav på hela
kedjan i Dalarnas besöksnäring, från kunskap och kompetens till produktutveckling och
internationell marknadsföring.

 Digitalisering Vi ska arbeta för att skapa nya affärsmodeller samt att marknadsföra,
kommunicera och sälja upplevelser i Dalarna.
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AKTÖRER, LOKALA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH STYRDOKUMENT 

Styrdokument 

Region Dalarna 
 Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna

Malung-Sälens Kommun inkl. bolagen 
 Målbild 2023
 Affärsplan för Malung-Sälen Turism AB

Organisation 

Politisk beställarorganisation 

En lokal politisk beställarorganisation har utsetts av kommunfullmäktige i relationen gentemot 
Visit Dalarna som en del i ägarstyrningen av Visit Dalarna. 

Beställarorganisationens uppgift är att färdigställa ett förslag till årlig lokal handlingsplan för 
Malung-Sälens kommun för politiskt fastställande i kommunstyrelsen. Beställarorganisationen 
och den politiska styrgruppen består av:  

 Jörgen Norén (S) (KF ordförande)
 Tomas Ericsson (L) (MST AB ordförande)
 Kristina Bäckman (M) (Vice MST ordförande)

Förslag till referensgrupp Malung-Sälen 

En referensgrupp föreslås tillsättas som vägledande organ för den politiska beställargruppen. 
Syftet med gruppen är att verka för ett samordnat arbete framöver i besöksnäringsrelaterade 
frågor. Gruppen kan också ge vägledning åt styrgruppen kring vilka åtgärder som Malung-
Sälens kommun årligen önskar utförda av Visit Dalarna. I gruppen föreslås representanter från 
olika delar av besöksnäringen i Malung-Sälens kommun. Kommunchefen är sammankallande 
till möten på uppdrag av den politiska beställarorganisationen.  

Gruppen föreslås bestå av: 

 Kommunchef
 Kultur- och fritidschef
 Kommunikationschef
 VD Malung-Sälen Turism AB
 Projektledare SITE 3 / SITE Mobil ity

Exempel på personer som kan adjungeras till referensgruppen 
 VD Destination Sälenfjällen
 Representant från Företagarna Malung-Lima-Sälen

Ytterligare personer från t.ex. Visit Dalarna, Malung-Sälens kommun eller andra aktörer kan 
också bjudas in vid behov. 
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MÅLBILDER ATT FÖRHÅLLA SIG TILL 

Lokala mål Malung-Sälens kommun 

Malung- Sälens kommun har i kommunfullmäktige antagit ”Målbild 2023” 

1. Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun
Beskrivning
Vi är en internationell destination med kända evenemang, och ett rikt kultur- och fritidsliv. Vi
erbjuder bra kommunal service, ett varierat och attraktivt boende samt goda livsmiljöer.

2. Utveckling och långsiktig konkurrenskraft
Beskrivning
Vi värnar det traditionella, och välkomnar utveckling. Vi har ett livskraftigt näringsliv som
bidrar till bygdens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft.

3. Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar
Beskrivning
Hos oss kan boende, besökare och företagare förverkliga sina livsdrömmar.
Vi uppmuntrar till dialog och ett gott samspel. Av vår omvärld uppfattas vi som
handlingskraftiga och effektiva.

Övriga mål och nyckeltal – Malung-Sälens kommun 

Mål Indikator  Ansvarig 
”Topp 100” i Svenskt Näringslivs 
kommunranking*

Vara topp-100  Malung-Sälens kommun inkl. bolag 
 Näringsliv 

Årlig ökning av internationella 
besökare*.

Mål: 8 % i genomsnitt (jämfört m. 
2018)  

Andel utländska 
gästnätter 

 Näringslivet  
 Visit Dalarna 
 SITE 3 

Forum för strukturerade dialoger 
med näringslivet*

Dialoger med 
näringslivet 

 Malung-Sälens kommun 
 Näringslivet 

*Ur Malung-Sälens kommunplan 2021-2023

Mål för Visit Dalarna 

I samråd med kommunens samlade besöksnäring erbjuda företag och föreningar 
information, kunskap och stöd i sin framtida utveckling av sin verksamhet kring; hållbarhet, 
digitalisering, internationalisering, kompetensutveckling samt omvärldsbevakning. Detta sker 
genom fysiska träffar både i form av nätverksträffar, individuell företagsrådgivning samt digitala 
kunskapsseminarium. Detta ska erbjudas utan krav på medlemskap i Visit Dalarna. 

Se även handlingsplan för fler mål, delmål samt aktiviteter. 
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PRIORITERADE TEMAN, PRODUKT- OCH FOKUSOMRÅDEN 

5 fokusområden har valts ut för samverkan för att uppnå maximal effekt av utvecklingen för 
företag inom besöksnäringen i Malung-Sälens Kommun.  

 Hållbarhet
 Internationalisering
 Statistik och omvärldsbevakning
 Digitalisering
 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

AKTIVITETER 
Aktiviteterna är strukturerade efter fem valda fokusområden 

Aktivitet 2021 2022 Ansvarig Finansiering 

Hållbar året runt-
destination 

X X 

Hållbarhetsanalys GSTC på 
kommunnivå 

X (SITE 3) Visit 
Dalarna, Malung-
Sälens kommun inkl. 
bolag, näringslivet 

Visit Dalarna 

Omcertifiering enligt 
bærekraftig reisemål 
(sustainable destination) 

X X SITE 3, Destination 
Sälenfjällen 

SITE 3 

Bilda ett Greenteam X Malung-Sälens 
kommun inkl. bolag 
/Destination 
Sälenfjällen/SITE 3 

SITE 3, Delat 
ansvar 

Synliggöra 
hållbarhetsarbetet genom 
kommunikation 

X Destination 
Sälenfjällen, SITE 3, 
Visit Dalarna, 
Malung-Sälens 
kommun 

SITE 3, Destination 
Sälenfjällen, 
Malung-Sälens 
kommun 

Effektiva kommunikationer 
och infrastruktur till, från 
och i Sälen, t.ex. arbete för 
järnväg 

X X Destination 
Sälenfjällen, Malung-
Sälens kommun 

Destination 
Sälenfjällen, 
Malung-Sälens 
kommun, övriga 
intressenter 

Mobilitetsprojekt 
tillsammans med Trysil, 
Älvdalen och Engerdals 
kommuner 

X Malung-Sälens, 
Trysil, Älvdalen och  
Engerdal kommuner, 
grensekommittén,  

Interreg, 
Tillväxtverket samt 
kommunerna 

Erbjuda företag 
genomförande av 

X X Visit Dalarna, 
SITE 3 

Visit Dalarna, 
SITE 3 
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hållbarhetsanalys via app 
eller fysiskt möte  

Rv 66 den gröna vägen 
med laddstolpar  

 X Destination 
Sälenfjällen, Malung-
Sälens kommun och 
Malungs Elverk 

Extern finansiering 
söks tillsammans 
med sex andra 
kommuner. 

Laddstolpar för elfordon på 
Malungs camping 

 X Malung-Sälen Turism 
AB 

Malung-Sälen 
Turism AB 

Internationalisering 
    

Ansökan till Trafikverket om 
trafikplikt Scandinavian 
Mountains Airport  

X  Malung-Sälens 
kommun, Destination 
Sälenfjällen 

Malung-Sälens 
kommun, 
Destination 
Sälenfjällen 

Kunskapsseminarium  
(UK 21 okt -21 m. fl.)  

X X Visit Dalarna Visit Dalarna 

Omvärldsbevakning 
    

Politikerresa  X SITE 3 SITE 3 

Studieresa med tema 
mobilitet och året-runt 

 X SITE 3 SITE 3 

Kunskapsseminarium eller 
workshop med Kairos 
Future 

 
X Visit Dalarna Visit Dalarna 

TEM-rapporter X X Visit Dalarna Visit Dalarna 
 

Nytt statistikpaket för 
besöksnäringen 

 X Visit Dalarna Visit Dalarna 
 

Digitalisering     

Lansering av ny plattform 
destinationmalung.se 

X X Malung-Sälen Turism 
AB 

Malung-Sälens 
kommun, Malung-
Sälen Turism AB 

Digital värdskapsutbildning, 
t.ex. för infopoints och 
servicepersonal  

X X Visit Dalarna Visit Dalarna 

Etablera fler infopoints, 
både fysiska och digitala 

X X Visit Dalarna Visit Dalarna, 
enskilda företag 
kultur- och 
fritidsförvaltningen 

Kunskapsseminarium/ 
utbildningar digitalt (t.ex. 
varför det är viktigt att vara 

X X Visit Dalarna Visit Dalarna 
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sök- och bokningsbar på 
nätet samt vilka lösningar 
det finns)  

Kompetensförsörjning 

Kartläggning av framtida 
kompetensbehov 

X SITE 3 SITE 3 

Outdoor året runt 

Utveckla Sportfältet i 
Malung bl.a. med Discgolf, 
pulkabacke 

X Kultur- och fritid Kultur och fritid 

Utveckla aktivitetsområdet i 
Lima  

X Kultur- och fritid 
tillsammans med 
Service- och teknik 

Kultur- och fritid 
tillsammans med 
Service- och teknik 

Utveckla aktivitetsområdet/ 
lekpark i Sälen  

X Kultur- och fritid 
tillsammans med 
Service- och teknik 

Kultur- och fritid 
tillsammans med 
Service- och teknik 

Projekt för utveckling av 
leder- cykel och vandring 

X Visit Dalarna, 
Destination 
Sälenfjällen 

Visit Dalarna 

Evenemang 

Kulturskolan initierar 
samarbeten med olika 
arrangörer för att stärka 
kommunens varumärke 

X X Kultur- och fritid Kultur- och fritid 

Gemensamt 
strategidokument för 
övernattningar i kommunalt 
ägda lokaler skall utarbetas 
bl.a. beaktat brandskydd 
och försäkringsfrågor. 

X Malung-Sälens 
kommun- kultur och 
fritid samt service och 
teknik 

Malung-Sälens 
kommun- kultur och 
fritid samt service 
och teknik 

Kultur och livsstil 

Bredda kulturuttrycket dans 
genom att möjliggöra 
undervisning av bugg och i 
förlängningen även 
folkdans 

X Kultur- och fritid Kultur- och fritid 



9 

BRUTTOINVENTERING VALDA TEMAN 
En bruttolista följer nedan som grund för att jobba vidare med, stärka varje tema och tjäna som  
ett underlag att jobba vidare med för utveckling av produkter och tjänster.  

Tem
a

Outdoor 
året runt 

Kultur & 
Livsstil 

Evenemang 

Produkter och reseanledningar

Sälen 
Alpin skidåkning 
Längdskidåkning 
Biking i olika 
former 
Vandring 
Paddling 
Golf 
Fiske 
Freestyle skiing 
Kite/snösegling 
Höghöjdsbana 
Orientering 
Skidskytte 
Lima 
skidskyttestadion 
Äråbadet 
Tjärnheden pool 
Vasaloppsarenan 
Södra kungsleden 
Utegym 

Malung 
Cykel (Öje lägger 
ner) 
Vandring 
Fiske 
Paddel 
Biking i olika 
former 
Öje Winter Arena 

Skridskor 
Snöskor 
Skoter 
Hundspann 
Ridning 

Genuina miljöer 
Natur och 
kulturturism 
Fäbodar 
Skandinaviska 
matupplevelser 
Experium 
Konferens 
Fest 
Spelningar och 
konserter 
Folkdans 
Gränshandel 
Kvarnstensbrottet 
Midsommarfirande 
Jakt 
Olnispagården 
Sixten Jernbergs 
museum 
Museum på 
Malungs 
hembygdsgård m. 
olika teman, t.ex. 
Malungs IF 100 år 
Skvaltkvarnar i 
Jägra 

Dansbandsveckan 
Vasaloppet (sommar, 
vinter) 
Skinnarspelet 
Skinnarloppet 
Skinnarcupen 
Sälenmässan 
Västerdalsveckan 
Fjällmaraton 
Sälens outdoor-
mässa 
Uppåt Väggen 
Kultur i tiomilaskogen 
Visfestival 
Företagsmässa på 
Orrskogen 
Hälsomässa 
LBC-ruschen (rally) 
Ski och rock 
Alpina arrangemang 

Intressenter/aktörer

Kommun, 
näringsliv, 
kultur/fritid 
Friluftsfrämjandet/ 
Scouterna 
Malung-Sälen 
Turism AB 
Destination 
Sälenfjällen?  

Öje Winter 
Arena 

Malungs 
Hembygdsförening 
Femten 
Naturupplevelser 
Dahlen Kullan  
Berit Djuse  

Sverige, Norden eller 
Europa beroende på 
evenemang 
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ROLL OCH ANSVARSFÖRDELNING 

Visit Dalarnas roll och ansvar 

 Kundteam M-S:
Andreas Hermansson, Affärsutvecklare fokus - Outdoor
Johan Engström, Affärsutvecklare fokus - Outdoor
Monica Larsson, Call Center (besöksservice och värdskap)

 Visit Dalarna leder, eller medverkar på, lokala och tematiska nätverksträffar för
besöksnäringens aktörer enligt gemensamt prioriterade aktiviteter i aktivitetsplanen.

 Visit Dalarna ansvarar för att årligen arrangera och bjuda in till ”Up to date”,
besöksnäringens branschdagar.

 Den lokala handlingsplanen stäms av 2 gånger per år.

Kommunens roll och ansvar 
 Utse en kontaktperson som samordnar och aktivt deltar i arbetet med den lokala

aktivitetsplanen tillsammans med Visit Dalarna.
 Säkerställa att rätt personer med rätt mandat företräder kommunen i relationen med Visit

Dalarna.
 Ansvara för förutsättningsskapande verksamhet för företagsutveckling i form av

infrastruktur, skyltning, renhållning, plan- och tillståndsärenden mm.

Lokala mål för Malung-Sälens Turism AB 
 Bolaget ska marknadsföra och stödja utvecklingen av Malung-Sälens kommun som en

attraktiv kommun för upplevelser, och ett område med besöksnäring som en betydande
och viktig basnäring.

 Bolaget ska bidra till att stärka produktutvecklingen, entreprenörskapet och värdskapet
bland aktörer med anknytning till besöksnäringen inom Malung-Sälens kommun,
inkluderande aktörer med evenemang, aktiviteter och service.

 Bolaget ska inom sina verksamheter bidra till att Malung-Sälens kommun är en attraktiv
kommun att besöka, bo och verka i.*
*ur Malung-Sälen Turism AB:s bolagsordning (ska revideras 2022)

Lokala mål för Destination Sälenfjällen 
 Bolaget ska arbeta strategiskt med övergripande frågor för att skapa goda 

förutsättningar för besöksnäringen och därigenom bidra till ett ökat antal besökare året 
runt i Sälenfjällen. 

 Bolaget vill göra vistelsen så bra som möjligt och har en stark gemensam drivkraft; att 
skapa ett levande och livskraftigt Sälenfjällen året runt. 

Lokala mål för SITE 3 
 Övergripande mål: efter avslutat projekt är SITE-regionen (Sälen, Idre, Trysil, Engerdal)

en hållbar, attraktiv och ansvarstagande världsdestination på helår. Hållbarhetsarbetet
genomsyrar alla processer och ett väl genomtänkt arbete för helårsutveckling, har ökat
tillväxten i alla SITE-kommuner.



 Utfall av lokal handlingsplan för besöksnäring - Malung-Sälen 2022

Aktivitet 2021 2022 Ansvarig Finansiering
Hållbar året runt-
destination X X

Hållbarhetsanalys GSTC på
kommunnivå X

(SITE 3) Visit Dalarna,
Malung-Sälens
kommun inkl. bolag,
näringslivet

Visit Dalarna

Omcertifiering enligt
bærekraftig reisemål
(sustainable destination)

X X SITE 3, Destination
Sälenfjällen SITE 3

Bilda ett Greenteam X

Malung-Sälens
kommun inkl. bolag
/Destination
Sälenfjällen/SITE 3

SITE 3, Delat
ansvar

Synliggöra
hållbarhetsarbetet genom
kommunikation

X

Destination
Sälenfjällen, SITE 3,
Visit Dalarna, Malung-
Sälens kommun

SITE 3, Destination
Sälenfjällen, Malung-
Sälens kommun

Effektiva kommunikationer
och infrastruktur till, från och
i Sälen, t.ex. arbete för
järnväg

X X
Destination
Sälenfjällen, Malung-
Sälens kommun

Destination
Sälenfjällen, Malung-
Sälens kommun,
övriga intressenter



Mobilitetsprojekt
tillsammans med Trysil,
Älvdalen och Engerdals
kommuner

X

Malung-Sälens, Trysil,
Älvdalen och
Engerdal kommuner,
grensekommittén,

Interreg,
Tillväxtverket samt
kommunerna

Erbjuda företag
genomförande av
hållbarhetsanalys via app
eller fysiskt möte

X X
Visit Dalarna, Visit Dalarna,

SITE 3 SITE 3

Rv 66 den gröna vägen med
laddstolpar X

Destination
Sälenfjällen, Malung-
Sälens kommun och
Malungs Elverk

Extern finansiering
söks tillsammans
med sex andra
kommuner.

Laddstolpar för elfordon på
Malungs camping X Malung-Sälen Turism

AB
Malung-Sälen
Turism AB

Internationalisering



Ansökan till Trafikverket om
trafikplikt Scandinavian
Mountains Airport

X
Malung-Sälens
kommun, Destination
Sälenfjällen

Malung-Sälens
kommun,
Destination
Sälenfjällen

Kunskapsseminarium

X X Visit Dalarna Visit Dalarna
(UK 21 okt -21 m. fl.)

Omvärldsbevakning

Politikerresa X SITE 3 SITE 3

Studieresa med tema
mobilitet och året-runt X SITE 3 SITE 3

Kunskapsseminarium eller
workshop med Kairos
Future

X Visit Dalarna Visit Dalarna

TEM-rapporter X X Visit Dalarna Visit Dalarna



Nytt statistikpaket för
besöksnäringen X Visit Dalarna Visit Dalarna

Digitalisering

Lansering av ny plattform
destinationmalung.se X X Malung-Sälen Turism

AB

Malung-Sälens
kommun, Malung-
Sälen Turism AB

Digital värdskapsutbildning,
t.ex. för infopoints och
servicepersonal

X X Visit Dalarna Visit Dalarna

Etablera fler infopoints,
både fysiska och digitala X X Visit Dalarna

Visit Dalarna,
enskilda företag
kultur- och
fritidsförvaltningen

TEM-rapporter X X Visit Dalarna Visit Dalarna



Kunskapsseminarium/
utbildningar digitalt (t.ex.
varför det är viktigt att vara
sök- och bokningsbar på
nätet samt vilka lösningar
det finns)

X X Visit Dalarna Visit Dalarna

Kompetensförsörjning

Kartläggning av framtida
kompetensbehov X SITE 3 SITE 3

Outdoor året runt

Utveckla Sportfältet i
Malung bl.a. med Discgolf,
pulkabacke

X Kultur- och fritid Kultur och fritid

Utveckla aktivitetsområdet i
Lima X

Kultur- och fritid
tillsammans med
Service- och teknik

Kultur- och fritid
tillsammans med
Service- och teknik

Utveckla aktivitetsområdet/
lekpark i Sälen X

Kultur- och fritid
tillsammans med
Service- och teknik

Kultur- och fritid
tillsammans med
Service- och teknik



Projekt för utveckling av
leder- cykel och vandring X

Visit Dalarna,
Destination
Sälenfjällen

Visit Dalarna

Evenemang

Kulturskolan initierar
samarbeten med olika
arrangörer för att stärka
kommunens varumärke

X X Kultur- och fritid Kultur- och fritid

Gemensamt
strategidokument för
övernattningar i kommunalt
ägda lokaler skall utarbetas
bl.a. beaktat brandskydd
och försäkringsfrågor.

X

Malung-Sälens
kommun- kultur och
fritid samt service och
teknik

Malung-Sälens
kommun- kultur och
fritid samt service
och teknik

Kultur och livsstil

Bredda kulturuttrycket dans
genom att möjliggöra
undervisning av bugg och i
förlängningen även folkdans

X Kultur- och fritid Kultur- och fritid



Uppföljning 2022

En Hållbarhetsanalys GSTC
på kommunal nivå har
genomförts och
finansierats via Visit
Dalarna.
Certifieringskontrollant
besökte Sälenfjällen den
15-16/9 och meddelade
därefter godkänd
omcertifiering den 11/10
2022
Idag finns delvis några
separata arbetsgupper
som ansvarar för olika
handlingsplaner, men
inget sammahållande
gemensamt Greenteam
som samordnar arbetet.

Kommunicering av
kommunens och
destinationens
hållbarhetsarbete finnns
som åtgärd i den
handlingsplanen som hör
till omcertiferingen av
Baerekraftig Reisemål.
Handlingsplanen antogs av
KF 26/9 2022. Kommunen
har på sin hemsidas
förstasida en rubrik "En
hållbar tillväxtkommun"
där löpande uppdatering
och kommunicering sker.

Kommunen har under året
tillsammans med det
lokala näringslivet arbetar
på olika sätt för att
möjliggöra utökade
transporter via järnväg



Malung-Sälens kommun
tillsammans med Trysil,
Älvdalen, Engerdals
kommuner har genomfört
förstudieprojektet "SITE
Mobility" med stöd av
medel från Interreg.
Förstudien ligger nu till
grund för en ansökan om
ett fjärde SITE-projekt
benämnt "En smart,
integrerad och bärkraftig
gränsregion.
Följande företag har
erbjudits hållbarhetsanalys
genom GSTC:
SITE: Vasaloppet, Malung-
Sälens Turism AB, Sälens
Fjällbryggeri och Sälens
Choklad.
Visit Dalarna: Sälens
Högfjällshotell, Off Road
Camp och Bondasgården.
Besöksnåringsföretag har
också erbjudits att göra en
enklare hållbarhetsanalys
via Visit Dalarnas app Way
to Go Hållbarhet.

Malung-Sälens kommun
har gjort en samordnad
ansökan om medel från
Energimyndighetens
satsning  "Elektrifierings-
piloter".  Stöd har beviljats
för etablering av totalt sju
ladd-punkter för tunga
fordon i tre kommuner
längs RV 66 "Den gröna
vägen till Sälen".

Offert på laddstation har
inhämtats men är inte
accepterad av Malung-
Sälen Turism AB



En ansökan om Trafikplikt
till Scandinavian
Mountains Airport har
skett.

Kunskapsseminarium är
genomfört den 29 nov på
marknaderna UK,NL,DE -
22 företag från
Malung/Sälen var anmälda
till seminariet.

Rundresa i SITE-regionen
genomfördes 7-8/4 2022
med 40 deltagare från de 4
SITE-kommunerna.
Studieresa till Zermatt &
Chamonix genomfördes 5-
9/6 2022 med 17 deltagare
från SITE-kommunerna

Kunskapsseminarium
"Framtidens boende och
Flyttmönster" med Kairos
Future genomfördes den 8
november som ett led i
kommunens arbete med
framtagande av ett
bostads-
försörjningsprogram.
Bostadsförsörjningsfrågan
är en mycket viktig faktor
för näringslivets
kompetensförsörjnings-
möjligheter.

Tre TEM-rapporter för
2021 och Malung-Sälens
kommun har tagits fram.
TEM avser Ekonomiska och
sysselsättningsmässiga
effekter av turismen. De
tre rapporterna avser
Malung respektive Sälen
och Malung och Sälen
samlat.



Nytt statistikpaket för
besöksnäringen utgår som
aktivitet. Visit Dalarna
delfinansierar istället som
en alternativ aktivitet en
kommunspecifik
framtidsstudie om 2020-
talets flyttdynamik och
människors plats och
boendepreferenser.
Studien kommer att ligga
till grund för kommunens
nya översiktsplan.
Bostadsförsörjningsfrågan
är en mycket viktig faktor
för näringslivets
kompetensförsörjnings-
möjligheter.

Lansering har skett av
destinationmalung.se

Digital värdskapsutbildning
har utförts för alla
infopoints - fortsättning
följer under våren med
samtliga företag.

Digitalt har Visit Dalarna
implementerat en ny typ
av besöksservice via en
chatbot som finns på
vistdalarna.se. Fysiska
infoponts har
kompletterats med en i
Tandådalen, på Caranvan
Club. Nu är totala antalet 5
st: Horrmundgården,
Leonarden, Malungs
Camping, Yttermalungs
Camping och Caravan
Club.



Sociala medie-utbildningar
har genomförts via
projektet "Utveckla
Digitala kompetenser"
fysiskt vid 4 tillfällen varav
två i Malung/Sälens
kommun under höstan
2022. Innehåll:
Content,Facebook,Instagra
m och Googel analytics.

Kartläggningen "SITE III
Regionalt
kompetansebehov i ett 10-
20 års perspektiv” -  har
genomförts under
perioden juni-sept 2022 av
Opinion AS. Studien
presenterades för SITEs
styrgrupp i Sälen den 16/9
2022 och har inarbetats i
ansökan av "SITE 4" - "En
smart, integrerad och
bärkraftig gränsregion."

Arbete fortgår, under 2022
har en discgolfbana
anlagts.
Kultur- och
fritidsförvaltningen
samarbetar med
skejtförening och ritningar
är snart klara.
Arbetet pågår med Service
och teknik som
huvudansvarig



Projekt "Ledutveckling för
landsbygd" , projektledd
av Visit Dalarna - medel
har beviljats till att
tillgänglighetsanpassa en
vandringsled runt stensjän
Lindvallen, samt bygga en
mtb led mellan
Rörbäcksnäs och
Hundfjället. Ca en miljon
som utbetalas under 2023.

Kulturskolan har deltagit i
olika evenemang runt om i
kommunen bland annat
firandet av Jubileums
Vasan.
Processen är framtagen
och fungerar.
Strategidokumentet är inte
färdigskrivet

Arbetet att rekrytera har
pågått under 2022,
äntligen finns duktiga
lärare och kursen startar
våren 2023



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-02-07 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 33
Ett Dalarna fritt från våld 2023-2028 (KS/2022:829, KS/2023:7)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Malung-Sälens kommun ställer sig bakom Dalarnas regionala strategi för 
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna, Polisområde Dalarna, 
Åklagarkammaren i Falun och länets kommuner har tagit fram en 
länsövergripande strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor. 

Syftet med strategin är att främja samverkan mellan länets berörda aktörer 
och peka ut gemensamma målsättningar för det regionala arbetet mot 
mäns våld mot kvinnor.  

Arbetet har samordnats av Länsstyrelsen i Dalarnas län. I framtagandet av 
strategins regionala mål har arbetsgruppen dels utgått från regeringens 
nationella strategi, dels från regionala behov och förutsättningar. 

Socialnämnden föreslår 2022-12-07 § 112 fullmäktige besluta att Malung-
Sälens kommun ställer sig bakom Dalarnas regionala strategi för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Remissbrev Regional strategi mäns våld mot kvinnor 2022-2028 
Remiss- Den regionala strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld 
mot kvinnor 
Malung-Sälens remissvar 
SN 2022-12-07 § 112 
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 17
Ett Dalarna fritt från våld 2023-2028 (KS/2022:829, KS/2023:7)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
Malung-Sälens kommun ställer sig bakom Dalarnas regionala strategi för 
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna, Polisområde Dalarna, 
Åklagarkammaren i Falun och länets kommuner har tagit fram en 
länsövergripande strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor. 

Syftet med strategin är att främja samverkan mellan länets berörda aktörer 
och peka ut gemensamma målsättningar för det regionala arbetet mot 
mäns våld mot kvinnor.  

Arbetet har samordnats av Länsstyrelsen i Dalarnas län. I framtagandet av 
strategins regionala mål har arbetsgruppen dels utgått från regeringens 
nationella strategi, dels från regionala behov och förutsättningar. 

Socialnämnden föreslår 2022-12-07 § 112 fullmäktige besluta att Malung-
Sälens kommun ställer sig bakom Dalarnas regionala strategi för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Remissbrev Regional strategi mäns våld mot kvinnor 2022-2028 
Remiss- Den regionala strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld 
mot kvinnor 
Malung-Sälens remissvar 
SN 2022-12-07 § 112 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2022-12-07 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 112
Remiss från Länsstyrelsen angående Strategi för att förebygga
och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Dalarnas län
(SN/2022:118)

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att Malung-Sälens 
kommun ställer sig bakom Dalarnas regionala strategi för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna, Polisområde Dalarna, 
Åklagarkammaren i Falun och länets kommuner har tagit fram en 
länsövergripande strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor. 

Syftet med strategin är att främja samverkan mellan länets berörda aktörer 
och peka ut gemensamma målsättningar för det regionala arbetet mot 
mäns våld mot kvinnor.  

Arbetet har samordnats av Länsstyrelsen i Dalarnas län. I framtagandet av 
strategins regionala mål har arbetsgruppen dels utgått från regeringens 
nationella strategi, dels från regionala behov och förutsättningar. 

Beslutsunderlag 
Remissbrev Regional strategi mäns våld mot kvinnor 2022-2028 
Remiss- Den regionala strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld 
mot kvinnor 
Malung-Sälens remissvar 

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att Socialnämnden beslutar enligt förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Avdelningschef A-KN 
Avdelningschef AJ 
Socialchef MO 



Ämne: VB:  Remiss Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Dalarnas 
län 
Från: Mona Enkvist
Till: Emelie Eriksson
Mottaget: 2022-04-05 10:47:48

Gör ett ärende i SN
Lägg till anna-Karin nygårds i person rutan

Lägg till datumet i bevakningsrutan när det ska vara inne till Länsstyrelsen

Mona Enqvist
Registrator
Nämndsekreterare
Samordnare E-arkiv
0280-18102
www.malung-salen.se 

För information om hur Malung-Sälens kommun hanterar personuppgifter, se http://malung-
salen.se/personuppgifter

Från: Perez Dervisic Rusmira [mailto:rusmira.perezdervisic@lansstyrelsen.se] 
Skickat: den 30 mars 2022 17:00
Till: Kommun <Kommun@malung-salen.se>
Ämne: Remiss Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Dalarnas län 

Hej, 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna, Polisområde Dalarna, Åklagarkammaren i Falun och länets 
kommuner har tagit fram en länsövergripande strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Syftet 
med strategin är att främja samverkan mellan länets berörda aktörer och peka ut gemensamma 
målsättningar för det regionala arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsen i Dalarnas län önskar 
att få ett remissvar från er organisation. 
Alla remissinstanser är välkomna att kontakta Länsstyrelsen i Dalarnas län med sina frågor under 
remisstiden och att diskutera förslaget till strategin. 

Förslaget till strategin och  information om hur ni ska svara på remissen finns i bifogad fil: 
 Remissbrev Regional strategi mäns våld mot kvinnor
 Remiss- Den regionala strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Svar önskas senast den 27 maj 2022 med e-post till Länsstyrelsen:  dalarna@lansstyrelsen.se  Ange 
beteckning: 801-4250-2022

Med vänlig hälsning 

http://www.malung-salen.se/
http://malung-salen.se/personuppgifter
http://malung-salen.se/personuppgifter
mailto:dalarna@lansstyrelsen.se


Rusmira Pérez Dervisic
Strateg Mäns våld mot kvinnor
Enheten för Agenda 2030

rusmira.perezdervisic@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-225 04 30
Växel: 010-225 00 00

Länsstyrelsen Dalarna
Åsgatan 38
791 84 Falun
www.lansstyrelsen.se/dalarna

Så hanterar vi dina personuppgifter:
För information om hur Länsstyrelsen i Dalarnas län behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd

mailto:rusmira.perezdervisic@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd?fbclid=IwAR2vW-31KZA6jLSlDDvWUgBIWMcDbMBrc9NICrtRupHkQFkx3mQbnYr2Rlc&h=AT3dmxd9_ksAu23_V-mgSKXhdKm9Bo52Q79iZfd2afFiLHoxMB-5Qs--ghMCtk4AjKvQ4cfj_99y-OPtnlrqoFJv3cEiMS6YK8-MNQ8pj3Gui3KMnoUcNSmXDSMOZofvR_GVIUFh1kbSW8V90Y2lVq8fFP6CVHyrcqa2F6hRC-2Wxm06KgzpUSH8ywNWkIE5AQOcTblhXdSbtVm_NGzKpvwq-PQYmagXVWwY2ymjqtCxsAyRqr4e_hEBGfQ36HbMtzIPmtA881cwZRZ2VrMWsR8Vta_lUhpAkp-0hTgMB0tDoRDI7k0By9sMEi90XFy1r6W9-30dDbYv8qdibJ_NM0czA_O7-Wizd0ImV8YWjJoP30L3NDidcH3ynAiZucnDxiBAJiQgm2cftg8Jrz0VUcIGqS-a4zcBtlQyx5ufMWS7_aeYNlpqt9EgyxJ96R0skl60P77noYspy9Pz_o3ICWqC4vacoPJwLNvjyCLaCsMsOwpXhKSC2JVWvehyptE1PCkJRwoOCSrPjWU5IDJubr-R31C1DjC0kGHNOG5Uz3lkSZuUkALtSSxLiq8uQd7Ha4R6ZZUMYZU-ap21pGmCnoJMTgbsMosYjijTd6YAV_LZxnG2AS6bUGpvYyYks6d5nA
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Postadress: 791 84 Falun Telefon: 010-225 00 00 E-post: dalarna@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/dalarna  

Enligt sändlista 

REMISS: Regional strategi för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor 2022 - 2028 

Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna, Polisområde Dalarna, 

Åklagarkammaren i Falun och länets kommuner har tagit fram en 

länsövergripande strategi för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Syftet med 

strategin är att främja samverkan mellan länets berörda aktörer och peka ut 

gemensamma målsättningar för det regionala arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 

Strategiarbetet har letts av en arbetsgrupp med sakkunniga inom jämställdhet och 

mäns våld mot kvinnor från Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna Hälso-

och sjukvård, Regionala samverkans- och stödstrukturer -RSS Dalarna, 

Polisområde Dalarna, Åklagarkammaren i Falun och representanter från länets 

kommuner. Arbetet har samordnats av Länsstyrelsen i Dalarnas län. I 

framtagandet av strategins regionala mål har arbetsgruppen dels utgått från 

regeringens nationella strategi, dels från regionala behov och förutsättningar. 

Ideella föreningar har deltagit i arbetet genom Länsgruppen mot Mäns våld mot 

kvinnor som är en regional samverkansgrupp inom området. Länsgruppen mot 

Mäns våld mot kvinnor har fungerat som referensgrupp i strategiarbetet.  

Här hittar du remissen och så här svarar du 

Remissdokument har sänts via sändlista. Länsstyrelsen i Dalarnas län önskar att 

få ett remissvar från varje organisation. Svaren ombeds att skickas in digitalt och 

disponerade enligt frågeställningarna nedan:   

1. Beskriv hur din organisation kan använda strategin i ert arbete kring

mäns våld mot kvinnor.

a) Vilka av strategins mål kan kopplas till din verksamhet/ organisation?

2. Kan din organisation stå bakom den regionala strategin?  Med att stå

bakom menar vi att i sin verksamhet bidra till vision och måluppfyllelse.

a) Om ja, vad är det i strategin som din organisation bedömer som särskilt

värdefullt för det fortsatta arbetet för att nå vision och mål?

b) Om nej, vilka förändringar måste genomföras för att din organisation ska

kunna stå bakom strategins vision och mål?

Remiss 

Datum 

2022-03-29 

Ärendebeteckning 

801-4250-2022



Länsstyrelsen 
Dalarnas län 

Remiss 

2022-03-29 
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801-4250-2022

3. Ange dina övriga synpunkter både generella och detaljerade.     Disponera

dina synpunkter efter strategins rubriker och sidnummer.

Svar önskas senast den 27 maj 2022 med e-post till Länsstyrelsen: 

dalarna@lansstyrelsen.se  Ange beteckning: 801-4250-2022 

Alla remissinstanser är välkomna att kontakta Länsstyrelsen i Dalarnas län med 

sina frågor under remisstiden och att diskutera förslaget till strategin.  

Kontaktpersoner är:  

Rusmira Pérez Dervisic, 010-225 04 30, rusmira.perezdervisic@lansstyrelsen.se 

Soledad Alarcón Helling,010-225 05 47 soledad.alarcon.helling@lansstyrelsen.se 

Med vänliga hälsningar 

Sufyan Kadhim, Enhetschef 

Enheten för Agenda 2030  

Sändlista:

Arbetsförmedlingen  

Avesta kommun 

Barnahus Dalarna 

Borlänge kommun 

Brottsofferjourer i Dalarna 

Falu kommun 

Försäkringskassan  

Gagnefs kommun 

Hedemora kommun 

Högskolan Dalarna 

mailto:dalarna@lansstyrelsen.se
mailto:rusmira.perezdervisic@lansstyrelsen.se
mailto:soledad.alarcon.helling@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen 
Dalarnas län 

Remiss 

2022-03-29 
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801-4250-2022

Kriminalvården/ Frivården Dalarna 

Kvinno- och tjejjourer i Dalarna 

Leksands kommun 

Ludvika kommun 

Malung-Sälens kommun 

Migrationsverket 

Mora kommun 

Orsa kommun 

Polisområde Dalarna 

Region Dalarna 

Rädda Barnen Dalarna 

Rättviks kommun 

Smedjebackens kommun 

Säters kommun 

Vansbro kommun 

Åklagarkammaren i Falun 

Älvdalens kommun 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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Förord 
Detta är Dalarnas regionala strategi för att förebygga och bekämpa mäns 

våld mot kvinnor. Strategin har arbetats fram av Länsstyrelsen i Dalarnas 

län i nära samverkan med Polisområde Dalarna, Åklagarkammaren i Falun, 

Region Dalarna och länets kommuner och sträcker sig över perioden 2022–

2028. Den regionala strategin är en gemensam plattform för att koppla 

samman den nationella strategins målsättningar med länets behov för att 

förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.  

Rätten att leva fri, utan våld och förtryck är en fråga om jämställdhet, 

demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter. Mäns våld mot kvinnor 

är ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som orsakar stort fysiskt 

och psykiskt lidande för dem som drabbas. Det är den yttersta konsekvensen 

av den maktobalans som råder mellan kvinnor och män. Föreställningar om 

kön, makt och sexualitet har en grundläggande betydelse för alla former av 

mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck och 

prostitution och människohandel. Våldet innebär stora samhällskostnader 

som berör de allra flesta, exempelvis myndigheter och organisationer liksom 

privata aktörer.  

Förhoppningen är att den regionala strategin ska leda till målmedvetet och 

långsiktigt arbete och att strategin kan ge stöd till länets aktörer att sätta 

upp mål och prioriteringar utifrån egna uppdrag och ansvar. 

Utgångspunkten för det gemensamma strategiarbetet är att ingen enskild 

aktör kan svara upp mot de utmaningar som våldet innebär. Det är en 

gemensam angelägenhet för hela länet.  

Vår vision är att alla invånare i Dalarnas län ska ha samma rätt och 

möjligheter till ett liv fritt från våld. Vi välkomnar länets övriga 

myndigheter, civilsamhällsorganisationer och näringsliv att utifrån lokala 

och regionala förutsättningar och behov vara med i det gemensamma arbetet 

för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor med stöd av den 

regionala strategin. 

Falun den 29 mars 2022 

Camilla Fagerberg Littorin 

Tf. landshövding i Dalarnas län 
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Inledning  
Denna regionala strategi utgår ifrån visionen Ett Dalarna fritt från våld och 

är ett resultat av en bred samverkan med länets aktörer. Den har arbetats 

fram av Länsstyrelsen i Dalarnas län och representanter för Region Dalarna, 

Polisområde Dalarna, Åklagarkammaren i Falun och länets kommuner för 

att återspegla aktörernas olika utgångslägen för uppdraget att bekämpa 

mäns våld mot kvinnor. Med mäns våld mot kvinnor avses alla former av 

fysiskt och psykiskt, inklusive sexuellt våld och hot mot kvinnor och män, 

flickor och pojkar, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld samt förtryck 

och prostitution och människohandel. Tillsammans har vi enats om visionen 

för länet.  

Strategin syftar till att samordna olika verksamheters uppdrag för att 

tillsammans skapa en plattform för länets gemensamma arbete att förebygga 

och bekämpa mäns våld mot kvinnor.  

Den regionala strategin pekar ut fyra mål som tydliggör vad som behöver 

uppnås i länet för att våldet ska förebyggas, att det ska minska och slutligen 

upphöra. Strategin sträcker sig över perioden 2022–2028.  

I genomförandet av strategin är barnperspektivet, jämställdhets- och 

jämlikhetsperspektivet självklara och ska genomsyra arbetet med att 

uppfylla strategins mål. 

Begreppet Mäns våld mot kvinnor 

Begreppet Mäns våld mot kvinnor syftar till att synliggöra våldet som 

jämställdhetsfråga, där mäns överrepresentation bland våldsutövare ses som 

ett resultat av den ojämna fördelningen av makt mellan könen. Rätten till 

den egna kroppen är en avgörande förutsättning för att kunna ha makt och 

inflytande över sitt liv. Mäns våld mot kvinnor är identifierat som ett 

allvarligt brott mot kvinnors och barns mänskliga rättigheter, både 

internationellt och i Sverige.  

Mäns våld mot kvinnor omfattar de våldstyper som kvinnor och barn är 

särskilt utsatta för och som minskar deras handlings- och livsutrymme. Det 

kan handla om: 

• Våld som sker i nära relationer. 

• Barn som bevittnar våld i nära relationer. 

• Hedersrelaterat våld och förtryck med skiftande uttryck som 

barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och 

flickor. 

• Prostitution och människohandel 

• Sexuellt våld oberoende av relation. 

I strategin beaktas att både vuxna och barn oberoende av kön, könsidentitet 

och sexuell läggning kan utsättas för eller utöva våldet. Våld kan uttryckas 
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på olika sätt så som fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt, latent 

och digitalt våld1. 

Strategins målgrupper 

Målgruppen inom mäns våld mot kvinnor innefattar kvinnor och män, flickor 

och pojkar samt hbtqi-individer2: 

• Utsatta för sexualiserat våld, oberoende av relation till förövaren.

• Utsatta för våld i nära relation.

• Utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap,

tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor.

• Utsatta för prostitution och människohandel.

• Som riskerar att utsätta eller har utsatt närstående för våld.

• Som riskerar att begå eller har begått sexualbrott.

Den regionala strategin omfattar även vissa grupper av kvinnor som riskerar 

en särskild utsatthet. De grupperna är äldre kvinnor, kvinnor med 

funktionsnedsättning, kvinnor med utländsk bakgrund, kvinnor med 

missbruks- och beroendeproblem samt kvinnor som utsätts för 

hedersrelaterat våld och förtryck.3  

Från nationell till regional strategi 
Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska 

ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Utifrån detta har 

regeringen utformat sex jämställdhetspolitiska delmål:  

Delmål 1 - Jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha 

samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare, samma rätt 

och möjlighet att forma villkoren för beslutsfattande i samhällets alla 

sektorer.  

Delmål 2 - Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma 

möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk 

självständighet livet ut. 

Delmål 3 - Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha 

samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och 

personlig utveckling.  

1 En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Utdrag 
(kap 5) ur Skr. 2016/17:10 
2 Hbtqi paraplybegrepp, Socialstyrelsen.se  
3 Särskild utsatthet, Socialstyrelsens handbok om socialtjänstens och hälso – och 
sjukvårdens arbete med våld i nära relationer.  

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/organisation/hbtqi/
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Delmål 4 - Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att 

ge och få omsorg på lika villkor.  

Delmål 5 - Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha 

samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på 

lika villkor. 

Delmål 6 - Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och 

pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet4.  

Den regionala strategin utgår ifrån det sjätte delmålet och därför kommer det 

att presenteras ytterligare här. För att nå det sjätte jämställdhetspolitiska 

delmålet tog regeringen fram en nationell strategi som började gälla 2017. 

Den sträcker sig tio år framåt och syftar till att öka effektiviteten, kvaliteten 

och långsiktigheten i arbetet för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Den 

nationella strategin har utvecklat fyra mål:  

1. Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.

2. Förbättrad upptäckt av våld och starkare stöd och skydd för

våldsutsatta kvinnor och barn.

3. Effektivare brottsbekämpning.

4. Förbättrad kunskap och metodutveckling.

I den nationella strategin lyfts särskilt två faktorer fram – vikten av 

förebyggande insatser och mäns delaktighet och ansvar i arbetet mot våld5. 

Den nationella strategin grundar sig på en rad internationella och nationella 

styrdokument. Exempel på dessa är Istanbulkonventionen som är det första 

juridiskt bindande avtalet om våld mot kvinnor i Europa. Konventionens 

syfte är att skydda kvinnor och flickor mot alla former av våld och att 

förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor, samt våld i hemmet6. FN:s 

barnkonvention innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn 

som också blev svensk lag 20207. Det folkhälsopolitiska ramverket som består 

av ett övergripande, nationellt folkhälsopolitiskt mål och åtta målområden8 

är också ett viktigt styrdokument tillsammans med Agenda 2030, som 

4 Mål för jämställdhet - Regeringen.se 
5 En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Utdrag 
(kap 5) ur Skr. 2016/17:10 
6 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-
kvinnor/istanbulkonventionen 
7 Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 
8 https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-
folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-
malomraden/ 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/
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innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling9. Fyra av dessa mål har 

kopplingar till arbetet mot mäns våld mot kvinnor.  

De mål i den regionala strategin har utformats utifrån den nationella 

strategins målsättningar. Tre av de regionala målen följer de nationella 

målsättningarna varav ett har utvecklats för att omfatta målgruppen 

våldsutövare. 

Hur strategin tagits fram 
Strategiarbetet har utförts av en sektorsövergripande arbetsgrupp bestående 

av ansvariga med kompetens inom jämställdhet, mäns våld mot kvinnor, 

socialtjänst, rättsväsen och hälso- och sjukvård. De deltagande aktörerna i 

arbetsgruppen valdes ut utifrån deras roller som bidragit till ett 

helhetsperspektiv inom det komplexa området som strategin omfattar.  

Representanter från samverkande myndigheter, kommuner samt 

civilsamhället har haft en betydande roll i framtagandet av strategin genom 

att de fått möjlighet att lämna synpunkter och förslag och är samtliga viktiga 

aktörer i det regionala arbetet10. Detta har varit en viktig del för att förankra 

arbetet hos aktörerna och verksamheterna.  

Regionala mål för det strategiska och operativa 
arbetet 
Den regionala strategins målsättningar pekar ut riktningen för länets 

strategiska och operativa arbete under den tid som strategin ska gälla. De 

bedöms nödvändiga för att uppnå visionen Ett Dalarna fritt från våld. Till 

varje mål ges exempel för att nå målen och för att ytterligare konkretisera 

och ge ett stöd för olika aktörers arbete med att bryta ned målen i aktiviteter 

i sina verksamheter.  

Dalarnas regionala strategi består av fyra mål:  

Mål 1. Ett utökat och verkningsfullt våldsförebyggande arbete. 

Mål 2. Förbättrad tidig upptäckt av våld och stödinsatser till våldsutsatta och 

behandling till våldsutövare. 

Mål 3. Effektivare brottsbekämpning. 

Mål 4. Förbättrad kunskap och metodutveckling. 

9 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-
globala-mal-for-hallbar-utveckling/ 
10 Se Bilaga : Aktörernas uppdrag och roller 
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Mål 1. Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete 

Strategins första målsättning handlar om att förhindra att våld 

överhuvudtaget uppstår och fokuserar på att individer som utövar våld ska 

upphöra med det och förändra sitt beteende. Detta förutsätter en ökad 

samverkan mellan berörda aktörer vilket kan bidra till att förebygga våldet 

och på sikt minska återfall i brott.  

Exempel för att nå målen: 

• Stärka kunskap om universella våldsförebyggande metoder och

arbetssätt.

• Stärka kunskap om våldsförebyggande metoder som inkluderar genus

och maskulinitets- och hedersnormer.

• Öka samverkan med civilsamhället och näringslivet kring det

våldsförebyggande arbetet.

• Öka kunskap om återfallsförebyggande insatser.

Mål 2. Förbättrad tidig upptäckt av våld och stödinsatser till våldsutsatta 
och behandling till våldsutövare 

Strategins andra målsättning handlar om att förbättra möjligheterna att 

upptäcka våldsutsatthet och förstärka skyddet och stödet för de som utsatts 

för våld. Stödinsatser avser även vård- och behandlingsinsatser. 

Målsättningen handlar även om att upptäcka våldsutövare för att erbjuda 

behandlingsinsatser. 

Exempel för att nå målen: 

• Rutiner och kunskap för att upptäcka och skydda våldsutsatta barn och

vuxna.

• Stärka kunskap kring barn och vuxna som befinner sig i, eller riskerar

att befinna sig i prostitution och människohandel (PoM).

• Utveckla och erbjuda stöd och insatser för vuxna och barn som utsätts

för hedersrelaterat våld och förtryck.

• Utveckla och erbjuda stöd och insatser utifrån de sårbara målgruppernas

behov.

• Rutiner och kunskap för att tidigt upptäcka våldsutövare.

• Utveckla insatser och erbjuda behandling till våldsutövare.

Mål 3. Effektivare brottsbekämpning 

Strategins tredje målsättning handlar om effektivare brottsbekämpning som 

rör mäns våld mot kvinnor med fokus på förbättringar i rättsväsendets 

arbete mot brott. En närmare samverkan mellan olika myndigheter och 

aktörer skapar bättre förutsättningar, bland annat för medverkan och 

uppklarning av brott i förundersökningar samt rätt form av stöd till 

brottsoffer.  
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Exempel för att nå målen: 

• Utveckla samarbetsrutiner mellan polisen, skolan, vården och

kommuner gällande våld i unga relationer, sexuell exploatering med

fokus på jämställdhet.

• Öka kunskapen om hur man upptäcker och förebygger hot och

kränkningar på nätet.

• Främja medvetenheten hos allmänheten i länet gällande våld i nära

relationer för att förhindra och förebygga brott.

• Utveckla rutiner för att erbjuda stöd till våldsutövare, bland annat i

samband med brottsutredningar, för att förhindra återfall i våldsbrott.

Mål 4. Förbättrad kunskap och metodutveckling 

Strategins fjärde målsättning handlar om behov av förbättrad kunskap och 

metodutveckling. Det avser kunskap om mäns våld mot kvinnor hos 

allmänheten samt berörda yrkesgrupper och beslutsfattare på alla 

samhällsnivåer. Det gäller även utvecklingen av fler verksamma metoder och 

arbetssätt för att motverka våldet genom forskning, utvärdering och 

uppföljning.  

Exempel för att nå målen: 

• Öka kunskap och användning av evidensbaserade metoder.

• Utifrån kartläggningar och behovsanalyser i länet erbjuda riktade

insatser för att effektivisera arbetssätt utifrån verksamheternas

förutsättningar.

• Förbättra kunskap och metodutveckling genom att stärka sambandet

mellan praktik och forskning.

• Verka för att befintliga metoder och kunskaper implementeras i

ordinarie verksamhet.

Hur de regionala målen ska uppnås 
Samverkan är en förutsättning för att den regionala strategins målsättningar 

ska uppnås. Detta gäller på både regional och lokal nivå. Länsstyrelsen i 

Dalarnas län har flera uppdrag som är kopplade till arbetet med mäns våld 

mot kvinnor och som handlar om att förebygga sociala samhällsutmaningar. 

Detta både inom sakområden som exempelvis föräldraskapsstöd, 

brottsförebyggande, ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om 

pengar) och integration och inom tvärperspektiv som mänskliga rättigheter, 

barnrätts-, funktionsrätts- och jämställdhetsintegrerande arbete. Uppdragen 

samordnas internt inom enheten Agenda för 2030 och syftar till att stödja och 

bidra till ett systematiskt utvecklingsarbete ur ett helhetsperspektiv för att 

nå den sociala dimensionen för Agenda 2030 i Dalarna.  
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Region Dalarna/RSS Dalarna (regional samverkans- och stödstruktur) verkar 

på länsnivå för att bland annat stödja kunskapsutveckling och samverkan 

inom socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård. Under 2022 inleder 

Region Dalarna/RSS Dalarna arbetet med att ta fram en regional 

samverkansöverenskommelse inom kvinnofrid. Problematiken vid 

våldsutsatthet är ofta komplex och insatser behöver samordnas för att möta 

individens hela livssituation. Syftet med en regional 

samverkansöverenskommelse är att stärka samverkan, tydliggöra 

ansvarsfördelningen mellan olika viktiga aktörer, tillgodose individens behov 

av vård, omsorg och stöd utifrån ett helhetsperspektiv samt att främja att 

bästa tillgängliga evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap tillämpas i mötet 

med den enskilda individen.  

Samverkansöverenskommelsen kommer att nå delar i tre av strategins fyra 

målsättningar genom att uppnå bättre samverkan, samordnade stödinsatser 

och främja evidensbaserad praktik. Den regionala 

samverkansöverenskommelsens fokus är att bidra till stöd- och 

skyddsinsatser för stödsökande individer vilket ytterst är socialtjänstens 

uppdrag men det behöver samordnas med fler aktörer.  

För att få en hållbar struktur för det organisatoriska arbetet med mäns våld 

mot kvinnor etablerades Länsgruppen Mäns våld mot kvinnor år 2010. 

Länsgruppen är brett sammansatt och består av representanter för 

kommunerna, statliga myndigheter och organisationer samt den frivilliga 

sektorn. Den befintliga samverkan i Länsgruppen Mäns våld mot kvinnor 

förstärks under 2022 med en styrgrupp i syfte att prioritera och effektivisera 

insatser i arbetet för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i 

Dalarna. Styrgruppen består av chefer från kommunernas socialtjänst, 

Polisområde Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Åklagarkammaren i Falun och 

Region Dalarna/RSS Dalarna. Styrgruppen ansvarar för att leda arbetet 

inom mäns våld mot kvinnor för Länsgruppen och arbetsgrupperna och att 

föra frågor till beslutsfattande forum.  

Arbetsgrupper kan bildas ur organisationsstrukturen för att arbeta med 

specifika frågor under en begränsad tid. Representanter till arbetsgrupperna 

kan tillsättas från Länsgruppen samt andra lämpliga representanter. Lokala 

samverkansgrupper ses också som viktiga aktörer för att de regionala målen 

uppfylls.  

Hur strategin ska följas upp 
Strategin utgör en gemensam plattform för ett samlat agerande på regional 

och lokal nivå. Utgångspunkten är att varje enskild aktör utifrån egna 

förutsättningar och ansvarsområden tar fram och följer upp egna 

styrdokument för att konkretisera de regionala målsättningarna i sin egen 

verksamhet.  
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Länsstyrelsens roll är att stödja och bidra till genomförandet av den 

regionala strategin genom att främja införandet av effektiva metoder, 

arbetssätt och kunskapsstöd i regionala och lokala verksamheter. 

Länsstyrelsen ansvarar även för uppföljning av den regionala strategin 

genom att använda nationellt rekommenderade indikatorer för att sedan 

sammanställa resultat av länets insatser i en årlig rapport. Länets insatser 

mäts bland annat genom kommunernas lokala lägesbilder.  

Under strategiperioden kommer översyn av strategin att göras för att se över 

behov av en uppdatering av strategin i relation till bland annat nya uppdrag, 

utökad samverkan och nya lagstiftningar. Uppdatering av strategin kommer 

att genomföras av en utsedd arbetsgrupp och om arbetsgruppen bedömer att 

det finns ett behov av en större revidering av strategin kan fler aktörer 

behöva involveras i arbetet.  
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Bilaga: Aktörernas uppdrag och roller 
Ett långsiktigt och hållbart arbete mot mäns våld mot kvinnor förutsätter en 

samverkan mellan berörda myndigheter och civilsamhällets organisationer. 

Ansvarsbeskrivningarna för varje myndighet utgår från respektive ansvar 

och skyldighet enligt uppdrag, gällande lagar, föreskrifter och regelverk.  

Länsstyrelsen i Dalarnas län 

Länsstyrelserna har från och med 2018 ett särskilt regeringsuppdrag att 

stödja genomförande och uppföljning av regeringens nationella strategi för 

att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017–202611. Från och 

med 2021 har länsstyrelserna tilldelats permanenta medel för uppdraget och 

regeringen har beslutat om en förordning (2021:995) som innehåller 

bestämmelser om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot 

kvinnor. Enligt förordningen ska det vid varje länsstyrelse finnas en 

samordningsfunktion för frågor om mäns våld mot kvinnor, våld i nära 

relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution 

och människohandel.  

Länsstyrelserna ska genom samordningsfunktionen stödja och bidra till: 

• Framtagandet och genomförandet av regionala sektorsövergripande

strategier och handlingsplaner.

• Införandet av effektiva metoder, arbetssätt och kunskapsstöd i regionala

verksamheter.

• Samarbetet på lokal, regional och nationell nivå, och

• utbildning och kompetensutveckling i länet.

Länsstyrelserna ska i sitt arbete samverka med kommuner och regioner samt 

andra berörda myndigheter och aktörer. Arbetet ska vara kunskapsbaserat 

och samordnat med den verksamhet som bedrivs vid myndigheter på 

nationell nivå. Länsstyrelserna ska årligen lämna en redovisning till 

Jämställdhetsmyndigheten och Regeringskansliet av det arbete som 

samordningsfunktionen har utfört inom respektive län. I rapporten ska 

länsstyrelserna särskilt redovisa en bedömning av vilka resultat och effekter 

som har uppnåtts, en analys av utvecklingen av arbetet i länet samt 

regionala och lokala behov av stöd på området12. 

Regionala samverkans- och stödstrukturer – RSS Dalarna 

Dalarnas regionala samverkans- och stödstruktur, RSS Dalarna, verkar på 

länsnivå för kunskapsstyrning, kunskapsutveckling och samverkan mellan 

11 Utifrån regeringsbeslut ”Regionalt uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld 
mot kvinnor” (S2017/07420/JÄM) (delvis) 
12 Förordning (2021:995) om Länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot 
kvinnor  
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länets femton kommuner samt mellan kommunerna och regionen. RSS 

Dalarna drivs genom avdelningen för Hälsa och välfärd på Region Dalarna. 

RSS Dalarna stödjer därför både länets kommuner och regionen i arbetet 

med att utveckla socialtjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ett kongressuppdrag sedan 2013 

att stödja medlemmarna i utvecklingen av kvinnofridsarbetet. SKR har 

genomfört kvinnofridssatsningar sedan 2018. Syftet är att stödja kommuner 

och regioner att utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns 

våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Det handlar om att bättre 

förebygga och tidigt upptäcka våld, stödja våldsutsatta och deras barn, samt 

ge insatser till våldsutövare att förändra sitt beteende. Satsningen riktar sig 

till: socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och förskola och arbetsgivare i 

kommuner och regioner. 

Under 2021–2023 deltar RSS Dalarna i SKR:s RSS Kvinnofrid, som en del av 

satsningen, som syftar till att stödja kommuner och regionen i arbetet mot 

mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära 

relationer. Satsningen riktar sig både till förebyggande arbete och till att 

förbättra stödinsatser både för våldsutsatta och deras barn samt till 

våldsutövare. Målen för RSS Kvinnofrid under perioden 2021–2023 är att: 

• Utveckla kunskap och kapacitet gällande att förhindra och förebygga

hedersrelaterat våld och förtryck.

• Arbeta för att integrera kvinnofridsområdet i RSS ordinarie struktur.

• Stödja kunskaps- och verksamhetsutveckling inom kvinnofridsområdet,

med ett tydligt barnperspektiv, i kommuner och regioner.

• Stödja och utveckla arbetet med systematisk uppföljning av

kvinnofridsarbetets kvalitet och resultat.

Polisområde Dalarna (Polismyndigheten) 

Polisens uppgift är att minska brottslighet och öka människors trygghet13. 

Genom brottsförebyggande arbete ska färre brott begås och polisen ska verka 

för att fler brott klaras upp. I polisens arbetsuppgifter ingår bland annat att:  

• Leda och utföra brottsutredningar där det ingår att genomföra

kvalitativa förstahandsåtgärder som brottsplatsundersökning, säkra

bevisning, genomföra förhör med misstänkt, målsägande och andra

vittnen samt dokumentera skador. Barnförhör ska genomföras av

särskilda barnutredare.

• Utföra hot- och riskbedömningar med stöd av standardiserade

bedömningsinstrument.

• Skydda hotade personer och bistå med olika skyddsåtgärder med stöd av

särskilda brottsoffersamordnare (BOPS).

13 SFS 1984.387. Polislag. 
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• Informera om rättsprocessens gång och initiera målsägandebiträde, 

• Anmäla till socialtjänsten enligt 14 kap 1 § socialtjänstlagen vid 

misstanke om barn som utsätts för eller bevittnar våld. 

• Informera den våldsutsatta om vilken hjälp till skydd och stöd som finns 

att tillgå och samverka med andra myndigheter och organisationer. 

Åklagarkammaren i Falun (Åklagarmyndigheten) 

Tillsammans med Polisområden Dalarna utreder åklagaren brott. Åklagaren 

lämnar direktiv till polisen om vilka åtgärder som ska utföras och värderar 

de bevis som finns. Samarbetet med polis, domstol och kriminalvård är nära. 

I åklagarens arbetsuppgifter ingår bland annat att:  

• Leda förundersökningar. 

• Fatta beslut om åtal ska väckas eller inte. 

• Företräda staten vid brottmålsprocessen i domstol. 

Om åklagaren är förundersökningsledare ingår bland annat att:  

• Begära att domstolen förordnar offentlig försvarare, målsägandebiträde 

och särskild företrädare för barn. 

• Ansöka om tidsbegränsat uppehållstillstånd till målsägande med 

hemvist i annat land för att möjliggöra medverkan i en brottsutredning. 

Region Dalarnas hälso- och sjukvård och tandvård 

I samverkan med länets kommuner ska Region Dalarna verka för att 

Dalarna är en region som präglas av socialt välbefinnande och god hälsa, 

speciellt för barnen där jämställdhet och mångfald ses som drivkraft för 

utveckling och tillväxt. 

Hälso- och sjukvården och tandvården har ansvar för att våldsutsatta får ett 

adekvat och professionellt medicinskt och psykosocialt omhändertagande. 

Det innebär att hälso- och sjukvårdspersonal och tandvårdpersonal skall: 

• Fråga om våld. 

• Ha ett gott bemötande. 

• Dokumentera noggrant och vid behov utfärda rättsintyg. 

• Behandla medicinska skador. 

• Ge psykosocialt stöd. 

• Samverka med andra myndigheter. 

• Göra orosanmälan vid misstanke om att barn far illa. 

Länets kommuner 

Kommunen har uppdraget att förebygga våld och att stödja och upptäcka 

våldsutövande eller våldsutsatthet. Uppdraget innebär också att upptäcka 

och identifiera barn som kan vara utsatta för våld och eller bevittnat våld.  
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Kommunernas socialtjänst har det yttersta ansvaret för att brottsoffer får det 

stöd och den hjälp denne behöver samt att verka för att den som utsätter 

eller har utsatt en närstående för våld eller andra övergrepp ska ändra sitt 

beteende. Myndigheter och andra verksamheter som kommer i kontakt med 

barn har skyldighet att enligt 14 kap 1 § SoL anmäla misstanke om 

missförhållanden gällande barn.  

Enligt socialtjänstlagens 5 kap 11 §14 som rör brottsoffer, den så kallade 

brottsofferparagrafen, ska kommunernas socialnämnder:  

• Verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd

och hjälp.

• Särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller

andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att

förändra sin situation.

• Ansvara för att ett barn som utsatts för brott och barnets närstående får

det stöd och den hjälp som de behöver15.

• Särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av

eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får det

stöd och den hjälp som barnet behöver.

Samt 5 kap 11 a gällande våldsutövare: 

• Verka för att den som utsätter eller har utsatt en närstående för våld

eller andra övergrepp ska ändra sitt beteende.

Socialnämndens ansvar förtydligas i Socialstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd om våld i nära relation. 

Arbetsförmedlingen ( kontor i Dalarnas län) 

Arbetsförmedlingen arbetar på regeringens uppdrag tillsammans med 

Migrationsverket, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och 

Jämställdhetsmyndigheten för att förebygga och upptäcka våld. Syftet med 

samverkan är att bidra till ökad samsyn, gemensamt lärande och 

kommunikation med personer som myndigheterna möter i sina 

verksamheter. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att uppmärksamma och 

hantera våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt 

våld och har därmed utarbetat ett handläggarstöd som innefattar 

frågeställningar för att identifiera våldsutsatta, utövare av våld, samt om 

barn varit närvarande när våld utövats. Frågeställningarna ställs till 

arbetssökande vid personliga möten och dokumenteras i skyddad akt. I 

händelse av att det framkommer uppgifter att det förekommit våld skall 

arbetsförmedlaren förmedla kontakt med kommunen för vidare insatser och 

följa upp stödet för den våldsutsatta.  

14 SFS 2001:453. Socialtjänstlag. 
15 SFS 2012:276. Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:543). 
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Arbetsförmedlingens anställda har i uppdrag att genomgå NCK:s (Nationellt 

centrum för kvinnofrid) webbutbildning om våld.  

Barnahus Dalarna 

Verksamheten är en tvärprofessionell samverkan mellan Åklagarkammaren i 

Falun, Polismyndigheten Dalarna, socialtjänsten i Dalarnas samtliga 

kommuner, Barn- och ungdomsmedicin och Barn- och ungdomspsykiatrin 

Region Dalarna. Borlänge kommun är huvudman för verksamheten som 

regleras av ett samverkansavtal. Verksamheten startade 2007 och 

målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år som utsatts för våldsbrott i 

nära relationer eller sexualbrott oavsett relation.  

Målen är att bland annat att:  

 

• Erbjuda alla barn ett anpassat omhändertagande utifrån barnets behov 

där alla parter samverkar i en gemensam lokal. Vid dessa samråd bokas 

tid för barnförhör.  

• Bedriva skyndsamma utredningar med hänsyn till barnets bästa samt 

lagstadgade tidsfrister.  

• I processen ska barnets bästa vara i fokus. Barnet informeras om 

åtgärder som berör hen utifrån ålder och mognad och ges möjligheter att 

utrycka sig.  

Till Barnahus i Dalarna kommer den personal som behöver ta del av barnets 

berättelse så att barnet inte behöver upprepa sig i förhör och intervjuer. 

Högskolan Dalarna 

Högskolan Dalarna kan med sin forskning och kunskap erbjuda 

kompetensutvecklingsinsatser som är evidensbaserade. Högskolan Dalarna 

erbjuder kursen ”Perspektiv på våld” på grundnivå inom 

socionomprogrammet för att skapa förståelse av våldets former och 

konsekvenser tillsammans med färdigheter och förmågor att identifiera och 

problematisera teoretiska perspektiv. Det ska i sin tur leda till att den 

studerande får insikt och kunskap om kvinnors och barns utsatthet i nära 

relationer med våld.  

Kvinno- och tjejjourer i Dalarna 

Kvinno- och tjejjourer tar emot tjejer och kvinnor med och utan barn och 

stöttar dem i att förändra sin situation genom att erbjuda dem samtalsstöd 

och i förlängningen eventuellt skyddat boende. Kvinno- och tjejjourer arbetar 

även förebyggande i form av att sprida kunskap om våld. Kvinno- och 

tjejjourer samlar erfarenhetsbaserad kunskap om våldsutsatthet utifrån 

utsatta kvinnors och tjejers perspektiv och sprider kunskap genom bland 

annat utbildningar och föreläsningar. Kvinno- och tjejjourer hjälper även till 

med riktade insamlingar vid högtider och behov samt bistår med stöd i 
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kontakten med myndigheter. Idéburna kvinno- och tjejjourer i Dalarnas län 

finns bland annat i Avesta, Borlänge, Hedemora, Malung/Sälen, Falun, 

Ludvika och Vansbro. 

Rädda Barnen Dalarna 

Rädda Barnen Dalarna arbetar för alla barns självklara rätt att överleva, 

utvecklas och växa upp i trygghet. Genom att sprida kunskap och olika 

projekt samt aktiviteter främjas arbetet för att stoppa våld och övergrepp mot 

barn. Rädda Barnen Dalarna har i samverkan bedrivit projektet Kärleken är 

fri på skolor runtom i länet. Projektet handlar om barns och ungas 

rättigheter kopplat till kärlek, sexualitet och kropp. Rädda Barnen Dalarna 

arbetar med att ta fram en metod för skolor att informera barn om våld och 

utsatthet och att bli stärkta i att samtala med barn om våld. Metoden bygger 

på fyra steg som genomförs i skolan, där steg 1–2 handlar om 

kompetensutveckling för skolpersonal, inklusive stärkt beredskap för barn 

som är utsatta för våld genom samverkan med socialtjänst. Steg 3 omfattar 

ett informationsupplägg till elever och i steg 4 införs rutinmässiga frågor om 

våldsutsatthet i elevhälsosamtalen. 

Brottsofferjourer i Dalarna 

Brottsofferjourer (BOJ) är ideella organisationer som arbetar för alla 

brottsoffers rättigheter. Brottsofferjourer erbjuder stöd utifrån brottsoffrets 

behov genom bland annat samtal om den upplevda händelsen, information 

om polisanmälan och rättsprocessen och hjälp vid skadeståndskrav. 

Brottsofferjourer kan även hjälpa till att förmedla kontakter till andra 

myndigheter, organisationer eller försäkringsbolag i frågor om brottet. I 

Dalarna finns Brottsofferjouren Norra Dalarna ( Mora, Orsa, Älvdalen, 

Malung-Sälen och Vansbro), Brottsofferjouren Mellersta Dalarna ( Borlänge, 

Gagnef, Säter, Falun, Ludvika och Smedjebacken) Brottsofferjouren Leksand- 

Rättvik och Brottsofferjouren Avesta- Hedemora.  





Malung-Sälens kommun                                                                                                                            
Tjänsteskrivelse                                      

Socialförvaltningen 

Remissyttrande, Regional strategi – mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer. Dalarnas län 2022-2028. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med strategin är att främja samverkan mellan länets berörda aktörer och peka ut 
gemensamma målsättningar för det regionala arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Strategiarbetet 
har letts av en arbetsgrupp med sakkunniga inom jämställdhet och mäns våld mot kvinnor från 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna Hälso- och sjukvård, Regionala samverkans- och 
stödstrukturer -RSS Dalarna, Polisområde Dalarna, Åklagarkammaren i Falun och representanter från 
länets kommuner. Arbetet har samordnats av Länsstyrelsen i Dalarnas län. I framtagandet av 
strategins regionala mål har arbetsgruppen dels utgått från regeringens nationella strategi, dels från 
regionala behov och förutsättningar. Ideella föreningar har deltagit i arbetet genom Länsgruppen 
mot Mäns våld mot kvinnor som är en regional samverkansgrupp inom området. Länsgruppen mot 
Mäns våld mot kvinnor har fungerat som referensgrupp i strategiarbetet. 

Strategidokumentet utgår från den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor som Malung-
Sälens kommun arbetar utifrån.  

Länsstyrelsen önskar remissvar senast 2022-05-27.  

 

Yttrande på frågeställningar  

1. Beskriv hur din organisation kan använda strategin i ert arbete kring mäns våld mot kvinnor.  

a) Vilka av strategins mål kan kopplas till din verksamhet/ organisation?  

Malung-Sälens kommun arbetar redan nu utifrån den nationella strategin för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor. Samtliga mål i den regionala strategin ingår i det arbetet och kan 
därför kopplas till Malung-Sälens kommuns pågående arbete.  

2. Kan din organisation stå bakom den regionala strategin? Med att stå bakom menar vi att i sin 
verksamhet bidra till vision och måluppfyllelse.  

Malung-Sälens kommun ställer sig bakom den regionala strategin. 

a) Om ja, vad är det i strategin som din organisation bedömer som särskilt värdefullt för det fortsatta 
arbetet för att nå vision och mål?  

Malung-Sälens kommun har ett redan ett pågående arbete utifrån den nationella strategin. Samtliga 
delar i strategin anses värdefulla för att nå målen där samverkan mellan olika aktörer bedöms vara 
centrala.  

3. Ange dina övriga synpunkter både generella och detaljerade.  

Vi har inga övriga synpunkter på strategin.  





Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-02-07 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 33
Ett Dalarna fritt från våld 2023-2028 (KS/2022:829, KS/2023:7)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Malung-Sälens kommun ställer sig bakom Dalarnas regionala strategi för 
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna, Polisområde Dalarna, 
Åklagarkammaren i Falun och länets kommuner har tagit fram en 
länsövergripande strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor. 

Syftet med strategin är att främja samverkan mellan länets berörda aktörer 
och peka ut gemensamma målsättningar för det regionala arbetet mot 
mäns våld mot kvinnor.  

Arbetet har samordnats av Länsstyrelsen i Dalarnas län. I framtagandet av 
strategins regionala mål har arbetsgruppen dels utgått från regeringens 
nationella strategi, dels från regionala behov och förutsättningar. 

Socialnämnden föreslår 2022-12-07 § 112 fullmäktige besluta att Malung-
Sälens kommun ställer sig bakom Dalarnas regionala strategi för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Remissbrev Regional strategi mäns våld mot kvinnor 2022-2028 
Remiss- Den regionala strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld 
mot kvinnor 
Malung-Sälens remissvar 
SN 2022-12-07 § 112 
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Enligt sändlista 

Länsstrategi Ett Dalarna fritt från våld, 2023–2028 

Hej, 

Jag skriver till er med anledning av beslut i er organisation inför 

Internationella kvinnodagen.  

Länsstyrelsen har nu färdigställt strategin ”Ett Dalarna fritt från våld, 

2023 - 2028” och vi planerar att lansera strategin och att vi offentlig ska 

skriva under den på Internationella Kvinnodagen den 8 mars 2023. Min 

förhoppning är att flera av er samarbetspartners och andra aktörer vill 

vara med då. 

För att detta ska vara möjligt ber jag er fatta beslut i enlighet med era 

rutiner för regionala strategidokument så snart ni har möjlighet och i god 

tid innan den 8 mars.  

Planen är att strategin ska undertecknas av samtliga samarbetsparter; 

länets kommuner, Region Dalarna, Polisen i Dalarna /Polismyndigheten, 

Åklagarmyndigheten/ Åklagarkammaren i Falun, Arbetsförmedlingen, 

Högskolan Dalarna och Länsstyrelsen i Dalarnas län.  

Svar, kopia på beslut eller protokoll önskas senast den 17 februari 2023 

via e-post till Länsstyrelsen:  dalarna@lansstyrelsen.se   

Ange beteckning: 801-4250-2022 i ämneseraden för e-postmeddelande. 

Om ni har frågor ber jag er kontakta Rusmira Pérez Dervisic, 

rusmira.perezdervisic@lansstyrelsen.se , Tel: 010-225 04 30. 

Med vänlig hälsning, 

Helena Höij 

Landshövding i Dalarnas län 

Meddelande 

Datum 

2022-12-21 

Ärendebeteckning 

801-4250-2022

mailto:dalarna@lansstyrelsen.se
mailto:rusmira.perezdervisic@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen 
Dalarnas län 

Meddelande 

2022-12-21 
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801-4250-2022

Om strategin 

Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna, Polisen i Dalarna 

(Polismyndigheten), Åklagarmyndigheten/Åklagarkammaren i Falun 

och länets kommuner har tagit fram en länsövergripande strategi för 

arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Syftet med strategin är att främja 

samverkan mellan länets berörda aktörer och peka ut gemensamma 

målsättningar för det regionala arbetet mot mäns våld mot kvinnor.  

Strategiarbetet har letts av en arbetsgrupp med sakkunniga inom 

jämställdhet och/eller mäns våld mot kvinnor. Personerna arbetar vid 

Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna Hälso-och sjukvård, 

Regionala stöd- och samverkanstrukturer - RSS Dalarna, Polisen i 

Dalarna/Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten/ Åklagarkammaren i 

Falun och representanter från länets kommuner. I framtagandet av 

strategins regionala mål har arbetsgruppen dels utgått från regeringens 

nationella strategi, dels från regionala behov och förutsättningar. Ideella 

organisationer har deltagit i arbetet genom Länsgruppen mot mäns våld 

mot kvinnor som är en regional samverkansgrupp inom området och 

som har fungerat som referensgrupp i strategiarbetet.  

Strategidokument har skickats ut på remiss till samtliga länets 

kommuner, statliga myndigheter och till organisationer i frivillig 

sektorn. Respons på förslaget har varit stor och flera har lämnat förslag 

på förbättringar som har integrerats i strategin. Både samarbetsparter och 

andra organisationer har yttrat sig på olika nivåer och ställt sig bakom 

förslaget till länsstrategi.  

Sändlista: 

Samtliga kommunstyrelseordföranden i Dalarnas län 

Regionstyrelsens ordförande Region Dalarna 

Polisområdeschef Polisen i Dalarna (Polismyndigheten)  

Chefsåklagare Åklagarmyndigheten/ Åklagarkammaren i Falun 

Sektionschef Arbetsförmedlingen VO Arbetssökande Dalarna 

Rektor Högskolan Dalarna 



Ett Dalarna fritt från våld
Länsstrategi 2023-2028
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Detta är Dalarnas regionala strategi för att  
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 
Strategin har arbetats fram av Länsstyrelsen 
i Dalarnas län i nära samverkan med polisen 
i Dalarna, Åklagarkammaren i Falun, Region 
Dalarna och länets kommuner och sträcker  
sig över perioden 2023 – 2028. Den regionala 
strategin är en gemensam plattform för att 
koppla samman den nationella strategins  
målsättningar med länets förutsättningar  
och behov för att förebygga och bekämpa  
mäns våld mot kvinnor. 

Rätten att leva fri, utan våld och förtryck är 
en fråga om jämställdhet, demokrati och grund-
läggande mänskliga rättigheter. Mäns våld 
mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande 
samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och 
psykiskt lidande för dem som drabbas. Våldet 
innebär stora samhällskostnader som berör 
de allra flesta, exempelvis myndigheter och 
organisationer liksom privata aktörer. 

Förhoppningen är att den regionala  
sektorsövergripande strategin ska leda till 
målmedvetet och långsiktigt arbete och att 
strategin kan ge stöd till länets aktörer att 

Förord

sätta upp mål och prioriteringar utifrån  
egna uppdrag och ansvar. Utgångspunkten 
för det gemensamma strategiarbetet är att 
ingen enskild aktör kan svara upp mot de  
utmaningar som våldet innebär. Det är en  
gemensam angelägenhet för hela länet där  
vi behöver arbeta tillsammans och intiativ  
tas av alla aktörer. 

Vår vision är att alla invånare i Dalarnas län 
ska ha samma rätt och möjligheter till ett liv 
fritt från våld. Vi välkomnar länets övriga 
myndigheter, civilsamhällsorganisationer och 
näringsliv att utifrån lokala och regionala  
förutsättningar och behov vara med i det 
gemensamma arbetet för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor med stöd  
av den regionala strategin.

Falun den XXXXXX

Helena Höij 
Landshövding i Dalarnas län
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Undertecknande parter

xxxxxx
Länsstyrelsen Dalarna

xxxxxx
Högskolan Dalarna

xxxxxx
Region Dalarna

xxxxxx
Arbetsförmedlingen

xxxxxx
Polisen i Dalarna/ 
Polismydigheten

Kristofer Magnusson
Åklagarmyndigheten/ 
Åklagarkammaren i Falun

xxxxxx
Avesta kommun

xxxxxx
Borlänge kommun

xxxxxx
Falu kommun

xxxxxx
Gagnefs kommun

xxxxxx
Hedemora kommun

xxxxxx
Leksands kommun

xxxxxx
Ludvika kommun

 

xxxxxx
Malung-Sälens 
kommun

xxxxxx
Mora kommun

xxxxxx
Orsa kommun

xxxxxx
Rättviks kommun

xxxxxx
Smedjebackens 
kommun

xxxxxx
Säters kommun

xxxxxx
Vansbro kommun

xxxxxx
Älvdalen kommun

Övriga samarbetsparter  
som ställt sig bakom strategin: 
 
Barnahus i Dalarna, Rädda Barnen Dalarna,  
Kvinnojouren Borlänge och Tjejjouren Dalia, 
Kvinnojouren Kullan Falun, Hedemora kvinnojour, 
Brottsofferjouren Övre Dalarna. Det finns också 
stort engagemang hos flera aktörer och föreningar 
med flera. 
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Begreppet Mäns våld mot kvinnor syftar  
till att synliggöra våldet som jämställdhets- 
fråga, där mäns överrepresentation bland  
våldsutövare ses som ett resultat av den  
ojämna fördelningen av makt mellan könen. 
Rätten till den egna kroppen är en avgörande 
förutsättning för att kunna ha makt och in- 
flytande över sitt liv. Mäns våld mot kvinnor  
är identifierat som ett allvarligt brott mot  
kvinnors och barns mänskliga rättigheter, 
både internationellt och i Sverige. 

Mäns våld mot kvinnor omfattar de vålds- 
typer som kvinnor och barn är särskilt utsatta 
för och som minskar deras handlings- och  
livsutrymme. 

DET KAN HANDLA OM:
• Våld som sker i nära relationer.

• Barn som bevittnar våld i nära relationer.

• Hedersrelaterat våld och förtryck med
skiftande uttryck som barnäktenskap,
tvångsäktenskap och könsstympning
av kvinnor och flickor.

• Prostitution och människohandel

• Sexuellt våld oberoende av relation.

I strategin beaktas att både vuxna och barn 
oberoende av kön, könsidentitet och sexuell 
läggning kan utsättas för eller utöva våldet. 
Våld kan uttryckas på olika sätt så som  
fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt,  
ekonomiskt, latent och digitalt våld1.

1. En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Utdrag (kap 5) ur Skr. 2016/17:10

Begreppet Mäns våld mot kvinnor
Denna regionala strategi utgår ifrån visionen 
Ett Dalarna fritt från våld och är ett resultat 
av en bred samverkan med länets aktörer.  
Den har arbetats fram av Länsstyrelsen i  
Dalarnas län och representanter för Region 
Dalarna, polisen i Dalarna, Åklagarkammaren 
i Falun och länets kommuner för att återspegla 
aktörernas olika utgångslägen för uppdraget 
att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor. Med mäns våld mot kvinnor avses 
alla former av fysiskt och psykiskt, inklusive 
sexuellt våld och hot mot kvinnor och män, 
flickor och pojkar, våld i nära relationer,  
hedersrelaterat våld samt förtryck och  
prostitution och människohandel. Till- 
sammans har vi enats om visionen för länet. 

Inledning 

Strategin syftar till att samordna olika verk-
samheters uppdrag för att tillsammans skapa 
en plattform för länets gemensamma arbete 
att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor. 

Den regionala strategin pekar ut fyra  
mål som tydliggör vad som behöver uppnås  
i länet för att våldet ska förebyggas, att det 
ska minska och slutligen upphöra. Strategin 
sträcker sig över perioden 2023– 2028. 

I genomförandet av strategin är barnrätts- 
perspektivet, jämställdhets- och jämlikhets- 
perspektivet självklara och ska genomsyra  
arbetet med att uppfylla strategins mål.
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Målgruppen inom mäns våld mot kvinnor 
innefattar kvinnor och män, flickor och  
pojkar samt hbtqi-individer2:

• Utsatta för sexualiserat våld, oberoende
av relation till förövaren.

• Utsatta för våld i nära relation.

• Utsatta för hedersrelaterat våld och
förtryck, inklusive barnäktenskap,
tvångsäktenskap och könsstympning
av kvinnor och flickor.

• Utsatta för prostitution och människo- 
handel.

• Som riskerar att utsätta eller har utsatt
närstående för våld.

• Som riskerar att begå eller har begått
sexualbrott.

Den regionala strategin omfattar även vissa 
grupper av kvinnor som riskerar en särskild 
utsatthet. 

De grupperna är:

• äldre kvinnor

• kvinnor med funktionsnedsättning

• kvinnor med utländsk bakgrund

• kvinnor med missbruks- och
beroendeproblem

• kvinnor som utsätts för hedersrelaterat
våld och förtryck.3

2. Hbtqi paraplybegrepp, Socialstyrelsen.se

3. Särskild utsatthet, Socialstyrelsens handbok om socialtjänstens och hälso – och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer.

Strategins målgrupper
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Delmål 1 
JÄMN FÖRDELNING AV  
MAKT OCH INFLYTANDE

Kvinnor och män ska ha  
samma rätt och möjlighet  
att vara aktiva samhälls- 
medborgare, samma rätt  
och möjlighet att forma  
villkoren för beslutsfattande 
i samhällets alla sektorer. 

Delmål 2 
EKONOMISK JÄMSTÄLLDHET 

Kvinnor och män ska ha  
samma möjligheter och  
villkor i fråga om betalt  
arbete som ger ekonomisk 
självständighet livet ut.

Delmål 3 
JÄMSTÄLLD UTBILDNING

Kvinnor och män, flickor  
och pojkar ska ha samma  
möjligheter och villkor när  
det gäller utbildning, studie-
val och personlig utveckling. 

Delmål 4
JÄMN FÖRDELNING AV  
DET OBETALDA HEM- OCH 
OMSORGSARBETET

Kvinnor och män ska ta  
samma ansvar för hem- 
arbetet och ha möjligheter 
att ge och få omsorg på lika 
villkor. 

Delmål 5
JÄMSTÄLLD HÄLSA

Kvinnor och män, flickor och 
pojkar ska ha samma förut-
sättningar för en god hälsa 
samt erbjudas vård och om-
sorg på lika villkor.

Delmål 6 
MÄNS VÅLD MOT KVINNOR 
SKA UPPHÖRA

Kvinnor och män, flickor och 
pojkar ska ha samma rätt  
och möjlighet till kroppslig 
integritet4.

4. Mål för jämställdhet - Regeringen.se

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken  
är att kvinnor och män ska ha samma makt att  
forma samhället och sina egna liv. Utifrån detta har 
regeringen utformat sex jämställdhetspolitiska delmål: 

Från nationell till regional strategi

1212
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Den regionala strategin utgår ifrån det sjätte 
delmålet och därför kommer det att presenteras 
ytterligare här. För att nå det sjätte jämställd-
hetspolitiska delmålet tog regeringen fram en 
nationell strategi som började gälla 2017. Den 
sträcker sig tio år framåt och syftar till att öka 
effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten 
i arbetet för att mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra.

I den nationella strategin lyfts särskilt två 
faktorer fram – vikten av förebyggande insatser  

och mäns delaktighet och ansvar i arbetet 
mot våld5.

Den nationella strategin grundar sig på 
en rad internationella och nationella styr- 
dokument. Exempel på dessa är Istanbul- 
konventionen som är det första juridiskt  
bindande avtalet om våld mot kvinnor i  
Europa. Konventionens syfte är att skydda 
kvinnor och flickor mot alla former av våld  
och att förebygga, lagföra och avskaffa våld 
mot kvinnor, samt våld i hemmet6. 

5. En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, Utdrag (kap 5) ur Skr. 2016/17:10

6. https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/mans-vald-mot-kvinnor/istanbulkonventionen

Den nationella strategin har utvecklat fyra mål: 
1. Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.

2. Förbättrad upptäckt av våld och starkare stöd och skydd
för våldsutsatta kvinnor och barn.

3. Effektivare brottsbekämpning.

4. Förbättrad kunskap och metodutveckling.

EU:s brottsofferdirektiv 2012/29/EU ger  
bindande rättigheter för alla brottsoffer  
inom EU, oavsett var personen bor och var 
brottet sker. Brottsofferdirektivet fastslår 
bland annat brottsoffrets rätt till information, 
rätt till skydd och rätt till stöd och hjälp.7

FN:s barnkonvention innehåller bestämmel- 
ser om mänskliga rättigheter för barn som 
också blev svensk lag 20208.

Agenda 2030, FN:s 17 globala mål för  
hållbar utveckling9, innehåller fyra mål med 
kopplingar till arbetet mot mäns våld mot 
kvinnor. Mål 5 är Jämställdhet och omfattar 
delmålen 5:2 Utrota våld mot och utnyttjande 
av kvinnor och flickor, samt 5:3 Avskaffa 
tvångsäktenskap och könsstympning.

Tillsammans med det folkhälsopolitiska 
ramverket som består av ett övergripande,  
nationellt folkhälsopolitiskt mål och åtta  
målområden10 är dessa viktiga styrdokument. 

7. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0029

8. Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter

9. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/

10. https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/
vad-styr-folkhalsopolitiken/nationella-mal-och-malomraden/

De målen i den regionala strategin har  
utformats utifrån den nationella strategins 
målsättningar. Tre av de regionala målen 
följer de nationella målsättningarna varav 
ett har utvecklats för att omfatta målgruppen 
våldsutövare.
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Strategiarbetet har utförts av en sektors- 
övergripande arbetsgrupp bestående av  
representanter med kompetens inom jäm-
ställdhet, mäns våld mot kvinnor, social- 
tjänst, rättsväsen och hälso- och sjukvård.  
De deltagande aktörerna i arbetsgruppen  
valdes ut utifrån deras roller som bidragit  
till ett helhetsperspektiv inom det komplexa 
området som strategin omfattar. 

Representanter från samverkande myndig- 
heter, kommuner samt civilsamhället har haft  
en betydande roll i framtagandet av strategin 
genom att de fått möjlighet att lämna syn-
punkter och förslag och är samtliga viktiga 

Hur strategin tagits fram

aktörer i det regionala arbetet11. Detta har 
varit en viktig del för att processa arbetet  
under framtagandet hos aktörerna och  
verksamheterna. 

Strategidokument har skickats ut på  
remiss till samtliga länets kommuner, statliga 
myndigheter och till organisationer i frivillig 
sektorn. Respons på förslaget har varit stor 
och flera har lämnat förslag på förbättringar 
som har integrerats i strategin. Både sam- 
arbetsparter och andra organisationer har 
yttrat sig på olika nivåer och ställt sig bakom 
förslaget till länsstrategi. 

11. Se Bilaga: Aktörernas uppdrag och roller

Den regionala strategins målsättningar  
pekar ut riktningen för länets strategiska  
och operativa arbete under den tid som  
strategin ska gälla. De bedöms nödvändiga  
för att uppnå visionen Ett Dalarna fritt från 

Regionala mål för det strategiska 
och operativa arbetet

Dalarnas regionala strategi består av fyra mål: 

Mål 1. Ett utökat och verkningsfullt våldsförebyggande arbete.

Mål 2. Förbättrad tidig upptäckt av våld och stödinsatser till våldsutsatta 
och behandling till våldsutövare.

Mål 3. Effektivare brottsbekämpning.

Mål 4. Förbättrad kunskap och metodutveckling.

våld. Till varje mål ges exempel för att nå  
målen och för att ytterligare konkretisera  
och ge ett stöd för olika aktörers arbete med 
att bryta ned målen i aktiviteter i sina verk-
samheter. 
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Strategins första målsättning handlar om att 
förhindra att våld överhuvudtaget uppstår och 
fokuserar på att individer som utövar våld ska 
upphöra med det och förändra sitt beteende. 
Detta förutsätter en ökad samverkan mellan 
berörda aktörer vilket kan bidra till att före- 
bygga våldet och på sikt minska återfall  
i brott. Våldsförebyggande arbete av olika  
slag och med olika inriktning behövs på flera 
nivåer och arenor i samhället samtidigt. 

Ett utökat och verkningsfullt 
förebyggande arbete

HUR NÅR VI DIT?

• Stärka kunskap om universella våldsföre- 
byggande metoder och arbetssätt.

• Stärka kunskap om våldsförebyggande
metoder som inkluderar genus och
maskulinitets- och hedersnormer.

• Öka kunskap om maskulinitetsnormer
i relation till faktorer såsom klass,
etnicitet och sexualitet etc.

• Öka samverkan med civilsamhället och
näringslivet kring det våldsförebyggande
arbetet.

• Öka kunskap om återfallsförebyggande
insatser.

• Utveckla tidiga insatser gruppinriktat
mot specifikt pojkar och unga män.

• Utveckla tidiga insatser mot våld i ungas
parrelationer.

MÅL 1.
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Strategins andra målsättning handlar om  
att förbättra möjligheterna att upptäcka  
våldsutsatthet och förstärka skyddet och  
stödet för de som utsatts för våld. Stöd- 
insatser avser även vård- och behandlings- 
insatser. Målsättningen handlar även om  
att upptäcka våldsutövare för att erbjuda  
behandlingsinsatser.

Förbättrad tidig upptäckt av våld  
och stödinsatser till våldsutsatta och  
behandling till våldsutövare

HUR NÅR VI DIT?

• Rutiner och kunskap för att upptäcka och 
skydda våldsutsatta barn och vuxna.

• Stärka kunskap kring barn och vuxna 
som befinner sig i, eller riskerar att  
befinna sig i prostitution och människo-
handel.

• Utveckla och erbjuda stöd och insatser  
för vuxna och barn som utsätts för  
hedersrelaterat våld och förtryck.

• Utveckla och erbjuda stöd och insatser  
utifrån de sårbara målgruppernas behov.

• Rutiner och kunskap för att tidigt upp-
täcka våldsutövare.

• Utveckla insatser och erbjuda behandling  
till våldsutövare.

MÅL 2.
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Strategins tredje målsättning handlar om  
effektivare brottsbekämpning som rör mäns 
våld mot kvinnor med fokus på förbättringar  
i rättsväsendets arbete mot brott. En närmare  
samverkan mellan olika myndigheter och  
aktörer skapar bättre förutsättningar, bland 
annat för medverkan och uppklarning av brott 
i förundersökningar samt rätt form av stöd till 
brottsoffer.  

Effektivare brottsbekämpning

HUR NÅR VI DIT?

• Utveckla samarbetsrutiner mellan polisen,
skolan, vården, kommuner och civilsam-
hällsorganisationer gällande våld i unga
relationer, sexuell exploatering med fokus
på jämställdhet.

• Öka kunskapen om hur man upptäcker
och förebygger hot och kränkningar på
nätet.

• Främja medvetenheten hos allmänheten
i länet gällande våld i nära relationer för
att förhindra och förebygga brott.

• Utveckla rutiner för att erbjuda stöd till
våldsutövare, bland annat i samband
med brottsutredningar, för att förhindra
återfall i våldsbrott.

MÅL 3.
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Strategins fjärde målsättning handlar om 
behov av förbättrad kunskap och metod- 
utveckling. Det avser kunskap om mäns 
våld mot kvinnor hos allmänheten samt  
berörda yrkesgrupper och beslutsfattare 
på alla samhällsnivåer. Det gäller även  
utvecklingen av fler verksamma metoder  
och arbetssätt för att motverka våldet genom 
forskning, utvärdering och uppföljning. 

Förbättrad kunskap och metodutveckling

HUR NÅR VI DIT?

• Öka kunskap och användning av evidens- 
baserade metoder.

• Utifrån kartläggningar och behovs- 
analyser i länet erbjuda riktade insatser
för att effektivisera arbetssätt utifrån
verksamheternas förutsättningar.

• Förbättra kunskap och metodutveckling
genom att stärka sambandet mellan
praktik och forskning.

• Verka för att befintliga metoder och
kunskaper implementeras i ordinarie
verksamhet.

MÅL 4.
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Samverkan

I Dalarna verkar en rad myndigheter och  
organisationer för att motverka mäns våld  
mot kvinnor. Vikten läggs därför i att bejaka 
pågående initiativ och i att stärka de resurser 
som verkar inom dessa organisationer. Det är 
också viktigt att samverkan sker på rätt nivå, 
mellan institutioner och organisationer där 
arbete och utvecklingsinsatser har liknande 
målsättningar. 

Civilsamhällets organisationer verkar både 
på länsövergripande och lokal nivå och utgör 
en ovärderlig del av det totala arbetet mot 
våldet.  Det är av stor vikt att samarbetet med 
civilsamhällets organisationer utvecklas  
i Dalarna.

Samordning

Ett fortsatt framgångsrikt arbete bygger på 
samverkan, samordning och på utbyte av goda 

Hur de regionala målen ska uppnås

erfarenheter. Samordning och samverkan  
behöver utvecklas i Dalarna för att uppnå 
strategins målsättningar.

Strategiarbetet är organiserad på tre nivåer 
och leds av en styrgrupp som under sig har en 
regional samverkansgrupp - länsgruppen, samt 
de lokala samverkansgrupperna. Vid behov 
bildas tillfälliga arbetsgrupper för specifika 
uppdrag. Länsstyrelsen Dalarna har ett  
samordningsansvar för det regionala arbetet.

Styrgruppens uppgift är att styra och 
prioritera insatser utifrån den gemensamma 
länsstrategin samt för att hitta möjligheter till 
effektiv samverkan mellan myndigheter och 
bidra med resurser för arbetet.

Styrgruppen består av representanter för 
kommunernas socialtjänst, polisen i Dalarna, 
Region Dalarna, Regionala samverkans-  
och stödstrukturer- RSS Dalarna, Åklagar- 
kammaren i Falun och Länsstyrelsen Dalarna 
som är sammankallande.

Länsgruppens uppgift är att bidra till  
att genomföra länsstrategin. Det innebär  
att stödja och utveckla samverkan i länet,  
synliggöra och till styrgruppen rapportera 
brister i samverkan och i arbetet med det  
fjärde jämställdhetspolitiska målet samt ge 
och ta emot information och erfarenheter.

Länsgruppen består av representanter för 
kommunerna, Högskolan Dalarna, polisen  
i Dalarna, Åklagarkammaren i Falun,  
Region Dalarna, Regionala samverkans- och 
stöd-strukturer – RSS Dalarna, Länsstyrelsen 
Dalarna, Barnahus i Dalarna samt civil- 
samhällets organisationer, för närvarande 
kvinno- och tjejjourer och Rädda barnen.  
Länsstyrelsen Dalarna är sammankallande.

Lokala samverkansgrupperna som finns  
i länet består av representanter från olika  
myndigheter, organisationer och ideella  
föreningar.

Samsyn

Förutom samverkan- och samordningsvinster 
är det viktigt att det finns en tydlighet och för-
ståelse för de olika parternas ansvarsområden 
och roller. Det är också viktigt att det finns en 

samsyn då det gäller definitioner inom paraply- 
begreppet mäns våld mot kvinnor. 

Länsstyrelsen Dalarna har flera uppdrag 
som är kopplade till arbetet med mäns våld 
mot kvinnor och som handlar om att förebygga 
sociala samhällsutmaningar. Detta både inom 
sakområden som exempelvis föräldraskaps-
stöd, brottsförebyggande, ANDTS (alkohol, 
narkotika, doping, tobak och spel om pengar) 
och integration och inom tvärperspektiv som 
mänskliga rättigheter, barnrätts-, funktions-
rätts- och jämställdhetsintegrerande arbete. 
Uppdragen samordnas internt inom enheten 
Agenda för 2030 och syftar till att stödja och 
bidra till ett systematiskt utvecklingsarbete 
ur ett helhetsperspektiv för att nå den sociala 
dimensionen för Agenda 2030 i Dalarna. 

Länsstyrelsen Dalarna samverkar med 
Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna 
(SUD), som bland annat verkar för att stödja 
långsiktig kompetensutveckling. Kompetens-
utveckling inom SUD kan innebära uppdrags-
utbildningar skapade utifrån yrkesverksammas 
behov eller föreläsningar och konferenser i 
syfte att stärka kompetensen inom ett för  
strategin relevant kunskapsområde.  
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Samordning;
Styrgrupp och  länsgrupp 
MVK, utbildningar, läns- 
övergripande strategi.

Dialog/samsyn/utveckling i Dalarna

Representanter som 
utses och representerar 
hela länet; regional dialog 
och utveckling. 

Representanter som  
utses av organisationer 
och verksamheter;  
regional dialog, info,  
behov och utveckling.

Möjliggör ett organisations- 
övergripande arbete, lokal 
dialog, behov, utveckling.

Tillfälliga 
arbetsgrupper

Lokala samverkans-
strukturer

(internt och ev. lokalt)

Länsgrupp

Styrgrupp

Länsstyrelsen 
Dalarna

Dalarnas regionala 
samverkans- och  

stödstruktur (RSS) 

Dalarnas samhällsrådRegeringsuppdrag Välfärdsrådet

Länsnätverket för 
förvaltningschefer

Andra nätverk

Genomförande organisation

Strategin utgör en gemensam plattform för  
ett samlat agerande på regional och lokal  
nivå. Utgångspunkten är att varje enskild 
aktör utifrån egna förutsättningar och  
ansvarsområden tar fram och följer upp egna 
styrdokument för att konkretisera de regionala 
målsättningarna i sin egen verksamhet. 

Länsstyrelsens roll är att stödja och bidra  
till genomförandet av den regionala strategin 
genom att främja införandet av effektiva  
metoder, arbetssätt och kunskapsstöd i  
regionala och lokala verksamheter. Läns- 
styrelsen ansvarar även för uppföljning av  
den regionala strategin genom att använda 
nationellt rekommenderade indikatorer för 

Hur strategin ska följas upp

att sedan sammanställa resultat av länets 
insatser i en årlig rapport. Länets insatser 
mäts bland annat genom kommunernas lokala 
lägesbilder. 

Under strategiperioden kommer översyn av 
strategin att göras för att se över behov av en 
uppdatering av strategin i relation till bland 
annat nya uppdrag, utökad samverkan och 
nya lagstiftningar. Uppdatering av strategin 
kommer att genomföras av en utsedd arbets-
grupp och om arbetsgruppen bedömer att  
det finns ett behov av en större revidering  
av strategin kan fler aktörer behöva involveras 
i arbetet. 

För ett samordnat, långsiktigt och effektivt 
arbete för frågor om mäns våld mot kvinnor, våld 
i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld 
och förtryck samt prostitution och människohandel, 
med ett organisationsövergripande fokus.



Ett långsiktigt och hållbart arbete mot mäns 
våld mot kvinnor förutsätter en samverkan 
mellan berörda myndigheter och civilsamhällets 
organisationer. Ansvarsbeskrivningarna för varje 
myndighet utgår från respektive ansvar och 
skyldighet enligt uppdrag, gällande lagar,  
föreskrifter och regelverk. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Länsstyrelserna har från och med 2018 ett sär-
skilt regeringsuppdrag att stödja genomförande 
och uppföljning av regeringens nationella strate-
gi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor 2017 – 202612. Från och med 2021 har 
länsstyrelserna tilldelats permanenta medel för 
uppdraget och regeringen har beslutat om en för-
ordning (2021:995) som innehåller bestämmelser 
om länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns 
våld mot kvinnor. Enligt  

Bilaga: Aktörernas uppdrag och roller

förordningen ska det vid varje länsstyrelse  
finnas en samordningsfunktion för frågor om 
mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, 
sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt prostitution och människohandel. 

Länsstyrelserna ska genom samordnings- 
funktionen stödja och bidra till: 

• Framtagandet och genomförandet av regionala
sektorsövergripande strategier och handlings-
planer.

• Införandet av effektiva metoder, arbetssätt
och kunskapsstöd i regionala verksamheter.

• Samarbetet på lokal, regional och nationell
nivå, och utbildning och kompetensutveckling
i länet.

Länsstyrelserna ska i sitt arbete samverka 
med kommuner och regioner samt andra  
berörda myndigheter och aktörer. Arbetet  

12. Utifrån regeringsbeslut ”Regionalt uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor”
(S2017/07420/JÄM) (delvis)
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ska vara kunskapsbaserat och samordnat  
med den verksamhet som bedrivs vid myndig-
heter på nationell nivå. Länsstyrelserna ska 
årligen lämna en redovisning till Jämställd-
hetsmyndigheten och Regeringskansliet av  
det arbete som samordningsfunktionen har 
utfört inom respektive län. I rapporten ska 
länsstyrelserna särskilt redovisa en bedömning 
av vilka resultat och effekter som har upp-
nåtts, en analys av utvecklingen av arbetet  
i länet samt regionala och lokala behov av  
stöd på området13.

Region Dalarnas hälso- och sjukvård 
och tandvård

I samverkan med länets kommuner ska Region 
Dalarna verka för att Dalarna är en region 
som präglas av socialt välbefinnande och god 
hälsa, speciellt för barnen där jämställdhet 
och mångfald ses som drivkraft för utveckling 
och tillväxt.

Hälso- och sjukvården och tandvården har 
ansvar för att våldsutsatta får ett adekvat 
och professionellt medicinskt och psykosocialt 
omhändertagande. Det innebär att hälso- och 
sjukvårdspersonal och tandvårdpersonal skall:

• Fråga om våld.

• Ha ett gott bemötande.

• Dokumentera noggrant och vid behov
utfärda rättsintyg.

• Behandla medicinska skador.

• Ge psykosocialt stöd.

• Samverka med andra myndigheter.

• Göra orosanmälan vid misstanke om att
barn far illa.

Regionala samverkans- och  
stödstrukturer – RSS Dalarna

Dalarnas regionala samverkans- och stöd-
struktur, RSS Dalarna, verkar på länsnivå  
för kunskapsstyrning, kunskapsutveckling och 

13. Förordning (2021:995) om Länsstyrelsernas regionala arbete mot mäns våld mot kvinnor
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samverkan mellan länets femton kommuner 
samt mellan kommunerna och regionen. RSS 
Dalarna drivs genom avdelningen för Hälsa 
och välfärd på Region Dalarna. RSS Dalarna 
stödjer därför både länets kommuner och  
regionen i arbetet med att utveckla social-
tjänsten och näraliggande hälso- och sjukvård.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
har ett kongressuppdrag sedan 2013 att stödja 
medlemmarna i utvecklingen av kvinnofrids-
arbetet. SKR har genomfört kvinnofrids-
satsningar sedan 2018. Syftet är att stödja 
kommuner och regioner att utveckla arbetet 
mot hedersrelaterat våld och förtryck, mäns 
våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 
Det handlar om att bättre förebygga och tidigt 
upptäcka våld, stödja våldsutsatta och deras 
barn, samt ge insatser till våldsutövare att 
förändra sitt beteende. Satsningen riktar sig 
till: socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och 
förskola och arbetsgivare i kommuner  
och regioner.

Under 2021 – 2023 deltar RSS Dalarna i SKR:s 
RSS Kvinnofrid, som en del av satsningen, 
som syftar till att stödja kommuner och  
regionen i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, 
hedersrelaterat våld och förtryck samt våld  
i nära relationer. Satsningen riktar sig både 
till förebyggande arbete och till att förbättra 
stödinsatser både för våldsutsatta och deras 
barn samt till våldsutövare. Målen för RSS 
Kvinnofrid under perioden 2021 – 2023 är att:

• Utveckla kunskap och kapacitet gällande
att förhindra och förebygga hedersrelaterat
våld och förtryck.

• Arbeta för att integrera kvinnofridsområdet
i RSS ordinarie struktur.

• Stödja kunskaps- och verksamhets- 
utveckling inom kvinnofridsområdet,
med ett tydligt barnperspektiv, i kommuner
och regioner.

• Stödja och utveckla arbetet med systematisk
uppföljning av kvinnofridsarbetets kvalitet
och resultat.
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Polisen i Dalarna (Polismyndigheten) 

Polisens uppgift är att minska brottslighet  
och öka människors trygghet14. Genom brotts-
förebyggande arbete ska färre brott begås och 
polisen ska verka för att fler brott klaras upp. 
I polisens arbetsuppgifter ingår bland annat 
att: 

• Leda och utföra brottsutredningar där det
ingår att genomföra kvalitativa förstahands- 
åtgärder som brottsplatsundersökning,
säkra bevisning, genomföra förhör med
misstänkt, målsägande och andra vittnen
samt dokumentera skador.

• Barnförhör ska genomföras av särskilda
barnutredare.

• Utföra hot- och riskbedömningar med stöd
av standardiserade bedömningsinstrument.

• Skydda hotade personer och bistå med
olika skyddsåtgärder med stöd av särskilda
brottsoffersamordnare (BOPS).

• Informera om rättsprocessens gång och
initiera målsägandebiträde,

• Anmäla till socialtjänsten enligt 14 kap 1 §
socialtjänstlagen vid misstanke om barn
som utsätts för eller bevittnar våld.

• Informera den våldsutsatta om vilken hjälp
till skydd och stöd som finns att tillgå och
samverka med andra myndigheter och
organisationer.

Åklagarkammaren i Falun 
(Åklagarmyndigheten)

Tillsammans med polisen i Dalarna utreder 
åklagaren brott. Åklagaren lämnar direktiv till 
polisen om vilka åtgärder som ska utföras och 
värderar de bevis som finns. Samarbetet med 
polis, domstol och kriminalvård är nära. 

I åklagarens arbetsuppgifter ingår bland 
annat att: 

• Leda förundersökningar.

• Fatta beslut om åtal ska väckas eller inte.

• Företräda staten vid brottmålsprocessen
i domstol.

14. SFS 1984.387. Polislag.



Om åklagaren är förundersökningsledare 
ingår bland annat att: 

• Begära att domstolen förordnar offentlig
försvarare, målsägandebiträde och särskild
företrädare för barn.

• Ansöka om tidsbegränsat uppehållstillstånd
till målsägande med hemvist i annat land
för att möjliggöra medverkan i en brotts- 
utredning.

Kommunerna

Flera av kommunens verksamheter har  
uppdrag som är av stor betydelse för att 
upptäcka våldsutsatthet, att ge stöd till  
våldsutsatta och att verka för att vålds- 
utövare ska ändra sitt beteende. Till exempel 
involverar kommunens arbete förskola och 
skola, elevhälsa, kultur och fritidsverksamhet, 
äldreomsorg och socialtjänstens verksamhets-
områden. 

Varje kommun ansvarar för socialtjänsten 
i sitt område. Kommunen har det yttersta 
ansvaret för att enskilda får det stöd och  
den hjälp de behöver. 

Enligt socialtjänstlagens 5 kap 11 §15 som  
rör brottsoffer, den så kallade brottsoffer- 
paragrafen, ska kommunernas socialnämnder: 

• Verka för att den som utsatts för brott och
dennes närstående får stöd och hjälp.

• Särskilt beakta att kvinnor som är eller har
varit utsatta för våld eller andra övergrepp
av närstående kan vara i behov av stöd och
hjälp för att förändra sin situation.

• Ansvara för att ett barn som utsatts för
brott och barnets närstående får det stöd
och den hjälp som de behöver16.

• Särskilt beakta att ett barn som bevittnat
våld eller andra övergrepp av eller mot
närstående är offer för brott och ansvara
för att barnet får det stöd och den hjälp
som barnet behöver.

15. SFS 2001:453. Socialtjänstlag.

16. SFS 2012:276. Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:543).
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Samt 5 kap 11 a gällande våldsutövare:

• Verka för att den som utsätter eller har
utsatt en närstående för våld eller andra
övergrepp ska ändra sitt beteende.

Socialnämnden ska fastställa rutiner för när 
och hur personalen i dess verksamheter ska 
ställa frågor om våld för att kunna 

• upptäcka våldsutsatta som behöver stöd
och hjälp

• barn som bevittnat våld som behöver stöd
och hjälp, samt

• våldsutövare som behöver insatser för att
ändra sitt beteende.

Förskolan och skolan har en viktig roll i att 
tidigt upptäcka barn som utsätts eller riskerar 

att utsättas för våld i allmänhet och heders- 
relaterat våld och förtryck i synnerhet. Vid 
misstanke om att ett barn far illa eller riskerar 
att fara illa ska en orosanmälan göras till  
socialtjänsten, i enlighet med Socialtjänst- 
lagen (14 kap. 1 § SoL).

Skolan möter alla elever och har en betydelse- 
full roll i det förebyggande arbetet. Alla  
tendenser till diskriminering eller kränkande 
behandling ska aktivt motverkas.17 Skolan ska 
ansvara för att varje elev efter genomgången 
skolgång har fått kunskaper inom området 
sexualitet, samtycke och relationer samt om 
hedersrelaterat våld och förtryck. Elever som 
går i de obligatoriska skolformerna ska även  
få kännedom om hur de kan få hjälp om de 
upplever otrygghet i eller utanför skolan.18

17. Skolverket (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 2018. Stockholm: Skolverket.

18. Formuleringarna gäller från 1 juli 2022. Förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet, förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan,
förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet,
förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet,
förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan och förordningen (SKOLFS 2013:148)
om läroplan för gymnasiesärskolan.

35



Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna kan med sin forskning och 
kunskap erbjuda kompetensutvecklingsinsatser 
som är evidensbaserade. Högskolan Dalarna  
erbjuder kursen ”Perspektiv på våld” på 
grundnivå inom socionomprogrammet för  
att skapa förståelse av våldets former och  
konsekvenser tillsammans med färdigheter 
och förmågor att identifiera och problematisera 
teoretiska perspektiv. Det ska i sin tur leda till 
att den studerande får insikt och kunskap om 
kvinnors och barns utsatthet i nära relationer 
med våld. 

Högskolan Dalarna bildar i samverkan  
med socialtjänsterna i Dalarna och Region 
Dalarna samverkansarenan Socialtjänstens 
Utvecklingscentrum Dalarna (SUD). Sam- 
verkan inom SUD ska stödja utvecklingen av 
en evidensbaserad praktik inom socialtjänst 
och närliggande hälso- och sjukvård. Inom 
ramen för SUD samarbetet finns möjligheter 
för samverkan kring praktiknära och sam- 
skapande forskning, verksamhetsutveckling 
samt kompetensutvecklingsinsatser utifrån 
yrkesverksammas behov. 

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen arbetar sedan 2019  
på regeringens uppdrag tillsammans med  
Migrationsverket, Försäkringskassan,  
Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten 
för att förebygga och upptäcka våld. Syftet 
med samverkan är att bidra till ökad samsyn, 
gemensamt lärande och kommunikation med 
personer som myndigheterna möter i sina verk-
samheter. Arbetsförmedlingen har i uppdrag 
att uppmärksamma och hantera våld i nära 
relation, hedersrelaterat våld och förtryck 
samt sexuellt våld och har därmed utarbetat 
ett handläggarstöd som innefattar frågeställ-
ningar för att identifiera våldsutsatta, utövare 
av våld, samt om barn varit närvarande när 
våld utövats. Frågeställningarna ställs till 
arbetssökande vid personliga möten och  
dokumenteras i skyddad akt. I händelse av att 
det framkommer uppgifter att det förekommit 
våld skall arbetsförmedlaren förmedla kontakt 
med kommunen för vidare insatser och följa 
upp stödet för den våldsutsatta. 

Arbetsförmedlingens anställda har i upp-
drag att genomgå NCK:s (Nationellt centrum 
för kvinnofrid) webbutbildning om våld. 
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Försäkringskassan 

Försäkringskassan arbetar sedan 2019  
på regeringens uppdrag tillsammans med  
Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Social- 
styrelsen och Jämställdhetsmyndigheten för 
att förebygga och upptäcka våld. Arbetsför-
medlingen, Försäkringskassan, Migrations- 
verket, Socialstyrelsen och Jämställdhets- 
myndigheten har fortsatt regeringsuppdrag 
att samverka i frågor om förbättrad upptäckt 
av våld i nära relationer.

Migrationsverket 

Migrationsverket arbetar sedan 2019 på  
regeringens uppdrag tillsammans med  
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,  
Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten 
för att förebygga och upptäcka våld. Arbets- 
förmedlingen, Försäkringskassan, Migrations-
verket, Socialstyrelsen och Jämställdhets- 
myndigheten har fortsatt regeringsuppdrag 
att samverka i frågor om förbättrad upptäckt 
av våld i nära relationer.

Kriminalvården 

Kriminalvården spelar en central roll i fråga 
om insatser för klienter som avtjänar ett straff 
för att de har utövat våld mot en närstående  
eller för klienter som är dömda för annan 
brottslighet och har en våldsproblematik. 

Vidare i Kriminalvårdens ansvarsområden 
ingår bland annat att: 

• genomföra RBM-utredning (Risk, Behov,
Mottaglighet) med samtliga klienter för att
kartlägga risknivåer, behovsområden och
mottaglighetsfaktorer,

• erbjuda behandlingsprogram inom partner-
våld, sexualbrott samt samtal för att
motivera klienter att inte återfalla i brott

• anmäla till socialtjänsten enligt 14 kap 1 §
socialtjänstlagen24 vid misstanke om barn
som utsätts för eller bevittnar våld.
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Barnahus i Dalarna

Verksamheten är en tvärprofessionell sam- 
verkan mellan Åklagarkammaren i Falun, 
polisen i Dalarna, socialtjänsten i Dalarnas 
samtliga kommuner, Barn- och ungdoms- 
medicin och Barn- och ungdomspsykiatrin  
Region Dalarna. Borlänge kommun är  
huvudman för verksamheten som regleras  
av ett samverkansavtal. Verksamheten  
startade 2007 och målgruppen är barn och 
ungdomar upp till 18 år som utsatts för  
våldsbrott i nära relationer eller sexualbrott 
oavsett relation. 

Målen är att bland annat att: 

• Erbjuda alla barn ett anpassat omhänder- 
tagande utifrån barnets behov där alla
parter samverkar i en gemensam lokal.
Vid dessa samråd bokas tid för barnförhör.

• Bedriva skyndsamma utredningar med
hänsyn till barnets bästa samt lagstadgade
tidsfrister.

• I processen ska barnets bästa vara i fokus.
Barnet informeras om åtgärder som berör
hen utifrån ålder och mognad och ges
möjligheter att utrycka sig.

Till Barnahus i Dalarna kommer den personal 
som behöver ta del av barnets berättelse så att 
barnet inte behöver upprepa sig i förhör och  
intervjuer.

Civilsamhällets organisationer 

Civilsamhället utgör ett viktigt komplement 
till myndigheternas arbete och deras insatser 
når ofta målgrupper som av olika orsaker inte 
söker sig till myndigheterna. Organisationer 
inom civilsamhället är ofta tidiga med att  
uppmärksamma målgruppernas behov och  
kan därför driva på metod- och kunskaps- 
utvecklingen. Det gäller inte minst inom det 
främjande och förebyggande arbetet. Det är 
därför av stor vikt att regionala myndigheter 
och länets kommuner samarbetar med civil-
samhällets organisationer.
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Kvinno- och tjejjourer 

Den svenska kvinnojoursrörelsen har under 
många år varit en drivande kraft när det  
gäller att bilda opinion och att synliggöra 
mäns våld mot kvinnor. En stor del av Roks 
och Unizons uppgift är att vara röster åt och 
förmedla den verklighet som jourerna möter 
runt om i Sverige. Kvinnojourerna gör ett 
betydelsefullt arbete för att skydda, stödja och 
hjälpa våldsutsatta kvinnor och deras barn, 
till exempel genom att erbjuda skyddat boende, 
stödsamtal och olika gruppverksamheter.

Tjejjourerna möter tjejer med problem och  
funderingar som inte enbart handlar om våld 
i nära relationer. Det kan handla om mobbing, 
kärleksbekymmer, ångest, droger och oro inför 
framtiden. 

Utåtriktat och förebyggande arbete är en  
central del av både kvinno- och tjejjourernas  
verksamhet och många jourer bedriver stöd- 
verksamhet via chatt och mejl.

Idéburna kvinno- och tjejjourer i Dalarnas 
län finns bland annat i Avesta, Borlänge,  
Hedemora, Malung/Sälen, Falun, Ludvika 
och Vansbro.

De olika kvinno- och tjejjourerna finns  
samlade under Länsföreningen Kvinno- och 
tjejjourer i Dalarna.19 Föreningen fungerar 
som en förmedlande länk och ett förbindelse- 
organ mellan länets kvinno- och tjejjourer. 
Föreningen arbetar för att öka samarbetet 
och sammanhållningen mellan jourerna samt 
tillvarata dess gemensamma intressen. 

Rädda Barnen Dalarna

Rädda Barnen Dalarna arbetar för att barn  
varaktigt får det bättre och att barn och unga 
får större inflytande över sina liv. Rädda 
Barnen Dalarna arbetar för att barn ska få 
skydd, stöd och den barndom som de har rätt 
till enligt Barnkonventionen som blev svensk 
lag 2020. 

19. https://www.lansforeningenkjdalarna.se/kvinnojourer-tjejjourer-i-dalarna/
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Genom att öka kunskapen om barns rättig-
heter vill vi skapa engagemang och få fler att 
omsätta Barnkonventionen i praktiken. Vi 
sprider vår expertkunskap och erfarenhet till 
dem som har inflytande över barns livsvillkor, 
som till exempel lärare, föräldrar och social- 
arbetare.

Genom att sprida kunskap och erfarenheter 
från olika utvecklingsprojekt främjas arbetet 
för att stoppa våld och övergrepp mot barn. 
Rädda Barnen Dalarna har i samverkan  
bedrivit projektet Kärleken är fri på skolor 
runt om i länet. Projektet handlar om barns 
och ungas rättigheter kopplat till kärlek, 
sexualitet och kropp. Rädda Barnen Dalarna 
arbetar med att ta fram en metod för skolor 
att informera barn om våld och utsatthet och 
att bli stärkta i att samtala med barn om våld. 
Metoden bygger på fyra steg som genomförs i 
skolan, där steg 1 –2 handlar om kompetens-
utveckling för skolpersonal, inklusive stärkt 
beredskap för barn som är utsatta för våld 
genom samverkan med socialtjänst. Steg 3  
omfattar ett informationsupplägg till elever 
och i steg 4 införs rutinmässiga frågor om 
våldsutsatthet i elevhälsosamtalen.

Brottsofferjourer (BOJ)

Brottsofferjouren Sveriges vision för samhällets 
brottsofferstöd är att alla som utsätts för brott 
ska få ett likvärdigt stöd när det gäller att  
hantera:

• Rättsprocessens alla delar, inklusive polis- 
utredning, skydds- och skadeståndsfrågor
samt försäkringsfrågor.

• Psykiska, fysiska, sociala och existentiella
konsekvenser av brottet.

Brottsofferjouren Sveriges ändamål:

• Att stödja och utbilda föreningarna inom
förbundet i olika avseenden. Föreningarna
arbetar med att ge stöd, information och
praktisk vägledning till brottsoffer, vittnen
och anhöriga.

• Att genom opinionsbildning verka för att
brottsoffers, vittnens och anhörigas behov
tillgodoses.

• Att verka för att rättssäkerheten för brotts-
offer, vittnen och anhöriga är betryggande
inför och vid domstolsförhandlingar.
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• Att verka för att samhället ökar sina
insatser för att förebygga brott.

• Att stimulera samarbetet mellan
föreningarna, som arbetar med mål- 
sättningar enligt ovanstående punkter.

I Dalarnas län finns tre lokala jourer: 

• Brottsofferjouren Övre Dalarna (Mora,
Orsa, Älvdalen, Malung-Sälen, Vansbro,
Leksand och Rättvik,

• Brottsofferjouren Mellersta Dalarna
(Borlänge, Gagnef, Säter, Falun, Ludvika
och Smedjebacken) och Brottsofferjouren
Avesta-Hedemora.

Näringslivet 

Samverkan med aktörer inom näringslivet är 
viktigt för att förebygga och bekämpa våld. 
Många näringslivsverksamheter har möjlighet 
att förebygga brott genom upparbetade rutiner 
och deltagande i samverkansplattformar som 
fokuserar på de individer som näringslivet  
kommer i kontakt med. Det kan exempelvis 
handla om festivalarrangörer, taxi- och hotell-
verksamhet eller privata vårdgivare.
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