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Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2022-05-23  
 
 
Kommunfullmäktige startar med invigning av arkivets nya lokaler på V. Industrigatan 
15 B kl. 16:30 för de förtroendevalda. 
 
Allmänheten hälsas välkomna till arkivet på öppet hus kl. 18:00. 
 
Fullmäktige fortsätter sedan enligt nedan 
 
Plats: Folkets park, Orrskogen i 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   
Jörgen Norén (S)  
 Sandra Sjöström/ Nämndkansliet 
  0280-18171  

   sandra.sjostrom@malung-salen.se 
 
Föredragningslista 
 
 
 
 Ärende Beteckning  

     
1. Mötets öppnande   

2. Upprop   

3. Val av justerare   

4. Anmälan av motioner, 
interpellationer och frågor 

  

5. Återredovisning socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden 

  

6. Investeringsbehov för tillbyggnad 
räddningsstation Lindvallen 

KS/2022:253  

7. Utbyte av räddningstjänstens 
RAKEL-utrustning 

KS/2022:227  

8. Investeringsbeslut för byggnation 
av simhall 

KS/2020:41  
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 Ärende Beteckning  

9. Svar på motioner, interpellationer 
och frågor 

  

10. Motion angående personalens 
välbefinnande i äldreomsorgen, 
Vänsterpartiet (V) 

KS/2021:370  

11. Interpellation från Moderaterna (M) 
ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande 

KS/2022:274  

12. Avsägelser och val   

13. Handlingar för kännedom KS/2021:28  

    
 

 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-05-03 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 69 
Investeringsbehov för tillbyggnad räddningsstation Lindvallen 
(KS/2022:253) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Tilläggsanslag beviljas kommunstyrelsen i 2022 års investeringsbudget 
med 3 465 tkr för tillbyggnad räddningsstation Lindvallen 
 
Beskrivning av ärendet 
Räddningsnämnden har 2022-04-11 § 18 äskat om tilläggsanslag för 
utbyggnad av räddningsstation i Lindvallen. Bakgrunden till äskandet är att 
fordon och annan utrustning som för närvarande är placerade på 
brandstationen Transtrand ska kunna flyttas till räddningsstationen 
Lindvallen. För att det ska vara möjligt behöver en tillbyggnad på 
räddningsstationen Lindvallen ske. 
 
Service- och teknikförvaltningen, kommunstyrelsen, har tillsammans med 
räddningstjänsten tagit fram kalkyl över beräknad investeringsutgift.  
 
Kommunstyrelsen genom service- och teknik är fastighetsägare och såsom 
fastighetsägare den nämnd som ansvarar för genomförande av 
investeringsprojektet. Investeringsutgiften för tillbyggnaden kalkyleras till 
3 645 tkr. Nuvarande internhyra kommer med anledning av tillkommande 
investeringsutgift justeras (höjas) och räddningsnämnden behöver i sin 
kommande planering inrymma den ökade internhyran i nettokostnadsram.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta om investeringsmedel genom tilläggsanslag för 
tillbyggnad räddningsstation Lindvallen 3 465 tkr. 
 
I tjänsteutlåtandet föreslås att tilläggsanslag beviljas kommunstyrelsen i 
2022 års investeringsbudget med 3 465 tkr för tillbyggnad räddningsstation 
Lindvallen. 
 
Arbetsutskottet skickade ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag 
till beslut samt bjöd in räddningschefen samt chefen för service- och teknik 
till kommunstyrelsens sammanträde 3 maj. 
 
Dagens sammanträde 
Räddningschefen, chefen för service- och teknik och Ekonomichefen 
föredrar ärendet. 
 
Hans Unander (S) med biträde av Lilian Olsson (S) och Birgitta Örjas (S) 
yrkar bifall till tjänsteutlåtandets förslag. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med tjänsteutlåtandets förslag. 
 
Beslutsunderlag 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-05-03 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

RN §18 Tilläggsanslag för utbyggnad av räddningsstationen i Lindvallen 
Underlag för äskande för tillbyggnad av Räddningsstation i Lindvallen, 
2022-03-30 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Chef för service- och teknik 
Räddningsnämnden 
Räddningschef 
 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-19 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 154 
Investeringsbehov för tillbyggnad räddningsstation Lindvallen 
(KS/2022:253) 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. 
2. Räddningschefen samt chefen för service- och teknik bjuds in till 

kommunstyrelsens sammanträde 3 maj. 
 
Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. 
 
Beskrivning av ärendet 
Räddningsnämnden har 2022-04-11 § 18 äskat om tilläggsanslag för 
utbyggnad av räddningsstation i Lindvallen. Bakgrunden till äskandet är att 
fordon och annan utrustning som för närvarande är placerade på 
brandstationen Transtrand ska kunna flyttas till räddningsstationen 
Lindvallen. För att det ska vara möjligt behöver en tillbyggnad på 
räddningsstationen Lindvallen ske. 
 
Service- och teknikförvaltningen, kommunstyrelsen, har tillsammans med 
räddningstjänsten tagit fram kalkyl över beräknad investeringsutgift.  
 
Kommunstyrelsen genom service- och teknik är fastighetsägare och såsom 
fastighetsägare den nämnd som ansvarar för genomförande av 
investeringsprojektet. Investeringsutgiften för tillbyggnaden kalkyleras till 
3 645 tkr. Nuvarande internhyra kommer med anledning av tillkommande 
investeringsutgift justeras (höjas) och räddningsnämnden behöver i sin 
kommande planering inrymma den ökade internhyran i nettokostnadsram.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta om investeringsmedel genom tilläggsanslag för 
tillbyggnad räddningsstation Lindvallen 3 465 tkr. 
 
I tjänsteutlåtandet föreslås att tilläggsanslag beviljas kommunstyrelsen i 
2022 års investeringsbudget med 3 465 tkr för tillbyggnad räddningsstation 
Lindvallen. 
 
Dagens sammanträde 
Ekonomichefen föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet skickar ärendet vidare till 
kommunstyrelsen utan förslag till beslut samt att räddningschefen samt 
chefen för service- och teknik bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde 
3 maj. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. 
 
Beslutsunderlag 
RN §18 Tilläggsanslag för utbyggnad av räddningsstationen i Lindvallen 
Underlag för äskande för tillbyggnad av Räddningsstation i Lindvallen, 
2022-03-30 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-19 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Chef för service- och teknik 
Räddningsnämnden 
Räddningschef 
 
 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2022-04-12 1
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Ekonomikontoret  Kommunstyrelsen  
Helena Steffansson Carlson   
helena.s.carlson@malung-salen.se   
0280-18127   

 
 
 
Dnr KS/2022:253  
 
Investeringsbehov för tillbyggnad räddningsstation Lindvallen  
 
Förslag till beslut 

1. Tilläggsanslag beviljas kommunstyrelsen i 2022 års 
investeringsbudget med 3 465 tkr för tillbyggnad räddningsstation 
Lindvallen. 

 
Beskrivning av ärendet 
Räddningsnämnden har 2022-04-11 § 18 äskat om tilläggsanslag för 
utbyggnad av räddningsstation i Lindvallen. Bakgrunden till äskandet är att 
fordon och annan utrustning som för närvarande är placerade på 
brandstationen Transtrand ska kunna flyttas till räddningsstationen 
Lindvallen. För att det ska vara möjligt behöver en tillbyggnad på 
räddningsstationen Lindvallen ske. 
 
Service- och teknikförvaltningen, kommunstyrelsen, har tillsammans med 
räddningstjänsten tagit fram kalkyl över beräknad investeringsutgift.  
 
Kommunstyrelsen genom service- och teknik är fastighetsägare och såsom 
fastighetsägare den nämnd som ansvarar för genomförande av 
investeringsprojektet. Investeringsutgiften för tillbyggnaden kalkyleras till 
3 465 tkr. Nuvarande internhyra kommer med anledning av tillkommande 
investeringsutgift justeras (höjas) och räddningsnämnden behöver i sin 
kommande planering inrymma den ökade internhyran i nettokostnadsram.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta om investeringsmedel genom tilläggsanslag för 
tillbyggnad räddningsstation Lindvallen 3 465 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
RN §18 Tilläggsanslag för utbyggnad av räddningsstationen i Lindvallen 
Underlag för äskande för tillbyggnad av Räddningsstation i Lindvallen, 
2022-03-30 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Chef för service- och teknik 
Räddningsnämnden 
Räddningschef 
 
  



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Räddningsnämnden 2022-04-11 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 18 
Tilläggsanslag för utbyggnad av räddningsstationen i Lindvallen 
(RN/2022:50) 
 
Räddningsnämndens beslut 
Räddningsnämnden äskar 3 465 000 kr till medel för utbyggnad av 
räddningsstationen i Lindvallen. 
 
Beskrivning av ärendet 
VAMAS kom in under 2021 med en förfrågan om att garagera sina sopbilar 
på brandstationen i Transtrand. Efter möten mellan VAMAS, service och 
teknik och räddningstjänsten har räddningstjänsten för avsikt att flytta 
tankbil, terränghjuling, båt och annan utrustning till stationen i Lindvallen 
när en utbyggnad där står klar. 
Föra att möjliggöra detta så behövs en utbyggnad av brandstation i 
Lindvallen med ett skepp. 
 
Räddningstjänsten har av service och teknik fått i uppdrag att äska tillskott i 
budget för en utbyggnad av räddningsstationen i Lindvallen. 
 
Dagens sammanträde 
Räddningschefen redogör för ärendet. 
 
Ordföranden finner att räddningsnämnden beslutar att bifalla 
tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-05 
Underlag för äskande 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Räddningsnämnden 
Räddningschefen 
Förvaltningschef service och teknik 
 
 
 



Möte om tillbyggnad Räddningsstation Lindvallen, 220330:  
Lollo, KE, Henrik, Viktor 

Förnyad konkurrensutsättning bland byggentreprenörer som Totalentreprenör känns lämpligt som 
upphandlingsförfarande.  EGK tar fram rambeskrivning El, Byggteknik på bygg/mark, VS och Vent.  
Säkerhet föreslås att inte vara med i Entreprenaden. Brandlarm ingår i säkerhetsentreprenaden. 

 
Underlag för äskande åt Räddningsnämnden är steg 1 och tanken med dagens möte.  

 Förslag om större samlingslokal utgår, hänvisas till förvaltningshuset sälen.  
 Prioriterat med förråd/förvaring – beaktat genom extra yta för exempelvis pallställage samt 

förråd på ny entresoldel.  
 Pallställage ordnas av verksamhet.  
 Komplettering med 1st motorvärmarstolpe med 2st platser.   20 tkr 
 3-4 st parkeringsplatser ska tillskapas.    100 tkr 
 Extra omklädningsytor kan anpassas inom bef. lokaler. Troligtvis i motionsrum. 80 tkr 
 Ev. kan plats för tvättmaskin ordnas genom anpassning av bef. tvättrum. 50 tkr 
 Bakfall vid verkstadsbänk ska åtgärdas.    10 tkr 

TOTALT:      260 tkr 

Kalkyl ByggTeknik 2022-03-09: 

Bygg  1 840 tkr (1 403 tkr) 

Installationer  600 tkr (385 tkr)  VS 150 tkr el 180 tkr vent 150 tkr Säk 120 tkr 

Projektering  200 tkr (120 tkr) 

 Byggherrekostnad 250 tkr (193 tkr) 

Oförutsedda kostnader 10% 315 tkr 

 

Totalt för byggnation av tillbyggnad Lindvallens räddningsstation:  3 465 000 kr. 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-05-03 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 70 
Utbyte av räddningstjänstens RAKEL-utrustning (KS/2022:227) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Räddningsnämnden beviljas tilläggsanslag i driftbudget för år 2022 med 

320 tkr för inköp av kommunikationsutrustning RAKEL. 
2. Tilläggsanslaget finansieras genom reducering av 2021 års 

budgeterade resultat. År 2022 budgeterade resultat uppgår därmed till 
20 315 tkr. 

3. Kommunchefen uppdras säkerställa att kommunikationsutrustning som 
ställs till kommunens krisledningsorganisations förfogande 
omhändertas i krisledningsorganisationen.  

 
Beskrivning av ärendet 
Räddningsnämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag med 
320 tkr för år 2022 för inköp av kommunikationsutrustning RAKEL.  
 
RAKEL är ett statligt robust system för radiokommunikation avsett för 
aktörer inom samhällsviktig verksamhet. RAKEL används sedan flera år 
tillbaka av kommunens räddningstjänst. 
 
Räddningsnämnden har för avsikt att byta ut kommunikationsutrustning för 
RAKEL. Bakgrunden är att utrustningen i form av terminaler inte bytts ut 
sedan införande och därigenom finns behov av utbyte. Terminalerna 
föreslås ställas till kommunens krisledningsorganisations för förfogande. De 
terminaler som ska bytas ut är 10 år gamla och räddningschefen bedömer 
att utrustningen kan användas av krisledningsorganisationen. 
 
I enlighet med budgetanvisningar påminner kommunstyrelsen att 
respektive nämnds budgeterade medel för oförutsedda kostnader, 1 
procent, bör användas för ej budgeterade nettokostnader. Vidare ska 
nämnd, enligt uppföljningsanvisningarna för 2022 vid befarad negativ 
avvikelse mot tilldelas budgetram vidta åtgärder och anpassningar för att 
nå en ekonomi i balans. 
 
Mot bakgrund av att, genom räddningsnämndens inköp av ny 
kommunikationsutrustning frigörs utrusning för krisledningsorganisationen, 
föreslås på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att tilläggsanslag 
ges. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om tilläggsanslag för 
räddningsnämnden 2022 med 320 tkr. Tilläggsanslaget finansieras med 
reducering av årets budgeterade resultat. Årets budgeterade resultat 
uppgår därmed till 20 315 tkr.  
 
Kommunchefen föreslås ges i uppdrag att säkerställa att 
kommunikationsutrustning som räddningstjänsten vill ställa till kommunens 
krisledningsorganisations förfogande tas om hand. 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-05-03 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde 
Räddningschefen och ekonomichefen föredrar ärendet. 
 
Thomas Ericsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
RN §14 Utbyte av räddningstjänstens RAKEL-utrustning 
Utbyte av räddningstjänstens RAKEL-utrustning (tjänsteutlåtande 
räddningstjänsten) 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (Se punkt 5.4 samt 
5.6)  
Prislista för RAKEL-systemet 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef  
Räddningsnämnden 
Räddningschef 
Kommunchef 
 
 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-19 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 155 
Utbyte av räddningstjänstens RAKEL-utrustning (KS/2022:227) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att; 
1. Räddningsnämnden beviljas tilläggsanslag i driftbudget för år 2022 med 

320 tkr för inköp av kommunikationsutrustning RAKEL. 
2. Tilläggsanslaget finansieras genom reducering av 2021 års 

budgeterade resultat. År 2022 budgeterade resultat uppgår därmed till 
20 315 tkr. 

3. Kommunchefen uppdras säkerställa att kommunikationsutrustning som 
ställs till kommunens krisledningsorganisations förfogande 
omhändertas i krisledningsorganisationen.  

 
Beskrivning av ärendet 
Räddningsnämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag med 
320 tkr för år 2022 för inköp av kommunikationsutrustning RAKEL.  
 
RAKEL är ett statligt robust system för radiokommunikation avsett för 
aktörer inom samhällsviktig verksamhet. RAKEL används sedan flera år 
tillbaka av kommunens räddningstjänst. 
 
Räddningsnämnden har för avsikt att byta ut kommunikationsutrustning för 
RAKEL. Bakgrunden är att utrustningen i form av terminaler inte bytts ut 
sedan införande och därigenom finns behov av utbyte. Terminalerna 
föreslås ställas till kommunens krisledningsorganisations för förfogande. De 
terminaler som ska bytas ut är 10 år gamla och räddningschefen bedömer 
att utrustningen kan användas av krisledningsorganisationen. 
 
I enlighet med budgetanvisningar påminner kommunstyrelsen att 
respektive nämnds budgeterade medel för oförutsedda kostnader, 1 
procent, bör användas för ej budgeterade nettokostnader. Vidare ska 
nämnd, enligt uppföljningsanvisningarna för 2022 vid befarad negativ 
avvikelse mot tilldelas budgetram vidta åtgärder och anpassningar för att 
nå en ekonomi i balans. 
 
Mot bakgrund av att, genom räddningsnämndens inköp av ny 
kommunikationsutrustning frigörs utrusning för krisledningsorganisationen, 
föreslås på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att tilläggsanslag 
ges. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om tilläggsanslag för 
räddningsnämnden 2022 med 320 tkr. Tilläggsanslaget finansieras med 
reducering av årets budgeterade resultat. Årets budgeterade resultat 
uppgår därmed till 20 315 tkr.  
 
Kommunchefen föreslås ges i uppdrag att säkerställa att 
kommunikationsutrustning som räddningstjänsten vill ställa till kommunens 
krisledningsorganisations förfogande tas om hand. 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-19 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
Dagens sammanträde 
Ekonomichefen föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
RN §14 Utbyte av räddningstjänstens RAKEL-utrustning 
Utbyte av räddningstjänstens RAKEL-utrustning (tjänsteutlåtande 
räddningstjänsten) 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (Se punkt 5.4 samt 
5.6)  
Prislista för RAKEL-systemet 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef  
Räddningsnämnden 
Räddningschef 
Kommunchef 
 
 
 
 
 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
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Ekonomikontoret  Kommunstyrelsen  
Helena Steffansson Carlson   
helena.s.carlson@malung-salen.se   
0280-18127   

 
 
 
Dnr KS/2022:227  
 
Räddningsnämndens begäran om tilläggsanslag för inköp av 
RAKEL-enheter  
 
Förslag till beslut 

1. Räddningsnämnden beviljas tilläggsanslag i driftbudget för år 2022 
med 320 tkr för inköp av kommunikationsutrustning RAKEL. 

2. Tilläggsanslaget finansieras genom reducering av 2021 års 
budgeterade resultat. År 2022 budgeterade resultat uppgår därmed 
till 20 315 tkr. 

3. Kommunchefen uppdras säkerställa att kommunikationsutrustning 
som ställs till kommunens krisledningsorganisations förfogande 
omhändertas i krisledningsorganisationen.  

 
 
Beskrivning av ärendet 
Räddningsnämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag med 
320 tkr för år 2022 för inköp av kommunikationsutrustning RAKEL.  
 
RAKEL är ett statligt robust system för radiokommunikation avsett för aktörer 
inom samhällsviktig verksamhet. RAKEL används sedan flera år tillbaka av 
kommunens räddningstjänst. 
 
Räddningsnämnden har för avsikt att byta ut kommunikationsutrustning för 
RAKEL. Bakgrunden är att utrustningen i form av terminaler inte bytts ut 
sedan införande och därigenom finns behov av utbyte. Terminalerna föreslås 
ställas till kommunens krisledningsorganisations för förfogande. De 
terminaler som ska bytas ut är 10 år gamla och räddningschefen bedömer att 
utrustningen kan användas av krisledningsorganisationen. 
 
I enlighet med budgetanvisningar påminner kommunstyrelsen att respektive 
nämnds budgeterade medel för oförutsedda kostnader, 1 procent, bör 
användas för ej budgeterade nettokostnader. Vidare ska nämnd, enligt 
uppföljningsanvisningarna för 2022 vid befarad negativ avvikelse mot 
tilldelas budgetram vidta åtgärder och anpassningar för att nå en ekonomi i 
balans. 
 
Mot bakgrund av att, genom räddningsnämndens inköp av ny 
kommunikationsutrustning frigörs utrusning för krisledningsorganisationen, 
föreslås på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att tilläggsanslag ges. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om tilläggsanslag för 
räddningsnämnden 2022 med 320 tkr. Tilläggsanslaget finansieras med 
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reducering av årets budgeterade resultat. Årets budgeterade resultat uppgår 
därmed till 20 315 tkr.  
 
Kommunchefen föreslås ges i uppdrag att säkerställa att 
kommunikationsutrustning som räddningstjänsten vill ställa till kommunens 
krisledningsorganisations förfogande tas om hand. 
 
Beslutsunderlag 
RN §14 Utbyte av räddningstjänstens RAKEL-utrustning 
Utbyte av räddningstjänstens RAKEL-utrustning (tjänsteutlåtande 
räddningstjänsten) 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (Se punkt 5.4 samt 5.6)  
Prislista för RAKEL-systemet 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef  
Räddningsnämnden 
Räddningschef 
Kommunchef 
 
 
  



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Räddningsnämnden 2022-03-28 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 14 
Utbyte av räddningstjänstens RAKEL-utrustning (RN/2022:44) 
 
Räddningsnämndens beslut 
Räddningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen att tillskjuta 320 000:- för 
att byta ut räddningstjänstens befintliga kommunikationsutrustning. 
 
Räddningsnämnden beslutar att de terminaler som tas ur drift vid 
räddningstjänsten ställs till kommunens krisledningsorganisations 
förfogande.  
 
Beskrivning av ärendet 
För att stärka Malung-Sälens kommuns förmåga att upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet vid samhällsstörningar som exempelvis elavbrott 
finns ett behov av att utöka kommunens förmåga att kommunicera vid 
avbrott i de vardagliga kommunikationskanalerna. RAKEL är ett statligt 
robust system för radiokommunikation avsett för aktörer inom 
samhällsviktig verksamhet. RAKEL används sedan flera år tillbaka av 
kommunens räddningstjänst. Räddningstjänstens 
kommunikationsutrustning i form av terminaler har inte bytts ut sedan 
införandet och det finns därigenom ett behov av att byta ut utrustningen. 
 
De terminaler som byts ut kan med fördel omfördelas och användas i 
kommunens krisorganisation. För att hålla ner abonnemangskostnaderna 
så kan så kallade ”beredskapsabonnemang” tecknas. Ett 
beredskapsabonnemang är ett är ett vilande grundabonnemang som 
tillfälligt kan aktiveras vid evenemang, övning eller under en kris för att 
förstärka kommunikationen under en begränsad tid.  
 
Beslutsunderlag 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (Se punkt 5.4 samt 
5.6)  
Prislista för RAKEL-systemet 
 
Beslutet skickas till 
Räddningsnämnden 
Räddningschefen 
Beredskaps- och säkerhetssamordnaren  
 
 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2022-03-22 1
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Räddningsnämnden Räddningsnämnden  
Magnus Östlund  
Magnus.ostlund@malung-salen.se   
0280-18261  

 
 
 
Dnr RN/2022:44 
 
Utbyte av räddningstjänstens RAKEL-utrustning   
 
Förslag till beslut 
Räddningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen att tillskjuta 320 000:- för 
att byta ut räddningstjänstens befintliga kommunikationsutrustning. 
 
Räddningsnämnden beslutar att de terminaler som tas ur drift vid 
räddningstjänsten ställs till kommunens krisledningsorganisations 
förfogande.  
 
Beskrivning av ärendet 
För att stärka Malung-Sälens kommuns förmåga att upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet vid samhällsstörningar som exempelvis elavbrott 
finns ett behov av att utöka kommunens förmåga att kommunicera vid 
avbrott i de vardagliga kommunikationskanalerna. RAKEL är ett statligt 
robust system för radiokommunikation avsett för aktörer inom samhällsviktig 
verksamhet. RAKEL används sedan flera år tillbaka av kommunens 
räddningstjänst. Räddningstjänstens kommunikationsutrustning i form av 
terminaler har inte bytts ut sedan införandet och det finns därigenom ett 
behov av att byta ut utrustningen. 
 
De terminaler som byts ut kan med fördel omfördelas och användas i 
kommunens krisorganisation. För att hålla ner abonnemangskostnaderna så 
kan så kallade ”beredskapsabonnemang” tecknas. Ett 
beredskapsabonnemang är ett är ett vilande grundabonnemang som tillfälligt 
kan aktiveras vid evenemang, övning eller under en kris för att förstärka 
kommunikationen under en begränsad tid.  
 
Beslutsunderlag 
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap (Se punkt 5.4 samt 5.6)  
Prislista för RAKEL-systemet 
 
Beslutet skickas till 
Räddningsnämnden 
Räddningschefen 
Beredskaps- och säkerhetssamordnaren  
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1. Överenskommelse  
Denna överenskommelse mellan staten, företrädd av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för 
kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022.  

Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka 
samhällets krisberedskap på lokal nivå. En god utveckling av krisberedskapen 
ska bygga på ett nära samarbete mellan staten, SKL samt kommunerna. 

Uppgifterna utgår från: 

• lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 

• förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH) 

• kommunallag (2017:725) 

Överenskommelsen utgår från 5 kap. LEH där det anges att kommunerna skall 
få ersättning av staten för kostnader för förberedande uppgifter som de utför 
enligt 2 kap. LEH. Den statliga ersättningen avser de specifika uppgifter som 
regleras i LEH och denna överenskommelse. Ersättningen ska utgöra ett 
komplement till kommunens egen finansiering av arbete med krisberedskap.   

Överenskommelsen är en justering av det tidigare avtalet från 2013 mellan 
MSB och SKL, dnr MSB 2012-5541, SKL 12/6159. Denna justerade 
överenskommelse ersätter det tidigare avtalet från och med 1 januari 2019.  

Denna överenskommelse gäller tillsvidare men kan justeras eller sägas upp, 
dock tidigast från och med 2023. Justering och uppsägning kan dock ske innan 
2023 om det föranleds av ändring eller upphävande av LEH eller FEH. Vid 
uppsägning eller ändring av överenskommelsen ska detta ske i samordning 
med eventuella övergångsbestämmelser i lag och förordning. Avsikten är att en 
ny överenskommelse från och med 2023 ska reglera kommunernas arbete med 
både krisberedskap och civilt försvar. 

 

Stockholm den 16 oktober 2018 Stockholm den 16 oktober 2018 

MSB   SKL 

 

 

Dan Eliasson   Vesna Jovic  
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2. Utgångspunkter 
Extraordinär händelse 

Kommunens åtaganden enligt LEH utgår från begreppet extraordinär 
händelse i fredstid som det är definierat i 1 kap. 4 §: 

”Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som 
avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande 
risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.”  

Krisberedskap omfattar mer än LEH 

Kommunens arbete med krisberedskap omfattar mer än arbetet med 
uppgifterna i LEH. För att fullgöra åtagandena enligt LEH och annan 
lagstiftning, till exempel socialtjänstlagen och lagen om skydd mot olyckor, 
förutsätts att kommunen kontinuerligt bedriver ett grundläggande arbete med 
krisberedskap. Det är upp till kommunen själv att finansiera de ytterligare 
förberedelser och åtgärder som kommunen bedömer nödvändiga. Ersättningen 
ska inte användas för till exempel brottsförebyggande arbete eller internt 
skydd.  

Den förmåga som byggs upp för att hantera extraordinära händelser kan även 
vara användbar vid händelser som inte är att betrakta som extraordinära. Sta-
tens ersättning till kommunerna är beräknad utifrån att den ska finansiera 
verksamhet som är till nytta för mycket omfattande och svåra händelser som 
allvarligt kan påverka kommunens verksamhet.  

Civilt försvar 

Den fredstida krisberedskapen utgör även grunden för det civila försvaret, det 
vill säga beredskapen för höjd beredskap och krig. Arbetet med civilt försvar 
regleras i Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar som 
avser perioden 2018-2020. Avsikten är att en ny överenskommelse från och 
med 2023 ska reglera kommunernas arbete med både krisberedskap och civilt 
försvar. Det innebär att Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt 
försvar kan komma att förlängas eller revideras för perioden 2021-2022. 
Kommunen kan samordna arbetet med krisberedskap och civilt försvar, när det 
bedöms lämpligt.  

Samhällsviktig verksamhet 

Begreppet viktiga samhällsfunktioner har i denna överenskommelse ersatts 
med samhällsviktig verksamhet vars innebörd definieras i MSBFS 2015:5 eller 
annan författning som trätt i dess ställe. 
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3. Villkor för användning av 
ersättningen 

Följande villkor gäller för den ersättning som kommunen får för 
genomförandet av uppgifterna i LEH och denna överenskommelse: 

• Finansierade aktiviteter och åtgärder ska kunna härledas till uppgifterna i   
2 kap. i LEH som består av risk- och sårbarhetsanalys, planering, 
geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, samt rapportering.  

• Finansierade åtgärder ska avse förberedande och förebyggande arbete. 
Åtgärder för att hantera en inträffad händelse ska inte finansieras med 
ersättningen. 

• De vidtagna åtgärderna ska öka förmågan att kontinuerligt bedriva 
samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära 
händelser. 

• Huvuddelen1 av ersättningen kan användas för personalkostnader. Det 
gäller både grundbeloppet och verksamhetsersättningen. Personalkostnader 
kan fokuseras till en eller ett fåtal medarbetare (till exempel 
beredskapssamordnare), men de kan även fördelas till flera medarbetare i 
olika förvaltningar som arbetar med uppgifterna i överenskommelsen.  

• Den statliga ersättningen ska endast användas för att finansiera arbete med 
krisberedskap. Om den statliga ersättningen används för att betala delar av 
lönen för en medarbetare som även arbetar med andra frågor, till exempel 
brottsförebyggande och internt skydd, är det viktigt att ersättningen endast 
används för att bekosta den del av tjänsten som avser krisberedskap.   

• Ersättningen ska inte användas för större investeringar. Ett exempel på 
större investeringar är kommunala ledningsplatser. För ledningsplatser 
finns särskild medfinansiering att söka.  

• Ersättningen ska inte användas för finansiering av Rakelabonnemang, då 
det genom överenskommelsen finns en subvention av abonnemangspriset.  

• MSB och SKL ska i samverkan utforma mer detaljerade anvisningar om hur 
ersättningen får användas.   

                   
1 Undantaget är den del av VMA-ersättningen som ska användas för att betala 
telematikabonnemang. 



 

Diarienr  
MSB 2018-09779 
SKL  18/03101 

6 (16) 
 

4. Ersättning 
Ersättningen räknas upp årligen med konsumentprisindex (KPI). 
Ersättningarna nedan anges i prisläge 2018 (januari 2018). 

De fördelningsprinciper som baseras på invånarantal ska utgå från 
invånarantalet den 1 november året före utbetalningsåret. Ersättningen betalas 
ut av MSB senast den 30 juni respektive år efter fakturering från kommunen. 

a) Grundbelopp  
Grundbelopp för att hålla en funktion med erforderlig kompetens för 
samordning av kommunens uppgifter i krisberedskapssystemet. 

Stockholm 3 500 000 kr 

Göteborg 2 000 000 kr 

Malmö 1 500 000 kr 

Övriga kommuner >80 000 innevånare    560 000 kr 

Resterande kommuner    318 000 kr 

 

b) Verksamhetsersättning  

För genomförande av uppgifterna planering, risk- och sårbarhetsanalys, 
geografiskt områdesansvar, utbildning och övning, samt rapportering utbetalas 
17,25 kr per invånare. Hela denna ersättning får användas för lönekostnader. 

c) Ersättning för utomhusvarning 

Kommunen får en årlig ersättning som uppgår till 1 145 kr per ljudsändare i 
respektive kommun för att finansiera kostnader för drift och underhåll, samt 
för att genomföra kvartalsvisa tester av utrustningen.  

d) Rakelsubvention 

I syfte att stimulera kommunernas anslutning till det gemensamma 
radiokommunikationssystemet Rakel, och därmed öka förmågan till 
samverkan inom kommunen och mellan kommunen och andra aktörer vid en 
inträffad händelse, avsätts 27 mnkr per år för att subventionera kommunernas 
abonnemangspriser för Rakel under perioden enligt nedan: 

• grundabonnemang i Rakel fastställs till 6 000 kr per år. 

• telematikabonnemang för styrning av utomhusvarning (VMA) via Rakel 
fastställs till 625 kr per år. 

Priset avser även kommunala bolag och kommunalförbund som bedriver 
verksamhet inom de kriterier som anges i förordning (2003:396) om 
elektronisk kommunikation.  
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5. Uppgifter och stöd 
Här preciseras kommunernas uppgifter samt statens stöd till kommunerna. 
Uppgifterna som beskrivs i 2. kap i LEH delas in i följande verksamheter: 

• risk- och sårbarhetsanalys  

• planering  

• geografiskt områdesansvar  

• utbildning och övning  

• rapportering   

 

5.1 Generellt stöd 

Det ligger i såväl kommunernas som statens intresse att den kommunala 
krisberedskapen utvecklas på ett bra sätt. En viktig förutsättning är att staten 
ger stöd till kommunernas arbete med krisberedskap. Utgångspunkten för 
stödet är att det ska ges av den nivå och aktör som är bäst lämpad för uppgiften 
och som kan göra det på det mest kostnadseffektiva sättet.  

Nedan anges det generella stödet från MSB och länsstyrelserna till 
kommunerna. 

MSB ska 
• leda ett nationellt forum i syfte att utveckla den kommunala beredskapen. I 

detta forum kommer fokus vara att diskutera vilka åtgärder som bör vidtas 
för att utveckla kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. 

• verka för samordning av stödet från centrala myndigheter och länsstyrelser, 
bland annat avseende metodutveckling. 

• beakta det kommunala perspektivet vid initiering av forskning och studier 
inom krisberedskap. 

• verka för att goda exempel i arbetet med krisberedskap sprids till 
kommunerna, till exempel från utvecklingsprojekt som finansierats av MSB. 

• etablera en löpande analysprocess för den information som staten hämtar in 
från kommunerna avseende krisberedskap, som även inkluderar 
återkoppling av relevant information till kommunerna. MSB ska även 
utreda en självskattningsmodell för kommunernas krisberedskap.  

• i samarbete med SKL och berörda myndigheter ta fram en handbok i 
kommunal krisberedskap som spänner över hela kommunens verksamhet. 

• samla egna och andra myndigheters och aktörers stöd på en webbplats. 

• utöva sitt särskilda ansvar för att stödja utvecklingen av den kommunala 
räddningstjänstens krisberedskap.  
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Länsstyrelsen 
I förordningen (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid 
höjd beredskap framgår att länsstyrelsen ska vara sammanhållande för 
krisberedskapen inom sitt geografiska område, samt före, under och efter en 
kris verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som 
behöver vidtas. De ska särskilt stödja de aktörer som är ansvariga för 
krisberedskapen i länet när det gäller planering, risk- och sårbarhetsanalys, 
utbildning och övning, samt följa upp kommunernas tillämpning av LEH. 

Länsstyrelserna bör samordna sin metodutveckling avseende stöd till 
kommunal krisberedskap, till exempel av metoder för skydd av samhällsviktig 
verksamhet och samverkan och ledning. 

 

5.2 Risk- och sårbarhetsanalys 

Lagtext 

• Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan 
inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en 
risk- och sårbarhetsanalys (2 kap. 1 § LEH). 

 

Kommunens uppgifter 

• Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser 
det geografiska områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda 
kommunala bolag och kommunalförbund. 

• Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i 
planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att 
kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att 
hantera extraordinära händelser.  

• Kommunen ska efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, 
både med avseende på kommunens verksamhetsansvar och det geografiska 
områdesansvaret. Underlaget ska användas i arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalys. 

 

Förtydligande 

• Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalys kan, om kommunen 
finner det lämpligt, samordnas och integreras med det riskanalysarbete 
som sker i enlighet med annan lagstiftning, till exempel 
säkerhetsskyddslagen och lagen om skydd mot olyckor. 
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Statliga myndigheters stöd 

MSB ska 
• ta fram en samlad verktygslåda med stöd för arbetet med risk- och 

sårbarhetsanalys.  

• med utgångspunkt i nationella riskanalyser utveckla stödmaterial så att 
information om de risker som MSB har analyserat kan användas i 
kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalys.  

• ta fram vägledning för utvärdering av kommunens hantering av inträffade 
händelser. 
 

Länsstyrelsen bör 
• stödja kommunerna i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys. Det 

inbegriper såväl hur analyserna genomförs som hur resultatet tas om hand i 
planering av åtgärder för att uppnå bästa effekt. 

• samråda med kommunerna om vad som ska betraktas som regionala 
respektive lokala risker. Länsstyrelsen bör vid behov involvera kommunerna 
i processen med att analysera och åtgärda de regionala riskerna.  

 

5.3 Planering 

Lagtext 

• Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje 
ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära 
händelser (2 kap. 1 § LEH).  

• Fullmäktige ska anta reglementen om nämndernas verksamhet och 
arbetsformer (6 kap. 44 § kommunallag). 

• Kommunstyrelsen ska i en instruktion fastställa hur kommundirektören ska 
leda förvaltningen under kommunstyrelsen. Instruktionen ska också 
fastställa kommundirektörens övriga uppgifter (7 kap. 2 § kommunallag). 

 

Kommunens uppgifter 

• Kommunen ska ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med 
krisberedskap. Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och 
inriktning för arbetet med krisberedskap under mandatperioden och 
innehålla: 

o övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar, bolag och kommunalförbund.  

o kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys.  

o kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska 
områdesansvar. 

o vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 
kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 
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• Kommunen ska ta fram ett reglemente för krisledningsnämnden. 

• Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ange vilka 
uppgifter som kommundirektören ska ha avseende krisberedskap.  

• Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser. 
Planen ska innehålla:  

o hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser. 

o hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan 
och ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning. 

o vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och 
ledning som disponeras vid extraordinära händelser. 
 

• Kommunen ska ta fram en utbildnings- och övningsplan. 

 

Förtydliganden 

• Styrdokumentet:  
o ska beslutas av kommunfullmäktige. 

o kan samordnas med kommunens närliggande styrdokument för till 
exempel skydd mot olyckor, internt skydd, brottsförebyggande, samt 
informations- och cybersäkerhet. 

o får utformas och benämnas av kommunen så att det passar in i 
kommunens struktur för styrdokument. 
 

• Reglementet för krisledningsnämnden ska beslutas av kommunfullmäktige. 

• Planen för hantering av extraordinära händelser ska beslutas av lägst 
kommundirektören.  

• Utbildnings- och övningsplanen ska beslutas av lägst kommundirektören. 

• Styrdokumentet, reglementet för krisledningsnämnden, planen för 
hantering av extraordinära händelser, samt utbildnings- och övningsplanen 
ska vara beslutade senast 31 december under den nya mandatperiodens 
första år.  

• Kommunstyrelsen bör i instruktionen för kommundirektören ta ställning till 
vilken roll som kommundirektören ska ha avseende kommunens arbete med 
krisberedskap. Rollen kan både avse det förberedande arbetet och 
kommunens organisation för krisledning. Kommundirektören behöver inte 
nödvändigtvis ha en specifik roll i krisberedskapen. 
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• Exempel på planering som kommunen bör ta fram eller uppdatera under 
mandatperioden kan gälla: 

o planering för personella och materiella resurser som kommunen 
behöver för att hantera extraordinära händelser (till exempel 
resursinventering, identifiering av möjliga förstärkningsresurser, 
samt planering för att ta emot förstärkningsresurser). 

o planering för specifika funktioner (till exempel krisstöd). 

o planering för specifika händelser (till exempel värmebölja, 
skogsbrand eller oljeutsläpp). 

o kontinuitetsplaner för kommunens samhällsviktiga verksamheter. 

 

Statliga myndigheters stöd 

MSB ska  
• i samarbete med SKL ta fram metodstöd om:  

o styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 

o utbildnings- och övningsplan. 

 
•  ta fram metodstöd om: 

o behovsanalys för förstärkningsresurser. 

o mottagande av förstärkningsresurser.  

 
•  uppdatera och utveckla stödet för kontinuitetshantering.  

 

Länsstyrelsen bör 
• stödja kommunerna med planeringen för att kunna upprätthålla 

samhällsviktig verksamhet vid allvarliga störningar (identifiering, analys 
och skydd).  

• stödja kommunerna i att ta fram en flerårig utbildnings- och övningsplan. 

• tillsammans med kommunerna se över behovet av frivilligresurser inom 
länet.  
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5.4 Geografiskt områdesansvar 

Lagtext 

• Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära 
händelser i fredstid verka för att (2 kap. 7 § LEH): 

1. olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och 
uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet, 

2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan 
händelse samordnas och 

3. information till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. 
 

Kommunens uppgifter 

• Kommunen ska ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom 
kommunens geografiska område möjlighet att samverka i syfte att uppnå 
samordning av förberedelser inför extraordinära händelser. 

• Kommunen ska under en extraordinär händelse kunna stå värd för en 
inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka 
för samordning av olika aktörers åtgärder. 

• Kommunen ska ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband 
med en extraordinär händelse.  

• Kommunen ska verka för att information till allmänheten vid en 
extraordinär händelse samordnas.  

• Kommunens förberedelser inför extraordinära händelser ska ske i 
samverkan med närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det 
egna geografiska området. En förutsättning för att samverkan ska ske är att 
de externa aktörerna vill och kan samverka med kommunen. 

• Berörda kommuner ska säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten 
(VMA) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att 
ljudsändare underhålls. 

 

Förtydliganden 

• En inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) består av företrädare för 
offentliga och privata aktörer samt frivilliga resurser som möts för att 
åstadkomma gemensam inriktning och samordning vid samhällsstörningar. 
Kommunen ansvarar för att erbjuda en mötesplats och att driva arbetet 
kopplat till ISF framåt. Här ingår till exempel att sammankalla, leda och 
dokumentera möten, samt följa upp överenskomna åtgärder. 

• Kommunen kan samverka med andra kommuner om att stå värd för en 
inriktnings- och samordningsfunktion.  
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Statliga myndigheters stöd  

MSB ska 
• ta fram en samverkansmatris som beskriver vilka förutsättningar de 

viktigaste aktörerna inom krisberedskapen har för att samverka med 
kommuner i det förberedande och hanterande arbetet.  

• ta fram en vägledning för inriktnings- och samordningsfunktion på lokal 
nivå.  

•  ta fram en praktisk vägledning för kommunens information till 
allmänheten vid extraordinär händelse.  

•  ta fram en vägledning för att skapa samlad lägesbild. 
 

Länsstyrelsen bör 
• stödja kommunerna i utvecklingen av det geografiska områdesansvaret på 

lokal nivå. Länsstyrelsen bör även bidra till en tydligare ansvarsfördelning 
och tolkning av de geografiska områdesansvaren på lokal och regional nivå.  

• stödja kommunerna i implementering av Gemensamma grunder för 
samverkan och ledning. 

 

5.5 Utbildning och övning 

Lagtext 

• Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får 
den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina 
uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid (2 kap. 8 § LEH). 

 

Kommunens uppgifter 

• Kommunen ska ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation. Även 
kommunens beredskapsfunktioner inom till exempel kommunalteknisk 
försörjning och krisstöd ska vara utbildade och övade. 

• Kommunen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en 
mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd och tjänstemannaledning 
ska övas minst en gång per mandatperiod. 

• Kommunen ska, i den utsträckning tillfälle ges, delta i planering, 
genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional eller 
nationell nivå som avser fredstida kriser. 

 

Förtydliganden 

• Övningsverksamheten ska beakta de brister som identifierats i arbetet med 
risk- och sårbarhetsanalys. 

• Varje övning ska utvärderas avseende såväl styrkor som svagheter när det 
gäller kommunens egen krisberedskap och förmåga att samverka med andra 
aktörer. 
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Statliga myndigheters stöd 

MSB ska 
• stödja andra centrala myndigheters framtagning av sektorsvisa övningar för 

regional och lokal nivå enligt konceptet Öva enkelt. 

• i samråd med kommunala företrädare och länsstyrelser se över sitt 
utbildningsutbud gentemot kommunal krisberedskap. Utbildningsutbudet 
ska presenteras på ett samlat sätt.  

• stödja kommunernas egen utbildningsverksamhet genom att ta fram 
utbildningsmaterial inom prioriterade områden. 

 

Länsstyrelsen bör 
• stödja kommunernas utbildnings- och övningsverksamhet, exempelvis 

genom att bedriva nätverk för utbildnings- och övningsansvariga.  

• ta fram länets fleråriga övningsplan i samråd med länets kommuner.  

• samla nya krisledningsnämnder och kommunstyrelser för att informera om 
deras ansvar vid extraordinära händelser, respektive vid höjd beredskap.  

 

5.6 Rapportering 

Lagtext 

• Kommunen ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer 
informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel och hur 
åtgärderna påverkat krisberedskapsläget (2 kap. 9 § LEH). 

• Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet 
som regeringen bestämmer lägesrapporter och information om 
händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om 
vidtagna och planerade åtgärder (2 kap. 9 § LEH). 

 

Kommunens uppgifter 

• Kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda 
krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik och metodik som tillämpas 
nationellt och regionalt för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 
(till exempel WIS och Rakel).  

• Kommunen ska ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget 
i kommunen vid en extraordinär händelse. 

 

Statliga myndigheters stöd 

Länsstyrelsen bör 
• ta fram metodstöd för kommunernas rapportering till länsstyrelsen. 
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6. Riktlinjer för redovisning och 
uppföljning 

 

6.1 Redovisning 

Ersättningen under perioden delas upp och utbetalas årsvis till kommunen. 
Ersättningen ska användas till uppgifterna i LEH och denna överenskommelse.  

Kommunen ska årligen redovisa för länsstyrelsen hur ersättningen har använts 
under föregående år. Redovisningen omfattar både ekonomisk och 
verksamhetsrelaterad dokumentation av genomförda aktiviteter. I kommunens 
redovisning matchas intäkten under perioden med kostnader som uppstått 
som en följd av överenskommelsen.  

MSB och SKL ska i samverkan utforma mer detaljerade anvisningar om hur 
ersättningen får användas och hur redovisningen ska ske.  

 

6.2 Uppföljning  

MSB 

Enligt FEH har MSB ansvar för att bestämma och betala ut ersättning till 
kommunerna inom ramen för vad regeringen årligen beslutar, samt på förslag 
från länsstyrelsen besluta att ersättningen ska reduceras eller falla bort. 

MSB ska verka för att länsstyrelsernas uppföljning gentemot kommunerna 
samordnas. MSB kommer i samarbete med länsstyrelserna och SKL ta fram en 
metod för uppföljning av överenskommelsen. Vidare kommer MSB att följa 
upp länsstyrelsernas stöd och uppföljning gentemot kommunerna.    

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen ska följa upp tillämpningen av LEH och denna 
överenskommelse. Länsstyrelsen kan enligt FEH föreslå för MSB att en del av 
ersättningen ska reduceras eller falla bort för en kommun som inte fullgjort 
sina uppgifter. 

 

6.3 Hantering av sparande från föregående år 

Hela ersättningen ska användas till uppgifterna i LEH och denna 
överenskommelse. Att spara en del av ersättningen till kommande år i syfte att 
genomföra åtgärder inom ramen för denna överenskommelse är möjligt, så 
länge det finns en plan för hur de medel som sparas ska användas. Om hela 
ersättningen inte har använts under året ska kommunen i den årliga 
uppföljningen motivera varför, samt redogöra för hur kommunen planerar att 
använda oförbrukade medel kommande år.  
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6.4 Principer för när ersättningen kan 
reduceras eller falla bort 

Länsstyrelsen ska uppmärksamma kommunen på de brister som identifierats i 
uppföljningsarbetet. Kommunen ska med stöd av länsstyrelsen upprätta en 
åtgärdsplan för hur bristerna ska hanteras.   

Länsstyrelsen kan i enlighet med FEH föreslå för MSB att en del av 
ersättningen ska reduceras eller falla bort. MSB fattar beslut om reducerad 
ersättning utifrån länsstyrelsens rapportering. Hur mycket som ska reduceras 
eller falla bort avgörs från fall till fall. Reduktionen av kommunens ersättning 
ska stå i proportion till hur stor del av arbetet som utförts.  

Följande principer ligger till grund för beslutet om att en del av ersättningen 
ska reduceras eller falla bort: 

• om en kommun inte fullgör sina uppgifter kan en del av ersättningen 
reduceras eller falla bort,  

• om ersättningen finansierar annan verksamhet än den som är beskriven 
som ersättningsgill i LEH eller denna överenskommelse kan en del av 
ersättningen reduceras samt  

• om kommunens  

o sammanlagda sparande av ersättningen överstiger 10 procent av den 
årliga ersättningen  

o och utgör mer än 200 000 kr  

o och kommunen inte har en plan för hur sparandet ska användas 
under kommande år, så kan delar av ersättningen reduceras.  

 
MSB:s beslut om reducerad ersättning kan överklagas i enlighet med 8 kap. 1 § 
LEH. Formerna för överklagande samt fastställande och beräkning av 
överklagandetid hänvisas till förvaltningslagen (2017:900). 

Om en kommun 12 månader efter mandatperiodens sista år har oförbrukade 
medel ska dessa återbetalas till MSB. 
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1. ALLMÄNT 

Detta är en bilaga till dokumenten Allmänna villkor för Rakelsystemet samt det 

beställningsdokument som Kunden skickar in. Prislistan anger avgifter och priser 

för abonnemang och tjänster i Rakelsystemet. Definitioner i Allmänna villkor för 

Rakelsystemet gäller även i Prislistan. 

Abonnemangsavgifter och priser för tilläggstjänster ändras vanligtvis årligen. Nya 

tjänster och abonnemang kan läggas till löpande och börjar gälla när Prislistan har 

uppdaterats på MSB:s hemsida.  Alla priser i Prislista för Rakelsystemet redovisas 

exklusive moms och gäller tillsvidare om inget annat anges. 

2. ABONNEMANG 

2.1 Grundabonnemang 

Nr Kundkategori Pris Kommentar 

10.0001.01 Statliga myndigheter 
med regleringsbrev 

Rakelavgift angiven 
i regleringsbrev 

 

10.0001.01 Övriga statliga 
myndigheter 

Kvartalsavgift per 
abonnemang 

2 375 kr 

 

10.0001.01 Kommun Kvartalsavgift per 
abonnemang  

1 500 kr 

Gäller 2019 till och med 2022 

10.0001.01 Region Kvartalsavgift per 
abonnemang  

2 000 kr 

 

10.0092.01 Region Vård Kvartalsavgift per 
abonnemang  

1 000 kr 

Endast Hälso- och sjukvård 

10.0001.01 Övriga godkända 
Rakel organisationer 

Kvartalsavgift per 
abonnemang  

2 375 kr 
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2.2 Beredskapsabonnemang 

Ett abonnemang för kunder med behov av vilande abonnemang som enkelt går 

att aktivera vid kris eller evenemang. 

Kunden får beställa tre (3) beredskapsabonnemang för varje aktivt 

grundabonnemang. Aktivering vid övning gäller i (2) dagar från önskat 

startdatum. Upp till två (2) kostnadsfria övningar per kalenderår. 

*Om inte kunden anger annat gäller aktiveringstiden en månad. 

 

2.3 Telematikabonnemang 

 

 

 

 

 

Nr Beskrivning Pris 

10.0067.01 Beredskapsabonnemang Kvartalsavgift 200 kr 

80.0068.01 Aktivering kris/evenemang 1 000 kr per påbörjad månad* 

80.0069.01 Aktivering övning 0 kr 

Nr Abonnemangsform Pris 

10.0047.01 Telematik 1   Inträdesavgift 2 600 kr 

Kvartalsavgift 255 kr 

10.0049.01 Telematik 2 Inträdesavgift 2 600 kr 

Kvartalsavgift 330 kr 

10.0051.01 

 

Telematik 3 

 

Inträdesavgift 2 600 kr Kvartalsavgift 450 
kr 

10.00.53.01 

 

Telematik med talkvittens  Inträdesavgift 2 600 kr 
Kvartalsavgift 540 kr 
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2.4 Abonnemang för kommunikationscentral (KC) 

Anslutning av kommunikationscentral innebär, förutom kostnader för vald 

klientanslutning (3.5), också kostnader för integration (4), KC-abonnemang (2.4) 

och för säkerhetsutrustning (5). Det finns två olika typer av KC-abonnemang 

beroende på vilken typ av anslutning som valts. 

 

 

2.5 För partners och tredjepartsleverantörer 

10.0005.01 Demo  

 

Kvartalsavgift per abonnemang  0 kr 

10.0006.01 Service 

 

Kvartalsavgift per abonnemang Kvartalsavgift 250 kr 

  

KC-röstabonnemang 

Nr Kundkategori Pris Kommentar 

10.0002.01 Statliga 
myndigheter 
med reglerings-
brev 

Rakelavgift 
angiven i 
regleringsbrev 

 

10.0002.01 Övriga statliga 
myndigheter 

Kvartalsavgift per 
abonnemang 

3 125 kr 

 

10.0002.01 Kommun Kvartalsavgift per 
abonnemang  

2 375 kr 

 

10.0002.01 Region Kvartalsavgift per 
abonnemang  

2 375 kr 

 

10.0002.01 Övriga 
godkända Rakel 
organisationer 

Kvartalsavgift per 
abonnemang  

3 125 kr 

 

KC-dataabonnemang 

Nr Kundkategori Pris Kommentar 

10.0071.01 Alla Kvartalsavgift per 
abonnemang 0 kr 
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3. TILLÄGGSTJÄNSTER 

Till abonnemangen kan flera tilläggstjänster beställas. För närmare beskrivning av 

tjänsterna se Produktblad och Särskilda villkor för respektive tjänst. 

3.1 Telefonianslutning 

Nr Beskrivning Pris  

20.0007.02 Telefonianslutning 

 

Inträdesavgift 150 000 kr 

Kvartalsavgift 4 000 kr 

 

3.2 Vidarekoppling 

Nr Beskrivning Pris  

20.0055.01 Till annan Rakelmobil Vid anslutning 250 kr 

 

3.3 Positionering 

Nr Beskrivning Pris  

20.0011.01 Positionering 0 kr 

Säkerhetsutrustning är en förutsättning för att kunna använda tilläggstjänsten 

Positionering, se vidare kapitel 5 ”Avgifter för Säkerhetsutrustning”. 

 

3.4 Alias – rollbaserad inloggning 

Nr Beskrivning Pris  

20.0064.01 Alias Kvartalsavgift 450 kr 

 

3.5 Anslutning av kommunikationscentral (KC) 

Det finns tre olika sätt att ansluta en KC till Rakel. Den typ av anslutning ni väljer 

beror på typ av KC-utrustning och vilka funktioner som ni har behov av. Priset är 

per klient som ansluts till Rakelnätet och gäller oavsett om det är en första 

integration, utökning eller flytt. Kostnader för KC-abonnemang (2.4), integration 

(4) och säkerhetsutrustning (5) tillkommer. Beställning av KC-utrustning och/eller 

kundspecifika applikationer görs direkt från leverantör. 

Nr Beskrivning  Pris Tillkommande artiklar 

20.0059.01 IP-baserad 
klientanslutning – data 

Inträdesavgift 18 000 kr 
Kvartalsavgift 2 000 kr 

KC-dataabonnemang 
(10.0071.01) 

Integration 

(30.0013.01)  

Ev. säkerhetsskåp* 
(90.0029.01) 

Ev. Rakelanslutning  

över SGSI* (90.0080.01) 
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20.0074.01 (liten) 

20.0076.01 (mellan) 

20.0078.01 (stor) 

IP-baserad 
klientanslutning – röst 
och data 

Liten:  

 Inträdesavgift 30 000 kr 

 Kvartalsavgift 2 500 kr 

Mellan: 

 Inträdesavgift 45 000 kr 

 Kvartalsavgift 3 500 kr 

Stor: 

 Inträdesavgift 70 000 kr 

 Kvartalsavgift 5 000 kr 

 

KC-abonnemang – röst 

(10.0002.01) 

Integration 

(30.0013.01) 

Ev. säkerhetsskåp* 
(90.0029.01) 

Ev. Rakelanslutning 
över SGSI* (90.0029.01) 

- Fast klientanslutning 
via E1 – röst och data 

 

Ingen kostnad för detta 
alternativ, endast 

tillkommande artiklar. 

KC-abonnemang - röst 

(10.0002.01) 

Integration 
(30.0013.01) 

* Säkerhetsutrustning är en förutsättning för att kunna använda de IP-baserade 

tilläggstjänsterna, se vidare kapitel 5 ”Avgifter för Säkerhetsutrustning”.  

 

3.6 Testmiljö 

Tjänsten erbjuds via fysisk tillgång till testmiljön i Stockholm alternativt via 

fjärranslutning.  

Nr Beskrivning  Pris 

20.0072.01 Tillgång till testmiljö i 
Teracoms lokaler  

3 000 kr per dag 

20.0073.01 Tillgång till testmiljö via 
fjärranslutning 

3 000 kr per dag 

  

3.7 ISI-migrering Norge 

Tilläggstjänsten ISI-migrering Norge möjliggör säker gränsöverskridande 

samverkan mellan Rakel- och Nødnettanvändare i Sverige och i Norge.  

Tilläggstjänsten ISI-migrering Norge kan endast kopplas till Grundabonnemang. 

Mer information finns på vår hemsida eller kontakta kundansvarig.  

Nr Beskrivning  Pris 

20.0082.01 ISI-migrering Norge  0 kr 
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3.8 ISI-migrering Finland 

Tilläggstjänsten ISI-migrering Finland möjliggör säker gränsöverskridande 

samverkan mellan Rakel- och Virve i Sverige och i Finland.  

Tilläggstjänsten ISI-migrering Finland kan endast kopplas till Grundabonnemang. 

Mer information finns på vår hemsida eller kontakta kundansvarig.  

Nr Beskrivning  Pris 

20.0093.01 ISI-migrering Finland  0 kr 

 

3.9 Sekretess 

Med tilläggstjänsten Sekretess finns möjlighet att kommunicera tal- och 

textmeddelanden som har högt skyddsvärde. 

Mer information finns på vår hemsida eller kontakta kundansvarig 

Nr Beskrivning  Pris 

99.0095.01 Tilläggstjänsten Sekretess Inträdesavgift 2 500 kr per 
användarorganisation 

20.0096.01 Tilläggstjänsten Sekretess Kvartalsavgift 300 kr per kryptokort 

80.0097.01 Förlust av kryptokort Engångsavgift 3 000 kr per förlorat 
kryptokort 

 

4. INTEGRATION AV KLIENTANSLUTNINGAR FÖR KC 

Vid beställning av tilläggstjänsten Anslutning av kommunikationscentral (3.5) 

tillkommer förutom KC-abonnemang (2.4) kostnader för integration (4) och för 

säkerhetsutrustning (5). Priset är per klient som ansluts och gäller oavsett om det 

är en första integration, utökning eller flytt.  Det tillkommer en rörlig kostnad som 

offereras från leverantör för till exempel resor. Med reservation för eventuella 

prisändringar hos leverantör.  

Nr Beskrivning Pris/st 

30.0013.01 Integration per klient vid 
anslutning av KC 

14 000 kr 

30.0014.01 Omintegration pga flytt per 
klientanslutning  

14 000 kr 

30.0033.01 Avintegration per 
klientanslutning 

14 000 kr 
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5. AVGIFTER FÖR SÄKERHETSUTRUSTNING 

För att kunna använda tilläggstjänsterna Positionering och Anslutning av 

kommunikationscentral krävs en skyddad anslutningspunkt dit kunden ansluter 

sin utrustning. 

5.1 Rakel säkerhetsskåp 

Ett säkerhetsskåp med anslutningsutrustning placeras i kundens utrymme 

(säkerhetsutrustning). 

Nr Beskrivning Pris  

90.0029.01 IP säkerhetsutrustning Inträdesavgift 30 000 kr 

Kvartalsavgift 7 500 kr 

5.2 Rakelanslutning över SGSI 

Har kund idag SGSI-anslutning är det möjligt att, istället för att nyttja 

Rakel säkerhetsskåp, ansluta till Rakel över SGSI. 

Nr Beskrivning Pris  

90.0080.01 Rakelanslutning över SGSI Kvartalsavgift 2 500 kr 
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6. ADMINISTRATIVA TJÄNSTER 

Övriga tjänster utförs efter beställning från kund och faktureras kunden efter 

utförandet. 

Nr Benämning Innebörd Pris 

80.0025.01 Anmälan av behörig 
kontaktperson/behörig 
beställare 

Anmälan av nya behöriga 
kontaktpersoner eller borttagning 
av behöriga kontaktpersoner sker 
skriftligen på av MSB anvisad 
blankett. Anmälan kan endast göras 
av behörig beställare. 

0 kr 

80.0035.01 Ändring av behörig 
kontaktperson/behörig 
beställare 

Anmälan av ändring i behörig 
kontaktperson sker skriftligen på av 
MSB anvisad blankett. Anmälan kan 
endast göras av behörig beställare. 

0 kr 

80.0026.01 Aktivera Rakelmobiler Aktivering kan endast göras av 
behörig kontaktperson eller behörig 
beställare hos kund.  

0 kr 

80.0031.01 Spärra/tillfällig avaktivering 
av Rakelmobiler 

Kan endast göras av behörig 
kontaktperson eller behörig 
beställare hos kund. Används vid till 
exempel transport eller vid förlust 
av Rakelmobil. 

0 kr 

80.0028.01 Godkännande av 
Rakelmobil och 
applikationer 

Godkännande sker för att 
säkerställa att Rakelmobilerna och 
applikationerna inte medför någon 
risk för Rakelsystemets 
tillgänglighet, säkerhet eller 
kapacitet, samt för att verifiera vilka 
av systemets basfunktioner som 
Rakelmobilen stödjer. Kund skickar 
in en beställning på godkännande av 
Rakelmobil. MSB förbehåller sig 
rätten att avslå en ansökan om 
godkännande. Eventuellt avslag 
motiveras skriftligen till kund. Lista 
över på godkända produkter finns 
publicerad på MSB:s webbplats om 
Rakel (www.msb.se/rakel). 

Pris 
offereras 

80.0056.01 Ändring vidarekoppling till 
annan Rakelmobil 

Till exempel ändring av nummer för 
vidarekoppling 

250 kr 
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§ 71 
Investeringsbeslut för byggnation av simhall (KS/2020:41) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fas 2 i utredning simhall fastställs inkluderande, av styrgruppen, 

godkända förändringar. 
2. Investeringsanslag beviljas/anslås i 2022 års investeringsbudget med 

252 mnkr för investering av simhall Malung. 
3. Investeringsram 2024 för inventarier för kultur och fritidsnämnden 

fastställs till investeringsutgift 2 mnkr. 
4. Driftanslag för ej aktiverbara utgifter i samband med byggnation av 

simhall Malung anslås med 3,8 mnkr år 2022-2024 varav 2,8 mnkr 
under 2022. 

5. Kommunstyrelsen uppdras att hantera framtida finansiella kostnader i 
kommande års ordinarie budgetprocess.  

6. Kommunstyrelsen genom service- och teknikförvaltningen tillsammans 
genomföra byggnation, fas 3, av ny simhall i Malung-Sälens kommun. 

7. Chefen för service- och teknikförvaltning ges i uppdrag att skriva under 
beställningsskrivelse för byggnation av ny simhall i Malung-Sälens 
kommun. 

 
Beskrivning av ärendet 
Projekt ”utredning simhall”  
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22 § 65 att inleda fas 1 utredning 
av simhall efter genomförda markundersökningar. Fullmäktige beslutade 
2021-09-27 § 81 att fortsätta projekt utredning med fas 2.  
 
Fas 2 utredning simhall har fortsatt under ledning av service- och 
teknikförvaltningen tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, i dialog 
med politiska styrgruppen. Politiska styrgruppen har bestått av 
representanter från majoriteten och opposition. Utifrån programhandlingen 
har systemhandling projekterats i fas 2. Systemhandling innebär att 
tekniska system projekteras och fastställs som exempelvis ventilation, 
vattenreningssystem mm. 
 
Efter fastställande/beslut av fas 2 planeras fas 3 att inledas. Fas 3 i 
projektet utredning simhall omfattar vidare utredning med framtagande av 
bygghandlingar, upphandling entreprenörer, byggproduktion, fördjupat 
budgetarbete inklusive komponentindelning. Beräknad kostnad för 
genomförande av fas 3 uppgår till 252 mnkr under förutsättning oförändrad 
systemhandling.  
 
Ekonomi - beräknad investeringsutgift och anläggningskostnader 
Preliminär investeringsutgift för anläggningen simhall Malung, enligt 
förslagen gestaltning och planritningar, beräknas uppgå till 252 mnkr. 
Beräknad årlig kapitaltjänstkostnad beräknas till 12,7 mnkr/ år. 
Kapitaltjänstkostnaden är beräknad utifrån genomsnittlig avskrivningstid på 
33 år samt kalkylränta. Slutliga materialval och fördelning av komponenter 
med nyttjandeperioder kan komma och påverka slutliga 
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kapitaltjänstkostnader. Kalkylräntan är beräknad utifrån Sveriges 
Kommuner och Regioners SKRs internränta samt tillägg för risk. 
 
Möbler och inventarier är planerade att anskaffas till en beräknad 
investeringsutgift om 2 mnkr. Kapitaltjänstkostnaden ingår i kalkylen för 
kultur- och fritidsnämndens verksamhetskostnader.   
 
Årlig kostnad för anläggningen är beräknad från systemhandlingarna och 
beräknas uppgå till 3,6 mnkr/år.  
 
Fastighetsägare är service- och teknik inom kommunstyrelsen som 
kommer hyra ut simhallen (anläggningen) internt till kultur- och 
fritidsnämnden. Internhyran ska enligt kommunens modell motsvaras av 
kapitaltjänst- kostnader och driftskostnader för anläggningen. 
Sammantaget uppgår den beräknade internhyran till 16,3 mnkr/år.  
 
Orsak till förändringar i kalkyler mellan fas 1 och fas 2 punktas nedan:  

- ökad post för oförutsedda kostnader, från 13,8 till 26,6 mnkr på 
grund av oroligheter i världen, ökade materialpriser och eurokurs 

- ökade energipriser 
- ökade materialpriser sedan juni 2021 (fas 1) med cirka 20 procent. 
- ökade räntor 

 
Ekonomi – beräknade verksamhetens intäkter och kostnader 
Verksamhetens planerade organisation har utgått från den verksamhet som 
ska bedrivas i simhallen med planerade öppettider, aktiviteter och utbud 
samt simhallens storlek. Verksamhetens driftkostnader beräknas till 
4,2 mnkr/år. Verksamhetens intäkter beräknas till 2,0 mnkr/år utifrån 
kalkylerat årligt antal besökare på 30 000 och utbud med aktiviteter. 
Sammantaget beräknas nettokostnaden för simhallsverksamheten till 
2,2 mnkr/år. 
 
Verksamhetsbeskrivning simhall med planerad organisation och utbud 
bifogas ärendet, se bilaga 2.  
 
Ekonomi – totala driftkostnader 
Sammantaget innebär det ökade driftkostnader (internhyra simhall samt 
och nettokostnad för simhallsverksamheten) för kultur- och fritidsnämnden 
som beräknas till 18,4 mnkr/år.  
 
Service- och teknik inom kommunstyrelsen får ökade kapitaltjänstkostnader 
och driftkostnader för anläggningar, vilket täcks genom internhyra och 
nettokostnaden beräknas till noll.  
 
Ekonomi - finansiering 
För att finansiera investeringsutgiften 252 mnkr behöver lån upptas och 
finansiellt mål för låneutrymme höjas. Det medför även ökade finansiella 
kostnader och påverkar självfinansieringsgraden och det totala 
låneutrymmet i den kommunala koncernen. Räntekostnaden vid 2,0 
procent ränta för 252 mnkr uppgår till 5,0 mnkr/år. 
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Investeringsutgiften om 252 mnkr medför framtida ökade driftkostnader 
som behöver inrymmas inom kommande års driftramar. Det behöver därtill 
balanseras mot fastställt finansiellt mål om 2 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. 
 
Underlag till beslut 
Kommunfullmäktige har att fastställa fas 2, med av styrgruppen godkända 
förändringar, inkluderande systemhandlingar, preliminär tidplan och 
preliminär budget.  
Kommunfullmäktige har vidare att besluta om investering i ny simhall i 
Malung-Sälens kommun. Beslutet innebär att beställningsskrivelse tecknas 
med entreprenör och att byggnation genomförs under perioden 2022-2024. 
Beräknade utgifter enligt kalkyl förutsätter att byggnationen inleds under 
augusti 2022. 
 
Dagens sammanträde 
Ekonomichefen samt chefen för service- och teknik föredrar ärendet. 
 
På arbetsutskottets sammanträde betonades att innan kommunfullmäktige 
fattar beslut krävs besked om utökat låneutrymme, ekonomichefen delger 
att kommunen nu har fått beviljat utökat låneutrymme. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Fas 2 bilaga 1 – Kalkyl investerings- och driftkostnader 
Fas 2 bilaga 2 – Verksamhetsbeskrivning simhall 
Fas 2 bilaga 3 – Gestaltningsprogram 
Fas 2 bilaga 4 – Gestaltningsprogram Landskap 
Fas 2 bilaga 5 – Planritning plan 1 Teknikplan 
Fas 2 bilaga 6 – Planritning plan 2 Bassängplan 
Fas 2 bilaga 7 – Fasader 
Fas 2 bilaga 8 – Preliminär produktionstidplan 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Chef service- och teknik 
Förvaltningschef kultur- och fritid 
Ekonomichef 
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§ 129 
Investeringsbeslut för byggnation av simhall (KS/2020:41) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att; 

1. Fas 2 i utredning simhall fastställs inkluderande, av styrgruppen, 
godkända förändringar. 

2. Investeringsanslag beviljas/anslås i 2022 års investeringsbudget 
med 252 mnkr för investering av simhall Malung. 

3. Investeringsram 2024 för inventarier för kultur och fritidsnämnden 
fastställs till investeringsutgift 2 mnkr. 

4. Driftanslag för ej aktiverbara utgifter i samband med byggnation av 
simhall Malung anslås med 3,8 mnkr år 2022-2024 varav 2,8 mnkr 
under 2022. 

5. Kommunstyrelsen uppdras att hantera framtida finansiella 
kostnader i kommande års ordinarie budgetprocess.  

6. Kommunstyrelsen genom service- och teknikförvaltningen 
tillsammans genomföra byggnation, fas 3, av ny simhall i Malung-
Sälens kommun. 

7. Chefen för service- och teknikförvaltning ges i uppdrag att skriva 
under beställningsskrivelse för byggnation av ny simhall i Malung-
Sälens kommun. 
 

 
Beskrivning av ärendet 
Projekt ”utredning simhall”  
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22 § 65 att inleda fas 1 utredning 
av simhall efter genomförda markundersökningar. Fullmäktige beslutade 
2021-09-27 § 81 att fortsätta projekt utredning med fas 2.  
 
Fas 2 utredning simhall har fortsatt under ledning av service- och 
teknikförvaltningen tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, i dialog 
med politiska styrgruppen. Politiska styrgruppen har bestått av 
representanter från majoriteten och opposition. Utifrån programhandlingen 
har systemhandling projekterats i fas 2. Systemhandling innebär att 
tekniska system projekteras och fastställs som exempelvis ventilation, 
vattenreningssystem mm. 
 
Efter fastställande/beslut av fas 2 planeras fas 3 att inledas. Fas 3 i 
projektet utredning simhall omfattar vidare utredning med framtagande av 
bygghandlingar, upphandling entreprenörer, byggproduktion, fördjupat 
budgetarbete inklusive komponentindelning. Beräknad kostnad för 
genomförande av fas 3 uppgår till 252 mnkr under förutsättning oförändrad 
systemhandling.  
 
Ekonomi - beräknad investeringsutgift och anläggningskostnader 
Preliminär investeringsutgift för anläggningen simhall Malung, enligt 
förslagen gestaltning och planritningar, beräknas uppgå till 252 mnkr. 
Beräknad årlig kapitaltjänstkostnad beräknas till 12,7 mnkr/ år. 
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Kapitaltjänstkostnaden är beräknad utifrån genomsnittlig avskrivningstid på 
33 år samt kalkylränta. Slutliga materialval och fördelning av komponenter 
med nyttjandeperioder kan komma och påverka slutliga 
kapitaltjänstkostnader. Kalkylräntan är beräknad utifrån Sveriges 
Kommuner och Regioners SKRs internränta samt tillägg för risk. 
 
Möbler och inventarier är planerade att anskaffas till en beräknad 
investeringsutgift om 2 mnkr. Kapitaltjänstkostnaden ingår i kalkylen för 
kultur- och fritidsnämndens verksamhetskostnader.   
 
Årlig kostnad för anläggningen är beräknad från systemhandlingarna och 
beräknas uppgå till 3,6 mnkr/år.  
 
Fastighetsägare är service- och teknik inom kommunstyrelsen som 
kommer hyra ut simhallen (anläggningen) internt till kultur- och 
fritidsnämnden. Internhyran ska enligt kommunens modell motsvaras av 
kapitaltjänst- kostnader och driftskostnader för anläggningen. 
Sammantaget uppgår den beräknade internhyran till 16,3 mnkr/år.  
 
Orsak till förändringar i kalkyler mellan fas 1 och fas 2 punktas nedan:  

- ökad post för oförutsedda kostnader, från 13,8 till 26,6 mnkr på 
grund av oroligheter i världen, ökade materialpriser och eurokurs 

- ökade energipriser 
- ökade materialpriser sedan juni 2021 (fas 1) med cirka 20 procent. 
- ökade räntor 

 
Ekonomi – beräknade verksamhetens intäkter och kostnader 
Verksamhetens planerade organisation har utgått från den verksamhet som 
ska bedrivas i simhallen med planerade öppettider, aktiviteter och utbud 
samt simhallens storlek. Verksamhetens driftkostnader beräknas till 
4,2 mnkr/år. Verksamhetens intäkter beräknas till 2,0 mnkr/år utifrån 
kalkylerat årligt antal besökare på 30 000 och utbud med aktiviteter. 
Sammantaget beräknas nettokostnaden för simhallsverksamheten till 
2,2 mnkr/år. 
 
Verksamhetsbeskrivning simhall med planerad organisation och utbud 
bifogas ärendet, se bilaga 2.  
 
Ekonomi – totala driftkostnader 
Sammantaget innebär det ökade driftkostnader (internhyra simhall samt 
och nettokostnad för simhallsverksamheten) för kultur- och fritidsnämnden 
som beräknas till 18,4 mnkr/år.  
 
Service- och teknik inom kommunstyrelsen får ökade kapitaltjänstkostnader 
och driftkostnader för anläggningar, vilket täcks genom internhyra och 
nettokostnaden beräknas till noll.  
 
Ekonomi - finansiering 
För att finansiera investeringsutgiften 252 mnkr behöver lån upptas och 
finansiellt mål för låneutrymme höjas. Det medför även ökade finansiella 
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kostnader och påverkar självfinansieringsgraden och det totala 
låneutrymmet i den kommunala koncernen. Räntekostnaden vid 2,0 
procent ränta för 252 mnkr uppgår till 5,0 mnkr/år. 
 
Investeringsutgiften om 252 mnkr medför framtida ökade driftkostnader 
som behöver inrymmas inom kommande års driftramar. Det behöver därtill 
balanseras mot fastställt finansiellt mål om 2 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. 
 
Underlag till beslut 
Kommunfullmäktige har att fastställa fas 2, med av styrgruppen godkända 
förändringar, inkluderande systemhandlingar, preliminär tidplan och 
preliminär budget.  
Kommunfullmäktige har vidare att besluta om investering i ny simhall i 
Malung-Sälens kommun. Beslutet innebär att beställningsskrivelse tecknas 
med entreprenör och att byggnation genomförs under perioden 2022-2024. 
Beräknade utgifter enligt kalkyl förutsätter att byggnationen inleds under 
augusti 2022. 
 
Dagens sammanträde 
Chefen för service- och teknik, kultur- och fritidschefen samt 
ekonomichefen föredrar ärendet. 
 
Innan kommunfullmäktige fattar beslut krävs besked om utökat 
låneutrymme. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Fas 2 bilaga 1 – Kalkyl investerings- och driftkostnader 
Fas 2 bilaga 2 – Verksamhetsbeskrivning simhall 
Fas 2 bilaga 3 – Gestaltningsprogram 
Fas 2 bilaga 4 – Gestaltningsprogram Landskap 
Fas 2 bilaga 5 – Planritning plan 1 Teknikplan 
Fas 2 bilaga 6 – Planritning plan 2 Bassängplan 
Fas 2 bilaga 7 – Fasader 
Fas 2 bilaga 8 – Preliminär produktionstidplan 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Chef service- och teknik 
Förvaltningschef kultur- och fritid 
Ekonomichef 
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Service- & teknikförvaltningen Kommunstyrelsen  
Henrik Johnsson  
henrik.johnsson@malung-salen.se  
0280-18155   

 
 
 
Dnr KS/2020:41  
 
Investeringsbeslut för genomförande byggnation av simhall i 
Malung-Sälens kommun 
 
Förslag till beslut 

1. Fas 2 i utredning simhall fastställs inkluderande, av styrgruppen, 
godkända förändringar. 

2. Investeringsanslag beviljas i 2022 års investeringsbudget med 252 
mnkr för investering av simhall Malung. 

3. Investeringsram 2024 för inventarier för kultur och fritidsnämnden 
fastställs till investeringsutgift 2 mnkr. 

4. Driftanslag för ej aktiverbara utgifter i samband med byggnation av 
simhall Malung anslås med 3,8 mnkr år 2022-2024 varav 2,8 mnkr 
under 2022. Kommunstyrelsen beviljas tilläggsanslag i driftbudget år 
2022 med 2,8 mnkr. Tilläggsanslaget finansieras genom att reducera 
årets resultat.  

5. Kommunstyrelsen uppdras att hantera framtida finansiella kostnader 
i kommande års ordinarie budgetprocess.  

6. Kommunstyrelsen genom service- och teknikförvaltningen 
tillsammans ges i uppdrag att genomföra byggnation, fas 3, av ny 
simhall i Malung-Sälens kommun. 

7. Chefen för service- och teknikförvaltning ges i uppdrag att skriva 
under beställningsskrivelse för byggnation av ny simhall i 
Malung-Sälens kommun. 
 

 
Beskrivning av ärendet 
Projekt ”utredning simhall”  
Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-22 § 65 att inleda fas 1 utredning av 
simhall efter genomförda markundersökningar. Fullmäktige beslutade 
2021-09-27 § 81 att fortsätta projekt utredning med fas 2.  
 
Fas 2 utredning simhall har fortsatt under ledning av service- och 
teknikförvaltningen tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, i dialog 
med politiska styrgruppen. Politiska styrgruppen har bestått av 
representanter från majoriteten och opposition. Utifrån programhandlingen 
har systemhandling projekterats i fas 2. Systemhandling innebär att tekniska 
system projekteras och fastställs som exempelvis ventilation, 
vattenreningssystem mm. 
 
Efter fastställande/beslut av fas 2 planeras fas 3 att inledas. Fas 3 i projektet 
utredning simhall omfattar vidare utredning med framtagande av 
bygghandlingar, upphandling entreprenörer, byggproduktion, fördjupat 
budgetarbete inklusive komponentindelning. Beräknad kostnad för 
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genomförande av fas 3 uppgår till 252 mnkr under förutsättning oförändrad 
systemhandling.  
 
Ekonomi - beräknad investeringsutgift och anläggningskostnader 
Preliminär investeringsutgift för anläggningen simhall Malung, enligt 
förslagen gestaltning och planritningar, beräknas uppgå till 252 mnkr. 
Beräknad årlig kapitaltjänstkostnad beräknas till 12,7 mnkr/ år. 
Kapitaltjänstkostnaden är beräknad utifrån genomsnittlig avskrivningstid på 
33 år samt kalkylränta. Slutliga materialval och fördelning av komponenter 
med nyttjandeperioder kan komma och påverka slutliga 
kapitaltjänstkostnader. Kalkylräntan är beräknad utifrån Sveriges Kommuner 
och Regioners internränta samt tillägg för risk. 
 
Möbler och inventarier är planerade att anskaffas till en beräknad 
investeringsutgift om 2 mnkr. Kapitaltjänstkostnaden ingår i kalkylen för 
kultur- och fritidsnämndens verksamhetskostnader.   
 
Årlig kostnad för anläggningen är beräknad från systemhandlingarna och 
beräknas uppgå till 3,6 mnkr/år.  
 
Fastighetsägare är service- och teknik inom kommunstyrelsen som kommer 
hyra ut simhallen (anläggningen) internt till kultur- och fritidsnämnden. 
Internhyran ska enligt kommunens modell motsvaras av kapitaltjänst- 
kostnader och driftskostnader för anläggningen. Sammantaget uppgår den 
beräknade internhyran till 16,3 mnkr/år.  
 
Orsak till förändringar i kalkyler mellan fas 1 och fas 2 punktas nedan:  

- ökad post för oförutsedda kostnader, från 13,8 till 26,6 mnkr på grund 
av oroligheter i världen, ökade materialpriser och eurokurs 

- ökade energipriser 
- ökade materialpriser sedan juni 2021 (fas 1) med cirka 20 procent. 
- ökade räntor 

 
Ekonomi – beräknade verksamhetens intäkter och kostnader 
Verksamhetens planerade organisation har utgått från den verksamhet som 
ska bedrivas i simhallen med planerade öppettider, aktiviteter och utbud 
samt simhallens storlek. Verksamhetens driftkostnader beräknas till 
4,2 mnkr/år. Verksamhetens intäkter beräknas till 2,0 mnkr/år utifrån 
kalkylerat årligt antal besökare på 30 000 och utbud med aktiviteter. 
Sammantaget beräknas nettokostnaden för simhallsverksamheten till 
2,2 mnkr/år. 
 
Verksamhetsbeskrivning simhall med planerad organisation och utbud 
bifogas ärendet, se bilaga 2.  
 
Ekonomi – totala driftkostnader 
Sammantaget innebär det ökade driftkostnader (internhyra simhall samt och 
nettokostnad för simhallsverksamheten) för kultur- och fritidsnämnden som 
beräknas till 18,5 mnkr/år.  
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Service- och teknik inom kommunstyrelsen får ökade kapitaltjänstkostnader 
och driftkostnader för anläggningar, vilket täcks genom internhyra och 
nettokostnaden beräknas till noll.  
 
Ekonomi - finansiering 
För att finansiera investeringsutgiften 252 mnkr behöver lån upptas och 
finansiellt mål för låneutrymme höjas. Det medför även ökade finansiella 
kostnader och påverkar självfinansieringsgraden och det totala 
låneutrymmet i den kommunala koncernen. Räntekostnaden vid 2,0 procent 
ränta för 252 mnkr uppgår till 5,0 mnkr/år. 
 
Investeringsutgiften om 252 mnkr medför framtida ökade driftkostnader som 
behöver inrymmas inom kommande års driftramar. Det behöver därtill 
balanseras mot fastställt finansiellt mål om 2 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. 
 
Underlag till beslut 
Kommunfullmäktige har att fastställa fas 2, med av styrgruppen godkända 
förändringar, inkluderande systemhandlingar, preliminär tidplan och 
preliminär budget.  
Kommunfullmäktige har vidare att besluta om investering i ny simhall i 
Malung-Sälens kommun. Beslutet innebär att beställningsskrivelse tecknas 
med entreprenör och att byggnation genomförs under perioden 2022-2024. 
Beräknade utgifter enligt kalkyl förutsätter att byggnationen inleds under 
augusti 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Fas 2 bilaga 1 – Kalkyl investerings- och driftkostnader 
Fas 2 bilaga 2 – Verksamhetsbeskrivning simhall 
Fas 2 bilaga 3 – Gestaltningsprogram 
Fas 2 bilaga 4 – Gestaltningsprogram Landskap 
Fas 2 bilaga 5 – Planritning plan 1 Teknikplan 
Fas 2 bilaga 6 – Planritning plan 2 Bassängplan 
Fas 2 bilaga 7 – Fasader 
Fas 2 bilaga 8 – Preliminär produktionstidplan 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Chef service- och teknik 
Förvaltningschef kultur- och fritid 
Ekonomichef 
  



Kalkyl investering- och driftkostnader
Kalkyl Byggandet av simhall (mnkr) Fas 2

Investering anläggning 216,5

Investering inventarier

(Kultur- och fritidsnämnden) 

2,0

Byggherrekostnader

Investering 8,8

Drift 11,6

Summa: 20,4

Oförutsedda kostnader/Risk (ca 12%) 26,6

Totalt

Investering 253,9

Drift 11,6

Total kostnad för byggandet av simhall: 265,5

som genererar kapitaltjänstkostnad efter överlämnande

Kommentar
Riktpris PEAB för byggandet av simhallen

Inköp av möbler och inventarier för simhallsverksamheten 

(personalutrymme, relax, servering, möbler inne i simhallen)

Projektering del av fas 2 och 3, projektledare, besiktning, KA

Projektering fas 1 och del av fas 2, anslutningsavgifter, myndighetkostnader, 

kreditivränta under byggtiden

Investeringkostnad

Förändringar i kalkyl (mnkr) Fas 1 Fas 2 Förändring

Investering simhall 223 253,9 30,9

Drift, ej aktiverbara utgifter i investeringen 0 11,6 11,6

Total kostnad (investering + drift) 223 265,5 42,5

Ökningar i kalkyl mellan fas 1 och fas 2

* Riktpriset ökat med 24,3 mnkr

* Risk ökat 12,8 mnkr

* Besiktning 1,5 mnkr (var ej med i fas 1)

* Kreditivränta under byggnationen 4,1 mnkr (var ej med i fas 1)

* Materialpriser har i snitt ökat med +20% sedan juni 2021

* Räntor stiger (riskränta 1% mot tidigare 0,5%)

* Euro-kurser (stålpool och aquacrossen)

Bilaga 1



Kalkyl årlig driftkostnad simhallsverksamheten

Preliminär budget

Kalkyl drift nettokostnader - simhall Malung (mnkr)

Driftkostnader anläggning Fas 1 Fas 2 Förändring

Kapitaltjänstkostnader 11,0 12,7 1,7

Driftkostnader anläggning 2,5 3,6 1,1

Summa driftkostnader anläggning 13,5 16,3 2,8

Driftkostnader simhallsverksamhet
Kostnader 4,2 4,2 0,0

Intäkter -2,0 -2,0 0,0

Summa nettokostnader simhallsverksamhet 2,2 2,2 0,0

Total årlig nettokostnad 

simhallsverksamhet (Kultur- och fritid) 15,7 18,5 2,8

Ökad investeringskostnad + ökad räntenivå 0,5%

Ökad förbrukning el samt ökat elpris

För att hamna på nettokostnad i nivån 15,7 mnkr så krävs en 
reducering av investeringskostnaden på cirka 50 mnkr.

Bilaga 1
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Inledning 
Malung-Sälen är en fantastisk idrottskommun med många faciliteter och nära till skog och natur. 
Idrott och hälsa är en viktig fråga för vår allmänna välfärd. Kommunen har en central roll genom att 
ta ansvar för byggnation och platsen för fysisk aktivitet. Kommunen arbetar för att förbättra 
folkhälsan och skapa förutsättningar för att kommuninvånarna ska vara fysiskt aktiva.  

En simhall är en viktig pusselbit i detta arbete. Malung-Sälens kommun ska kunna erbjuda alla 
invånare en möjlighet att kunna motionera och träna i vatten. Uppdraget att lära alla barn och unga 
att simma är en viktig del av arbetet för att minska drunkningsolyckor.  

I Malung-Sälens kommun har en målbild 2023- ”Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun. 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.” En simhall är ett sätt för 
kommunen att nå målet om att vara en attraktiv kommun.  

Platsen ska vara välkomnade och kommuninvånarna ska ges möjlighet till ett rikt utbud. 

Bad och simhall som erbjuder möjligheter, för både allmänheten och utveckling av simsporten.  

Att minska ohälsoklyfter skapar en miljö som främjar hälsa och levnadsvanor. En simhall är en av de 
mest jämlika anläggningar både mellan kön och ålder, etnicitet och social tillhörighet, men även 
mellan motionärer och elit.  I studien Ung livsstil, klassar både flickor och pojkar barn att simhall är 
viktigt för dem. 

Verksamhetsbeskrivningens syfte 

 
Verksamhetensbeskrivningens syfte är att användas i projekteringsarbetet under program – och 
systemhandlingsskedet för att fastställa verksamhetens krav på ny simhall i Malung. 
Verksamhetsbeskrivningen kommer att uppdateras löpande under programhandlingsskedet. 
Kultur- och fritid, Linda Örneblad är ansvarig för dokumentet. 

Verksamhetens syfte är att : 

Öka simkunnighet 

Lära barn, ungdomar och vuxna att simma 

Nå skolans kunskapskrav enligt läroplanen 

Bedriva föreningsverksamhet  

Rekreation  

Mötesplats för alla medborgare 

Öka attraktiviteten för kommunen 

Skapa ett stärkt idrottskluster på sportfältet 

Bidra till ökad folkhälsa 

Rehabilitering för invånarna genom Region Dalarna som kommer att inhysas i simhallslokalerna  

Bidra till att skapa gemenskap och glädje och en identitet för kommunens invånare 
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Simhallsbyggnaden ska tillskapa en välkomnade entré till Malung när man kommer söder ifrån.  
 

Verksamhetsytor 

 
Anläggningen omfattar följande funktioner: 

 
Entré/ foaje med café som angränsar till simhallen  
 

Omklädningsrum och duschrum. 

Motions och träningsbassäng 25 x 20,5 m med 8 banor med tävlingsmått, för nationella tävlingar  
(dvs för regionala tävlingar, ej SM standard), enligt Måttboken. 
Hinderbana, två st (permanent installation som hissas ner från tak) 

 
En undervisningsbassäng med höj- och sänkbar bassängbotten 12,5 x 8,0.  

Lekland för barn, det ska finnas en toalett direkt angränsning intill badet 
 

Relaxavdelning innehållande isvak/kallpool, varmpool med massage, upplevelsedusch och torrbastu 
och en bubbelpool på balkongen.  
 

Personalrum för tio personer, inkl driftpersonal för hela sportfältet, samt tre kontorsplatser. 
 

Förråd, toaletter, städutrymmen  
 

Teknikutrymme 
 
Miljörum 
 

 

Allmän beskrivning 

 
Anläggningen är dimensionerad för 30 000 årsbesökare.  

 
Entré/ foaje 

Entrén omfattar kassa/reception och en servering. 
Reception bemannas av 1- 2 personer. Plats för arbetsplats med dator.  
Besökarna ska kunna sitta i rullstol och mötas på rätt höjd. Förvaring av diverse material. Det ska 
finnas en försäljningsvägg för badartiklar, så som puffar, badkläder och simglasögon. 
Kunden ska mötas av en digital informationsskärm. Receptionen ska vara utrustad med följande 
verksamhetslarm –larm knapp placerad vid 25 m bassäng, vid djupdel, för att påkalla personal samt 
larm från bastu. 
Receptionen ses som en central funktion om det inträffar något i anläggningen exempelvis 
drunkningsolycka. Det ska också finnas möjlighet att göra utrop från receptionen för hela 



4 
 

anläggningen. Reception ska utrustas med ett förråd. 
 
Det ska finnas ett café/kök, med enklare produkter så som sallader, enklare maträtter som kan 
tillagas i varmluftsugn, kaffe, bullar, kakor, dryck. Cafét ska ha öppet mot simhallens lekdel , via lucka 
ut.  
Personaltoalett RWC i reception. I foajén ska det finnas en handikapptoalett med skötbord.  

Anläggningen ska vara kontantfri, dvs inget avräkningsrum.  
Vändkors/speedgate med läsare.  
 
Entrén ska kunna samla en grupp tex skolklass. Sittplatser i anslutning till foajén ska finnas för äldre 
och barnfamiljer. Plats för förvaring barnvagnar och utomhusrullstol. Värdeskåp.  

Badvärdsrummet/incidentrummet ska ligga i närheten av reception och skall fungera som ett 
vilorum.  
 

Omklädningsrum och duschrum  
Omklädningsskåp uppdelad på dam- och herravdelning med planerade skåp, 60 platser i skåp på 
damernas och 60 platser i skåp på herrarnas omklädningsrum. Duschar sex stycken i varje 
omklädningsrum. Dela varje omklädningsrum i två delar, med skåp mellan, för att avskilja skola och 
allmänheten.  

I omklädningsrummen ska det finnas och toalett både i duschutrymmet och i omklädningsrummet. 
En av dem ska vara RWC.  

Det ska finnas en bastu på dam- och herromklädningsrummet.  

Duschrummen ska ha infällda duschblandare, förutom i två duschar som ska ha duschslang. 
Både öppna duschar och duschbås 3 st per omklädningsrum dam/herr.  

Ett Kombiomklädningsrum för personer med olika behov, där ska det finnas tre mindre 
omklädningsrum med 15 skåp utanför.  Omklädningsrummet ska användas av de som inte känner sig 
bekväma i omklädningsrum på grund av religion, hbtq eller personer med funktionsvariationer som 
behöver assistent eller olika hjälpmedel. Patienter som besöker anläggningen för träffa vårdgivare 
kan använda detta omklädningsrum vid behov. 
 

Ett av omklädningsrummen ska vara större med plats för brits och lyftanordningar.   

I alla omklädningsrum ska det finnas sockel under omklädningsskåp för att underlätta städning. 
Golvvärme i alla omklädningsrum och duschrum.   

Brunnar i alla utrymmen, duschutrymmen och omklädningsrum. Omklädningsrum ska klassas som 
våt zon. 

 
Motion och träningsbassäng 25 meter 
Motions och träningsbassäng 25 x 20,5 m med 8 banor med tävlingsmått, för nationella tävlingar (dvs 
för regionala tävlingar, ej SM standard), enligt Måttboken. Linfäste för tränings – och tävlingslinor. 
Det ska finnas 10 fästen i botten för lekutrustning.  
Förvaring av linor i påsar under anläggningen. 
 
Bassäng utförs som stålpool. 
 
Tidtagningsfunktioner för tävling. Kanalisation för teknik och tidtagning, kopplat till simtävling. 
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Djup 1,2 - 1,8 m. Förråd och HWC. Vid bassängen ska finnas plats för att kunna ställa upp en tillfällig 
läktare, yta 150 kvm. Det ska finnas plats för 150 sittande. 

Förråd för material som är blöta och som då har möjlighet att torka/kan delas med 
undervisningsbassängen. 
 

 
Multibassäng med höj- och sänkbar bassängbotten  
Undervisningsbassäng mått 8,0 x 12,5 djup 0-2,0 m, med lyftbord, placerad i separat rum.  
 
Bassäng utförs som stålpool. 
 
RWC. Förråd för blöta material som används under simundervisning och lek. 

Trappa ner i bassängen. 
 

Barnlekyta  
Inriktning yngre barn 0-6 år. Tillgänglighet till toalett med skötbord.  
Bassänger barnlandskap gjuts i betong med ytskikt av mosaik/klinker. 
 
Relaxavdelning  
Torrbastu dam/herr, för 20 personer, med aggregat som står mitt på golvet för att kunna genomföra 
aufguss (tysk basturitual).  
En isvak /kallpool, upplevelsedusch, vilstolar. En varmpool med massage samt sittmöjlighet i pool, se 
referens Sigtuna simhall. Varmpoolen ska rymma 8 personer.  
Pooler relax utförs som stålpool. Kallpool och utvändig bubbelpool prefabricerade. 
Relaxavdelning ska kunna användas av alla badgäster, men även kunna hyras ut till slutna sällskap.  
Balkong med bubbelpool. I bubbelpoolen ska det ska finnas  plats för 4-6 personer. Golvet på 
balkongen ska värmas för att motverka isbildning och där med halkrisk.  
 
Personalrum 
Plats för 10 personer inklusive driftspersonal. 
Två omklädningsrum, dam och herr med dusch. Antal skåp per omklädningsrum, fem stora skåp och 
fem små per omklädningsrum dvs tio per rum. 
Torkrum med möjlighet att torka våta kläder och våtdräkter.  
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Lunchrum med pentry. Ett vanligt pentry, men inte anpassat för tillagning av mat dvs inte ugn eller 
spis. Det ska finnas kyl och frys, två mikrovågsugnar samt diskmaskin. 
Tre kontorsrum, ett för badchef och ett kontor med två till tre arbetsplatser samt ett kontor med 
plats för driftpersonal. 
Tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare för personalkläder. Även en tvättmaskin för 
städmaterial. 
 
Städ 
Städrutiner. Det ska finnas brunnar i våta zoner dvs simhallen, duschutrymmen, relaxen, 
barnlekområdet och omklädningsrummen. Övriga utrymmen städas med maskin. 
 
 
Parkering 
Simhall Malung ska ha 55 parkeringsplatser i anslutning till simhallen.  
Laddstolpar för elbil och motorvärmare, placering vid parkeringsrad närmast byggnad.   
Motorvärmare 8 st (dvs 4 dubbla) som styrs på tid och utetemperatur, varav 2 platser är  
handikapparkering och placeras nära entrén. 
Laddstolpar för elbil 1 stolpar, vilket innebär två laddplatser.  
Ytterligare 12 parkeringsplatser förbereds med kanalisation för laddstolpar. 
 
Värme i marken framför entrén och vid leveransplatsen. 
Angöring för leveranser till servering, verksamhet, sophämtning, teknik och för en buss. 
 
 

Temperaturer 
 

Lokal Temperatur vatten Temperatur luft 
25 m bassäng 27 - 28 grader 30 grader 
Multibassäng 30 - 34 grader 32 grader 
Barnbassäng 32 grader 30 grader 
Relax Kallpool 12 - 14 grader 

Varmpool 36 - 38 grader 
30 - 32 grader 

Omklädningsrum - 24 grader 
Duschrum - 24 grader 
Torra utrymme - 21 grader 

 

Entré, passage och bokningssystem 
Skalskydd inbrott- och passagesystem. Teknikrum, elcentraler etc förses med elektronisk nyckel.  
Inpasseringssystem till simhallen kommer utgöras av passersystem och speedgate. Taggläsare till 
relax. 
 

Verksamhet 
Målgruppen är allmänheten, skola, rehab och föreningsliv. Verksamheten som bedrivs är inriktad på 
simskola, motion/träning och rekreation. 
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Föreningsliv  
 

Föreningar   
Malung simsällskap   
Pro/SPF   

 
 

Personal och drift 
Simhallen ska utformas så att den är lätt att överblicka. 
 
Städning av bad tar stor del av personalens tid. Lokalerna ska utformas så att städning underlättas. 
Golvbrunnar i dusch- och omklädningsrum, våta WC och i våta lokaler. Förberedelser för maskiner för 
rengöring av bassänger. Spolposter med slangar i bassängrum och duschrum. 

Bänkar utformas så att städning underlättas. Skåp utformas så att städning underlättas- 
inklädnader ovan skåp upp till tak samt socklar under skåp. 

 
 

Öppettider 
Måndag – fredag 06.30 – 21.30 
Lördag – söndag 08.30- 19.00 
 

Priser 

Engångsentré 

Vuxen    70 kr 

Vuxna, reducerat* pris   50 kr 

Barn och ungdomar 4-19 år   20 kr 

Barn 0-4 gratis 

Rabattkort, 10 gånger 

Vuxen    600 kr 

Vuxna, reducerat* pris   450 kr 

Barn och ungdom 4-19 år   160 kr 

Årskort, bad 

Vuxen    2600 kr 

Vuxna, reducerat* pris   1600 kr 

Barn och ungdom 4-19 år   900 kr 

 

Årskort, bad och vattengymnastik 

Vuxen    3000 kr 
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Vuxna, reducerat pris    2000 kr 

Relaxavdelning (ingår även vanligt bad) 

Vuxen    150 kr 

Vuxna, reducerat* pris   100 kr 

Lokalen kan hyras per timme 750 kr privat (då ingår inte simhallen) 

1500 kr för företag  

Simskola (drivs enkom i simhallsregi, ingen föreningsdriven simskola kommer bedrivas) 

Simskola 5-14 år     8x30 minuter  700 kr 

Simskola 14-19 år  8x45 minuter  1050 kr 

Simskola vuxen fr 20 år 8x45 minuter 1450 kr 

Babysim 8x30 minuter  1000 kr 

Företag 

Företag kan köpa ett 100-gångers rabattkort för bad och simning som anställda kan använda. 

Rabattkort 100 bad    6400 kr 

Skola, förskola och fritidshem 

Rabattkort 100 bad     1500 kr 

Rabattkort 10 bad    160 kr 

Skolsim 

Två banor á 30 minuter (ingen instruktör ingår)  160 kr 

Simskola 30 minuter, två instruktörer, max 20 barn   500 kr 

Konferensrum     300 kr h 

 

*Reducerat pris, ingår pensionärer, arbetslösa, besökare med fysisk aktivitet på recept (FAR) 

 

Övrigt 
Trådlöst internet 
Högtalar- och ljudanläggning 
Krav inbrottslarm, brandlarm med larmlagring. 
Uppkoppling till överordnat system även vattenrening  
För vattenrening enbart uppkoppling av larmsignaler. 
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Handlägggare Norconsult  
Patrik Hult
patrik.hult@norconsult.com
+46 767 22 35 85

Uppdragsledare Norconsult  
Lars Ylander
lars.ylander@norconsult.com
+46 768 43 36 33

Norconsult AB
Box 8774
402 76 Göteborg
Växelnummer: +46 141 80 00

Geografisk placering

Nybyggnad av simhall

Projektnummer:  1074072

Status:    Systemhandling
 
Beställare:    Peab AB/Malung-Sälens kommun kommun
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig situation
Platsen för Malungs nya simhall ligger i anslutning 
till det befintliga sportfältet. I den direkta närheten 
ligger, idrottsplats, ishall curlinghall och ett tält 
som inhyser en skatepark.

Platsen består idag av en platt gräsyta som 
på respektive sida avgränsas av den stora 
genomfartsleden genom Malung, E16, åt 
sydväst, ishall och curlinghall åt nordväst samt 
idrottsplatsen åt nordost. Åt sydost är det relativt 
fritt en bit innan OK/Q8. Åt sydost tangerar 
platsen också en skogsdunge som ligger mellan 
sportfältet och det närmsta bostadsområdet.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Befintlig miljö
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Bebyggelsestruktur
E16 löper som en röd tråd genom Malung. 
Bebyggelsen förhåller sig på ett tydligt sätt till 
vägområdet. Den ligger ”uppradad” på behörigt 
avstånd från själva vägbanan. 

Bebyggelsen förhåller sig på liknande sätt oavsett 
om det är solitära större strukturer, eller områden 
av småhus.

På den norra sidan av E16 ligger i simhallens 
närområde företrädesvis solitära större strukturer, 
medans det på den södra sidan finns mer 
småhusbebyggelse.

Det känns logiskt att passa in simhallen i den norra 
bebyggelsestrukturen med en självstående solitär 
som ligger på ungefär samma avstånd från vägen 
som den omgivande bebyggelsen.

SMÅHUSBEBYGGELSE SMÅHUSBEBYGGELSE

NY SIMHALL
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Kvaliteter att ta vara på.
Skyltläge mot E16

Närhet till skogsdunge

Utblickar mot omgivningen.

Kvaliteter vi vill skapa.
En tydlig gestaltning på håll som”sätter sig” hos 
betraktaren. 

Skapa en närmiljö som berikar yttre gestaltning 
och ger invändiga kvaliteter.

Utmaningar
Gestaltningsmässigt hantera en sluten 
entrévåning.

FÖRUTSÄTTNINGAR



Bärande idéer.

Den stora skalan

Tydlig och slagkraftig volymhantering med 
utskurna volymer.

Distinkta materialövergångar som ger karaktär.  

Kvällstid lyses entrén upp av projektioner på 
vägg och tak. Dessa kan till exempel vara på en 
vattenyta i rörelse och annonserar på långt håll 
innehållet i simhallen.

Den lilla skalan

Bearbetning av materialen med hög 
detaljeringsnivå..

Låta grönska komma nära inpå.

Material
Betong, målad och mönstrad i teknikplan.

Laserat trä i verksamhetsplan

Trä/målad betong i entréer, balkonger.

FÖRSLAG
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FÖRSLAG

TEKNIKPLAN BASSÄNGPLAN

F K

K/F

KPH

KPH

TM TTTM
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PERSONAL

VENTILATION

UC

ELRUM

VATTENRENING

REC/SERVERING

OMKLÄDNING

MULTI-
BASSÄNG

RELAX

BARNBAD

25-M BASSÄNG

AQUA CROSS

KONFERENS



Entréhall.
Fortsätta med den varma och luftiga känslan från 
den exteriöra delen av entrén kombinerad med 
robusta och tåliga material.

Material
Golv belagd med granitkeramik
De fritt stående boxarna i entréhallen kläs i varm 
träpanel. 
Trappa belagd med granitkeramik och räcken i 
lackat stål.

INVÄNDIG GESTALTNING
F K
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BALKONG

REC/SERVERING

KÖK

ENTRÉHALL

HISS



25m-bassängrum.
Ljus och ren känsla
Kontrasterande vägg mot entrén.
Synliga balkar i taket ovan bassängen. Ett påtagligt 
element kommer vara Aqua-crossbanan som  
hänger från taket.

Material
En klinkersockel i mörkgrått löper längs alla väggar 
med varierande höjd. Högst blir den mot entrén 
där man också tar upp nivåskillnaden med en 
vinkel på samma sätt som i fasaden.
Vitlaserad träpanel ovan sockel kompletterat med 
bakomliggande ljudabsorbenter till erforderlig 
höjd.
Nischer med sittbänkar kläs in i mosaik med olika 
kulörer.

INVÄNDIG GESTALTNING

F K
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25-M BASSÄNG

AQUA CROSS I TAKET

FRD FRD



Barnbad.
I barnlandskapet börjar älven med fjället i norr 
och rinner genom landet med forsar och levande 
vatten tills det landar i en sjö i skogen. Allt i den 
lilla skalan förstås.

Vi tänker oss en uppbyggnad av lättklinker och 
plattsättning på vägg mot norr i form av ett 
fjällmönster där vattentillförsel sker i form av ett 
vattenfall som sedan rinner ner i en uppbyggd 
ränna som blir älven.
Älven rinner längs kanten på bassängen och 
fortsätter sedan ner över en liten kant som blir 
en mycket liten fors och rinner vidare tvärs 
bassängen. I andra änden på bassängen rinner 
älven på nytt över kanten och fortsätter på golvet 
fram till plaskbassängen där den försvinner ner vid 
sjön.

Älven ger ett snällt vattenflöde där både barn 
och vuxna kan leka längs älven med plask och 
båtar. På golvet blir djupet lika en rännplatta och 
är därför lätt passerbar, man blir bara lite blöt om 
fötterna.

Attraktioner
De första två fjällsjöarna har (förutom älven) 
geisrar i botten och en större lekfigur för vattenlek.
Skogssjön för de minsta får en lekfigur i form 
av en svamp med vattenlek, och väggen har en 
regngardin att leka vid.

Duschgrottan har fyra munstycken på golvet 
med olika vattenduscheffekter, med lagom 
mycket överraskning. Duscharna sätts på ett 
schema med varierande rytmer, men grottan får 
även tryckknappar så att barnen kan sätta igång 
duscharna själva.

INVÄNDIG GESTALTNING
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INVÄNDIG GESTALTNING

PIXELBILD FJÄLL

PIXELBILD SKOG

MOSAIK FJÄLL-/ÄLVBASSÄNG MOSAIK GOLVÄLV och DUSCH MOSAIK SKOG/TJÄRN

BARNRUTSCHKANA

Material barnbad
Klinker på golv är lika övriga bassängrum 
(25-meters och multibassäng), väggarna hålls 
ljusa och undertaket likaså. Bassänger och 
duschgrottan kläs med mosaik i varierade 
mönster. 

Vägg vid vattenfall och fjäll klinkersätts i mönster 
som ett stiliserat fjäll, medan vägg vid sjön 
mönstersätts som en skogsridå. 
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Multibassäng.
Samma gestaltningskoncept som i 25-m 
bassängrum, men den lägre takhöjden ger en mer 
nedtonad och ombonad känsla.

Material
Mörkgrå klinker i sockel.
Vitaserad träpanel ovan sockel kompletterat med 
ljudabsorbenter i erforederlig omfattning.

INVÄNDIG GESTALTNING

F K
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MULTIBASSÄNG
12X8 M

FRD FRD



Relax.
Relaxmiljön är uppdelad i två funktionsdelar, 
våt och torr. Den våta delen ligger mot öster 
med sportfältet och skogen, och består av en 
varmpool med champagnebubblor, en kallpool 
för snabba dopp, en aufgussbastu för ett doftbad 
samt duschar med varierade ljud-, ljus- och 
doftprogram för en stunds harmonisk upplevelse.

Den torra delen ligger åt väster och har en 
servering, barbord och sittgrupper både för 
mindre och större grupper.

För en upplevelse utanför det normala finns också 
möjlighet att gå ut på balkongen och sätta sig i 
den varma bubbelpoolen.

Material
Väggar kläs i mörkt rustikt klinker med 
naturstensupplevelse, golvet får klinker i 
trämönster och undertaket hålls mörkt för att 
förhöja den ombonade känslan.
Bassängerna och upplevelseduscharna kläs med 
mosaik, medan bastu och bardiskfront får träpanel 
lika entré/foajé. 

INVÄNDIG GESTALTNING

KLINKER I TRÄMÖNSTER KLINKER PÅ VÄGG ELDSTAD MOSAIK BASSÄNGER OCH DUSCHARTRÄPANEL PÅ BASTU OCH BARDISK

SERVERING

KALLPOOL

BALKONG

VARMPOOL MED BÄNKAR,
"CHAMPAGNEBUBBLOR"

BASTU AUFGUSS
UPPLEVELSEDUSCHAR

LOUNGE

PLATS FÖR
VILSTOLAR

BUBBELPOOL

DUSCHAR MED LJUD-, LJU-S OCH
DOFTUPPLEVELSE

RELAX

SOFFOR LÄNGS VÄGG

SITTGRUPPER

FÖRBERETT FÖR ELDSTAD

KLINKERGOLV MED TRÄMÖNSTER

GENERELLT KLINKER PÅ VÄGG, MED MÖRK OCH RUSTIKT UTTYCK,
LIGGANDE FORMAT ca 100x300

PENDLADE ARMATURER ÖVER BORD

BELYSNING MED DOWNLIGHTS/
WALLWASHER PÅ VÄGG

VARMPOOL OCH TRAPPA
KLÄS MED MOSAIK

BARBORD/-STOLAR
MOSAIK PÅ VÄGGAR TILL UPPLEVELSEDUSCH

BARDISKFRONT KLÄS MED
TRÄPANEL LIKA ENTRÉ/FOAJÉ

BARDISK I MÖRK CORIAN

BASTU OVAN GLASPARTI  MED
TRÄPANEL LIKA ENTRÉ/FOAJÉ

BALKONG I MÖRK KLINKER

PENDLADE ARMATURER ÖVER BARDISK

PLATS FÖR
VILSTOLAR
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Gestaltning

En välkomnande, grön entrémiljö till idrottsområdet
 
Malungs nya simhall ligger i ett etablerat idrottsområde 
som utgör en målpunkt i Malung. Simhallen kan ses från 
E16, utemiljön bör därför framhäva idrottsområdet och 
ge ett omhändertaget intryck. Utemiljön till simhallen har 
tagit fasta på både funktion och estetik.

Idrottsområdets kärna
Simhallen omsluts av en grön utemiljö med träd och 
gräsytor. Ytorna bidrar med ett mjukare intryck av 
parkeringen samtidigt som det också kan ta hand om 
dagvattnet. Från spaavdelningens balkong kan man 
blicka ut mot parkområdet, vilket blir idrottsområdets 
kärna. Parkområdet består av träd med prydnadskvaliteter 
och gräsytor. Här finns också sittmöjligheter i form av 
parksoffor och bänkbord som kan fungera som en plats 
att koppla av på. 

Kommunikationer och funktioner
Med cykel kan man komma både från söder och 
norr. Cykelställ finns i nära anslutning till simhallens 
entré och gör det smidigt att ta cykeln till simhallen. 
Cykelparkeringen förses med cykeltak för att göra det 
bekvämt att cykla året om. Det finns plats för ytterligare 
cykelställ om behovet skulle finnas i framtiden.

 Med bil kommer man söderifrån och kan sedan parkera 
på parkeringen väster om simhallen. Här förses och 
förbereds vissa parkeringar med motorvärmare samt 
laddstolpar. Parkeringen kombineras med väg för 
leverans, detta för att minska den hårdgjorda ytan.

Tydlig och välkomnande entré
Entrén till simhallen gestaltas med parksoffor med 
trädetaljer som matchar byggnadens fasad. Vid entrén 
finns det plats att mötas upp eller vänta på att bli hämtad. 
I anslutning till entrén finns handikappsparkering 
och angöring för bussar. Entreytan markeras med 
betongmarksten, parksoffor samt cykelpollare i ett 
enhetligt formspråk. Färgsättning och material går i 
klassiska och neutrala kulörer.

BILPARKERING
3 HKP, 1 angöringsplats 
och 56 vanliga parkeringar. 

ENTRÉTORG
Öppet och välkomnande 
med parksoffor

CYKELPLATSER
Placeras under ett cykeltak 
med glastak och öppna 
väggar

PARKSOFFOR 
Möbleringen av 
parkdelen är enkel men 
skapar en parkkänsla till 
området.

BÄNKBORD
Vid bänkborden kan 
man slå sig ner en 
längre stund för en 
fika eller picknick.

UTRYMNINGSVÄG 
Utformas informellt med 
ytskikt i stenmjöl

Tidig skiss
Se ritningar för exakt utformning
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Växtförslag

T5 
Prunus maackii ’Honey’ - näverhägg
 
Näverhäggen är anspråkslös när det 
kommer till ståndort och klarar därför 
gatumiljö bra. Näverhäggen har en 
blank kopparfärgad bark med friskt, 
grönt bladverk. I maj slår den ut i vitt 
och bildar vita klasar med blommor. 
Vackrast blir trädet i Sveriges norra 
halva. 

Näverhäggen placeras vid 
parkeringsytan,

T1 
Betula pubenscens ’Rubra’ - finsk 
rödbjörk
 
Den finska rödbjörken växer med 
en upprätt, oval krona i blodrött och 
bildar kontrast till omgivande träd. Det 
trivs bäst i sol-halvskugga och marker 
med god fukttillgång. 

Rödbjörkar placeras i parkområdet 
som kontrast till övriga parkträd. 

T2 
Betula ermanii - kamtjatkabjörk
 
Kamtjatkabjörken är större än vår 
vanliga, svenska björk. Det som 
utmärker denna björk är dess 
cremevita bark och starka höstfärg i 
gult .

Kamtjatkabjörken placeras i grupp i 
parkområdet tillsammans med den 
finska rödbjörken som kontrast. 

B2 
Cornus sericea ’Farba’ E - videkornell
 
Videkornell klara både sol och skugga 
och passar perfekt för simhallens 
norra buskplantering. På vintern lyser 
den upp med sitt röda grenverk. I 
övrigt är den väldigt anspråkslös när 
det gäller ståndort. Frisk sort som inte 
upplever problemen med grendöd 
man ibland finner hos C. alba ’Sibirica’. 

Placeras i buskplanteringen på 
simhallens norra sida.

T4 
Prunus padus Fk Ultuna E- hägg
 
Större buskträd som får ett tidigt 
bladutspring och riklig blomning. 
Häggen får långsmala klasar med 
blommor som doftar gott. Mycket 
uppskattad av insekter och fåglar, 
därav passar den i naturlika miljöer.

Häggen placeras i parkområdet där 
parken möter skogsbrynet. 

T3 
Sorbus aucuparia var. edulis - sötrönn
 
Sötrönn är ett medelstort träd 
med genomgående stam och 
upprättväxande grenar. Rönnen tål 
vind mycket bra och uppskattas av 
fåglar. Bladverket blir oranget på 
hösten och bären bildar stora röda 
klasar.

Sötrönnen placeras i en grupp om tre 
vid skogsbrynet och diket i söder.

B1 
Spiraea betulifolia ’Umeå’ 
-björkspirea
 
Sorten ’Umeå’ är en mindre 
björkspirea som blommar mitt 
i sommaren med små runda 
blomklasar. Busken växer kuddlikt och 
täcker marken mycket bra. Detta är en 
härdig buske som klarar hårdgjorda 
miljöer mycket bra. 

Busken placeras i planteringarna vid 
simhallens parkeringsyta.

Parkeringsruta
Belysningsstolpe
Buskplantering
Gräsyta

Träd

Träd - rött bladverk
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Bildtext

U3  Parksoffor - Värtan, 
Nola
 
Värtan är en klassisk 
parksoffa med elförzinkade 
ståldetaljer och trädetaljer i 
sioobehandlad ek.
Ståldetaljerna 
pulverlackeras i en grå 
kulör. Bultas fast i mark.

U5 Papperskorg - Frame, 
Nola
 
Frame papperskorg är en 
rymlig papperskorg med 
tak i väljs i 240 liter. Skräp 
töms smidigt genom att 
öppna dörren på korgens 
ena sida. Papperskorgen 
fästes på betongsockeln.

U1 Cykelpollare - Blenda, 
Nola 

Blenda är en stram och 
enkel cykelpollare som 
passar bra ihop med 
parksoffan Värtas kantiga 
design. Tillverkad i 
aluminium och utförs i grå 
standardkulör. Nedgjutes i 
mark.

Utrustning

Bildtext

U2 Cykeltak - Mobilia, Nola 

Modernt cykeltak 
bestående av en robust 
stålkonstruktion och 
ett UV-beständigt 
glastak. Glastaket gör att 
utomhusbelysningen kan 
nå ner till cyklarna.

U4 Bänkbord - Pongo 
bänkbord rektangel 
tillgänglig 6 platser + 2 
rullstolsplatser, Smekab 
CityLife 
 
Bänkbordet Pongo 
från Smekab CityLife 
är enkelt men perfekt 
för parksammanhang. 
Bänkbordet väljs i 
ThermoWood furu och 
varmförzinkat stål. Bultas 
mot betongmarksten.

U6 Skrapgaller 0,8X1 m, 
Weland 
 
Skrapgaller anpassas efter 
entréingång och placeras 
vid huvudentréer. Bild: Nola

Bild: Smekab CityLife

Bild: Nola Bild: Nola

Bild: Nola

Bild: Weland
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Bildtext

U7 Askkopp - Slingan, Nola 

Askopp för offentlig 
miljö och dess utseende 
är underhållsfritt. 
Dock behöver den 
tömmas och detta görs 
genom att öppna en 
fällbar bottenlucka. 
Luckan öppnas med 
sexkantsnyckel, 6mm. 
Bultas.

Utrustning

Bild: Nola
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Kulörer och material

Mörkgrå/Svarta kulör på ståldetaljer 
 
En klassisk och stilren mörkgrå/svart 
kulör väljs på ståldetaljer.

Trädetaljer
 
Trä återkommer i parksoffor och på 
bänkborden för att samspela med 
byggnadens fasad i trä.

Stenmjöl
 
Stenmjöl väljs som ytskikt på 
utrymningsvägen för att göra den 
mindre markerad. 

Grönska
 
Grönskan i utemiljön mjukar upp 
intrycket av simhallen och kontrasterar 
till de hårdgjorda ytorna.

Betongmarksten - Bas fasad 
210x205x60 och Benders Sienna 
klassisk 350x350x50
 
Klassiska plattor. Bas fasad läggs vid 
entrétorget och Benders Sienna läggs 
runt fasad,
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DS11X24 = DÖRR STÅL, MÅTT 11X24M
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Plan 10+304,050

Plan 11+308,550

FASAD 1

FASAD 2
FASAD 3

FASAD 1

FASADSTEGE

VENTGALLER

Plan 10+304,050

Plan 11+308,550

FASAD 1

FASAD 1

FASAD 2

SA SA SA

SA

FÖRKLARINGAR,
FÖRESKRIFTER

STPR = Stuprör
HR = Hängränna
SA = Solavskärmning

FASADMATERIAL:
FASAD 1 = Stående träpanel typ Thermowood
FASAD 2 = Betong (element/skivor), målad och
mönstrad, kulör ljust grå
FASAD 3 = Liggande träpanel typ Thermowood
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Projekt:

  Prel tidplan simhall Malung 2022-08-01
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Fas 2 Systemhandlingsskede

FAS 3 Produktion

Byggstart

Etablering

Utvändiga arbeten, stomme, utv komplettering

Markarbeten

Plintar, hissgropar, kulvertar, fundament

Platta på mark, inkl voter och sockelelement

Stommontage

Milstolpe

Provisorisk igensättning för vädertätt hus

Yttertak (kappning+isolering, papp)

Isolering/ Beklädnad ytterväggar

Montage glaspartier/ alt provisoriska igensättningar

Klimattätt hus

Utvändig komplettering

Milstolpe

Ställningsmontage utvändigt

Pågjutning HDF bjlk. lag

Arbeten med isolering,golvvärme pågjutning HDF

Innerväggar

Murade väggar plan 1

Lättväggar plan 1

Murade väggar plan 2

Lättväggar plan 2

Betongarbeten plan 1 och 2 relax/multi/barnbad

Arbeten med installationer i tak ovan multi

Platsgjutna väggar/pelare plan 1

Platsgjuten botten pool multi

Platsgjutna pelare runt multi

Platsgjtuen barnpool inkl väggar

Platsgjutet mellanbjälklag våta delen+stämp och form ca 550m2

Rivning stämp

Platsgjutna väggar+botten varmpool

Betongarbeten barnlandskap

Kompletteringar

Fundament/invallningar för vattentankar multi

Övre bjlk.lags gjutning i pool multi

Ställning

Poolmontage

Montering poolsidor+komp multi

Montering botten pool multi

Montering poolsidor 25an

Montering rännor pool 25an

Montering botten pool 25an

Fundament runt pooler

Betongarbeten plan 1 och 2 högdel 25an

Arbeten med installationer i tak ovan 25 meters bassäng

Platsgjuten botten pool 25an

Platsgjutet mellanbjälklag våta delen+stämp och form ca 400m2

Rivning stämp

Kompletteringar

Fundament/invallningar för vattentankar 25an

Övre bjlk.lags gjutning pool 25an

Ställning

Invändiga arbeten

Plattsättning omklädning

Plattsättning våta delen

Målning

Mattläggning

Absorbenter insida ytterväggar

Nedpendlat undertak torra delen

Undertak ovan bassänger

Undertak övriga ytor

Bastumontage+komp

Installationer

Bassängutrustning

Montage inv. metallpartier

Montering dörrar

Invändiga kompletteringar

Injustering/provningar

Grovstädning 

Slutstädning

Slutbesiktning
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1 Fas 2 Systemhandlingsskede

2 FAS 3 Produktion

3 Byggstart

4 Etablering

5 Utvändiga arbeten, stomme, utv komplettering

6 Markarbeten

7 Plintar, hissgropar, kulvertar, fundament

8 Platta på mark, inkl voter och sockelelement

9 Stommontage

10 Milstolpe

11 Provisorisk igensättning för vädertätt hus

12 Yttertak (kappning+isolering, papp)

13 Isolering/ Beklädnad ytterväggar

14 Montage glaspartier/ alt provisoriska igensättningar

15 Klimattätt hus

16 Utvändig komplettering

17 Milstolpe

18 Ställningsmontage utvändigt

19 Pågjutning HDF bjlk. lag

20 Arbeten med isolering,golvvärme pågjutning HDF

21 Innerväggar

22 Murade väggar plan 1

23 Lättväggar plan 1

24 Murade väggar plan 2

25 Lättväggar plan 2

26 Betongarbeten plan 1 och 2 relax/multi/barnbad

27 Arbeten med installationer i tak ovan multi

28 Platsgjutna väggar/pelare plan 1

29 Platsgjuten botten pool multi

30 Platsgjutna pelare runt multi

31 Platsgjtuen barnpool inkl väggar

32 Platsgjutet mellanbjälklag våta delen+stämp och form ca 550m2

33 Rivning stämp

34 Platsgjutna väggar+botten varmpool

35 Betongarbeten barnlandskap

36 Kompletteringar

37 Fundament/invallningar för vattentankar multi

38 Övre bjlk.lags gjutning i pool multi

39 Ställning

40 Poolmontage

41 Montering poolsidor+komp multi

42 Montering botten pool multi

43 Montering poolsidor 25an

44 Montering rännor pool 25an

45 Montering botten pool 25an

46 Fundament runt pooler

47 Betongarbeten plan 1 och 2 högdel 25an

48 Arbeten med installationer i tak ovan 25 meters bassäng

49 Platsgjuten botten pool 25an

50 Platsgjutet mellanbjälklag våta delen+stämp och form ca 400m2

51 Rivning stämp

52 Kompletteringar

53 Fundament/invallningar för vattentankar 25an

54 Övre bjlk.lags gjutning pool 25an

55 Ställning

56 Invändiga arbeten

57 Plattsättning omklädning

58 Plattsättning våta delen

59 Målning

60 Mattläggning

61 Absorbenter insida ytterväggar

62 Nedpendlat undertak torra delen

63 Undertak ovan bassänger

64 Undertak övriga ytor

65 Bastumontage+komp

66 Installationer

67 Bassängutrustning

68 Montage inv. metallpartier

69 Montering dörrar

70 Invändiga kompletteringar

71 Injustering/provningar

72 Grovstädning 

73 Slutstädning

74 Slutbesiktning

+ +1 Fas 2 Systemhandlingsskede

2 FAS 3 Produktion

3 Byggstart

4 Etablering

5 Utvändiga arbeten, stomme, utv komplettering

6 Markarbeten

7 Plintar, hissgropar, kulvertar, fundament

8 Platta på mark, inkl voter och sockelelement

9 Stommontage

10 Milstolpe

11 Provisorisk igensättning för vädertätt hus

12 Yttertak (kappning+isolering, papp)

13 Isolering/ Beklädnad ytterväggar

14 Montage glaspartier/ alt provisoriska igensättningar

15 Klimattätt hus

16 Utvändig komplettering

17 Milstolpe

18 Ställningsmontage utvändigt

19 Pågjutning HDF bjlk. lag

20 Arbeten med isolering,golvvärme pågjutning HDF

21 Innerväggar

22 Murade väggar plan 1

23 Lättväggar plan 1

24 Murade väggar plan 2

25 Lättväggar plan 2

26 Betongarbeten plan 1 och 2 relax/multi/barnbad

27 Arbeten med installationer i tak ovan multi

28 Platsgjutna väggar/pelare plan 1

29 Platsgjuten botten pool multi

30 Platsgjutna pelare runt multi

31 Platsgjtuen barnpool inkl väggar

32 Platsgjutet mellanbjälklag våta delen+stämp och form ca 550m2

33 Rivning stämp

34 Platsgjutna väggar+botten varmpool

35 Betongarbeten barnlandskap

36 Kompletteringar

37 Fundament/invallningar för vattentankar multi

38 Övre bjlk.lags gjutning i pool multi

39 Ställning

40 Poolmontage

41 Montering poolsidor+komp multi

42 Montering botten pool multi

43 Montering poolsidor 25an

44 Montering rännor pool 25an

45 Montering botten pool 25an

46 Fundament runt pooler

47 Betongarbeten plan 1 och 2 högdel 25an

48 Arbeten med installationer i tak ovan 25 meters bassäng

49 Platsgjuten botten pool 25an

50 Platsgjutet mellanbjälklag våta delen+stämp och form ca 400m2

51 Rivning stämp

52 Kompletteringar

53 Fundament/invallningar för vattentankar 25an

54 Övre bjlk.lags gjutning pool 25an

55 Ställning

56 Invändiga arbeten

57 Plattsättning omklädning

58 Plattsättning våta delen

59 Målning

60 Mattläggning

61 Absorbenter insida ytterväggar

62 Nedpendlat undertak torra delen

63 Undertak ovan bassänger

64 Undertak övriga ytor

65 Bastumontage+komp

66 Installationer

67 Bassängutrustning

68 Montage inv. metallpartier

69 Montering dörrar

70 Invändiga kompletteringar

71 Injustering/provningar

72 Grovstädning 

73 Slutstädning

74 Slutbesiktning

Rad Kod Namn

Insats

Längd

Start Slut
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Redovisning kommunfullmäktige 2022-05-23 
 
AVSÄGELSER OCH VALÄRENDEN 
Inga avsägelser eller val har inkommit. 
 
 
ANMÄLAN AV MOTIONER, INTERPELLATIONER OCH FRÅGOR 
Inga motioner, interpellationer eller frågor har inkommit. 
 
KS/2021:370 
Svar på Motion angående personalens välbefinnande i äldreomsorgen, 
Vänsterpartiet (V) 
KS/2022:274 
Svar på Interpellation från Moderaterna (M) ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande 
 
 
HANDLINGAR FÖR KÄNNEDOM 
KS/2021:28 
Förvaltningsrättens dom gällande överklagande av Taxa för arealavgift 
jakträttsupplåtelser 2021, Falun FR 2071-21 Dom 2022-04-04 
 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 2022-05-03 
§ 72 Årsprognos per mars 2022 för kommunstyrelsen och dess 
förvaltningar 
§ 73 Årsprognos per mars 2022 för Malung-Sälens kommun övergripande 
§ 74 Ansökan om bidrag Sälens Bygrupp (iordningsställande av 
parkeringsplats och offentliga toaletter Östra Sälen 8:134) 
§ 75 Lokal handlingsplan för besöksnäring – Malung-Sälen 2022 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-05-03 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 76 
Motion angående personalens välbefinnande i äldreomsorgen, 
Vänsterpartiet (V) (KS/2021:370) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 
 
Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet yrkar i en motion lämnad till Kommunfullmäktige 210621: 
Att man utvecklar nya bemanningsmodeller med höjd 
grundbemanning/personaltäthet vilket innebär bättre stabilitet 
Att kommunen gör en översyn av organisation och schemaläggning som 
föreslås av utredningen 
Att kommunen utvecklar budgetprocesser enligt utredningens förslag. 
Vänsterpartiets motion lämnas till Kommunfullmäktige på sammanträdet 
21/6-2021. Då Socialnämnden redan 210609 beslutade om åtgärder i de 
frågor yrkandena i motionen gäller, borde motionen avslås.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2022-02-23 att föreslå Socialnämnden att 
motionen ska avslås. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-23 
Vänsterpartiets motion 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-04-19 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 149 
Motion angående personalens välbefinnande i äldreomsorgen, 
Vänsterpartiet (V) (KS/2021:370) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att; 
Motionen avslås. 
 
Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet yrkar i en motion lämnad till Kommunfullmäktige 210621: 
Att man utvecklar nya bemanningsmodeller med höjd 
grundbemanning/personaltäthet vilket innebär bättre stabilitet 
Att kommunen gör en översyn av organisation och schemaläggning som 
föreslås av utredningen 
Att kommunen utvecklar budgetprocesser enligt utredningens förslag. 
Vänsterpartiets motion lämnas till Kommunfullmäktige på sammanträdet 
21/6-2021. Då Socialnämnden redan 210609 beslutade om åtgärder i de 
frågor yrkandena i motionen gäller, borde motionen avslås.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2022-02-23 att föreslå Socialnämnden att 
motionen ska avslås. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-23 
Vänsterpartiets motion 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Socialnämnden 2022-03-09 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 21 
Motion från (V) angående personalens välbefinnande i 
äldreomsorgen (SN/2022:52) 
 
Socialnämndens beslut  
Socialnämnden föreslår att motionen ska avslås. 
 
Beskrivning av ärendet 
Vänsterpartiet yrkar i en motion lämnad till Kommunfullmäktige 210621: 
Att man utvecklar nya bemanningsmodeller med höjd 
grundbemanning/personaltäthet vilket innebär bättre stabilitet 
Att kommunen gör en översyn av organisation och schemaläggning som 
föreslås av utredningen 
Att kommunen utvecklar budgetprocesser enligt utredningens förslag. 
Vänsterpartiets motion lämnas till Kommunfullmäktige på sammanträdet 
21/6-2021. Då Socialnämnden redan 210609 beslutade om åtgärder i de 
frågor yrkandena i motionen gäller, borde motionen avslås.  
 
Arbetsutskottet beslutar 2022-02-23 att föreslå Socialnämnden att 
motionen ska avslås.   
 
Dagens sammanträde  
Socialnämndens reflektion är att kommunfullmäktige inte kan detaljstyra 
nämndens verksamhet, som till exempel vilka processer som nämnden ska 
använda. Motioner kan därför inte bifallas där yrkanden strider mot antagna 
reglementen i kommunfullmäktige.  
 
Ordförande finner att socialnämnden beslutar att bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-02-23 
Vänsterpartiets motion  
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Kommunfullmäktige  
 
 
 
 
 
 
 





 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-15 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 69 
Motion angående personalens välbefinnande i äldreomsorgen, 
Vänsterpartiet (V) (KS/2021:370) 
 
Arbetsutskottets beslut 
Motionen skickas till socialnämnden för beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
Angelica Arthur (V) och Lars-Erik Bech (V) har inkommit med en motion 
angående personalens välbefinnande i äldreomsorgen. 
 
I motionen yrkas: 
1. Att man utvecklar nya bemanningsmodeller med höjd 

grundbemanning/personaltäthet vilket innebär bättre stabilitet. 
2. Att kommunen gör en översyn av organisation och schemaläggning 

som föreslås av utredningen. 
3. Att kommunen utvecklar budgetprocesser enligt utredningens förslag. 
 
Kommunfullmäktige mottog motionen 2021-06-21 §76 och överlämnade 
den till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Då motionen rör frågor inom vård och omsorg skickar kommunstyrelsen 
den vill socialnämnden för handläggning 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att motionen skickas till 
socialnämnden för beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2021-06-07 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-04-26 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 51 
Interpellation från Moderaterna (M) ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande (KS/2022:274) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde med 
kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Mikael Östling (M) har inkommit med en interpellation ställd till barn- och 
utbildningsnämndens ordförande. 
 
Dagens sammanträde 
Mikael Östling (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande 
sammanträde. 
 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet skall avgöras idag, 
kommunfullmäktige svarar nej. 
 
Vidare ställer ordföranden frågan om ärendet skall bordläggas till 
nästkommande sammanträde. Kommunfullmäktige svarar ja. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs till 
nästkommande sammanträde. 
 
 
 





Malung 2022-04-25 

Svar på interpellation ang. Lärcentrum  

ställd på kommunfullmäktig 26 april, 2022, från Mikael Östling, Moderaterna: 

 

Ja, jag tycker självklart att det är viktigt att vi fullföljer fullmäktigebeslut, men beslut ska genomföras i 
den takt att det kan ske på ett klokt sätt för kommunen som helhet, och inte bara genomföras för 
genomförandets skull.   

Vad gäller lärcentrum så har verksamheten haltat mycket de senaste två åren beroende på den 
pandemi som vi varit i och som vi troligen inte sett slutet på. Vi har tidigare behövt glesa ut eleverna 
på övriga skolor, och det har då inte varit läge att tänka in en ny verksamhet bara för att genomföra 
en flytt.  

I lokalutredningsdiskussionerna har flytt planerats utifrån att lärcentrums lokaler skulle användas till 
Familjecentral, men sedan drogs detta tillbaka, då lokalerna inte godkändes av regionen. Då 
kommunen betalar blockhyra på Resurscentret så har vi ansett att det är bättre att vi har verksamhet 
i lokalerna så länge och att en flytt planeras klokt framåt. När den kan ske kan jag inte svara på idag, 
men frågan är på inget sätt glömd eller ignorerad.  

 

 

  Sofia Söderström (S), Ordförande Barn- och utbildningsnämnden 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I FALUN 
Föredraganden 
Erica Rustad 

DOM 
2022-04-04 
Meddelad i Falun 

Mål nr 
2071-21 

 
 

D
ok

.Id
 3

41
42

7 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 
Kullen 4 måndag–fredag Box 45 forvaltningsrattenifalun@dom.se 
Telefon 08:00–12:00 

13:00–16:00 
S-791 21 Falun Webbplats 

023-383 00 00 www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se 
 

KLAGANDE 
Claes Ahlén  
  
MOTPART 
Malung-Sälens kommun 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommuns beslut 2021-04-26, § 16, 
bilaga 1 (aktbilaga 3 och 4) 
 
SAKEN 
Laglighetsprövning 
_____________________ 

 

 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  

 

_____________________ 

 

 
  



  Sida 2 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I FALUN 
Domare 8 

DOM 
 

2071-21 

 

Dok.Id 341427  
 

BAKGRUND OCH YRKANDE M.M. 
 

Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun beslutade om taxa före 

arealavgift avseende jakträttsupplåtelser 2021, se bilaga 1. 

 

Claes Ahlén yrkar att beslutet upphävs. Han menar att beslutet att prioritera 

anställda vid kommunen och kommunens bolag strider mot likställighets-

principen och framhåller att det inte är fråga om ”kommunalkontorets mark 

utan att marken tillhör alla kommunmedborgare.   

 

En skogsförvaltare i kommunen framför i en skrivelse att beslutet innebär att 

alla invånare mantalsskrivna i kommunen samt anställda inom kommunen, som 

inte är mantalsskrivna i kommunen, utan inbördes prioritering har möjlighet att 

få jakträtt upplåten genom kommunen.  

 

Claes Ahlén har getts tillfälle att yttra sig över skrivelsen. Något yttrande har 

inte kommit in.  

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Enligt 13 kap. 8 § första stycket kommunallagen (2017:725) ska ett överklagat 

beslut upphävas, om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, 

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

 

Kommuner ska enligt likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen 

behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.  

 

Det Claes Ahlén åberopat visar inte att det överklagade beslutet strider mot 

likställighetsprincipen i 2 kap. 3 § kommunallagen eller annars är olagligt på 

någon av de grunder som anges i 13 kap. 8 § första stycket samma lag. 

Överklagandet ska följaktligen avslås.  



  Sida 3 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I FALUN 
Domare 8 

DOM 
 

2071-21 

 

Dok.Id 341427  
 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (FR-03).  

 

 

Elin Ruthström 

rådman 



Bilaga 1
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 2
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

	Möte om tillbyggnad Räddningsstation Lindvallen, 220330:
	Barnlekyta  Inriktning yngre barn 0-6 år. Tillgänglighet till toalett med skötbord.  Bassänger barnlandskap gjuts i betong med ytskikt av mosaik/klinker.
	Relaxavdelning  Torrbastu dam/herr, för 20 personer, med aggregat som står mitt på golvet för att kunna genomföra aufguss (tysk basturitual).
	En isvak /kallpool, upplevelsedusch, vilstolar. En varmpool med massage samt sittmöjlighet i pool, se referens Sigtuna simhall. Varmpoolen ska rymma 8 personer.  Pooler relax utförs som stålpool. Kallpool och utvändig bubbelpool prefabricerade. Relaxa...
	Personalrum Plats för 10 personer inklusive driftspersonal.
	Lunchrum med pentry. Ett vanligt pentry, men inte anpassat för tillagning av mat dvs inte ugn eller spis. Det ska finnas kyl och frys, två mikrovågsugnar samt diskmaskin. Tre kontorsrum, ett för badchef och ett kontor med två till tre arbetsplatser sa...
	Tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare för personalkläder. Även en tvättmaskin för städmaterial.  Städ Städrutiner. Det ska finnas brunnar i våta zoner dvs simhallen, duschutrymmen, relaxen, barnlekområdet och omklädningsrummen. Övriga utrymmen st...

