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Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2023-03-27  
 
Plats: Folkets park Orrskogen, Malung  
Tid:  18:30  
 
Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndkansliet så att ersättare 
kan inkallas. 
 
Ersättarna får denna kallelse för kännedom, om inte annat meddelas. 
 
Ordförande   
Håkan Söderman (M)  
 Titti Hedin Kvick/ Nämndkansliet 
  0280-18688  

    titti.hedinkvick@malung-salen.se 
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Motion  
till Kommunfullmäktige i Malung-Sälens Kommun 
 
Bör behandlas skyndsamt 
 
 
Nytt beslut enligt Miljöbalken 16 kap 4§, det s k vetot gällande vindkraft på Ripfjället 
 
Invånarna i vår kommun har mycket tydligt sagt nej i olika demokratiska viljeyttringar. Först i 
folkomröstningen som nej-sidan vann och sedan i kommunalvalet där de partier som lovade 
att följa folkomröstningen och säga nej gick framåt, medan de partier som sagt ja till 
vindkraft på Ripfjället tappade röster. Vi vet alla att vindkraftsfrågan var en av de viktigaste 
frågorna i valet. 
 
Förra gången det röstades om vetot, skedde det i tron att man hade ett sista-datum när 
beslutet skulle tas. Det var fel, det är fortfarande inte för sent att lämna in ett veto som 
stödjer sig i vad invånarna i kommunen vill. Frågan är inte avgjord förrän ett tillstånd har 
vunnit laga kraft. Ett lagakraftvunnet beslut är troligen flera år bort om man betänker att 
många överklaganden kommer att dras till högsta instans för avgörande.  
 
Vi har redan innan Ripfjället kommer på tal, 75 stora vindkraftverk som påverkar oss på 
Stöllsätersberget, Rämsberget, Korpfjället samt Kyrkberget och även Fageråsen så 
småningom. Vi har med råge redan dragit vårt strå till stacken!  
 
Hans Unander fick 2016 bifall i Riksdagen för sin motion som handlade om vikten av att 
bevara och återetablera fäbodbruket eftersom det har ett viktigt värde i att vara kultur- och 
kunskapsspridare, inte minst för att fäbodbruket är en viktig del i kvinnohistorien som man 
inte talar om så ofta. I vår kommun skulle en vindkraftspark på Ripfjället slå sönder 
resterande del av vår kulturbygd för all framtid.  
 
Den här frågan handlar inte främst om pengar utan om vårt livsrum, vår kultur, natur och det 
arv vi lämnar efter oss.  
 
På global nivå vet vi att vi måste sluta att skövla skogar. Vi måste sluta dika ur våtmarker, 
utrota insekter och sprida mikroplaster. Vi måste sluta förstöra människors och vilda djurs 
levnadsutrymmen. Ändå är det exakt det vi fortsätter att göra med vindkraftsparken på 
Ripfjället.  
 
Ripfjället kommer att bli ett jättelikt industriområde på 1 700 hektar (3150 fotbollsplaner), 
med miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalkens definition, som inte går att återställa. 
Projektområdet består till stor del av våtmark och myr där breda vägar och hårdgjorda ytor 
kommer att dränera våtmarkerna och därmed kommer deras vattenhushållande funktion i 
landskapet att förstöras. Vid dräneringen kommer även förmågan att binda koldioxid 
upphöra och istället kommer koldioxid att frigöras.  Våtmarker är dessutom bland de mest 
artrika miljöerna i Sverige och är viktiga för den biologiska mångfalden. 
 
89 hektar skog ska avverkas.  



28 hektar yta ska schaktas och hårdgöras.  
9 000 lastbilar fyllda med 30 ton grus per last ska fyllas med grus från bergtäkter i området. 
För varje vindkraftverk ska betong och armering i samma volym som 10 normalstora villor 
gjutas ner och lämnas kvar. Ta det gånger 30. 
 
Vi ger oss själva betydligt bättre förutsättningar att leva bra liv här i vår kommun om vi 
satsar på den natur vi har och bygger företag som erbjuder hållbar vildmarksturism i natur 
som fortfarande är naturlig, fiske i rena vatten och jakt där det finns vilt. Vi ska bjuda in folk 
att uppleva vårt kulturarv, tysta nätter och stjärnklara himmel.  
 
Vi är skyldiga våra invånare att ta ett nytt beslut. Och vi uppmanar er folkvalda att ta ert 
ansvar som just folkvalda. Ni har fått ett förtroende baserat på det ni lovade era väljare i 
valrörelsen! För vår miljö och för vår egen framtid måste vi säga nej till vindkraft på 
Ripfjället. 
 
 
Vi yrkar därför 
Att Kommunfullmäktige avstyrker tillståndsansökan att bygga vindkraft på Ripfjället 
enligt Miljöbalken 16 kap 4§.  
 
 
 
Malung 2023-03-07 
 
Tomas Isaksson 
Landsbygdspartiet oberoende Malung-Sälen 
 
 
 



Fråga till Hans Unander 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har i sitt uppdrag som tillsynsmyndighet överklagat 
Länsstyrelsens beslut att via enkelt samrådsförfarande utöka Dalavinds behov av större ytor 
gällande bygge av vindkraftpark på Fageråsen. Anledningen är att ändring av befintligt 
miljötillstånd skulle innebära en ny tillståndsprocess, det vill Dalavind undvika. 
 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har alltså gjort precis det den har skyldighet att göra i 
egenskap av tillsynsmyndighet. 
 
Nu har vi en situation där kommunalrådet Unander kritiserar nämndens 
myndighetsutövande. 
 
 
 
Mot denna bakgrund vill vi ha svar på frågan: 
 
Hur förklarar Unander det faktum att han lägger sig i och uppenbarligen försöker påverka 
tillsynsmyndighetens arbete? 
 
 
Arne Söderbäck 
LPo Malung-Sälen 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-09-26 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 97 
Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner 
avseende kollektivtrafik (RS 2022/258) (KS/2022:451) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras. 
 
Beskrivning av ärendet 
Länets kommuner har fått underlag från Region Dalarna för 
ställningstagande senast den 15 oktober 2022. Underlaget avser 
Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarnas län 
angående kollektivtrafik. Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) har vid 
sitt sammanträde den 11 maj rekommenderat Region Dalarna och länets 
kommuner att besluta följande: 
 
BDU : S rekommendation till beslut 

1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 
kommuner om ansvar , samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken (skatteväxlingsavtalet), med 
bilaga 2 och 3 godkänns.  

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

 
Dalarnas kommuner har under våren 2022 handlagt en remiss från Region 
Dalarna med förslag till avtal om regional kollektivtrafik tillsammans med ett 
förslag till tillägg till länsgemensamt skolskjutsreglemente. Förslaget till 
tillägg till det gemensamma skolskjutsreglementet har utelämnats i det 
beslutsunderlag som kommunerna nu har fått från region Dalarna för 
beslutshantering. 
 
Malung- Sälens remissyttrande KS/2021:646 från vårens remissomgång 
finns som bilaga f i detta ärende. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-08-30 § 265 att lämna 
ärendet vidare till kommunstyrelsen för ställningstagande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tilläggsavtal, till 
”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner om ansvar, 
samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafiken” 
(skatteväxlingsavtalet), med bilaga 2 och 3 godkänns inte med anledning 
av Malung-Sälens kommuns förbehåll för ett godkännande som framgår av 
bilaga 1. 
 
Dagens sammanträde 
Sofia Söderström (S) yrkar att ärendet återremitteras och att Regionen 
bjuds in till nästa kommunfullmäktige för att redogöra för frågan i stort. 
 
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras med 
uppdrag till förvaltningen att bjuda in någon från Region Dalarna att 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-09-26 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

redogöra mer i ärendet. 
 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet 
återremitteras. 
 
Beslutsunderlag 
a) Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende 

ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafiken i Dalarnas län  

b) Huvudavtal - befintligt avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 
kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken (Region Dalarnas bilaga 1) 

c) Samverkansformer inom kollektivtrafikområdet mellan Region Dalarna 
och Dalarnas kommuner (Region Dalarnas bilaga 2) 

d) Bilaga 3 som beskriver fördelningsnyckel för fördelningen av Region 
Dalarnas overhead och trafikkostnader vid uppdraget avseende 
serviceresor (Region Dalarnas bilaga 3) 

e) Beslutsmissiv – Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i 
Dalarnas län angående kollektivtrafik daterat 2022-06-17  

f) Kommunstyrelsens remissvar 2022-02-01 , KS/2021:646. 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-22 
 
Bilagor 
Bilaga 1 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Region.dalarna@regiondalarna.se, Region Dalarnas dnr RS 2022/258 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 142 
 Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner 
avseende kollektivtrafik (RS 2022/258) (KS/2022:451) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 
kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen 
av kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet), med bilaga 2 och 3 godkänns 
inte med anledning av Malung-Sälens kommuns förbehåll för ett 
godkännande som framgår av bilaga 1. 
 
Beskrivning av ärendet 
Länets kommuner har fått underlag från Region Dalarna för 
ställningstagande senast den 15 oktober 2022. Underlaget avser 
Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarnas län 
angående kollektivtrafik. Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) har vid 
sitt sammanträde den 11 maj rekommenderat Region Dalarna och länets 
kommuner att besluta följande: 
 
BDU : S rekommendation till beslut 

1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 
kommuner om ansvar , samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken (skatteväxlingsavtalet), med 
bilaga 2 och 3 godkänns.  

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

 
Dalarnas kommuner har under våren 2022 handlagt en remiss från Region 
Dalarna med förslag till avtal om regional kollektivtrafik tillsammans med ett 
förslag till tillägg till länsgemensamt skolskjutsreglemente. Förslaget till 
tillägg till det gemensamma skolskjutsreglementet har utelämnats i det 
beslutsunderlag som kommunerna nu har fått från region Dalarna för 
beslutshantering. 
 
Malung- Sälens remissyttrande KS/2021:646 från vårens remissomgång 
finns som bilaga f i detta ärende. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-08-30 § 265 att lämna 
ärendet vidare till kommunstyrelsen för ställningstagande. 
 
Ärendet avgörs slutligt av kommunfullmäktige 
 
Dagens sammanträde 
Kommunchefen föredrar ärendet. 
 
Thomas Ericsson (L) yrkar att avtalet inte ska godkännas. 
 
Kommunstyrelsen ajournerar sig för diskussion. 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

Ordföranden framför att enligt de diskussioner som framkommit ska avtalet 
inte godkännas vilket innebär att beslutspunkt 2 ” Beslutet i punkt 1 gäller 
under förutsättning att Region Dalarna och samtliga kommuner i länet fattar 
motsvarande beslut” utgår. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 
kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen 
av kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet), med bilaga 2 och 3 godkänns 
inte med anledning av Malung-Sälens kommuns förbehåll för ett 
godkännande som framgår av bilaga 1. 
 
Beslutsunderlag 
a) Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende 

ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafiken i Dalarnas län  

b) Huvudavtal - befintligt avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 
kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken (Region Dalarnas bilaga 1) 

c) Samverkansformer inom kollektivtrafikområdet mellan Region Dalarna 
och Dalarnas kommuner (Region Dalarnas bilaga 2) 

d) Bilaga 3 som beskriver fördelningsnyckel för fördelningen av Region 
Dalarnas overhead och trafikkostnader vid uppdraget avseende 
serviceresor (Region Dalarnas bilaga 3) 

e) Beslutsmissiv – Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i 
Dalarnas län angående kollektivtrafik daterat 2022-06-17  

f) Kommunstyrelsens remissvar 2022-02-01 , KS/2021:646. 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-22 
 
Bilagor 
Bilaga 1 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Region.dalarna@regiondalarna.se, Region Dalarnas dnr RS 2022/258 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 265 
 Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner 
avseende kollektivtrafik (RS 2022/258) (KS/2022:451) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 

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

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

 
Malung-Sälens kommuns förbehåll för ett godkännande i punkt 1 framgår 
av bilaga 1 
 
Beskrivning av ärendet 
Länets kommuner har fått underlag från Region Dalarna för 
ställningstagande senast den 15 oktober 2022. Underlaget avser 
Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarnas län 
angående kollektivtrafik. Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) har vid 
sitt sammanträde den 11 maj rekommenderat Region Dalarna och länets 
kommuner att besluta följande: 
 
BDU : S rekommendation till beslut 

1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 
kommuner om ansvar , samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken (skatteväxlingsavtalet), med 
bilaga 2 och 3 godkänns.  

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

 
Dalarnas kommuner har under våren 2022 handlagt en remiss från Region 
Dalarna med förslag till avtal om regional kollektivtrafik tillsammans med ett 
förslag till tillägg till länsgemensamt skolskjutsreglemente. Förslaget till 
tillägg till det gemensamma skolskjutsreglementet har utelämnats i det 
beslutsunderlag som kommunerna nu har fått från region Dalarna för 
beslutshantering. 
 
Malung- Sälens remissyttrande KS/2021:646 från vårens remissomgång 
finns som bilaga f i detta ärende. 
 
Beslutsunderlag 
a) Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende 

ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafiken i Dalarnas län  

b) Huvudavtal - befintligt avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 
kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken (Region Dalarnas bilaga 1) 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-08-30 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

c) Samverkansformer inom kollektivtrafikområdet mellan Region Dalarna 
och Dalarnas kommuner (Region Dalarnas bilaga 2) 

d) Bilaga 3 som beskriver fördelningsnyckel för fördelningen av Region 
Dalarnas overhead och trafikkostnader vid uppdraget avseende 
serviceresor (Region Dalarnas bilaga 3) 

e) Beslutsmissiv – Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i 
Dalarnas län angående kollektivtrafik daterat 2022-06-17  

f) Kommunstyrelsens remissvar 2022-02-01 , KS/2021:646. 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-22 
 
Dagens sammanträde 
Kommunchefen föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet lämnar ärendet vidare till 
kommunstyrelsen för ställningstagande. 
 
Ärendet avgörs slutligt av kommunfullmäktige. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Region.dalarna@regiondalarna.se, Region Dalarnas dnr RS 2022/258 
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  Sida 
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Kansliet  Kommunstyrelsen  
Christina Holback   
christina.holback@malung-salen.se   
0280-18132   

 
 
 
Dnr KS/2022:451  
 
Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner 
avseende kollektivtrafik  
 
Förslag till beslut 
1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 

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

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

 
Malung-Sälens kommuns förbehåll för ett godkännande i punkt 1 framgår av 
bilaga 1 
 
Ärendet avgörs slutligt av kommunfullmäktige. 
 
Beskrivning av ärendet 
Länets kommuner har fått underlag från Region Dalarna för 
ställningstagande senast den 15 oktober 2022. Underlaget avser 
Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarnas län 
angående kollektivtrafik. Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) har vid 
sitt sammanträde den 11 maj rekommenderat Region Dalarna och länets 
kommuner att besluta följande: 
 
BDU : S rekommendation till beslut 

1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 
kommuner om ansvar , samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken (skatteväxlingsavtalet), med 
bilaga 2 och 3 godkänns.  

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

 
Dalarnas kommuner har under våren 2022 handlagt en remiss från Region 
Dalarna med förslag till avtal om regional kollektivtrafik tillsammans med ett 
förslag till tillägg till länsgemensamt skolskjutsreglemente. Förslaget till 
tillägg till det gemensamma skolskjutsreglementet har utelämnats i det 
beslutsunderlag som kommunerna nu har fått från region Dalarna för 
beslutshantering. 
 
Malung- Sälens remissyttrande KS/2021:646 från vårens remissomgång 
finns som bilaga f i detta ärende. 
 
Beslutsunderlag 



 
 Tjänsteutlåtande 
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a) Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende 
ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafiken i Dalarnas län  

b) Huvudavtal - befintligt avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 
kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken (Region Dalarnas bilaga 1) 

c) Samverkansformer inom kollektivtrafikområdet mellan Region Dalarna 
och Dalarnas kommuner (Region Dalarnas bilaga 2) 

d) Bilaga 3 som beskriver fördelningsnyckel för fördelningen av Region 
Dalarnas overhead och trafikkostnader vid uppdraget avseende 
serviceresor (Region Dalarnas bilaga 3) 

e) Beslutsmissiv – Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och kommunerna i 
Dalarnas län angående kollektivtrafik daterat 2022-06-17  

f) Kommunstyrelsens remissvar 2022-02-01 , KS/2021:646. 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-22 
 
Bilagor 
Bilaga 1 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
Region.dalarna@regiondalarna.se, Region Dalarnas dnr RS 2022/258 
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Kommunstyrelsen Region Dalarna dnr RD21/05246 
  
  
  

 
 
 
Dnr KS/2021:646  
 
Bilaga 1, yttrande  
 
Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner om 
ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av 
kollektivtrafik 
 
Yttrande 
Malung- Sälens kommun anser att de kommunala bilagorna till 
skolskjutsreglementet är av stor vikt eftersom Dalarnas kommuner ser olika 
ut gällande vägar, gång/cykelvägar. Malung-Sälens kommun är en 
vidsträckt kommun med en älv som delar kommunen med få broar. 
Vintertid har vi mycket trafik till Sälenfjället. Vi har få gång/cykelvägar och 
på grund av det har vi till exempel en begränsning för elever från 
förskoleklass till årskurs 3 som innebär att de ej bör korsa riksvägar. 
 
Tillägg till Skolskjutsreglemente för Region Dalarna 

Punkt 3.1.2 Förändringar i upptagningsområdet sker i samverkan med 
berörd kommun och Region Dalarna. Kommentar: Nyckelkoden från SCB 
avgör placeringsskola för eleven och avtalet kan ej reglera annorlunda. 
Nyckelkodsområdena från SCB ligger också till grund för e-tjänsten för 
skolskjutsansökan i Dalarna. 

Punkt 3.2.4 Likformighet i bostadsområden. Kommentar: Andra stycket ska 
inte vara med i ett skolskjutsreglemente utan i avtalet mellan kommuner 
och regionen. Reglementet är ett dokument som reglerar relationen mellan 
vårdnadshavare och kommun. 

Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner om ansvar, 
samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafik 
 
Punkt 4.6 Ansökningsperioden för skolskjuts from höstterminen 2022 är 
under mars månad och skolskjutsreglementet hinner inte behandlas i 
kommunfullmäktige innan dess.  Innan beslut om skolskjutsreglemente kan 
fattas behöver samsyn finnas rörande avstånd till hållplats för årskurs F-3, 
4-6, 6-9, definition av farlig väg, hastighetsgränser, befintlig gång/cykelväg, 
belysning, broar utan gång/cykelväg, vinterskolskjuts och avgift för 
borttappat skolkort. Vi föreslår att de gemensamma reglerna ska arbetas 
fram av tjänstemännen i skolskjutshandläggargruppen i Dalarna och att det 
nya skolskjutsreglementet ska gälla from höstterminen 2023. 
 
Kommunerna bör få större inflytande över läsårstiderna och under läsåret 
bör det finnas en flexibilitet att ändra studiedagar utan extra kostnader. 
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Skolorna bör kunna anpassa verksamheten efter Skolverkets fastställda 
nationella prov. Dessa datum är ej fastställda när läsårstiderna antas. 
 
Punkt 5 Region Dalarna behöver ge besked om hur stor skatteväxlingen 
planeras bli för 2023. 
 
Punkt 7 Avtalet måste vara med tidsbestämt men möjlighet till option och 
möjlighet att säga upp för båda parter. Villkor för uppsägning måste framgå 
tydligt för båda parter. 
 
Särskilda synpunkter 
Besöksnäringen i norra kommundelen är i en stark expansionsfas både 
under traditionell vintersäsong men från och med 2021 även under 
sommarsäsong. Besöksnäringen är beroende av en bra kollektivtrafik ur 
flera perspektiv bl.a. för möjlighet till arbetspendling med tider som passar 
för det men också för besökare som väljer kollektiva färdmedel. Möjligheten 
till hållbara färdmedel är viktig för oss! 
 
I dagsläget trafikerar godståg Västerdalsbanan, Malung-Sälens kommun 
önskar att tillsammans med Kollektivtrafikförvaltningen påbörja ett 
utvecklingsarbete för framtida persontrafik stråket Borlänge – Malung och i 
förlängningen till Sälen. 
 
Den servicegrad som kommunerna förväntar sig bör definieras. 
 
Avtalet bör inte hänvisa till ett Trafikförsörjningsprogram som i dagsläget 
inte är färdigställt även om det håller på att arbetas fram ett nytt. 
 
Det råder olika förutsättningar i länet vad gäller utbyggda gång- och 
cykelvägar och elevers möjligheter att ta sig säkert till skolan. Detta 
behöver beaktas i de remitterade underlagen. 
 
Persontrafik på Västerdalsbanan 
För Malung-Sälens kommun är det viktigt med en återtrafikering av 
Västerdalsbanan ur både kompetensförsörjning, arbetspendling, restid och 
hällbarhetshänseende. 
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Dnr KS/2022:451  
 
Bilaga 1, yttrande  
 
Kommentarer till Bilaga 2 - Samverkansformer inom 
kollektivtrafikområdet mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner 
 
Här önskar Malung- Sälens kommun att ett tillägg sker i punkt 3 enligt 
följande; 
 
Kollektivtrafikförvaltningen tillsammans med Malung-Sälens kommun skall 
inleda ett utredningsarbete för framtida persontrafik på järnväg stråket 
Borlänge-Malung och i förlängningen till Sälen.  
 
Kommentarer till Bilaga 4 - Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och 
Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av 
skatteväxlingen av kollektivtrafiken i Dalarnas län 
 
Punkt 1 samt 3.7, 5.1.3, 5.2  
Region Dalarna föreslår att skatteväxling skall göras från och med 2023-01-
01 för riksfärdtjänst och handläggningen av tillstånd för färdtjänst och 
riksfärdtjänst. Av beslutsmissivet framgår att Region Dalarna avser att 
skicka ut ytterligare underlag för skatteväxlingen så snart färdiga underlag 
finns att tillgå. Alla formuleringar om tidpunkt för skatteväxling behöver ses 
över så att texterna harmonieras. 
 
Malung-Sälens kommun anser att skatteväxlingen skall planeras för ett 
genomförande from 2024-01-01 för att kommunerna skall ges möjlighet att 
arbeta in förändringar i den kommunala budgeten inom ramen för ordinarie 
budgetprocess. 
 
Punkt 4.8 samt 4.9 
Malung-Sälens kommun vidhåller sin tidigare ståndpunkt att det under 
läsåret bör finnas en flexibilitet att ändra studiedagar utan extra kostnader 
för kollektivtrafik. Skolan behöver tex kunna anpassa verksamheten efter 
skolverkets nationella prov och datum för dessa prov är ej fastställda när 
läsårstiderna antas.  
 
Punkt 5.4.4 
I punkten står att ett nytt gemensamt skolskjutsreglemente finns från 2022-
01-01.  
 
Malung-Sälens kommun konstaterar att ett gemensamt reglemente finns 
men som komplement till det har kommunerna idag egna bilagor som 
reglerar tex olika avstånd, farliga vägar etc. Malung-Sälens kommun 
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föreslår som tidigare att mer heltäckande gemensamma regler skall arbetas 
fram av tjänstemännen i skolskjutshandläggargruppen samt att ett nytt 
kompletterat skolskutsreglemente skall kunna gälla from höstterminen 2023 
och därmed kunna ligga till grund för det nya tilläggsavtalet.  
 
Anmärkning: 
I nu liggande beslutsunderlag från Region Dalarna framgår att lokala 
avvikelser betraktas som tillköp och merkostnaden finansieras enligt 
självkostnadsprincipen av den kommun som beställt trafik med stöd av 
lokala avvikelser från gemensamt skolskjutsreglemente. Malung-Sälens 
kommun vidhåller sin tidigare ståndpunkt från föregående remissomgång 
att en samsyn behöver finnas i länet rörande avstånd till hållplats för år F-3, 
4-6, 6-9, definition av farlig väg, beaktande av hastighetsgränser och 
tillgång till befintlig gång- cykelväg, belysning, förekomst av broar utan 
gång- cykelväg, vinterskolskjuts och avgift för borttappat skolkort. 
 
 
 
 
  



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-03-07 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 42 
Riktlinjer för hantering av nämndinitiativ (KS/2023:45) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Riktlinjer för hantering av nämndinitiativ antas. 
2. Riktlinjen omfattar Malung-Sälens kommuns samtliga nämnder. 
 
Beskrivning av ärendet 
I Kommunallagen 4 kap. 20 § framgår att ”Varje ledamot i en nämnd får 
väcka ärenden i nämnden”. Det innebär att en eller flera ledamöter 
tillsammans kan väcka ärenden i nämnderna och det betecknas som ett 
nämndinitiativ. Med nämnd avses nämnder och kommunstyrelse. 
 
Syftet med denna riktlinje är att skapa en politisk samsyn kring hantering av 
nämndinitiativ i Malung-Sälens kommun.  
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för hantering av nämndinitiativ  
 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-14 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 35 
Riktlinjer för hantering av nämndinitiativ (KS/2023:45) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Riktlinjer för hantering av nämndinitiativ antas. 
2. Riktlinjen omfattar Malung-Sälens kommuns samtliga nämnder. 
 
Beskrivning av ärendet 
I Kommunallagen 4 kap. 20 § framgår att ”Varje ledamot i en nämnd får 
väcka ärenden i nämnden”. Det innebär att en eller flera ledamöter 
tillsammans kan väcka ärenden i nämnderna och det betecknas som ett 
nämndinitiativ. Med nämnd avses nämnder och kommunstyrelse. 
 
Syftet med denna riktlinje är att skapa en politisk samsyn kring hantering av 
nämndinitiativ i Malung-Sälens kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för hantering av nämndinitiativ  
 
Dagens sammanträde 
Kanslichefen föredrar ärendet. 
 
Mikael Östling (M) föredrar majoritetens ändringsförslag. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
enligt upprättat förslag med överenskomna korrigeringar. Korrigeringarna är 
inarbetade i underlaget som skickas till kommunstyrelsen. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2023-02-03 1

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

Kansliet  Kommunfullmäktige  
Christina Semdahl   
christina.semdahl@malung-salen.se   
0280-18133   

 
 
 
Dnr KS/2023:45  
 
Tjut riktlinjer för hantering av nämndinitiativ  
 
Förslag till beslut 
1. Riktlinjer för hantering av nämndinitiativ antas. 
2. Riktlinjen omfattar Malung-Sälens kommuns samtliga nämnder. 
 
Beskrivning av ärendet 
I Kommunallagen 4 kap. 20 § framgår att ”Varje ledamot i en nämnd får 
väcka ärenden i nämnden”. Det innebär att en eller flera ledamöter 
tillsammans kan väcka ärenden i nämnderna och det betecknas som ett 
nämndinitiativ. Med nämnd avses nämnder och kommunstyrelse. 
 
Syftet med denna riktlinje är att skapa en samsyn kring hantering av 
nämndinitiativ i Malung-Sälens kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för hantering av nämndinitiativ  
 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
 
 
  



1 

Riktlinjer för hantering av nämndinitiativ  
 

INLEDNING 
I Kommunallagen 4 kap. 20 § framgår att ”Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden”. 
Det innebär att en eller flera ledamöter tillsammans kan väcka ärenden i nämnderna och det 
betecknas som ett nämndinitiativ. Med nämnd avses nämnder och kommunstyrelse.  
 
Syftet med denna riktlinje är att skapa en samsyn kring hantering av nämndinitiativ i Malung-Sälens 
kommun. Ärenden som väcks under ett pågående sammanträde är inte med på 
föredragningslistan/kallelsen och är därav synliga för våra medborgare först efter att beslut om 
mottagande är fattat.  
 
Riktlinjen ska ses som en politisk överenskommelse och kan aldrig ta ifrån en ledamot rätten att 
initiera ett ärende under ett pågående sammanträde. 
 
VAD ÄR ETT NÄMNDINITIATIV 
Ett nämndinitiativ innebär, likt en motion till kommunfullmäktige, att en eller flera ledamöter eller 
tjänstgörande ersättare i nämnden lämnar ett förslag till någonting inom nämndens område. Det vill 
säga att ledamoten väcker ett ärende för att denne vill att något ska utredas, genomföras eller 
liknande. 
 
Den eller de ledamöter som står bakom nämndinitiativet måste vara ordinarie ledamöter alternativt 
tjänstgörande ersättare vid det sammanträde då ärendet väcks.  
 
Ett nämndinitiativ får inte ta upp frågor av olika slag och ska röra nämndens ansvarsområde. 
 
HANTERING AV NÄMNDINITIATIV 
Ett nämndinitiativ ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera ledamöter eller tjänstgörande 
ersättare. Det ska innehålla en kort förklaring till ärendet samt det yrkande/yrkanden som 
ledamoten/ledamöterna planerar att lämna under sammanträdet.  
 
Nämndinitiativet kan lämnas in före eller under ett nämndsammanträde. Om ärendet lämnas in före 
sammanträdet registreras det när ärendet inkommit. Oavsett när det lämnats måste den som lämnar 
initiativet väcka det som ett ärende på sammanträdet. Ärendet bör lyftas när dagordningen fastställs 
och hanteras som ett extra ärende vid slutet av sammanträdet.  
 
I protokollet hanteras nämndinitiativet som ett eget ärende och tas upp som en egen paragraf där 
det framgår att initiativet är mottaget för vidare beredning. Nämndinitiativet lyfts därefter till 
nästkommande beredning/utskott för diskussion om hur initiativet bör behandlas.  
 
Nedan följer exempel på hur nämndens beslut kan komma att bli. 

1. Nämnden bifaller initiativet och formulerar eventuella uppdrag till förvaltningen med 
anledning av initiativet. Uppdraget kommer efter beredning att återkomma till nämnden, 
men initiativärendet ska avslutas och ett nytt ärende avseende uppdraget öppnas. 

2. Nämnden lämnar initiativet utan åtgärd, eftersom det som initiativet gäller redan är 
omhändertaget och avslutat. 

3. Nämnden beslutar att nämndinitiativet ska behandlas inom ramen för redan pågående 
ärende, det ska då framgå vilket ärende som avses. 

4. Nämnden beslutar att initiativet ska avslås. Motivet till dettas kan vara flera, t ex. innehållet i 
initiativet eller om huruvida den frågan som initiativet gäller, faller inom ramen för 
nämndens ansvarsområde, eller att det som initiativet gäller redan är omhändertaget och 
avslutat.



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-03-07 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 44 
Detaljplan för bostäder vid Höken- och Gladanliften 
(KS/2017:598) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Det i december 2022 upprättade planförslaget till Detaljplan för 

Bostäder vid Höken- och Gladanliften antas. 
2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt 

lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 
bestämmelserna i 3,4 och 5 kap miljöbalken. 

3. De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. 
4. Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad 

undersökning, inte innebära betydande miljöpåverkan. 
5. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för allmänna 

vattentjänster avseende dricksvatten över det område som detaljplanen 
Bostäder vid Höken- och Gladanliften täcker. 

 
Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för Bostäder vid Höken- och Gladanliften har 
upprättats av Mavacon AB i Falun. 
 
Området för detaljplanen är beläget invid Höken- och Gladanliften i 
Lindvallen, mellan Gustavstorget och Experiumtorget. Detaljplanen syftar 
till att möjliggöra etablering av nya lägenheter invid Höken- och 
Gladanliften. Planförslaget syftar vidare till att planlägga för befintlig 
skidnedfart vid Hökenliften som i gällande detaljplan är planlagd för 
stugbyändamål och grönområde. Planförslaget syftar även till att möjliggöra 
anläggande av en återvinningsstation invid Killingvägen samt möjliggöra en 
inbyggnad av Gula byns befintliga balkonger och ytan därunder för att 
utöka husens bostadsyta. Planförslaget medför ett tillskott med bostäder för 
ca 370 personer. 
 
Under samrådet inkom synpunkter gällande bland annat belastningen på 
Sälfjällets avloppsreningsverk, avfallshantering, spill- och dricksvatten, 
räddningsinsatser i Malung-Sälens kommun, naturvärdesinventeringen, 
strandskyddet mm. Gällande avfallshanteringen har det efter samrådet 
tillkommit en avsedd plats för en återvinningsstation på plankartan för att 
möjliggöra en station för insamling av avfall i närheten av området. Vidare 
har det inkommit synpunkter gällande exploateringen i området. 
Byggnaders höjd och placering samt parkering har belysts under samrådet 
samtidigt som det även har kommit in ett yttrande som motsätter sig 
byggnationen på det planerade området. 
 
Under granskningen inkom synpunkter gällande bland annat dagvatten, 
avfall, vatten och avlopp, höjd och placering av byggnader mm. Liknande 
synpunkter inkom under granskning som under samrådet gällande höjd och 
placering av två byggnader inom planområdet, vilket har föranlett att de två 
byggnaderna bland annat har fått en lägre höjd. Gällande dagvattnet har 
det, utifrån Vamas begäran, tillkommit en dagvattenkarta efter 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-03-07 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

granskningen som beskriver principerna för hur dagvattnet ska fördröjas 
inom respektive fastighet. 
 
Yttrandena har föranlett vissa revideringar och förtydliganden i 
planhandlingarna. Samtliga yttranden är sammanställda och bemötta i en 
samrådsredogörelse samt i ett granskningsutlåtande. 
Samrådsredogörelsen finns med som bilaga i granskningsutlåtandet. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2023-02-06 
Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Grundkarta 
Illustrationskarta 
Naturvärdesinventering 
VA-plan 
Dagvattenkarta 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-14 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 33 
Detaljplan för bostäder vid Höken- och Gladanliften 
(KS/2017:598) 
 
Arbetsutskottets beslut i egenskap av planberedning 
Det tillstyrks att 

- Det i december 2022 upprättade planförslaget till Detaljplan för 
Bostäder vid Höken- och Gladanliften antas av fullmäktige. 
 

- De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 
bestämmelserna i 3,4 och 5 kap miljöbalken. 
 

- De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. 
 

- Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad 
undersökning, inte innebära betydande miljöpåverkan. 
 

- Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster avseende dricksvatten över det område som 
detaljplanen Bostäder vid Höken- och Gladanliften täcker. 

 
Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för Bostäder vid Höken- och Gladanliften har 
upprättats av Mavacon AB i Falun. 
 
Området för detaljplanen är beläget invid Höken- och Gladanliften i 
Lindvallen, mellan Gustavstorget och Experiumtorget. Detaljplanen syftar 
till att möjliggöra etablering av nya lägenheter invid Höken- och 
Gladanliften. Planförslaget syftar vidare till att planlägga för befintlig 
skidnedfart vid Hökenliften som i gällande detaljplan är planlagd för 
stugbyändamål och grönområde. Planförslaget syftar även till att möjliggöra 
anläggande av en återvinningsstation invid Killingvägen samt möjliggöra en 
inbyggnad av Gula byns befintliga balkonger och ytan därunder för att 
utöka husens bostadsyta. Planförslaget medför ett tillskott med bostäder för 
ca 370 personer. 
 
Under samrådet inkom synpunkter gällande bland annat belastningen på 
Sälfjällets avloppsreningsverk, avfallshantering, spill- och dricksvatten, 
räddningsinsatser i Malung-Sälens kommun, naturvärdesinventeringen, 
strandskyddet mm. Gällande avfallshanteringen har det efter samrådet 
tillkommit en avsedd plats för en återvinningsstation på plankartan för att 
möjliggöra en station för insamling av avfall i närheten av området. Vidare 
har det inkommit synpunkter gällande exploateringen i området. 
Byggnaders höjd och placering samt parkering har belysts under samrådet 
samtidigt som det även har kommit in ett yttrande som motsätter sig 
byggnationen på det planerade området. 
 
Under granskningen inkom synpunkter gällande bland annat dagvatten, 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-14 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

avfall, vatten och avlopp, höjd och placering av byggnader mm. Liknande 
synpunkter inkom under granskning som under samrådet gällande höjd och 
placering av två byggnader inom planområdet, vilket har föranlett att de två 
byggnaderna bland annat har fått en lägre höjd. Gällande dagvattnet har 
det, utifrån Vamas begäran, tillkommit en dagvattenkarta efter 
granskningen som beskriver principerna för hur dagvattnet ska fördröjas 
inom respektive fastighet. 
 
Yttrandena har föranlett vissa revideringar och förtydliganden i 
planhandlingarna. Samtliga yttranden är sammanställda och bemötta i en 
samrådsredogörelse samt i ett granskningsutlåtande. 
Samrådsredogörelsen finns med som bilaga i granskningsutlåtandet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2023-02-06 
Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Grundkarta 
Illustrationskarta 
Naturvärdesinventering 
VA-plan 
Dagvattenkarta 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
 
Dagens sammanträde 
Planarkitekten föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt upprättat förslag. 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2023-03-01 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 20 
Detaljplan för bostäder vid Höken- och Gladanliften 
(MSN/2023:36) 
 
Miljö-och stadsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Det i december 2022 upprättade planförslaget till Detaljplan för 
Bostäder vid Höken- och Gladanliften antas av fullmäktige. 
 

2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän 
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 
bestämmelserna i 3,4 och 5 kap miljöbalken. 

3. De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. 
 

4. Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad 
undersökning, inte innebära betydande miljöpåverkan. 
 

5. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för allmänna 
vattentjänster avseende dricksvatten över det område som 
detaljplanen Bostäder vid Höken- och Gladanliften täcker. 
 

 
 
Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för Bostäder vid Höken- och Gladanliften har 
upprättats av Mavacon AB i Falun. 
 
Området för detaljplanen är beläget invid Höken- och Gladanliften i 
Lindvallen, mellan Gustavstorget och Experiumtorget. Detaljplanen syftar 
till att möjliggöra etablering av nya lägenheter invid Höken- och 
Gladanliften. Planförslaget syftar vidare till att planlägga för befintlig 
skidnedfart vid Hökenliften som i gällande detaljplan är planlagd för 
stugbyändamål och grönområde. Planförslaget syftar även till att möjliggöra 
anläggande av en återvinningsstation invid Killingvägen samt möjliggöra en 
inbyggnad av Gula byns befintliga balkonger och ytan därunder för att 
utöka husens bostadsyta. Planförslaget medför ett tillskott med bostäder för 
ca 370 personer. 
 
Under samrådet inkom synpunkter gällande bland annat belastningen på 
Sälfjällets avloppsreningsverk, avfallshantering, spill- och dricksvatten, 
räddningsinsatser i Malung-Sälens kommun, naturvärdesinventeringen, 
strandskyddet mm. Gällande avfallshanteringen har det efter samrådet 
tillkommit en avsedd plats för en återvinningsstation på plankartan för att 
möjliggöra en station för insamling av avfall i närheten av området. Vidare 
har det inkommit synpunkter gällande exploateringen i området. 
Byggnaders höjd och placering samt parkering har belysts under samrådet 
samtidigt som det även har kommit in ett yttrande som motsätter sig 
byggnationen på det planerade området. 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2023-03-01 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

Under granskningen inkom synpunkter gällande bland annat dagvatten, 
avfall, vatten och avlopp, höjd och placering av byggnader mm. Liknande 
synpunkter inkom under granskning som under samrådet gällande höjd och 
placering av två byggnader inom planområdet, vilket har föranlett att de två 
byggnaderna bland annat har fått en lägre höjd. Gällande dagvattnet har 
det, utifrån Vamas begäran, tillkommit en dagvattenkarta efter 
granskningen som beskriver principerna för hur dagvattnet ska fördröjas 
inom respektive fastighet. 
 
Yttrandena har föranlett vissa revideringar och förtydliganden i 
planhandlingarna. Samtliga yttranden är sammanställda och bemötta i en 
samrådsredogörelse samt i ett granskningsutlåtande. 
Samrådsredogörelsen finns med som bilaga i granskningsutlåtandet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2023-02-06 
Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Grundkarta 
Illustrationskarta 
Naturvärdesinventering 
VA-plan 
Dagvattenkarta 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
 
Dagens sammanträde 
Planarkitekten föredrar ärendet. Miljö-och stadsbyggnadsnämnden beslutar 
enligt tjänsteutlåtande.  
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
 
 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2023-02-06 1
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Stadsbyggnadskontoret   
Ronja Backsell   
ronja.backsell@malung-salen.se   
0280–18144   

 
 
 
Dnr KS/2017:598  
Detaljplan för Bostäder vid Höken- och Gladanliften 
 
Förslag till beslut 
Det tillstyrks att; 
 Det i december 2022 upprättade planförslaget till Detaljplan för Bostäder 

vid Höken- och Gladanliften antas av fullmäktige. 
 De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt 

lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 
bestämmelserna i 3,4 och 5 kap miljöbalken. 

 De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan. 
 Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad 

undersökning, inte innebära betydande miljöpåverkan. 
 Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde för allmänna 

vattentjänster avseende dricksvatten över det område som 
detaljplanen Bostäder vid Höken- och Gladanliften täcker. 

 
Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för Bostäder vid Höken- och Gladanliften har 
upprättats av Mavacon AB I Falun. 
 
Området för detaljplanen är beläget invid Höken- och Gladanliften i 
Lindvallen, mellan Gustavstorget och Experiumtorget. Detaljplanen syftar till 
att möjliggöra etablering av nya lägenheter invid Höken- och Gladanliften. 
Planförslaget syftar vidare till att planlägga för befintlig skidnedfart vid 
Hökenliften som i gällande detaljplan är planlagd för stugbyändamål och 
grönområde. Planförslaget syftar även till att möjliggöra anläggande av en 
återvinningsstation invid Killingvägen samt möjliggöra en inbyggnad av Gula 
byns befintliga balkonger och ytan därunder för att utöka husens bostadsyta. 
Planförslaget medför ett tillskott med bostäder för ca 370 personer. 
 
Under samrådet inkom synpunkter gällande bland annat belastningen på 
Sälfjällets avloppsreningsverk, avfallshantering, spill- och dricksvatten, 
räddningsinsatser i Malung-Sälens kommun, naturvärdesinventeringen, 
strandskyddet mm. Gällande avfallshanteringen har det efter samrådet 
tillkommit en avsedd plats för en återvinningsstation på plankartan för att 
möjliggöra en station för insamling av avfall i närheten av området. Vidare 
har det inkommit synpunkter gällande exploateringen i området. Byggnaders 
höjd och placering samt parkering har belysts under samrådet samtidigt som 
det även har kommit in ett yttrande som motsätter sig byggnationen på det 
planerade området. 
 
Under granskningen inkom synpunkter gällande bland annat dagvatten, 
avfall, vatten och avlopp, höjd och placering av byggnader mm. Liknande 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2023-02-06 2

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Plusgiro: 3 43 41–8 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

synpunkter inkom under granskning som under samrådet gällande höjd och 
placering av två byggnader inom planområdet, vilket har föranlett att de två 
byggnaderna bland annat har fått en lägre höjd. Gällande dagvattnet har det, 
utifrån Vamas begäran, tillkommit en dagvattenkarta efter granskningen som 
beskriver principerna för hur dagvattnet ska fördröjas inom respektive 
fastighet. 
 
Yttrandena har föranlett vissa revideringar och förtydliganden i 
planhandlingarna. Samtliga yttranden är sammanställda och bemötta i en 
samrådsredogörelse samt i ett granskningsutlåtande. Samrådsredogörelsen 
finns med som bilaga i granskningsutlåtandet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2023-02-06 
Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Grundkarta 
Illustrationskarta 
Naturvärdesinventering 
VA-plan 
Dagvattenkarta 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Granskningsutlåtande 

 

 

 

 

 

Detaljplan för Bostäder vid Höken- och Gladanliften 
 

Granskningsutlåtande 

Februari 2023 
 

I detta utlåtande redovisas de yttranden som framkommit i samband med granskningen 31 

maj 2022 – 28 juni 2022 för förslag till detaljplan för Bostäder vid Höken- och Gladanliften i 

Lindvallen. 

 

Förslag på detaljplan för Bostäder vid Höken- och Gladanliften var utsänt på samråd under 

perioden 11:e september 2019 till och med 18:e oktober 2019. Efter samråd har planförslaget 

bearbetats med beaktande av inkomna synpunkter. En samrådsredogörelse upprättades, där 

inkomna synpunkter sammanfattats och besvarats av stadsbyggnadskontoret. 

Samrådsredogörelsen finns med som bilaga (Bilaga 1) till detta granskningsutlåtande. 

 

Förslaget har under tiden för samråd respektive granskning funnits tillgängligt på 

stadsbyggnadskontoret i Malung, biblioteket i Sälen och på kommunens hemsida. 

Handlingarna har enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 11 § skickats till berörda sakägare och 

myndigheter. 

 

De instanser och sakägare som haft skriftliga synpunkter på planförslaget under ärendets 

handläggning, och som inte fått sina synpunkter tillgodosedda, ska enligt PBL 5 kap 29 § 

tillställas utlåtandet snarast efter kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Beslut om 

antagande får beträffande planens sakliga innehåll överklagas endast av den som senast 

under granskningen skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.  

 

Följande erhåller samrådsredogörelsen samt granskningsutlåtandet:  

- Länsstyrelsen i Dalarnas län  

- Lantmäteriet 

- Vamas 

- BRF Blå Byn 

- BRF Kopparbyn 

 

Länsstyrelsen och Lantmäteriet erhåller tillkännagivande av kommunfullmäktiges beslut. 

 

Inkomna synpunkter under granskningen redovisas nedan. 

Innehållsförteckning 
Inkomna synpunkter och stadsbyggnadskontorets kommentarer ................................................. 1 

LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN ......................................................................................... 1 

LANTMÄTERIET .............................................................................................................................. 1 

SKANOVA ......................................................................................................................................... 2 

TRAFIKVERKET .............................................................................................................................. 2 

VAMAS .............................................................................................................................................. 3 

KOLLEKTIVTRAFIKFÖRVALTNINGEN ...................................................................................... 4 

BRF BLÅ BYN ................................................................................................................................... 5 

Sammanfattning .................................................................................................................................. 12 

Bilaga 1 ....................................................................................................................................................  



Granskningsutlåtande 

 

 

 

 

 

Inkomna synpunkter och stadsbyggnadskontorets 
kommentarer 
 

LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN 

Granskningsyttrande 

2022-06-27 

 

  
 

 

Kommentar Granskningsyttrande 

 Det noteras att Länsstyrelsen inte har något att erinra planförslaget. 

   

 

LANTMÄTERIET 

Granskningsyttrande 

2022-06-27 

 

  
 

 

Kommentar Granskningsyttrande 

 Det noteras att Lantmäteriet inte har något att erinra planförslaget



Granskningsutlåtande 

 

 

 

2 

 

 

SKANOVA 

Granskningsyttrande   

2022-07-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kommentar Granskningsyttrande 

 Inom kvartersmark har u-områden utlagts för befintliga och planerade 

allmännyttiga underjordiska ledningar. Servitutet behöver tillskapas för 

befintliga och nya ledningar. Exploatör ansvarar för att servitut för 

ledningar skrivs in i Lantmäteriets fastighetsregister för de fastigheter 

som ska belastas av u-område. 

 

 

 

TRAFIKVERKET 

Granskningsyttrande   

2022-06-02 

 

 
 

 

Kommentar Granskningsyttrande 

 Det noteras att Trafikverket inte har något att erinra planförslaget. 

 

 

 

 

 

 



Granskningsutlåtande 
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VAMAS 

Granskningsyttrande   

2022-06-20 

 

  
 

 
 

Kommentar Granskningsyttrande 

 

 Avfallshantering 

Planbeskrivningen har kompletterats med ett stycke gällande 

avfallshanteringen. I planbeskrivningen framgår det att den nya 

stationen kommer att ligga centralt och det är därför lämpligt att 

exploatören samtidigt säkerställer att flera områden kan använda 

stationen för avfallshantering. Inom den nya stationen kommer Skistar 



Granskningsutlåtande 
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AB erbjuda insamling av mat- och restavfall samt förpackningar, 

tidningar och pant, vilket kommer ske i dialog med Vamas och 

Förpacknings och tidningsinsamligen (FTI) och Panta Mera. 

 

Spill- och dricksvatten, verksamhetsområde 

Avsnittet Vatten och avlopp har uppdaterats inför antagande utifrån 

Vamas yttrande gällande verksamhetsområde, vattenförbrukning samt 

föråldrad text. 

 

Dagvatten 

Det framgår i planhandlingarna att nya parkeringar ska vara 

grusbelagda, vilket redovisas under avsnittet Dagvatten i 

planbeskrivningen. I avsnittet redovisas det hur dagvattnet ska tas hand 

om inom planområdet, vilket ska tas om hand inom egen fastighet i så 

stor utsträckning som möjligt. Förutsättningarna bedöms som goda för 

lokalt omhändertagande av dagvatten eftersom planområdet omges av 

naturmark samt inte innehåller stora mängder hårdgjorda ytor. Efter 

granskningen har en dagvattenkarta tagits fram där principerna för hur 

dagvattnet ska fördröjas inom respektive fastighet redovisas. I 

dagvattenkartan visas det även hur det dagvatten som inte infiltrerar kan 

ledas bort. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

I planhandlingarna framgår exploatörens ansvar kopplat till diverse 

lantmäteriförrättningar, vilket gör det tydligt vem som exempelvis 

ansvarar för att servitut för ledningar skrivs in i Lantmäteriets 

fastighetsregister. Det framgår även vem som initierar och står för 

lantmäterikostnader i samband med utbyggnaden av planområdet. Hur 

planläggande myndighet hanterar de fastighetsrättsliga frågorna är inget 

som redovisas i detaljplan. Hur fastighetsrättsliga frågorna hanteras 

hänvisas frågande till Lantmäteriet. En tydligare beskrivning kopplat till 

upplåtelser, servitutet och ledningsrätt kommer inför antagande således 

inte att tillkomma i planhandlingarna. 

 

  

KOLLEKTIVTRAFIKFÖRVALTNINGEN 

Granskningsyttrande   

2022-06-07 

 

 



Granskningsutlåtande 
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Kommentar Granskningsyttrande 

Det noteras att Kollektivtrafikförvaltningen inte har något att erinra 

planförslaget. 

 

BRF BLÅ BYN 

Granskningsyttrande   

2022-06-28 

 

 
 



Granskningsutlåtande 
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Tjänsteanteckning 

Komplettering till yttrande 

2022-08-25 
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Kommentar Granskningsyttrande 

 

I det inkomna granskningsyttrandet redovisas delar av kommunens 

bemötande från samrådsredogörelsen som en del i BRF Blå Byns 

yttrande. Kommunens ställningstagande till de inkomna synpunkterna 

från samrådet besvaras i sin helhet i samrådsredogörelsen. 

  

1. Eventuella överenskommelser med Malungs Elverk är ej något 

kommunen har rådighet över. Då ytan redan har ställts i ordning och 

asfalterats enligt överenskommelse är bedömningen att 

detaljplanens utformning inte kommer påverkas av 

parkeringsplatserna. 

 

2. I planförslaget finns det ingen planbestämmelse som hindrar att 

parkering uppförs inom kvartersmark. Det är således möjligt att 

parkeringsplatser uppförs intill husfasader. De två redovisade 

parkeringsplatserna norr om huset i nordväst (nuvarande bastu) i 

illustrationskartan är ett förslag på hur planförslaget kan utformas.  

 

Utifrån de inkomna yttrandena har byggnadens höjd reglerats till 

nockhöjd över angivet nollplan för att inte bli för dominerande 

gentemot närmaste stugor inom Blå byn samt för att fortsatt 

möjliggöra utblick upp mot fjället från uteplatserna. Byggnadens höjd 

är begränsad till högst samma nockhöjd över nollplanet som befintlig 

Ski Apartments övre norra byggnadsdel. 

 

3. Höjden på byggnaden söder om nuvarande bastun föreslås 

begränsas till högst samma som befintlig Ski Apartments nedre 

södra byggnadsdel. Enligt planförslaget föreslås även byggnaden 

förläggas längre söderut närmare Hökenliften och grundläggas med 

entrévåning kring marknivån +589, ett par meter lägre än Ski 

Apartments grundläggningsnivå + 591,1. Högsta nockhöjd över 

nollplanet kan därför sättas ca 1,5 meter lägre än Ski 

Apartmentbyggnadens södra byggnadsdel, + 597,0 möh. Höjden 

möjliggör högst två våningar plus suterräng. Byggnaden bedöms inte 

bli för dominerande gentemot närmaste stugor inom Blå Byn och 

fortsatt möjliggöra utblickar upp mot fjället från uteplatserna. 
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Den föreslagna tillfartsvägen används som tidigare redovisat som 

tillfartsväg för fastighet Västra Sälen 4:68. Bedömningen kvarstår att 

det anses lämpligt att förlänga denna väg för att ansluta till 

bostadshuset söder om Västra Sälen 4:68. Detta stråk kommer att 

användas av biltrafik för angörande vid i- och urlastning för den nya 

bebyggelsen söder om Västra Sälen 4:68 då parkering inte föreslås i 

direkt närhet till bebyggelsen. Trafiken kan därmed antas öka 

marginellt under vissa tider och dagar, vilket kan förväntas ske i 

samband med bytesdagarna. 

 

I samrådsredogörelsen framgår det att ”Parkeringsplatsers 

föreslagna utformning och placering redogörs i plankarta, 

planbeskrivning samt illustrationskarta.”. Bostadsrättsföreningen Blå 

Byn är välkomna att kontakta Stadsbyggnadskontoret gällande den 

påtalade felskrivningen för ett förtydligande. 

 

4. Som redovisat i samrådsredogörelsen så är syftet med detaljplanen 

att tillskapa attraktiva fritidsbostäder i backnära områden i Lindvallen 

som är lämpliga för exploatering. Planförslagets syfte, att förtäta 

backnära områden och tillskapa fritidsbostäder, är ett allmänt 

intresse som finns i hela Sälenfjällen. I kommunens översiktsplan 

uttrycks det tydligt att den fortsatta utvecklingen i det centrala 

fjällområdet i så stor utsträckning som möjligt ska bygga på principen 

förtätningar och kompletteringar inom och i omedelbar anslutning till 

redan ianspråktagna områden. I översiktsplanen uttrycks även att ny 

bebyggelse som uppförs nära turistanläggningarnas centra 

företrädelsevis bör erhålla en högre exploateringsgrad. Potentiellt 

försämrade utsikter för omkringliggande områden är således en 

oundviklig konsekvens till följd av den ökade exploateringen i 

attraktiva lägen. Planförslaget har däremot reviderats efter 

granskningen till förmån för omkringliggande bebyggelse. Höjden på 

byggnaden söder, samt norr, om fastighet Västra Sälen 4:68 har 

inför antagande blivit lägre och möjliggör således för fortsatta 

utblickar upp mot fjället från uteplatserna för de närmsta stugorna 

inom Blå byn.  

 

5. Beskrivningen för användningsområdet som betecknas BO1 e1600 

har efter granskning reviderats. I planbeskrivningen framgår det att 

den planerade byggnaden inom området föreslås att förläggas 

längre söderut närmre Hökenliften och grundläggas med en 

entrévåning kring marknivån +589, vilket är lägre än Ski Apartments 

grundläggningsnivå. Höjden på byggnaden har även reviderats 

genom en planbestämmelse där högsta nockhöjd över nollplanet kan 

sättas till ca 1,5 meter lägre än Ski Apartmentbyggnadens södra 

byggnadsdel, + 597,0 möh. Utifrån de revideringar som har gjorts 

bedöms förslaget fortfarande möjliggöra för utsikt upp mot fjället för 
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omkringliggande bebyggelse och det bäst lämpade alternativet 

utifrån de identifierade naturvärdena. 

 

6. Stadsbyggnadskontoret hade 2022-08-25 ett möte med 

representanter för BRF Blå Byn på plats inom planområdet.  

 

De synpunkter som framkom under platsbesöket med representanter 

från BRF Blå Byn har delvis besvarats ovan då flertalet punkter berörs i 

det inkomna yttrandet från granskningen, gällande byggnaders placering 

och höjd. 

 

Lutningen på gång- och skidstråket från parkeringen till byggnaden i väst 

bedöms inte medföra några hinder för gångtrafikanter att ta sig till 

parkeringen från byggnaden. Efter granskningen föreslås byggnaden att 

placeras längre söderut mot Hökenliften, vilket gör att avståndet mellan 

parkeringen och byggnaden minskar. Detta bör anses som positivt 

utifrån gångtrafikanternas perspektiv. Den västra delen av gång- och 

skidstråket används i dagsläget som tillfartsväg för att med bil kunna nå 

befintlig bebyggelse inklusive tillhörande parkering inom Västra Sälen 

4:68. Detta stråk kommer även att användas av biltrafik för angörande 

vid i- och urlastning för den nya bebyggelsen söder om Västra Sälen 

4:68 då parkering inte föreslås i direkt närhet till bebyggelsen. Trafiken 

kan därmed antas öka marginellt under vissa tider och dagar, vilket kan 

förväntas ske i samband med bytesdagarna. Utifrån den marginella 

ökningen av biltrafikanter bedöms behovet av att separera biltrafiken och 

gång- och skidtrafiken inte nödvändig. 
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Sammanfattning 

Under granskningen har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket, 

Skanova, Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning, Vamas och BRF Blå byn. 

 

Utifrån de yttranden som inkom under granskningen reviderades planförslaget genom att 

höjden har blivit lägre på två byggnader i nordväst. En av byggnadernas placering föreslås 

även förflyttas till förmån för omkringliggande bebyggelse, vilket beskrivs i planbeskrivningen. 

Efter granskningen har det även tillkommit en dagvattenkarta där principerna för hur 

dagvattnet ska fördröjas inom respektive fastighet redovisas samt hur det dagvatten som inte 

infiltrerar kan ledas bort utifrån planförslagets utformning. Planbeskrivningen har 

kompletterats med förtydligande gällande avfallshantering, dagvatten samt vatten och 

avlopp. 

 

Granskningsutlåtandet tillsammans med samrådsredogörelsen översänds till samtliga som 

under planprocessen haft synpunkter på planförslaget som inte tillgodosetts.  

 

Detta utlåtande har upprättats av planarkitekt Ronja Backsell



Samrådsredogörelse 

 

 

Bilaga 1 

Detaljplan för Bostäder vid Höken- och Gladanliften 
 

Samrådsredogörelse 

Maj 2022 
 

I denna redogörelse redovisas de yttranden som framkommit i samband med samråd 11 

september 2019 – 18 oktober 2019 för förslag till detaljplan för Bostäder vid Höken- och 

Gladanliften i Lindvallen. 

 

Förslaget har under tiden för samråd funnits tillgängligt på stadsbyggnadskontoret i Malung, 

biblioteket i Sälen och på kommunens hemsida. Handlingarna har enligt Plan- och bygglagen 

5 kap. 11 § skickats till berörda sakägare och myndigheter.  

 
Inkomna synpunkter redovisas nedan. 
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Inkomna synpunkter och stadsbyggnadskontorets kommentarer 
 

LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN 

Samrådsyttrande 

2019-10-24 

 

 
 



Samrådsredogörelse 

 

 

 

 

 
 

 

Kommentar Samrådsyttrande 

  

Sälfjällets Avloppsreningsverk 

 

Inför granskningen av detaljplanen har Sälfjällets avloppsreningsverk fått 

sin tillståndsansökan beviljad. Det nya tillståndet omfattar en maximal 

belastning om 3850 kg BOD7-per dygn som årsmedelvärde, 

motsvarande 55 000 personekvivalenter (pe) vid 70 g BOD7 per person 

och dygn. Utifrån det nya tillståndet bör Sälfjällets avloppsreningsverk ha 

kapacitet för att ta emot spillvatten från en utbyggnad av föreslagen 

detaljplan. 

 

Räddningsinsatser 

 

 Utifrån den ökade exploateringen som årligen sker i Sälenfjällen ser 

kommunen att det finns ett behov av att se över möjligheterna att 

utveckla och förbättra Sälenfjällens räddningsinsatser. 

Utvecklingsmöjligheterna är främst kopplade till insatstiderna inom de 

nuvarande räddningsstationerna och hur kommunens beredskap bör 

utvecklas för att säkerställa effektiva räddningsinsatser i hela 

Sälenfjällen. Kommunen delar dock inte uppfattningen om att nya 

byggnationer anses som olämpliga med hänsyn till människors hälsa 

och säkerhet. Det ställs höga krav på brandsäkerheten på de 

detaljplaner samt bygglov som antas och beviljas av kommunen för 

att säkerställa människors hälsa och säkerhet. Det aktuella 

planområdet ligger i närhet till Lindvallens räddningsstation med en 

insatstid mindre än 10 minuter. Utifrån den relativt korta insatstiden till 
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planområdet samt de åtgärder som beskrivs utifrån brandskydd bör 

den föreslagna detaljplanen anses som lämplig utifrån människors 

hälsa och säkerhet. 

 

 Naturvärdesinventering 

  

 Planhandlingarna har inför granskningen kompletterats med en 

naturvärdesinventering utförd september 2021 som innefattar 

planområdets fyra områden som ska bebyggas.  

 

 Strandskydd  

 

 Inför granskningen har planhandlingarna reviderats för att förtydliga 

vilka områden som strandskyddet upphävs inom. Plankartan har en 

ny planbestämmelse (a2) för upphävande av strandskydd som är 

planlagd i de områden strandskyddet upphävs inom. 

 

 Undersökning om betydande miljöpåverkan 

  

Det noteras att Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning rörande 

undersökning av betydande miljöpåverkan enligt 6 § förordningar om 

miljökonsekvensbeskrivningar. 
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LANTMÄTERIET 

Samrådsyttrande 

2019-10-07 
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Samrådsredogörelse 

 

 

 

 

 
 

Kommentar Samrådsyttrande 

 

 Handläggning enligt vilken lagstiftning  

 

 Planhandlingarna har inför granskning kompletterats med vilken version 

av plan- och bygglagen som används vid planläggning. 

 

 Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas 

  

 Inför granskning har planhandlingarna kompletterats med en 

fastighetskonsekvensbeskrivning i tabellform för att förtydliga vilka 

konsekvenser planens genomförande kommer att ha för 

fastighetsägarnas respektive fastigheter. Tabellen redogör de fastigheter 
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som erhåller mark samt avstår mark i samband med förändringar i 

fastighetsindelningen. 

  

 Gemensamhetsanläggning 

  

 Planbeskrivningen har kompletterats med 40 a § från anläggningslagen 

för att visa på den kompensation som utgår till fastighetsägarna som 

deltar i den gemensamhetsanläggning som eventuellt kan komma att 

upphävas vid plangenomförandet. Avsnitt avseende 

gemensamhetsanläggningar har inför granskning samlats på en plats i 

planbeskrivningen samt gjorts tydligare. 

 

 Grundkarta 

  

 Plankartan har kompletterats med en aktuell grundkarta och framhävda 

detaljer för en förhöjd läsbarhet. 

 

 Osäker gräns 

 

 Plankartan har kompletterats med en höjd precision på 

fastighetsgränserna. Kvalitén på fastighetsgränserna höjs för att 

säkerställa ett tillfredställande plangenomförande. 

 

 U-område 

 

 Planbeskrivningen har kompletterats med ett avsnitt avseende servitut 

för ledningar. Ansvar för att servitut för ledningar skrivs in i Lantmäteriets 

fastighetsregister framgår även i detta avsnitt. Detta säkerställer att 

ledningarna i u-området kommer att få vara kvar i framtiden. 

 

 Inför granskningen är plankartan uppdaterat utifrån Boverkets 

rekommendationer avseende våningsantal. 

 

 

TRAFIKVERKET 

Samrådsyttrande   

2019-09-11 

  
 

Kommentar Samrådsyttrande 

  

 Det noteras att Trafikverket inte har något att erinra planförslaget.  
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SKANOVA 

Samrådsyttrande   

2019-10-24 

 

  
 

Kommentar Samrådsyttrande 

 

 Det noteras att Skanova inte har något att erinra planförslaget.  

 

 

MILJÖKONTORET 

Samrådsyttrande   

2019-09-17  

 

 
 

 

Kommentar Samrådsyttrande 

 

 Det noteras att Miljökontoret inte har något att erinra planförslaget. 

 

 

REGION DALARNAS KOLLEKTIVTRAFIKFÖRVALTNING 

Samrådsyttrande   

2019-10-02 
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Kommentar Granskningsyttrande 

 

Det noteras att Kollektivtrafikförvaltningen inte har något att erinra 

planförslaget. 

 

VAMAS 

Samrådsyttrande   

2019-10-02 

 

 
 

Kommentar Samrådsyttrande 

 

 Spill- och dricksvatten 

 

Inför granskningen av detaljplanen har Sälfjällets avloppsreningsverk fått 

sin tillståndsansökan beviljad. Det nya tillståndet omfattar en maximal 

belastning om 3850 kg BOD7-per dygn som årsmedelvärde, 

motsvarande 55 000 personekvivalenter (pe) vid 70 g BOD7 per person 

och dygn. Utifrån det nya tillståndet bör Sälfjällets avloppsreningsverk ha 

kapacitet för att ta emot spillvatten från en utbyggnad av föreslagen 

detaljplan. En beräkning avseende framtida spillvattenbelastning från 

”outbyggda” detaljplaner anses inte längre vara aktuellt. 
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Planhandlingarna har kompletterats med ett yrkande på att det ska 

bildas ett verksamhetsområde för dricks- och spillvatten när planen 

antas. 

 

Avfallshantering 

 

Plankartan har inför granskningen kompletterats med en avsedd plats 

för en återvinningsstation. I planbeskrivningen redogörs planens 

avfallshantering som har kompletterats med en beskrivning av de 

aktörer Skistar AB kommer föra en dialog med avseende att erbjuda 

bostadsnära insamling av mat- och restavfall samt förpackningar, 

tidningar och pant. 

 

BRF Blå byn 

Samrådsyttrande   

2019-10-18 
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Kommentar Samrådsyttrande 

 

Eventuella överenskommelser med Malungs Elverk är ej något 

kommunen har rådighet över. Detta bedöms dock inte påverka planens 

utformning då ytan inför granskning redan har ställts i ordning och 

asfalterats enligt överenskommelse. 

 

Detaljplanen reglerar utformningen avseende fasadmaterial samt 

takmaterial i form av två planbestämmelser (f1,f2). I planbeskrivningen 

framgår det att bastubyggnaden föreslås tas bort och ersättas med fyra 

nya lägenheter i samma utförande som Ski Apartments. Utöver 

plankartans bestämmelser kan eventuella utformningskrav tillkomma i 

bygglovsskedet. 

 

Parkeringsplatsers föreslagna utformning och placering redogörs i 

plankarta, planbeskrivning samt illustrationskarta. 

 

Den föreslagna tillfartsvägen är för nuvarande en tillfartsväg till fastighet 

Västra Sälen 4:68. Det bedöms således lämpligt att förlänga vägen för 

att ansluta till bostadsområdet söder om Västra Sälen 4:68. Det kommer 

inte tillkomma några ytterligare utformningsbestämmelser för 

tillfartsvägen än vad som presenterats i samrådshandlingarna.  

 

Syftet med detaljplanen är att tillskapa attraktiva fritidsbostäder i 

backnära områden i Lindvallen som är lämpliga för exploatering.  

Planförslagets syfte, att förtäta backnära områden och tillskapa 

fritidsbostäder, är ett allmänt intresse som finns i hela Sälenfjällen.  
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I kommunens översiktsplan uttrycks tydligt att den fortsatta utvecklingen 

i centrala fjällområdet i så stor utsträckning som möjligt ska bygga på 

principen förtätningar och kompletteringar inom och i omedelbar 

anslutning till redan ianspråktagna områden. I översiktsplanen uttrycks 

även att ny bebyggelse som uppförs nära turistanläggningarnas centra 

företrädelsevis bör erhålla en högre exploateringsgrad. 

 

Beträffande den försämrade utsikten för de omkringliggande områdena 

så är detta en oundviklig konsekvens till följd av den ökade 

exploateringen i attraktiva lägen. Vid upprättandet av planförslaget har 

stor hänsyn tagits till eventuell förändring av utsikten från befintlig 

bebyggelse. Majoriteten av de angivna bostäderna 305–308 samt 314–

316 har flest fönster samt balkong mot norr, från aktuellt planområde. 

Mot sydväst, dvs. mot planområdet, har byggnaden endast ett fåtal 

fönster. Detta talar för att risken för insyn är liten och att utblicken endast 

kommer ändras från ett eller ett par rum, vilket bör anses vara 

acceptabelt i Sälenfjällens mest centrala och attraktiva delar.  

 

Förslaget uppfyller därmed den kommunala översiktsplanens kriterier 

om att den fortsatta utvecklingen i fjällområdet i så stor utsträckning som 

möjligt skall bygga på förtätningar och kompletteringar inom eller i 

omedelbar anslutning till redan ianspråktagna områden. I huvudsak är 

det lift- och anläggningsnära områden som bör prioriteras. Utifrån 

bedömningen anses förslaget att byta plats på mark planlagd för natur 

samt bostäder inte vara aktuellt. 

 

Vid frågor rörande planläggning av fastighet Västra Sälen 4:29 är 

sökande välkommen att kontakta Stadsbyggnadskontoret för vidare 

diskussion. Eventuell planläggning av Västra Sälen 4:29 kommer inte 

inkluderas i den aktuella detaljplanen. 

 

Vid ytterligare funderingar angående den aktuella planen är Styrelsen för 

BRF Blå Byn välkommen att kontakta Stadsbyggnadskontoret för ett 

eventuellt möte. 
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BRF Kopparbyn 

Samrådsyttrande   

2019-11-11 

 

 
 

Kommentar Samrådsyttrande 

 

Det är ett mycket stort angeläget allmänt intresse att möjliggöra nya 

bostäder i Sälenfjällen, speciellt i backnära lägen. Att hitta ett backnära 

område som är lämpligt för exploatering med syftet att tillskapa attraktiva 

fritidsbostäder i Lindvallen har blivit allt svårare. Vid planläggning väger 

kommunen många aspekter mot varandra för att få till bästa möjliga 

markanvändning. I detta fall har bedömningen varit att marken är bättre 

lämpad för bostäder. Även om den planerade ytan kommer att förtätas 

bedömer kommunen att området fortfarande kommer att ha tillräckligt 

med friytor, bl.a. genom det närliggande skogsområdet nordost om 

planområdet. I närheten till planområdet finns således friytor som 

möjliggör för spontana sammankomster med blandade aktiviteter. 

 

I relation till den befintliga bebyggelsen som angränsar till planområdet i 

nordost är topografin för den nya bebyggelsen i planområdets östra 

delar nästintill snarlik. Beträffande risken för insyn för de 

omkringliggande områdena så är detta en konsekvens till följd av den 

ökade exploateringen i attraktiva lägen. Den kommunala översiktsplanen 
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anger att den fortsatta utvecklingen i fjällområdet i så stor utsträckning 

som möjligt skall bygga på förtätningar och kompletteringar inom eller i 

omedelbar anslutning till redan ianspråktagna områden. I huvudsak är 

det lift- och anläggningsnära områden som bör prioriteras. Det aktuella 

området uppfyller översiktsplanens kriterier och bedöms således lämplig 

att förtäta. Förändringen av utsikten för den befintliga bebyggelsens bör 

därmed anses vara acceptabel i Sälenfjällens mest centrala och 

attraktiva delar. 
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Sammanfattning och vidare handläggning 

Under samrådet har yttranden inkommit från Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Trafikverket, 

Skanova, Miljökontoret, Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning, Vamas, BRF Blå byn och 

BRF Kopparbyn.  

 

Utifrån de yttranden som inkom under samrådet reviderades planförslaget och 

planhandlingarna kompletterades med en mera utförlig motivering till upphävandet av 

strandskyddet, en naturvärdesinventering som täcker området sydost om Killingvägen, ett 

yrkande till att kommunen skapar ett verksamhetsområde för dricks- och spillvatten, 

komplettering av vilken version av plan- och bygglagen som ärendet handläggs i, en 

fastighetskonsekvensanalys, hänvisning till 40 a § i anläggningslagen, en aktuell tydlig 

grundkarta, ökad precision på fastighetsindelningen samt har planhandlingarna 

kompletterats med u-område för servitut och ledningsrätt för att säkerställa tillgängligheten. 
 

Samtliga som inkommit med synpunkter över planförslaget erhåller en kopia av 

samrådsredogörselen. 

 

Detta utlåtande har upprättats av planarkitekt Ronja Backsell. 
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HL Taigabas 
Henrik Liliedahl 
Sälenvägen 18 
780 67  Sälen 
073-830 51 91 
hltaigabas@gmail.com 
 

Naturvärdesinventering för ett 
område vid Höken – Gladan, 
Malung – Sälens Kommun 
 

På uppdrag av Skistar AB har ett 

område enligt kartan inventerats. 

Fältbesiktning har skett september 

2017 och åter 2021.09.23 beroende 

på utökning av ursprungligt område. 

De har utförts på barmark under bra 

förutsättningar för att upptäcka natur 

eller kulturvärden. På skogsmark har Skogsstyrelsens rekommenderade metoder för 

naturvärdesinventering använts (Nitare – Handbok för nyckelbiotopsinventering). De är 

kompletterade med inventering av känslig flora. Eventuella naturvärden har klassats för att 

harmonisera mot SS 199000 som är en Svensk standard för naturvärdesinventering. Möjliga 

klasser är ”Högsta”, ”Höga”, ”Påtagliga”, ”Vissa” naturvärden eller att de ”Saknas”. 

Inventeringen har också utförts oberoende av eventuella exploateringsplaner för att kunna 

vara objektiv. 

 

Det har kontrollerats mot berörda myndigheters offentliga databaser (Länsstyrelsens webbgis, 

Skogsstyrelsens ”Skogens pärlor” och Artportalen. Kontroll har också skett mot ”Fornsök”.  

 

Övergripande beskrivning av området 

Det ligger inom befintliga stugbyar, 

vägdragningar och pister. I det perspektivet 

handlar det om förtätning i redan exploaterad 

miljö. Berggrunden består enligt SGU av 

sandsten som ingenstans inom området går i 

dagen. Jordarten är morän förutom i delområde 

4 där den består av torv. Det är endast i 

markerade delområden som man kan säga det 

finns annat än mark redan ianspråktagen för 

tomter, vägar eller pister. Inventeringen tar 

därför endast sikte på dessa. 

 

Delområde 1 är en relativt gles äldre skiktad 

granskog med inslag av fjällbjörk. Den är utsatt för en hård dimensionsavverkning och är, 

som kanske framgår av flygbilden, närmast en ”restskog”. Fältskikt av blåbärsristyp och 

bottenskikt av renlavar, friskmarksmossor och vitmossor. Fuktigheten är frisk till fuktig. Inga 

vattendrag. Viss störning av markslitage finns. 

 

Delområde 2 består av något skiktad medelålders granskog med inslag av glasbjörk. 

Beståndet är nyligen gallrad och stamkvistad upp till ca 2 m för genomsikt. Fältskikt av 

Inventeringsområde märkt med rött. I texten beskrivna delområden märkta 

1 till 4 i grönt 

Vy över delbestånd märkt ”1” 



bredbladig grästyp och bottenskikt av friskmarksmossor. Fuktigheten är frisk. Genom 

området rinner en mindre bäck som till största delen är dikesrätad. Delområdet omges helt av 

vägar, tomtmark och schaktade pister. 

 

Delområde 3 är en nyligen hårt urhuggen 

medelålders barrskog. Resultatet är en mycket 

gles enskiktad ”timmerställning”. Fältskikt av 

blåbärsristyp och bottenskikt av 

friskmarksmossor. Fuktigheten är frisk. 

Allehanda störningar av stigbildningar och 

körspår. 

 

Delområde 4 är myrmark med ett litet 

bäckdråg. Huvudsakligen av kärrtyp med 

högstarr. En viss pågående inväxning av 

glasbjörk och gran finns. Vid besöket var 

fuktigheten blöt men det varierar förmodligen 

starkt under sommaren. 

 

 

Naturvärden 

Delområde 1 har beroende på sin ålder och att 

de mesta störningar ligger långt tillbaka i tiden 

byggt upp naturvärden. Det framgår av 

lavfloran på träden och biotopens struktur. 

Bland arter finns enstaka små bålar av 

violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana NT 

(Nära hotad), måttliga mängder garnlav 

Alectoria sarmentosa NT och viss förekomst 

av signalarten kantvitmossa Sphagnum 

quinquefarium. Förekomsten av 

naturvårdsbärande element är däremot mycket 

bristfällig. Knappt någon död ved och 

strukturer inskränker sig till senvuxna granar. Den kraftiga exponering som kringliggande 

pister utgör torkar också förutsättningarna bort för naturvärdena att bestå. Med hänvisning till 

störningsbilden med uttorkning, elementfattigdomen och områdets litenhet når naturvärdet 

upp till ”vissa naturvärden” 

 

Delområde 2 är helt trivialt och utsatt för en i sen tid kraftig störning. Även här förekommer 

en exponering för vind och sol som inte är gynnsam. Bäcken som mestadels är ett dike hjälper 

inte heller upp och floran är ensartad. Naturvärde saknas. 

 

Delområde 3 är utsatt för en kraftig störning genom utglesningen och körspår. 

Naturvårdsbärande element saknas. Naturvärde saknas 

 

Delområde 4 är en relativt ovanlig bördig kärrtyp i ett annars magert landskap. Vatten är i sig 

en värdehöjande faktor som oftast åstadkommer ökad artrikedom och förutsättningar för 

känslig flora och fauna. Detta kärr brottas dock med den ökade exponering som uppstått från 

intilliggande pist, körspår och slamning från tillrinnande bäck. Det bör väl vara orsaken till en 

begynnande inväxning av främst glasbjörk. Floran är enahanda och tämligen trivial. En del 

Vy över delbestånd 3 

Vy över delbestånd märkt ”2” 



död ved finns men elementrikedomen är tämligen svag. Naturvärdet blir en balans mellan vad 

kärret kunde ha varit och de störningar som finns och sätts till ”vissa naturvärden” 

 

Inga andra noteringar i berörda myndigheters offentliga databaser 

 

 

Kulturhänsyn 

Vid inventeringen letades efter spår av 

gammal verksamhet och särskilt eventuella 

fångstgropar men utan resultat. 

 

Inga noteringar i Länsstyrelsens offentliga 

databas. 

 

 

Sammanfattning 

Ett brokigt område både med och mellan 

tidigare omfattande exploateringar. Den 

verksamhet som finns i denna turistiska kärna 

påverkar naturligtvis det mesta och så även det 

inventerade området. De naturvärdet som finns att hitta är också då på de marker som ligger 

längst bort från tomter och den mest intensiva verksamheten. Den mark som är högst belägen 

upp mot fjället har minst grad av störningar men påverkas ändå i viss utsträckning av 

exponering från vind och solbelysning genom pisterna. Den här skadan är inte läkningsbar på 

överskådlig framtid och naturvärden får ses utan potential för att bli bättre med tiden. 

 

Delområdena 1 har några känsliga arter som dock förekommer mycket gynnsamt i skogarna 

runt Transtrandsfjällen. Utifrån den erfarenhet jag har av hur floran utvecklar sig i smala 

ridåer mellan pister kommer inte de nämnda arterna i delområde 1 att finnas kvar på sikt. 

Genom åldern på träden finns ett visst naturvärde som dock knappast kommer att öka. Den 

omedelbara närheten till exploatering gör detta delområde lämplig att utnyttja 

 

Delområdena 2 och 3 är helt triviala ur naturvärdessynpunkt och får ses som mycket lämpliga 

att utnyttja. 

 

Delområde 4 är avsatt till natur vilket är rimligt ur flera aspekter. Varsamhet med läckage av 

sediment till kärret behöver tas. 

 

Vy över delbestånd 4 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning
och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats,  4 kap. 8 § 1 st 2 p.

LokalgataGATA1

NaturområdeNATUR1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Bostäder för uthyrningO1

TransformatorstationE1

ÅtervinningsstationE2

Lift- och skidområdeN1

Gång- och skidstråkN2

Gång- och skidstråk samt tillfartsvägN3

ParkeringP

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1000 Största byggnadsarea i m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2000 Största bruttoarea i m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Om nya fastigheter avstyckas ska 200 m2 bruttoarea överföras från
den totala byggrätten e2 till varje nybildad fastighet. Om indelning i
fastigheter ej sker gäller bestämmelsen e2,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

30 Största takvinkel i grader. Takvinkeln får överskridas för takkupor,
4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Fasadmaterial ska huvudsakligen vara av trä,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Takmaterial ska ha mörk matt kulör,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Suterrängvåning får anordnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Parkering,  4 kap. 13 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt
a1 Bygglov krävs inte för inbyggnad av befintliga balkonger samt ytan

där under för att utöka husens bostadsyta. Tillbygganden framgår
av ritningar i planbeskrivningen. Bestämmelsen gäller under
detaljplanens genomförandetid,  4 kap. 15 § 1 st 1 p.

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg eller servitut

avseende väg,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Strandskydd
a2 Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

GRUNDKARTA

DALARNAS LÄN

ÖVER 

DEL AV VÄSTRA SÄLEN

MALUNG-SÄLENS KOMMUN

UPPRÄTTAD I JANUARI 2019

SKALA 1:1000

KOORDINATSYSTEM SWEREF 99 13.30
HÖJDSYSTEM RH 70

KARTBILD AKTUELL INOM PLANOMRÅDET NOVEMBER
2021

FASTIGHETSREDOVISNING AKTUELL 2021-11-09

7:247, 4:12, 4:41 m.fl.

REVIDERAD I NOVEMBER 2021

100 meter9080706040 503020100

Beslutsdatum Instans

Detaljplan för bostäder vid Höken- och Gladanliften

Del av Västra Sälen 7:247, 4:12, 4:41 med flera

Malung-Sälens kommun Dalarnas län

Antagandehandling

Upprättad av Mavacon AB i Falun
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HANDLINGAR - Plankarta 

- Illustrationskarta 

- Planbeskrivning 

- Naturvärdesinventering 

- VA-karta 

- Grundkarta 

- Fastighetsförteckning 

- Dagvattenkarta 

PLANENS SYFTE 

OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra exploatering av fyra 

områden invid Höken- och Gladanliften i Lindvallen mellan 

Gustavtorget och Experiumtorget. Önskemål finns om att 

exploatera områdena med nya lägenheter och därigenom 

tillvarata det liftnära läget. Den nya bebyggelsen som före-

slås kommer därmed att få mycket god tillgång till skid- och 

liftsystem med ski in ski out. 

Planförslaget syftar vidare till att planlägga mark för befintlig 

skidnedfart vid Hökenliften, som i gällande detaljplan är plan-

lagd för stugbyändamål och grönområde i Gula byns norra 

delar. Planförslaget syftar även till att möjliggöra inbyggnad 

av Gula byns befintliga balkonger samt ytan därunder för att 

utöka husens bostadsyta samt möjliggöra anläggande av en 

återvinningsstation invid Killingvägen. Planförslaget bedöms 

ge ett tillskott med bostäder för ca 370 personer. 

FÖRENLIGHET MED 

3, 4 OCH 5 KAP. MB 

Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens grund-

läggande bestämmelser för hushållning med mark- och 

vattenområden. Planen ligger inom riksintresset Fjällvärlden 

från Transtrand till Treriksröset och riksintresset Västerdal-

älven, Österdalälven (4.2 och 4.6 MB) samt inom riksintresse 

för friluftslivet Transtrandsfjällen (3.6 MB). Planen bedöms 

förenlig med riksintressenas värden och inte påverka det 

rörliga friluftslivet eller natur- och kulturvärden negativt. Inga 

miljökvalitetsnormer bedöms överskridas inom planområdet. 
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PLANDATA  

Läge Planområdet är beläget invid Höken- och Gladanliften i 

Lindvallen mellan Gustavtorget och Experiumtorget. 

Avgränsningen av planområdet har anpassats till gällande 

planer. Planområdet gränsar i norr till stugbyn Blå byn, i 

öster till stugbyn Kopparbyn, i söder till Gladanliften och i 

väster till Hökenliften. 

Areal Planområdets areal uppgår till sammanlagt cirka 3,6 ha. 

Markägoförhållanden Inom planområdet ligger del av fastigheten Västra Sälen 

4:12, 5:3 och 7:247 samt hela fastigheten Västra Sälen 4:41, 

vilka ägs av Skistar AB. Planområdet omfattar även hela 

fastigheten Västra Sälen 4:31 som ägs av BRF Gula byn. 

TIDIGARE STÄLL-

NINGSTAGANDEN 

 

Riksintresse Planområdet ligger inom riksintresset Fjällvärlden från 

Transtrand till Treriksröset samt inom riksintresset Väster-

dalälven, Österdalälven, som omfattas av särskilda hushåll-

ningsbestämmelser enligt 4 kap 1-2 § respektive 4 kap 1 och 

6 § miljöbalken. Dessa bestämmelser avser större områden 

som i sin helhet är av riksintresse p.g.a. de samlade natur- 

och kulturvärden som finns i området. 

Planområdet ligger också inom Transtrandsfjällen som är av 

stor betydelse för turism och rörligt friluftsliv och är därför av 

riksintresse enligt 3 kap 6§ miljöbalken. 

Planen bedöms förenlig med riksintressenas värden och inte 

påverka det rörliga friluftslivet eller natur- och kulturvärden 

negativt. 

Översiktliga planer Följande översiktliga planer finns antagna för aktuellt område: 
 

• Översiktsplan för Malung-Sälens kommun antagen av KF 
2009-03-30. Planen vann laga kraft 2009-11-26. 
 

Planområdet är beläget inom rekommendationsområde 
A11 Lindvallen västra – Sälfjällstorget i den kommuntäck-
ande översiktsplanen. För rekommendationsområdet anges 
bl.a. att naturinventering ska tas fram som underlag för 
detaljplaneläggning och att VA-förhållandena särskilt ska 
beaktas. 
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I den kommuntäckande översiktsplanen anges vidare under 

kap. 7.7 Lokalisering av fritidsbostäder att kommunen anser 

att den fortsatta utvecklingen i det centrala fjällområdet i så 

stor utsträckning som möjligt ska bygga på principen förtät-

ningar och kompletteringar inom och i omedelbar anslutning 

till redan ianspråktagna områden. Fritidsbebyggelse som 

uppförs nära turistanläggningarnas centra bör företrädesvis 

erhålla en högre exploateringsgrad, och vara disponibelt för 

korttidsuthyrning där så är möjligt. 

De områden som föreslås exploateras har under september 

2017 och 2021 inventerats av HL Taigabas. Områden som 

föreslås tas i anspråk för ny bebyggelse inrymmer inga 

utpekade naturvärden. 

Planförslaget får med anledning av ovanstående anses som 

förenligt med gällande översiktsplan. 

Detaljplaner m m Det föreslagna planområdet ligger huvudsakligen inom 

detaljplanen ”Förslag till ändring och utvidgning för del av 

byggnadsplan för fastigheterna Sälen Västra 1:4 m.fl” (T41), 

laga kraft 1984-02-21, inom mark huvudsakligen avsatt som 

område för skidbacke och skidlift (Rl), område för idrotts-

ändamål (Ri), område för stugbyändamål (Hs) samt grön-

område. Planområdets norra del berör ”Detaljplan för Lind-

vallen Mitt” (T96), laga kraft 1995-07-12, inom mark huvud-

sakligen avsatt som område för lokalgata (LOKALGATA) och 

friluftsområde (N1). 

Kommunala beslut Byggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun har 2018-03-

15 beslutat att planarbete för rubricerad plan får påbörjas 

samt att planförslaget kan bli föremål för samråd när 

kompletta handlingar föreligger. 

Miljökonsekvens-

beskrivning 

Parallellt med upprättandet av samrådsförslag för aktuell 
detaljplan har en behovsbedömning beträffande betydande 
miljöpåverkan gjorts. I denna bedöms behov av att upprätta 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte föreligga. Behovs-
bedömningen, som redovisas längre fram i denna planbe-
skrivning, görs till föremål för samråd med länsstyrelsen 
samtidigt med detaljplanen. Länsstyrelsen har i samband 
med samrådet yttrat sig och delar kommunens bedömning 
om att detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Mark och vegetation Marken inom området består mestadels av gräsbevuxna 

ianspråktagna ytor eller bevuxna med mindre grupper träd, 

med undantag av planområdets mellersta och sydvästra 

delar som är bevuxna med gles tallskog respektive gles 

granskog med inslag av fjällbjörk. 

 
Naturmark söder om Ski Apartments. 

 
Naturmark sydväst om Gula byn. 

Föreslagen ny bebyggelse i östra delen av området sluttar 

svagt åt norr och nordost från ca 579 till 575 möh och ny 

bebyggelse direkt söder om Ski Apartments ligger i en 

södersluttning som sluttar från ca 590 till 586 möh. Före-

slagen ny bebyggelse sydväst om Gula byn sluttar åt nord-

väst från ca 600 till 593 möh. 
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Naturvärdesinventering Mer bevuxna delar inom planområdet än mindre grupper 

träd, och som föreslås bebyggas, har under september 2017 

och september 2021 inventerats av HL Taigabas. 

Inventeringsområdet är markerat med röd avgränsning. 

Naturmark söder om Ski Apartments (3) består av en nyligen 

gjord timmerställning av medelålders tall samt är utsatt för en 

kraftig störning genom utglesningen och körspår och inne-

håller inga naturvårdsbärande element. Naturvärde saknas.  

 
Vy över delbestånd 3 
 

Naturmark sydväst om Gula byn (1) består av äldre gles 

fjällgranskog med inslag av fjällbjörk. Trivial flora förutom en 

del hänglavsförekomst som verkar tyna bort genom expone-
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ringen. Genom åldern på träden finns ett visst naturvärde 

som dock knappast kommer att öka. Områdenas omedel-

bara närhet till exploatering gör dessa lämpliga att utnyttja. 

 
Vy över delbestånd 1 
 

Söder om Ski Apartments (4) finns ett område med bördig 

kärrtyp i ett annars magert landskap. Detta kärr brottas med 

den exponering som uppstått från intilliggande pist, körspår 

och slamning från tillrinnande bäck, vilket bedöms vara 

orsaken till en begynnande inväxning av främst glasbjörk. 

Floran är enahanda och tämligen trivial. En del död ved finns 

men elementrikedomen är tämligen svag. Naturvärdet blir en 

balans mellan vad kärret kunde ha varit och de störningar 

som finns och sätts till ”vissa naturvärden”. Varsamhet med 

läckage av sediment till kärret behöver tas. Området har 

avsatts som naturområde i detaljplanen. 

 
Vy över delbestånd 4 
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Området nedanför Gula byn centralt inom planområdet (2) 
består av något skiktad medelålders granskog med inslag av 
glasbjörk. Beståndet är nyligen gallrad och stamkvistad upp 
till ca 2 m för genomsikt. Fältskikt av bredbladig grästyp och 
bottenskikt av friskmarksmossor. Fuktigheten är frisk. 
Genom området rinner en mindre bäck som till största delen 
är dikesrätad. Delområdet omges helt av vägar, tomtmark 
och schaktade pister. Området är helt trivialt och utsatt för en 
i sen tid kraftig störning. Även här förekommer en expone-
ring för vind och sol som inte är gynnsam. Bäcken som 
mestadels är ett dike hjälper inte heller upp och floran är 
ensartad. Naturvärde saknas. Området bedöms som mycket 
lämpligt att utnyttja. 
 

 
Vy över delbestånd 2 

Geotekniska 

förhållanden 

Enligt SGU:s jordartskarta består jordlagret inom planområ-

det av kullig morän. Mindre parti myrmark finns rakt nedanför 

Ski Apartments i planområdets västra del. 

Kompletterande undersökningar förutsätts utföras i projekte-

ringsskedet som underlag för dimensionering av byggnaders 

grundläggning, dimensionering av grundförstärkning och 

vägöverbyggnader, schakt för VA-ledningar. 
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Strandskydd Planområdets östra och södra delar berörs av strandskydd 

på 100 meter från en mindre bäck som löper söder och öster 

om Gula byn och tillhörande parkeringsområden. Bäcken är 

delvis kulverterad under pist och gångstråk. Planområdets 

norra delar berörs av strandskydd från en bäck som rinner i 

sänkan norr om planområdet. 

Strandskyddet föreslås upphävas inom delar av planområ-

dets kvartersmark för bostäder (B), bostäder för uthyrning 

(O1), lift- och skidområde (N1), gång- och skidstråk (N2), 

transformatorstation (E1), återvinningsstation (E2), parkering 

(P) och lokalgata (GATA1). Upphävandet framgår av en 

administrativ planbestämmelse (a2). 

Konsekvenserna av ett upphävt strandskydd bedöms bli 

mycket små både med hänsyn till allemansrättslig tillgänglig-

het och till växt- och djurliv. 

Berörda områden inom 100 meter från bäckarna saknar, 

både avseende på strandnärhet och i övrigt, nämnvärd 

betydelse för allmänhetens friluftsliv. 

Någon väsentlig försämring av livsvillkoren för djur- och växt-

arter bedöms inte uppstå. Som särskilda skäl för att upphäva 

strandskyddet anförs: 

Ifrågavarande kvartersmark behöver tas i anspråk för att 

tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området. Bakgrund är turismindustrins 

stora betydelse för Malung-Sälens kommun vilket skapar ett 

angeläget behov av kompletterande boendeanläggningar. 

(MB 7 kap § 18c punkt 5). 
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Bebyggelseområden  

Befintlig bebyggelse I planområdets södra del ligger stugbyn Gula byn som består 

av bruna timmerhus i en våning plus suterräng. 

Bebyggelse inom Gula byn. 

Nordväst om planområdet ligger Ski Apartments som är ett 

trappat lägenhetshus i två våningar med fasad av liggande 

svart träpanel. Lägenhetshuset inrymmer 10 lgh med 8 

bäddar/lgh. 

 
Ski Apartments Lindvallen. 
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En bastubyggnad ligger direkt norr om Ski Apartments. 

Denna används mycket sparsamt under en skidsäsong och 

föreslås därför tas bort och ersättas med fyra nya lägenheter 

i samma utförande som Ski Apartments. 

 
Bastubyggnad norr om Ski Apartments. 

Norr om planområdet ligger stugbyn Blå byn som består av 

blågrå timmerhus i en våning plus suterräng. 

Bebyggelse inom Blå byn. 

Öster om planområdet ligger stugbyn Kopparbyn som består 

av lägenhetshus i två våningar med fasad av liggande och 

stående träpanel. Dessa har nyligen målats om i brunsvart 

kulör. 
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Bebyggelse inom Kopparbyn, numera målad i brunsvart kulör. 

Bostäder (B) 

Bostäder för uthyrning 

(O1) 

Bostäder i planområdets östra del 

I planområdets östra del föreslås sammanlagt ca 16 nya 

lägenheter. Lägenheternas storlek föreslås vara 

ca 8 pers/lgh i de större husen (12 lgh) och ca 16 pers/lgh i 

de mindre husen (4 lgh). 

Största bruttoarea (e2) är 900 resp. 1400 m2 (BTA). Högsta 

byggnadshöjd är begränsad till 6,8 meter för att möjliggöra 

högst två våningar. Största tillåtna taklutning är max 30º. 

Taklutningen får överskridas för takkupor. Byggnaderna ska 

huvudsakligen ha fasader av trä och takmaterial ska ha mörk 

matt kulör. 

 Bostäder i planområdets norra del 

I planområdets norra del föreslås två områden inrymma ca 4 

resp. 10-15 nya lägenheter i samma utförande som intilligg-

ande Ski Apartments. Möjlighet medges att anlägga suter-

rängvåning inom det större området, därav intervallet i lägen-

hetsantalet. Varje lägenhet bedöms rymma i genomsnitt ca 8 

personer. 

Största byggnadsarea (e1) är 250 resp. 600 m2 (BYA). Inom 

den mindre byggrätten är byggnadens höjd begränsad till 

högst samma nockhöjd över nollplanet som befintlig Ski 

Apartments övre norra byggnadsdel, +601,4 möh, för att inte 

bli för dominerande gentemot närmaste stugor inom Blå byn. 

Höjden möjliggör ca 1,5 våningar. Inom den större bygg-

rätten föreslås byggnadens höjd begränsas till högst samma 
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som befintlig Ski Apartments nedre södra byggnadsdel. 

Byggnaden föreslås också förläggas längre söderut närmare 

Hökenliften och grundläggas med entrévåningen kring mark-

nivån +589, ett par meter lägre än Ski Apartments grund-

läggningsnivå +591,1. Högsta nockhöjd över nollplanet kan 

därför sättas ca 1,5 meter lägre än Ski apartmentbyggnad-

ens södra byggnadsdel, +597,0 möh. På detta sätt bedöms 

byggnaden inte bli för dominerande gentemot närmaste 

stugor inom Blå byn och fortsatt möjliggöra utblickar upp mot 

fjället från uteplatserna. Höjden möjliggör högst två våningar 

plus suterräng. Största tillåtna taklutning är max 30º. 

Taklutningen får överskridas för takkupor. Byggnaderna ska 

huvudsakligen ha fasader av trä och takmaterial ska ha matt 

mörk kulör. 

 Bostäder i planområdets sydvästra del 

I planområdets sydvästra del föreslås sammanlagt ca 12 nya 

lägenheter. Varje lägenhet bedöms rymma ca 4-6 personer. 

Största bruttoarea (e2) är 600 m2 (BTA). Högsta byggnads-

höjd är begränsad till 6,8 meter. Största tillåtna taklutning är 

max 30º. Taklutningen får överskridas för takkupor. 

Byggnaderna ska huvudsakligen ha fasader av trä och 

takmaterial ska ha matt mörk kulör. 

Fördelning av byggrätt 

(e3) 

För att möjliggöra en eventuell framtida ytterligare fördelning 

av byggrätter till flera fastigheter/tomter införs en planbe-

stämmelse e3 som säger följande: 

Om nya fastigheter avstyckas ska 200 m² bruttoarea över-

föras från den totala byggrätten e2 till varje nybildad fastig-

het. Om indelning i fastigheter ej sker gäller maximala areor 

enligt bestämmelsen e2. 

 Befintliga bostäder – Gula byn 

I planområdets mellersta del ligger den befintliga stugbyn 

Gula byn med 42 lgh. Varje lägenhet inrymmer plats för 

6 personer, med undantag av två av lägenheterna som 

inrymmer plats för 10 personer per lägenhet. 

Med anledning av att fastighetsregleringar föreslås ske och 
där den nuvarande fastigheten för Gula byn minskar i 
storlek, så behöver nuvarande byggrätt i gällande detaljplan 
som anger största byggnadsarea i procent av fastighetsarea 
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ses över. Nya byggrätter föreslås baserat på befintlig 
bebyggelses storlek. 
 

Största byggnadsarea (e1) är 600 + 700 m2 (BYA). Högsta 

byggnadshöjd är begränsad till 4,5 meter och taklutningen till 

max 30º. Byggnaderna ska huvudsakligen ha fasader av trä 

och takmaterial ska ha matt mörk kulör. 

Ändrad lovplikt Önskemål har framförts från BRF:en Gula byn om att möjlig-

göra inbyggnad av Gula byns befintliga balkonger samt ytan 

därunder för att utöka husens bostadsyta. Dessa åtgärder 

bedöms vara av enkel byggnadsteknisk karaktär, inte på-

verkar omgivningen negativt samt överensstämma med 

detaljplanens syfte. Åtgärderna bedöms därför som lämpliga 

att kunna genomföras utan bygglov. På plankartan har därför 

införts en planbestämmelse om ändrad lovplikt som anger att 

bygglov inte krävs för inbyggnad av befintliga balkonger 

samt ytan där under för att utöka husens bostadsyta. 

Bestämmelsen gäller under detaljplanens genomförandetid 

(a1). Se ritningar nedan. 
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Attefallshus, 

friggebodar etc 

Föreslagen bebyggelse inom planområdet bedöms räknas 

som semesterby eller liknande byggnadsgrupp inom en 

fritids-, rekreations- eller turistanläggning och bedöms 

därmed som ett område där Attefallshus, friggebodar etc inte 

får uppföras. 

Service Service som butiker, restauranger etc finns att tillgå kring 

Experiumtorget och Gustavtorget sydost respektive nordväst 

om planområdet. Övrig kommunal service tillhandahålls i 

Sälens by. 

Tillgänglighet Föreslagen ny bebyggelsen i planområdets östra del är 

förlagd till relativt flack terräng. Ny bebyggelse söder om Ski 

Apartments och sydväst om Gula byn ligger i något brantare 

terräng men är nåbar med bil. 

Det är av stor vikt att vid detaljprojektering av mark och 

byggnader eftersträva att handikappvänliga lösningar så 

långt som möjligt åstadkoms. Handikappfrågor bevakas i 

samband med byggsamråd. 

Friytor  

Lift- och skidområde 

(N1) 

Ett område för lift- och skidområde (N1) har utlagts för 

Hökenliften och intilliggande skidnedfart som idag delvis 

ligger inom mark för grönområde och stugbyändamål i 

gällande detaljplan. 
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Gång- och skidstråk 

(N2) 

Ett gång- och skidstråk (N2) löper centralt genom planområ-

det i öst-västlig riktning och som används av gäster som rör 

sig mellan Gustavtorget och Experiumtorget. 

Gång- och skidstråk 

samt tillfartsväg (N3) 

Den västra delen av gång- och skidstråket används även 

som tillfartsväg (N3) för att med bil kunna nå befintlig be-

byggelse inkl. tillhörande parkering inom Västra Sälen 4:68 

(Ski Apartments). Denna del av stråket kommer även att 

användas av biltrafik för angöring vid i- och urlastning för den 

nya bebyggelsen direkt norr och söder om Ski Apartments 

eftersom parkeringar inte föreslås i direkt närhet till bebygg-

elsen. 

 

Naturområde (NATUR1) Fyra mindre naturområden (NATUR1) har utlagts för natur-

mark närmast Blå byn och Kopparbyn samt nedanför Ski 

Apartments. Mark som betecknats NATUR1 får inte tas i 

anspråk för upplag och massor får inte tas därifrån. 

Trafik  

Trafikmatning Planområdet trafikmatas från Hemfjällsvägen via Killing-

vägen (GATA1) och en mindre väg som löper upp mot stug-

byn Gula byn. Ny bebyggelse som föreslås i planområdets 

norra del är nåbar från Kärnvägen via en mindre befintlig väg 

inom Västra Sälen 4:41 (N3). 

Parkering Ny bebyggelse inom planområdet föreslås ha sina parke-

ringsplatser inom kvartersmark för parkering (P). Undantaget 

är ny bebyggelse i planområdets sydvästra del som får ha 

parkering inom egen tilltänkt fastighet och de planerade fyra 

lägenheterna längst norrut i planområdet som får ha parke-

ring invid Kärnvägen. 

Kollektivtrafik Reguljär busstrafik trafikerar Lindvallen under vintersäsong 

av busslinje mellan Sälenfjällen och Malung. Bussen angör 

Experiumtorget nordväst om planområdet. Närmaste 

internationella flygplats är Scandinavian Mountains Airport 

mellan Hundfjället och Rörbäcksnäs och närmaste regional 

flygplats ligger i Mora. 

 

Teknisk försörjning 
 

 

Vatten och avlopp Lindvallens egna vattennät har övertagits av VAMAS och 

anslutits till allmänt vattenverk i Sälens by. Planläggning kan 
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därför genomföras i normal omfattning och något hinder mot 

att anta detaljplanen ur vattenförsörjningssynpunkt bedöms 

därmed ej föreligga. 

Sälenfjällets reningsverk fick 2021 ett förnyat tillstånd som 

gäller för en maximal belastning motsvarande 55 000 pe och 

3850 kg BOD7 per dygn. Utifrån den säsongsvariation som 

är i Sälenfjällen så kommer inte avloppsreningsverket att 

nyttja maximal kapacitet under alla säsonger på året då året 

till största del består av lågsäsong. Nu aktuellt planförslag 

bedöms resultera i en avloppsbelastning på 18 500 BOD7/ 

dygn (370 bäddar x 50g BOD7 per person och dygn för 

bäddar) vid full utbyggnad, vilket motsvarar ca 185 pe. 

Utifrån det nya tillståndet bedöms Sälfjällets reningsverk ha 

kapacitet för att ta emot spillvatten från en utbyggnad av 

föreslagen detaljplan. 

Antalet bäddar som beräknas rymmas inom planområdets 

olika delområden (BO) framgår på sid 11-12 ovan. Samman-

taget uppskattas planområdet inrymma 370 nya bäddar. 

Planområdet ingår i verksamhetsområde för spillvatten. 

Merparten av området ingår också i verksamhetsområde för 

vattenförsörjning. I samband med antagandet av detalj-

planen kommer kommunfullmäktige föreslå att införliva hela 

det aktuella planområdet i verksamhetsområde för vatten-

försörjning. 

VAMAS kommer att bygga ut och äga vatten- och spillvatten-

ledningsnätet fram till fastighetsgränser (tomtgränser) i 

området eftersom planområdet kommer att ingå i verksam-

hetsområde för kommunalt spillvatten. Anslutningspunkt med 

servisventil och spol- alt. tillsynsbrunn placeras 0,5 meter 

utanför tomtgräns. Brunnar och ventiler markeras ut enligt 

kommunens standard. Exploatören bygger VA-installationer 

inom respektive fastighet. 

Vattenförbrukningen för planområdet bedöms komma att 

uppgå till maximalt ca 55 m3 per dygn. Varje person bedöms 

nyttja ca 150 l/dygn under högsäsong. 

En VA-karta finns framtagen av Mavacon AB daterad 2019-

08-15. 
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Allmännyttiga under-

jordiska ledningar (u1) 

Inom kvartersmark har u-områden utlagts för befintliga och 

planerade allmännyttiga underjordiska ledningar. 

Dagvatten Dagvatten från bostadsfastigheterna ska tas om hand inom 

egen fastighet i så stor utsträckning som möjligt och det 

dagvatten som eventuellt lämnar fastigheten ska vara rent. 

På dagvattenkarta nedan framgår principerna för hur dag-

vatten kan fördröjas inom respektive fastighet och hur det 

dagvatten som inte infiltrerar kan ledas bort. 

Dagvattenkarta framtagen av Mavacon. 

 Förutsättningarna är goda för lokalt omhändertagande av 
dagvatten eftersom planområdet inte innehåller stora 
mängder hårdgjorda ytor och omges av naturmark. Nya 
parkeringar inom planområdet ska vara grusbelagda vilket 
möjliggör infiltration av dagvatten i vägkroppen. 



 

ANTAGANDEHANDLING  

 
 

 
 
 
 
PLANBESKRIVNING 
2022-12-09 
 

 
 

18 (24) 
 

 

 

El Planområdet kommer att anslutas till Malungs Elnät AB: s 

nät. Ett område för ny transformatorstation (E1) har utlagts 

centralt inom planområdet. Laddplatser för elbilar planeras 

att uppföras inom planområdet. Var och i vilken omfattning 

får studeras vidare i exploateringsskedet. 

Värme Uppvärmning av ny bebyggelse inom planområdet avses ske 

med vattenburet system. Om möjligt bör flexibla uppvärm-

ningssystem anpassade till förnyelsebar energi användas. 

Enligt Miljöbalken 1 kap 1 § samt 2 kap 5 § ska samtliga 

verksamheter hushålla med energi. I första hand ska för-

nybara energikällor användas. 

Avfall 
 

Planen ligger inom område med kommunal avfallshantering. 

En återvinningsstation finns inom parkeringsområdet i 

centrala delen av planområdet. Återvinningsstationen ska 

flyttas till ett läge invid Killingvägen (E2), nordost om den 

stora parkeringen, för att inte komma för nära föreslagen ny 

bebyggelse längs gångstråket mot Experiumtorget. Då den 

nya stationen kommer att ligga centralt är det lämpligt att 

exploatören samtidigt säkerställer att flera områden kan 

använda stationen för avfallshantering. 

Skistar AB kommer att erbjuda insamling av mat- och rest-

avfall samt förpackningar, tidningar och pant inom den nya 

stationen, vilket kommer ske i dialog med Vamas och 

Förpacknings och tidninginsamlingen (FTI) samt Panta 

Mera. Exploatören bör ordna utrymme för sortering av avfall i 

bostäderna, detta är dock inget som kan regleras i detalj-

planen.  

Brandskydd Planområdet ligger inom mindre än 10 min insatstid från 

räddningsstation i Lindvallen. En prioriterad brandpost finns 

vid Experium ca 400 meter sydost om planområdet. 

Åtkomsten för räddningsfordon till byggnadsdel där utrym-

ning kan behöva ske får inte överskrida 50 m gångavstånd. 

Detta avstånd gäller även transport av bärbar utrustning. 

Det byggnadsbrandtekniska utförandet bestäms i samband 
med bygglov och bygganmälan. I övrigt ska det omarbetade 
avsnittet, 5, i Boverkets byggregler beaktas vad gäller bygg-
nadens tekniska utförande. Vidare ska en byggnad kunna 
utrymmas utan hjälp av räddningstjänsten. 
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BEHOVSBEDÖMNING Detaljplanen omfattar inte verksamheter eller åtgärder som 

anges i MKB-förordningens bilaga 3. Däremot omfattar 

kommande detaljplan mark som tas i anspråk för verksamhet 

som räknas upp i 4 kap. 34 § plan- och bygglagen (PBL), 

dvs sammanhållen bebyggelse. Bedömning om behov av 

miljöbedömning för kommande detaljplan ska därför göras 

med beaktande av kriterierna i MKB-förordningens bil. 4. 

Områdets egenskaper Planområdet är beläget invid Höken- och Gladanliften i Lind-

vallen mellan Gustavtorget och Experiumtorget. 

Planområdet gränsar i norr till stugbyn Blå byn, i öster till 

stugbyn Kopparbyn, i söder till Gladanliften och i väster till 

Hökenliften. 

Mer bevuxna delar inom planområdet än mindre grupper 

träd, och som föreslås bebyggas, har under september 2017 

och 2021 inventerats av HL Taigabas. Inom dessa områden 

finns inga utpekade naturvärden. 

I planområdets södra del ligger stugbyn Gula byn och i plan-

områdets norra del en äldre bastubyggnad. 

Karaktäristiska 

egenskaper för de 

verksamheter, 

anläggningar och 

åtgärder som planen 

avser att medge 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra exploatering av fyra 

områden invid Höken- och Gladanliften i Lindvallen mellan 

Gustavtorget och Experiumtorget. Önskemål finns om att 

exploatera områdena med nya lägenheter och därigenom 

tillvarata det liftnära läget. 

Planförslaget syftar vidare till att planlägga mark för befintlig 

skidnedfart vid Hökenliften, som i gällande detaljplan är 

planlagd för stugbyändamål och grönområde i Gula byns 

norra delar. Planförslaget syftar även till att möjliggöra 

inbyggnad av Gula byns befintliga balkonger samt ytan 

därunder för att utöka husens bostadsyta samt möjliggöra 

anläggande av en återvinningsstation invid Killingvägen. 

Detaljplanens 

tänkbara effekter 

Planförslaget medför en ökning med ca 370 personer i områ-

det. Planen resulterar därför i en ökad trafikalstring i områ-

det. Ökningen bedöms dock bli måttlig (uppskattningsvis 

ca 150 fordon/dygn) då den planerade fritidsbebyggelsen 

kommer att ha mycket nära gång- och skidkontakt med 

intilliggande fjällterräng samt med liftar och backar varvid 

antalet biltransporter kan minimeras. 
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Inga miljökvalitetsnormer eller riktvärden för buller bedöms 
överskridas vid ett genomförande av planen. 
 

Detaljplanens 
konsekvenser och 
inverkan på miljön 

Detaljplanens påverkan på omgivningen bedöms inte vara 

av den grad att en separat miljökonsekvensbeskrivning enligt 

PBL 4:34 behöver upprättas. 

Nedan beskrivs konsekvenserna av planes genomförande, 

för att belysa hur exploateringen enligt den aktuella detalj-

planen direkt eller indirekt påverkar olika förhållanden. 

 Naturmiljö 

Naturmark tas i anspråk för genomförande av planförslaget. 

Områden som föreslås tas i anspråk för ny bebyggelse 

inrymmer inga särskilt utpekade naturvärden i enlighet med 

utförd naturvärdesinventering. Exploateringen bedöms 

därmed inte innebära någon negativ påverkan på värdefull 

naturmiljö. 

 Boendemiljö 

Planförslaget medför en ökning av antalet personer med 

ca 370 st. Planen resulterar därför i en ökning av trafik-

alstringen med ca 150 fordon/dygn. Den planerade fritids-

bebyggelsen kommer också att ha mycket nära gång- och 

skidkontakt med intilliggande fjällterräng sam med liftar och 

backar varvid antalet biltransporter kan minimeras. 

 Effekter under byggtiden 

Störningar under byggtiden kan uppstå för närboende, 

främst i form av buller. Dessa störningar bedöms bli förhåll-

andevis begränsade eftersom byggnationerna främst sker 

under lågsäsong då intilliggande stugor är lågt nyttjade. 
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PLANGENOMFÖRANDE 

Organisatoriska 

frågor 

 

Planprocessen Detaljplanen har varit på samråd 11 september-18 oktober 

2019. Därefter har detaljplanen legat vilande i avvaktan på 

att avloppskapaciteten ska klarläggas för anslutning av plan-

området till Sälfjällets reningsverk. Detaljplanen beräknas 

kunna gå ut på granskning våren/sommaren 2022 för att 

antas under vintern/våren 2023. 

Huvudman Kommunen är inte huvudman för den allmänna platsmarken 

angränsande till planområdet. Inom Sälenfjällen sker 

exploateringar i huvudsak för fritidsändamål och därmed 

förenad verksamhet varför kommunen anser att kommunen 

inte skall vara huvudman för den allmänna platsmarken. 

Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga 

kraft. 

Markägoförhållanden Inom planområdet ligger del av fastigheten Västra Sälen 

4:12, 5:3 och 7:247 samt hela fastigheten Västra Sälen 4:41, 

vilka ägs av Skistar AB. Planområdet omfattar även hela 

fastigheten Västra Sälen 4:31 som ägs av BRF Gula byn. 

Avtal I de fall reglering av ekonomiska mellanhavanden för 

genomförandeåtgärder krävs, kommer exploatören att 

teckna erforderliga avtal med berörda parter. 

Ansvarsfördelning  

Teknisk försörjning VAMAS kommer att bygga ut och äga vatten- och spillvatten-

ledningsnätet fram till fastighetsgränser (tomtgränser) i 

området eftersom planområdet kommer att ingå i verksam-

hetsområde för kommunalt spillvatten. Exploatören bygger 

VA-installationer inom respektive fastighet. 

Dagvatten hanteras lokalt. Inget dagvattennät planeras 

byggas inom planområdet. 

Samordning mellan exploatören och VAMAS förutsätts ske 

vad gäller anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät. 

Kostnadsåtaganden, tidpunkter för olika slags anläggnings-
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arbeten, krav på ritningar, besiktningar av utförda anlägg-

ningar m.m. förutsätts regleras i erforderlig mån i avtal 

mellan VAMAS och exploatören. 

Vägar och parkeringar Skistar AB bygger erforderliga gemensamma vägar och 

parkeringar inom planområdet. 

Gemensamhets-

anläggning och avtal 

Nya gatuområden inom planområdet föreslås införlivas i 

GA:40 som består av befintliga lokalgator och parkerings-

platser. Ga:40 kan därmed behöva omprövas. 

Nya parkeringsområden inom kvartersmark för parkering (P) 

kommer att ägas av Skistar och där avtal tecknas med 

respektive fastighetsägare för nya bostadsfastigheter om 

upplåtelse av antal parkeringsplatser. 

Naturmark inom planområdet föreslås införlivas i Ga:42 som 

består av grönområden. Ga:42 kan därmed behöva om-

prövas. Del av Ga:42 kan också behöva upphävas där mark 

föreslås för bostäder och parkering. Enligt 40 a § anlägg-

ningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belast-

ning av en gemensamhetsanläggning betala ersättning till de 

fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen om det 

uppkommer en skada. 

Fastigheterna som skapas inom planområdet ansluts till 

Västra Sälen ga:39 (Hemfjällsvägen och gång- och skid-

stråk). Detaljplanen kan föranleda justering av andelstal i 

gemensamhetsanläggningen. Nybildade fastigheter kommer 

att erhålla andelstal i ga:39 i samband med avstyckning. 

Ändring av en gemensamhetsanläggnings omfattning eller 

andelstal genomförs av Lantmäteriet i en lantmäteri-

förrättning. 
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Fastighetsrättsliga 

frågor 

 

Fastighetsbildning Planområdet kommer att fastighetsbildas till flera nya 

fastigheter för bostadsändamål (BO) genom avstyckning och 

fastighetsreglering av delar av fastigheterna Västra Sälen 

4:12, 4:31 samt 4:41 och 7:247. Samtliga berörda fastigheter 

ägs av Skistar AB med undantag av Västra Sälen 4:31 som 

ägs av BRF Gula byn. Nu aktuell detaljplan tas fram av 

Skistar AB i dialog med BRF Gula byn. Nedanstående tabell 

redovisar vilka fastigheter som tillförs mark och vilka som 

avstår. 

Fastighet Erhåller mark Avstår mark 

Ny fastighet öster om 
Västra Sälen 4:31 (BO) 

1070 + 2044 + 
1133 m2 

 

Västra Sälen 7:247  1070 m2 

Västra Sälen 4:12  2044 m2 

Västra Sälen 4:31  1133 m2 

Ny fastighet norr om  
Västra Sälen 4:68 (BO)  

504 m2  

Västra Sälen 4:41  504 m2 

Ny fastighet söder om 
Västra Sälen 4:68 (BO) 

1716 m2  

Västra Sälen 4:12  1716 m2 

Ny fastighet sydväst om 
Västra Sälen 4:31 

1196 + 1063 m2  

Västra Sälen 4:12  1196 m2 

Västra Sälen 7:247  1063 m2 

Västra Sälen 4:12  
(del av N1) 

1126 m2  

Västra Sälen 4:31  1126 m2 
 

 

Markreservat för 

gemensamhetsanlägg-

ning eller servitut 

avseende väg (g1) 

 

Ett område för markreservat har utlagts för befintlig tillfarts-

väg (g1) som passerar genom planområdet för att säkra 

tillgängligheten till Gula byn och föreslagen ny bebyggelse i 

sydväst. 

Ett område för markreservat har också utlagts för befintlig 

tillfartsväg (g1) i planområdets norra del för att säkra tillgäng-

ligheten till befintliga Ski Apartments samt omkringliggande 

föreslagen ny bebyggelse. 
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Servitut Servitut behöver tillskapas för befintliga och nya ledningar. 

Exploatören ska se till att servitut för ledningar skrivs in i 

Lantmäteriets fastighetsregister för de fastigheter som ska 

belastas av u-område. 

Lantmäterikostnader Exploatören initierar och står för lantmäterikostnader i 

samband med utbyggnad av planområdet med undantag av 

område för ny bebyggelse väster om Gula byn där BRF Gula 

byn ansvarar. 

Fastighetsredovisning, 

grundkarta 

En grundkarta har upprättats av Malung-Sälens kommun och 

fastighetsförteckning har upprättats av Metria. Dessa 

handlingar ligger som grund för samråd och granskning. 

MEDVERKANDE 

TJÄNSTEMÄN 

Planförslaget har upprättats av planeringsarkitekt Marina 

Fyhr och planarkitekt Mathias Westin på uppdrag av Skistar 

AB. Under planarbetets gång har samråd skett med plan-

arkitekt Ronja Backsell och stadsarkitekt Tomas Johnsson 

på Malung-Sälens kommun. 

Mavacon AB i Falun 

 

Marina Fyhr 
Planeringsarkitekt 
 

 

 Instans Datum 

Beslut om samråd BN 2018-03-15 
Antagen   
Vunnit laga kraft   

 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-03-07 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 55 
Hemställan om fastighetsöverlåtelse, Lärkan 2 (KS/2022:618) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Fastigheten Lärkan 2 säljs för 1 000 kronor till Malungshem AB. 
2. Chefen för service- och teknik uppdras att genomföra försäljningen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Malungshem AB har inkommit med förfrågan om att förvärva Lärkan 2, 
tidigare simhallen Skinnarbadet samt badmästarvillan, till priset av 1 000 kr. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-10-18 § 328 att sälja 
Lärkan 2 till Malungshem AB till priset av 1 000 kronor.  
 
Lärkan 2 består av två byggnader varav en (fd badhuset) inrymmer gamla 
simhallen och kommunala tvätten. Den andra (badmästarvillan) inrymmer 
två lägenheter för uthyrning. Malungshem avser att bygga om norra delen 
av fd badhuset till verksamhetslokal för Malungshem. Södra delen av fd 
badhuset, bestående av två plan, föreslår Malungshem att det tecknas 
nyttjanderättsavtal med Malung-Sälens kommun för endera båda vånings- 
planen eller den del som nyttjas för kommunal tvätteriverksamhet.  
 
Nyttjanderättsavtalet för tvätteriverksamheten föreslås vara på obestämd 
tid (tills vidare) och endast kunna sägas upp av nyttjanderättsinnehavaren 
Malung-Sälens kommun. Uppsägningstiden föreslås vara 12 månader. 
Ingen kostnad ska utgå för nyttjanderätten. Drift och underhållande för 
tvätteriverksamheten och tillhörande avtalad byggnadsdel föreslås 
bekostas av Malung-Sälens kommun. Malungshem har för avsikt att teckna 
nya separata anslutningar för el, fjärrvärme och VA till södra delen och 
badmästarvillan. Befintliga el-, fjärrvärme- och VA-avtal kommer fortsatt 
tillhöra och bekostas av Malung-Sälens kommun.  
 
Vid en försäljning av fastigheten Lärkan 2 beräknas nettokostnad, inklusive 
avskrivningar, för fastighetsenheten inom service- och teknik minska med 
cirka 300 000 kr beräknat på 2021 års prisnivå. Kvarstående nettokostnad 
för drift och underhåll beräknas till 500 000 kronor i 2021 års prisnivå för 
fastighetsenheten. Detta avser för närvarande ofördelade nettokostnader 
avhängigt kommunala tvätten. Därtill kommer ökade energikostnader med 
anledning av rådande läge för el, VA, fjärrvärme och olja för den 
kommunala tvätten, bland annat beräknas el-kostnaderna öka med cirka 
350 000 kronor.  
 
Bokfört värde för fastigheten Lärkan 2 uppgår till 2 891 000 kronor per 
31 december 2022. Föreslagen köpeskilling 1 000 kronor medför, vid 
försäljningen en, reaförlust (nedskrivning) med 2 890 tkr. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten Lärkan 2 för 1 000 kronor 
till Malungshem AB. Under förutsättning att beslut om försäljning fattas 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-03-07 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

föreslås kommunstyrelsen ge chef för service och teknik uppdrag att teckna 
nyttjanderättsavtal med Malungshem AB för södra delen av fd simhallen. 
 
Kommunstyrelsen 2022-11-01 § 174 återremitterade ärendet till service- 
och teknikförvaltningen med motiveringen att ett förslag till avtal ska tas 
fram som ska innehålla enbart hyra för den kommunala tvätten. 
Uppgörelsen ska vara kostnadseffektiv för hela kommunkoncernen. 
 
Dagens sammanträde 
Thomas Ericsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Hemställan om fastighetsöverlåtelse av Lärkan 2 
 
Beslutet skickas till 
Chef för service- och teknik 
Ekonomichef 
Markingenjör 
Malungshem AB 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-28 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 59 
Hemställan om fastighetsöverlåtelse, Lärkan 2 (KS/2022:618) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Fastigheten Lärkan 2 säljs för 1 000 kronor till Malungshem AB. 
2. Chefen för service- och teknik uppdras att genomföra försäljningen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Malungshem AB har inkommit med förfrågan om att förvärva Lärkan 2, 
tidigare simhallen Skinnarbadet samt badmästarvillan, till priset av 1 000 kr. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-10-18 § 328 att sälja 
Lärkan 2 till Malungshem AB till priset av 1 000 kronor.  
 
Lärkan 2 består av två byggnader varav en (fd badhuset) inrymmer gamla 
simhallen och kommunala tvätten. Den andra (badmästarvillan) inrymmer 
två lägenheter för uthyrning. Malungshem avser att bygga om norra delen 
av fd badhuset till verksamhetslokal för Malungshem. Södra delen av fd 
badhuset, bestående av två plan, föreslår Malungshem att det tecknas 
nyttjanderättsavtal med Malung-Sälens kommun för endera båda vånings- 
planen eller den del som nyttjas för kommunal tvätteriverksamhet.  
 
Nyttjanderättsavtalet för tvätteriverksamheten föreslås vara på obestämd 
tid (tills vidare) och endast kunna sägas upp av nyttjanderättsinnehavaren 
Malung-Sälens kommun. Uppsägningstiden föreslås vara 12 månader. 
Ingen kostnad ska utgå för nyttjanderätten. Drift och underhållande för 
tvätteriverksamheten och tillhörande avtalad byggnadsdel föreslås 
bekostas av Malung-Sälens kommun. Malungshem har för avsikt att teckna 
nya separata anslutningar för el, fjärrvärme och VA till södra delen och 
badmästarvillan. Befintliga el-, fjärrvärme- och VA-avtal kommer fortsatt 
tillhöra och bekostas av Malung-Sälens kommun.  
 
Vid en försäljning av fastigheten Lärkan 2 beräknas nettokostnad, inklusive 
avskrivningar, för fastighetsenheten inom service- och teknik minska med 
cirka 300 000 kr beräknat på 2021 års prisnivå. Kvarstående nettokostnad 
för drift och underhåll beräknas till 500 000 kronor i 2021 års prisnivå för 
fastighetsenheten. Detta avser för närvarande ofördelade nettokostnader 
avhängigt kommunala tvätten. Därtill kommer ökade energikostnader med 
anledning av rådande läge för el, VA, fjärrvärme och olja för den 
kommunala tvätten, bland annat beräknas el-kostnaderna öka med cirka 
350 000 kronor.  
 
Bokfört värde för fastigheten Lärkan 2 uppgår till 2 891 000 kronor per 
31 december 2022. Föreslagen köpeskilling 1 000 kronor medför, vid 
försäljningen en, reaförlust (nedskrivning) med 2 890 tkr. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten Lärkan 2 för 1 000 kronor 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-28 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

till Malungshem AB. Under förutsättning att beslut om försäljning fattas 
föreslås kommunstyrelsen ge chef för service och teknik uppdrag att teckna 
nyttjanderättsavtal med Malungshem AB för södra delen av fd simhallen. 
 
Kommunstyrelsen 2022-11-01 § 174 återremitterade ärendet till service- 
och teknikförvaltningen med motiveringen att ett förslag till avtal ska tas 
fram som ska innehålla enbart hyra för den kommunala tvätten. 
Uppgörelsen ska vara kostnadseffektiv för hela kommunkoncernen. 
 
Dagens sammanträde 
Ekonomichefen och chef för service- och teknik föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastigheten 
Lärkan 2 säljs för 1 000 kronor till Malungshem AB samt att chefen för 
service- och teknik uppdras att genomföra försäljningen. 
 
Beslutsunderlag 
Hemställan om fastighetsöverlåtelse av Lärkan 2 
 
Beslutet skickas till 
Chef för service- och teknik 
Ekonomichef 
Markingenjör 
Malungshem AB 
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KÖPEAVTAL 
 

 

Säljare: Malung-Sälens kommun  212000-2148  

Box 14 

782 21 Malung 

 

överlåter och försäljer härmed till  

 

Köpare: Malungshem AB  556015-8239 

 Box 115 

 782 23  Malung 

 

 

Fastigheten: Malung-Sälen LÄRKAN 2  

med adress: Lim Olles väg 2A, Lim Olles väg 2B och 

Lillmogatan 1, 782 31 Malung 

 

för en överenskommen köpeskilling av 

 

Kronor: ---EttTusen--- 1.000:- 

 

och på följande villkor i övrigt: 

 

 

1 §.  TILLTRÄDE 

 

Fastigheten tillträdes senast 60 dagar efter att villkoren i 7 § är uppfyllda. 

 

 

2 §.  KÖPESKILLINGENS ERLÄGGANDE 

 

Kontant på tillträdesdagen    kr 1.000:- 
(gm insättande till säljarens anvisade kontot)  

 

 

3 §.  INTÄKTER/KOSTNADER 

 

Från och med tillträdesdagen svarar köparen för alla kostnader på den förvärvade fastigheten 

och äger härför åtnjuta all avkastning. Köparen svarar för kostnader för lagfart och ev.  

inteckningskostnad. 

 



2 

 

 

 

4 §.  HÄVNING OCH SKADESTÅND 

 

Om köparen underlåter att erlägga köpeskillingen i rätt tid äger säljaren rätt att häva köpet och 

kräva dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. Motsvarande rätt tillkommer köparen om säljaren 

inte fullföljer sina åtaganden enligt detta köpeavtal. 

 

 

5 §.  INTECKNINGAR / INSKRIVNINGAR MM 

 

Fastigheten är fri från penninginteckningar. Fastigheten omfattas av två byggnadsplaner enligt 

nedan: 

 

 
  

Köparen är medveten om att nämnda rättigheter/belastningar gäller på samma villkor som för 

säljaren. Köparen övertar från och med tillträdesdagen de åtaganden som följer med 

rättigheterna/belastningarna. 

 

 

6 §.  NYTTJANDERÄTT 

 

Parterna har i separat avtal överenskommit att säljaren har nyttjanderätt att bedriva tvätteri-  

verksamhet i del av fastigheten Lärkan 2. Se vidare bifogat ”Avtal för verksamhet och 

byggnadsdel Lärkan 2”. En förutsättning för denna överlåtelses giltighet är att även bilagt 

nyttjanderättsavtal godkännes av parterna. 

 

 

7 §.  GODKÄNNANDE 

 

Parterna är medvetna om att detta avtals giltighet är beroende av 

 

att Kommunfullmäktige godkänner överlåtelsen 

 

att den nya Detaljplanen godkänns.  

 

Skulle Kommunfullmäktigegodkännande inte erhållas eller att den nya detaljplanen inte blir 

godkänd, skall parternas prestationer återgå utan någon som helst vederlagsskyldighet för 

någondera parten. 
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8 §  OBJEKTET 

 

Fastigheten är taxerad som dels Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning, typkod 824 

och dels Småhusenhet, bebyggd, typkod 220. Taxeringsvärdet för småhusenheten är totalt 

273.000 kr. Köparen har besiktat fastigheten och dess tillbehör och är införstådd med 

fastighetens fysiska skick och införstådd med de fel och brister som den har liksom de 

kostnader ett förvärv medför och förklarar sig till alla delar nöjd med förvärvet.  

 

 

9 §.  KÖPEBREV 

 

När villkoren i 7 § är uppfyllda skall köpebrev utfärdas skall säljaren överlämna ett kvitterat 

köpebrev så snart köpeskillingen är erlagd till av säljaren anvisat konto. 

 

 

10 §.   ANTAL    

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav säljare och köpare tagit var sitt. 
 

 

Bilagor:  

Lantmäteriets fastighetsinfo Malung-Sälen  

Karta 

Registreringsbevis Malungshem Aktiebolag 

Firmatecknare Malung-Sälens kommun 

Avtal för verksamhet och byggnadsdel Lärkan 2 

 

 

Malung       / 2023 

 

 

Malung-Sälen kommun, gm Malungshem AB, gm 

 

 

 

_________________________________ ________________________________  

Mikael Östling Hans Unander  

 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

Henrik Johnsson Jonas Larsson 

 

 

Ovanstående parters namnteckningar bevittnas: 

 

 

 

________________________________ ________________________________ 

 































 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-01 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 174 
Hemställan om fastighetsöverlåtelse, Lärkan 2 (KS/2022:618) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras till service- och teknikförvaltningen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Malungshem AB har inkommit med förfrågan om att förvärva Lärkan 2, 
tidigare simhallen Skinnarbadet samt badmästarvillan, till priset av 1 000 kr. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-10-18 § 328 att sälja 
Lärkan 2 till Malungshem AB till priset av 1 000 kronor.  
 
Lärkan 2 består av två byggnader varav en (fd badhuset) inrymmer gamla 
simhallen och kommunala tvätten. Den andra (badmästarvillan) inrymmer 
två lägenheter för uthyrning. Malungshem avser att bygga om norra delen 
av fd badhuset till verksamhetslokal för Malungshem. Södra delen av fd 
badhuset, bestående av två plan, föreslår Malungshem att det tecknas 
nyttjanderättsavtal med Malung-Sälens kommun för endera båda vånings- 
planen eller den del som nyttjas för kommunal tvätteriverksamhet.  
 
Nyttjanderättsavtalet för tvätteriverksamheten föreslås vara på obestämd 
tid (tills vidare) och endast kunna sägas upp av nyttjanderättsinnehavaren 
Malung-Sälens kommun. Uppsägningstiden föreslås vara 12 månader. 
Ingen kostnad ska utgå för nyttjanderätten. Drift och underhållande för 
tvätteriverksamheten och tillhörande avtalad byggnadsdel föreslås 
bekostas av Malung-Sälens kommun. Malungshem har för avsikt att teckna 
nya separata anslutningar för el, fjärrvärme och VA till södra delen och 
badmästarvillan. Befintliga el-, fjärrvärme- och VA-avtal kommer fortsatt 
tillhöra och bekostas av Malung-Sälens kommun.  
 
Vid en försäljning av fastigheten Lärkan 2 beräknas nettokostnad, inklusive 
avskrivningar, för fastighetsenheten inom service- och teknik minska med 
cirka 300 000 kr beräknat på 2021 års prisnivå. Kvarstående nettokostnad 
för drift och underhåll beräknas till 500 000 kronor i 2021 års prisnivå för 
fastighetsenheten. Detta avser för närvarande ofördelade nettokostnader 
avhängigt kommunala tvätten. Därtill kommer ökade energikostnader med 
anledning av rådande läge för el, VA, fjärrvärme och olja för den 
kommunala tvätten, bland annat beräknas el-kostnaderna öka med cirka 
350 000 kronor.  
 
Bokfört värde för fastigheten Lärkan 2 uppgår till 2 891 000 kronor per 
31 december 2022. Föreslagen köpeskilling 1 000 kronor medför, vid 
försäljningen en, reaförlust (nedskrivning) med 2 890 tkr. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten Lärkan 2 för 1 000 kronor 
till Malungshem AB. Under förutsättning att beslut om försäljning fattas 
föreslås kommunstyrelsen ge chef för service och teknik uppdrag att teckna 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-01 2

 
Justerare Utdragsbestyrkande

nyttjanderättsavtal med Malungshem AB för södra delen av fd simhallen. 
 
Dagens sammanträde 
Ekonomichefen och chef för service- och teknik föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet till service- 
och teknikförvaltningen. Ett förslag till avtal ska tas fram som ska innehålla 
enbart hyra för den kommunala tvätten. Uppgörelsen ska vara 
kostnadseffektiv för hela kommunkoncernen. 
 
Beslutsunderlag 
Hemställan om fastighetsöverlåtelse av Lärkan 2 
 
Beslutet skickas till 
Chef för service- och teknik 
Ekonomichef 
Markingenjör 
Malungshem AB 
 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-18 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 328 
Hemställan om fastighetsöverlåtelse, Lärkan 2 (KS/2022:618) 
 
Arbetsutskottets beslut 
1. Chefen för service- och teknik tillsammans med ekonomichef uppdras 

presentera förslag till beslut med inriktningen att sälja Lärkan 2 till 
Malungshem AB, med beslutsunderlag, på kommunstyrelsens 
sammanträde 1 november.  

2. Chef för service- och teknik uppdras i dialog med Malungshem ta fram 
förslag till avtal avseende den kommunala tvätten i Lärkan 2. 

 
Beskrivning av ärendet 
Malungshem AB har inkommit med förfrågan om att förvärva Lärkan 2, 
tidigare simhallen Skinnarbadet samt badmästarvillan till priset av 1 000 kr. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås ge inriktningsbeslut om politisk 
vilja före vidare handläggning.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta om inriktningsbeslut att 
sälja/ inte sälja fastigheten Lärkan 2 till Malungshem AB. Under 
förutsättning att inriktningsbeslut är försäljning av fastigheten uppdrar 
kommunstyrelsens arbetsutskott till chefen för service- och teknik 
tillsammans med ekonomichef att presentera förslag till beslut på 
kommunstyrelsen sammanträde 1 november.  
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att chefen för service- och 
teknik tillsammans med ekonomichef uppdras presentera förslag till beslut 
med inriktningen att sälja Lärkan 2 till Malungshem AB, med 
beslutsunderlag, på kommunstyrelsens sammanträde 1 november samt att 
chef för service- och teknik uppdras i dialog med Malungshem ta fram 
förslag till avtal avseende den kommunala tvätten i Lärkan 2. 
 
Beslutsunderlag 
Hemställan om fastighetsöverlåtelse av Lärkan 2 
 
Beslutet skickas till 
Chef för service- och teknik 
Ekonomichef 
Malungshem 
 
 
 
 
 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2022-10-28 1

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

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

 
 
 
Dnr KS/2022:618  
 
Försäljning av Lärkan 2 (Skinnarbadet och badmästarvillan) - 
fastighetsöverlåtelse till Malungshem AB 
 
Förslag till beslut 

1. Fastigheten Lärkan 2 försäljs till Malungshem AB för köpesumma 
1 000 kronor. 

2. Chef för service och teknik uppdras teckna nyttjanderättsavtal med 
Malungshem AB. 

 
Beskrivning av ärendet 
Malungshem AB har inkommit med förfrågan om att förvärva Lärkan 2, 
tidigare simhallen Skinnarbadet samt badmästarvillan, till priset av 1 000 kr. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-10-18 § 328 att sälja 
Lärkan 2 till Malungshem AB till priset av 1 000 kronor.  
 
Lärkan 2 består av två byggnader varav en (fd badhuset) inrymmer gamla 
simhallen och kommunala tvätten. Den andra (badmästarvillan) inrymmer 
två lägenheter för uthyrning. Malungshem avser att bygga om norra delen av 
fd badhuset till verksamhetslokal för Malungshem. Södra delen av fd 
badhuset, bestående av två plan, föreslår Malungshem att det tecknas 
nyttjanderättsavtal med Malung-Sälens kommun för endera båda vånings- 
planen eller den del som nyttjas för kommunal tvätteriverksamhet.  
 
Nyttjanderättsavtalet för tvätteriverksamheten föreslås vara på obestämd tid 
(tills vidare) och endast kunna sägas upp av nyttjanderättsinnehavaren 
Malung-Sälens kommun. Uppsägningstiden föreslås vara 12 månader. 
Ingen kostnad ska utgå för nyttjanderätten. Drift och underhållande för 
tvätteriverksamheten och tillhörande avtalad byggnadsdel föreslås bekostas 
av Malung-Sälens kommun. Malungshem har för avsikt att teckna nya 
separata anslutningar för el, fjärrvärme och VA till södra delen och 
badmästarvillan. Befintliga el-, fjärrvärme- och VA-avtal kommer fortsatt 
tillhöra och bekostas av Malung-Sälens kommun.  
 
Vid en försäljning av fastigheten Lärkan 2 beräknas nettokostnad, inklusive 
avskrivningar, för fastighetsenheten inom service- och teknik minska med 
cirka 300 000 kr beräknat på 2021 års prisnivå. Kvarstående nettokostnad 
för drift och underhåll beräknas till 500 000 kronor i 2021 års prisnivå för 
fastighetsenheten. Detta avser för närvarande ofördelade nettokostnader 
avhängigt kommunala tvätten. Därtill kommer ökade energikostnader med 
anledning av rådande läge för el, VA, fjärrvärme och olja för den kommunala 
tvätten, bland annat beräknas el-kostnaderna öka med cirka 350 000 kronor.  
 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2022-10-28 2

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

Bokfört värde för fastigheten Lärkan 2 uppgår till 2 891 000 kronor per 
31 december 2022. Föreslagen köpeskilling 1 000 kronor medför, vid 
försäljningen en, reaförlust (nedskrivning) med 2 890 tkr. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten Lärkan 2 för 1 000 kronor till 
Malungshem AB. Under förutsättning att beslut om försäljning fattas föreslås 
kommunstyrelsen ge chef för service och teknik uppdrag att teckna 
nyttjanderättsavtal med Malungshem AB för södra delen av fd simhallen. 
 
Beslutsunderlag 
Hemställan om fastighetsöverlåtelse av Lärkan 2 
 
Beslutet skickas till 
Chef för service- och teknik 
Ekonomichef 
Malungshem AB 
 
 
  



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2022-10-12 1

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

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

 
 
 
Dnr KS/2022:618  
 
Försäljning av Lärkan 2 (Skinnarbadet och badmästarvillan)  
 
Förslag till beslut 

1. Inriktningsbeslut att sälja/ inte sälja Lärkan 2 till Malungshem AB 
 
Förslag till beslut vid beslut om försäljning 

2. Chefen för service- och teknik tillsammans med ekonomichef 
uppdras presentera förslag till beslut med beslutsunderlag på 
kommunstyrelsens sammanträde 1 november.  

3. Chef för service- och teknik uppdras i dialog med Malungshem ta 
fram förslag till avtal avseende den kommunala tvätten i Lärkan 2. 

 
Beskrivning av ärendet 
Malungshem AB har inkommit med förfrågan om att förvärva Lärkan 2, 
tidigare simhallen Skinnarbadet samt badmästarvillan till priset av 1 000 kr. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås ge inriktningsbeslut om politisk 
vilja före vidare handläggning.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta om inriktningsbeslut att 
sälja/ inte sälja fastigheten Lärkan 2 till Malungshem AB. Under förutsättning 
att inriktningsbeslut är försäljning av fastigheten uppdrar kommunstyrelsens 
arbetsutskott till chefen för service- och teknik tillsammans med ekonomichef 
att presentera förslag till beslut på kommunstyrelsen sammanträde 1 
november.  
 
Beslutsunderlag 
Hemställan om fastighetsöverlåtelse av Lärkan 2 
 
Beslutet skickas till 
Chef för service- och teknik 
Ekonomichef 
Malunghsem 
 
  





 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-03-07 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 56 
Informationssäkerhetspolicy Malung-Sälens kommun 
(KS/2023:117) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Informationssäkerhetspolicy fastställs enligt bifogat dokument. 
 
Beskrivning av ärendet 
Informationssäkerhetspolicyn från 2008 har reviderats. 
 
I och med detta beslut om ny informationssäkerhetspolicy upphör den 
gamla att gälla. 
 
Dagens sammanträde 
IT-chefen föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Informationssäkerhetspolicy Malung-Sälens kommun 
 
Beslutet skickas till 
IT-chef 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-28 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 67 
Informationssäkerhetspolicy Malung-Sälens kommun 
(KS/2023:117) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
Informationssäkerhetspolicy fastställs enligt bifogat dokument. 
 
Beskrivning av ärendet 
Informationssäkerhetspolicyn från 2008 har reviderats. 
 
I och med detta beslut om ny informationssäkerhetspolicy upphör den 
gamla att gälla. 
 
Dagens sammanträde 
IT-chefen föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Informationssäkerhetspolicy Malung-Sälens kommun 
 
Beslutet skickas till 
IT-chef 
 
 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2023-02-20 1

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

IT enheten  Kommunstyrelsen  
Mia Hagström   
mia.hagstrom@malung-salen.se   
   
Dnr KS/2023:xxxx  

 
 
Tjänsteutlåtande styrdokument Informationssäkerhetspolicy 
 
 
Förslag till beslut 
Fastställ/besluta informationssäkerhetspolicy enligt bifogat dokument. 
 
Beskrivning av ärendet 
Informationssäkerhetspolicyn från 2008 har reviderats. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
It-chefen  
Kanslichefen 
Nämndskansliet 
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Informationssäkerhetspolicy 
 
Informationssäkerhetspolicyn utgör kommunens viljeyttring och övergripande mål för 
informationssäkerhet inom Malung-Sälens kommun.  
 
Information är en viktig tillgång i en organisation och utgör en förutsättning för att bedriva 
verksamhet. Informationssäkerhet är både kunskap om vilken information som hanteras i 
verksamheten samt de åtgärder som vidtas för att säkerställa att informationen har ett adekvat 
skydd. Skyddet finns för att hindra att information förvanskas, läcker ut, förstörs eller inte är 
tillgänglig när så behövs, för att säkerställa kommunens kontinuitet och medborgarnas integritet.   
 
Övergripande mål med informationssäkerhetsarbetet i Malung-Sälens kommun:  
 Information finns tillgänglig när och där den behövs  
 Informationen är och förblir riktig  
 Informationen är endast tillgänglig för den som är behörig att ta del av den   
 Hanteringen av information är spårbar  

 
Informationssäkerhetsarbete är ett systematiskt arbete med syfte att säkerställa att externa krav 
som lagstiftning, förordningar, föreskrifter och avtal efterlevs. Detta skapar en robust, säker, effektiv 
och tillförlitlig informationshantering i hela organisationen.  
 
Informationssäkerhet begränsas inte till information i IT-system utan omfattar information i alla dess 
former, oavsett hur den lagras, bearbetas eller kommuniceras, exempelvis i pappersform, lagrad 
elektroniskt eller yttras i en konversation. Allt som innehåller eller bär på information är en 
informationstillgång vilken omfattas av Malung-Sälens kommuns informationssäkerhet, utan 
undantag.   

 
Malung-Sälens kommun ska eftersträva en god informationssäkerhetskultur där alla i organisationen 
har kunskap om och förståelse för behoven av säker informationshantering. Ansvaret för 
informationssäkerhet följer verksamhetsansvaret och alla som i någon utsträckning hanterar 
informationstillgångar har ett ansvar att upprätthålla informationssäkerheten.  
 
Informationssäkerhetsarbetet bygger på att verksamheten genomför informationssäkerhetsanalyser 
i samband med utveckling eller förändring av verksamheten. Syftet med analyserna är att öka 
kunskapen och förståelsen över vilken information som verksamheten hanterar. Analyserna ligger till 
grund för åtgärder som vidtas i fortsatta arbetet, exempelvis i samband med: 
 Anskaffning av IT-system, programvara och molntjänst 
 Införandet av en ny, förändring av en befintlig eller ändrad användning av en 

informationstillgång 
 Förändring av verksamhetsprocess 
 Verksamhetsutvecklingsprojekt 
 Organisationsförändring 

 
För att ge mer specifik vägledning kring IT- och informationssäkerhet finns riktlinjer: 
 Riktlinje för informationssäkerhet (inkl. informationssäkerhetsklassning) 
 Riktlinje säkerhetsklassificerade handlingar 
 Riktlinje för användning av digitala resurser 
 Riktlinje för e-post



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-03-07 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 57 
Riktlinje för e-post Malung-Sälens kommun (KS/2023:119) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Riktlinje för e-post fastställs enligt bifogat dokument. 
 
Beskrivning av ärendet 
Följande styrdokument från 2008 har reviderats: 

 Informationssäkerhetsinstruktion ANVÄNDARE 
 Informationssäkerhetsinstruktion FÖRVALTNING 
 Informationssäkerhetsinstruktion KONTINUITET & DRIFT 

 
Dokumentens struktur och uppdelning har förändrats varför flera av 
styrdokumenten har bytt namn. 
 
I och med detta beslut om riktlinje för e-post och revidering av 
Informationssäkerhetsinstruktion ANVÄNDARE, 
Informationssäkerhetsinstruktion FÖRVALTNING och 
Informationssäkerhetsinstruktion KONTINUITET & DRIFT upphör de gamla 
dokumenten att gälla. 
 
Dagens sammanträde 
IT-chefen föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Riktlinje för e-post Malung-Sälens kommun 
 
Beslutet skickas till 
IT-chef 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-28 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 68 
Riktlinje för e-post Malung-Sälens kommun (KS/2023:119) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Riktlinje för e-post fastställs enligt bifogat dokument. 
 
Beskrivning av ärendet 
Följande styrdokument från 2008 har reviderats: 

 Informationssäkerhetsinstruktion ANVÄNDARE 
 Informationssäkerhetsinstruktion FÖRVALTNING 
 Informationssäkerhetsinstruktion KONTINUITET & DRIFT 

 
Dokumentens struktur och uppdelning har förändrats varför flera av 
styrdokumenten har bytt namn. 
 
I och med detta beslut om riktlinje för e-post och revidering av 
Informationssäkerhetsinstruktion ANVÄNDARE, 
Informationssäkerhetsinstruktion FÖRVALTNING och 
Informationssäkerhetsinstruktion KONTINUITET & DRIFT upphör de gamla 
dokumenten att gälla. 
 
Dagens sammanträde 
IT-chefen föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Riktlinje för e-post Malung-Sälens kommun 
 
Beslutet skickas till 
IT-chef 
 
 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2023-02-20 1
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IT enheten  Kommunstyrelsen  
Mia Hagström   
mia.hagstrom@malung-salen.se   
   
Dnr KS/2023:  

 
 
Tjänsteutlåtande styrdokument Riktlinje för e-post 
 
 
Förslag till beslut 
Fastställ/besluta Riktlinje för e-post enligt bifogat dokument. 
 
Beskrivning av ärendet 
Följande styrdokument från 2008 har reviderats: 

 Informationssäkerhetsinstruktion ANVÄNDARE 
 Informationssäkerhetsinstruktion FÖRVALTNING 
 Informationssäkerhetsinstruktion KONTINUITET & DRIFT 

 
Dokumentens struktur och uppdelning har förändrats varför flera av styrdokumenten 
har bytt namn. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
It-chefen  
Kanslichefen 
Nämndskansliet 
 



 
 
 

 

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

 

Riktlinje för e-post  
 

Inledning 
Alla inom Malung-Sälens kommun ska använda sig av det e-postsystem som tillhandahålls av 
kommunen när e-post skickas i tjänsten, både vid intern och extern kommunikation. 

E-post ska hanteras på ett gemensamt, tydligt och effektivt sätt som följer gällande regelverk. 
Regelverket har sin grund i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, 
förvaltningslagen samt arkivlagen. Utöver nämnda lagar kompletteras dessa med regelverk för 
behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU2016/679). 

 Alla inom Malung-Sälens kommun är ansvariga för att löpande öppna och läsa inkommande 
e-post och hantera den inom skälig tid. Verksamhetens art styr vad skälig tid innebär och 
detta regleras i den egna organisationen. 

 E-postadressen får endast användas för tjänsteutövning, ex. privat bruk i webbtjänster och 
på webbsidor är inte tillåten. 

 Den enskilda medarbetaren är ansvarig för att hantera sin e-post enligt gällande regelverk, 
ex. gallring (radering), diarieföring samt kontinuerlig arkivering. 

 Det är inte tillåtet att skicka e-post som strider mot svensk lagstiftning, ex. politisk, religiös, 
rasistisk propaganda eller med sexistiskt innehåll. 

 Var observant och klicka inte på länkar och fyll inte i efterfrågade uppgifter på webbsidor 
utan att veta att källan är legitim. 

 Öppna endast bifogade filer från kända avsändare, är du osäker så kontakta avsändaren och 
fråga om denne skickat e-postmeddelandet. 

Privat bruk och vidarebefordran 
Malung-Sälens kommuns e-postkonton ska enbart användas för tjänsteutövning och inte för privat 
bruk. Det är inte tillåtet att automatiskt vidarebefordra e-post till andra e-postadresser och e-
postsystem. Privata e-postadresser och e-postsystem får inte användas i tjänsten. 

E-post som allmän handling 
Offentlighetsprincipen gäller alla anställda inom Malung-Sälens kommun och det innebär att samma 
regler gäller för digital post som för pappershandlingar. Elektroniska handlingar eller meddelanden 
som kommit in till eller skickats från kommunen med e-post, mobiltelefon eller socialt medium är 
allmänna handlingar om de innehåller uppgifter som rör kommunens verksamhet.  

Det är alltså innehållet som avgör huruvida en handling är allmän, inte vilket medium som används. 

Offentlighetsprincipen omfattar även förtroendevalda men då enbart den information som rör den 
kommunala verksamheten och inte partipolitiskt arbete. 

E-post av privat karaktär, tillfällig eller ringa betydelse eller kan gallras alternativt ses som 
arbetshandlingar och behöver inte hållas ordnade eller diarieföras enligt Offentlighetsprincipen. Vilka 
handlingar som ska diarieföras framgår av verksamhetens informationshanteringsplan. 
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E-postsystemet är inte ett arkiv och handlingar och meddelanden som ska bevaras ska flyttas till det 
system där de hör hemma samt diarieförs i Malung-Sälens kommuns diarieföringssystem, därefter 
ska de gallras ur e-postsystemet så fort e-posten inte behövs för tjänsteutövningen. E-post av tillfällig 
eller ringa betydelse ska gallras regelbundet. 

Exempel på e-post som inte behöver bevaras och kan gallras: 

 Intern e-post mellan anställda som inte är allmän handling 
 Arbetsmaterial som exempelvis utkast och egna minnesanteckningar 
 Reklam och inbjudningar till företagsevent 
 Kopior och dubbletter 
 E-post av privat karaktär 

E-postloggen är förteckningen över inkommande och utgående e-post är allmän handling. E-
postloggen omfattar uppgifter om avsändare, mottagare, ärenderubrik, klockslag och datum när e-
posten skickades eller togs emot. Ärenderubriken bör därmed inte omfatta känslig eller 
sekretessbelagd information. Som vid all annan utlämning av allmän handling bedöms e-
postmeddelanden av handläggare innan utlämning. 

Personuppgifter i e-post 
Det är tillåtet att behandla personuppgifter för att uppfylla kraven i de lagar och förordningar som 
finns, exempelvis arkivlagen. Malung-Sälens kommun kan som regel behandla personuppgifter i 
inkommande e-post om det finns rättslig grund för behandlingen. 

Personuppgifter i e-post och bilagor räknas som behandling av personuppgifter och följer samma 
krav och hantering som personuppgiftsbehandlingar i andra IT-system. Hantering av personuppgifter 
ska emellertid främst ske i andra system än i e-postsystemet.  

För att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen och underlätta hanteringen ska e-post i huvudsak 
användas för kommunikation och transport och inte för lagring av information. 

Utmärkande för hantering av e-post är att innehållet oftast är okänt när e-posten kommer till 
verksamheten. När e-posten är mottagen avgör innehållet hur vidare hantering får ske. Innehåller e-
postmeddelandet personuppgifter måste en bedömning av laglig grund göras som i sin tur styr 
fortsatt hantering.  

Om behandlingen har rättslig grund och är nödvändig ska personuppgifterna omgående överföras till 
lämpligt IT-system. Exempelvis diariesystem, ekonomisystem, personalsystem, hemkatalog (mina 
dokument) eller gemensam katalog (W:) och e-posten gallras. Även bilagor som inkommit omfattas 
av samma regelverk.  

Det är viktigt att avgöra vilken personuppgift som ska behandlas och beroende på sin natur klassas 
de som känsliga, skyddsvärda eller integritetskänsliga och klassningen och skyddsåtgärder styr om de 
kan skickas med e-post eller inte. 

Vad innebär detta för hanteringen av personuppgifter i e-post: 

 Behandlingen av personuppgifter måste ha stöd i dataskyddsförordningen och ha rättslig 
grund (Rättslig förpliktelse, Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse, avtal) 

 Begränsa användningen av personuppgifter i e-post till vad som är nödvändigt för att 
uppfylla ändamålen, så kallad uppgiftsminimeringsprincipen. Behandla inte fler 
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personuppgifter än vad som behövs för ändamålen. Sprid inte personuppgifter i onödan och 
skicka bara personuppgifter till dem som behöver uppgifterna för sitt arbete. 

 Flytta personuppgifterna och radera e-posten när behandlingen är klar. 
 Undvik e-post för känsliga, skyddsvärda eller integritetskänsliga uppgifter.  
 Behandla eller spara inte personuppgifter som är känsliga, skyddsvärda eller 

integritetskänsliga i e-post. 
 Sortera din e-post. Den ska inte ligga kvar i e-posten eller sparas för att den är ”bra att ha”. 
 Var restriktiv med bilagor och använd länkar till dokument när det är möjligt. 

 

 

 
Frånvaro, avslut av tjänst samt autosvar 
Medarbetare är ansvariga för att löpande hantera sin e-post.  

Vid frånvaro ska autosvar användas där det framgår när medarbetaren åter är tillgänglig och 
alternativ för kontakt. 

Vid längre frånvaro ska medarbetaren dela sin e-postlåda genom att aktivera ombud alternativt själv 
ta hand om inkommen e-post under frånvaron. Inom vissa funktioner behöver medarbetaren alltid 
ha ombud aktiverat för att säkerställa att inkommande e-post hanteras.  

Medarbetare får inte lämna ut sitt lösenord till e-posten. 

Vid anställnings upphörande ska den anställda gallra och diarieföra e-posten enligt gällande 
regelverk. 

Loggning, spårbarhet och kontroll 
Loggning sker i datorer och nätverk och dessa loggar används vid felsökning och vid utredning av 
incidenter samt för att förhindra brott. Loggarna lagras under viss tid och är åtkomliga för en 
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begränsad grupp administratörer. Spårbarhet innebär att man genom loggning kan identifiera vem 
som gjort vad och när samt följa förloppet för vissa händelser.  

Hantering av skräppost 
Ett centralt skydd mot spam finns på inkommande och utgående e-post. Svara aldrig på spam då det 
enbart bekräftar att e-postadressen finns och fungerar. Var försiktig med att öppna e-
postmeddelanden från personer eller företag du inte känner igen. Får du e-post som du misstänker 
är bedrägeri eller virus ska det anmälas genom att e-posten bifogas i ett nytt mail (ej vidarebefordra) 
och skickas till IT-sakerhet@malung-salen.se. 

E-postsignatur 
Använd alltid en signatur i e-post som går ut från Malung-Sälens kommun. Signaturen ska skrivas i 
enlighet med kommunens grafiska profil. En mall för signaturen finns på intranätet. 

Funktionsbrevlådor/shared mailbox och sändlistor 
En funktionsbrevlåda är en e-postbrevlåda som inte är knuten till en specifik person utan till en 
verksamhet, avdelning eller funktion. Funktionsbrevlådor hanteras i enlighet med detta dokuments 
regler och ett utpekat ägarskap för varje funktionsbrevlåda måste finnas.  

Sändlistor innebär att e-post skickas till en grupp av medarbetare för att enklare nå fler i samma 
funktion eller på samma avdelning. Endast IT kan skapa och administrera funktionsbrevlådor och 
sändlistor. 

mailto:IT-sakerhet@malung-salen.se


 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-03-07 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 58 
Riktlinje för informationssäkerhet Malung-Sälens kommun 
(KS/2023:120) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdras att utse 
informationssäkerhetssamordnare. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Riktlinje för informationssäkerhet fastställs. 
 
Beskrivning av ärendet 
Följande styrdokument från 2008 har reviderats: 

 Informationssäkerhetsinstruktion ANVÄNDARE 
 Informationssäkerhetsinstruktion FÖRVALTNING 
 Informationssäkerhetsinstruktion KONTINUITET & DRIFT 

 
Dokumentens struktur och uppdelning har förändrats varför flera av 
styrdokumenten har bytt namn. 
 
I och med detta beslut om riktlinje för informationssäkerhet och revidering 
av Informationssäkerhetsinstruktion ANVÄNDARE, 
Informationssäkerhetsinstruktion FÖRVALTNING och 
Informationssäkerhetsinstruktion KONTINUITET & DRIFT upphör de gamla 
dokumenten att gälla. 
 
Dagens sammanträde 
IT-chefen föredrar ärendet. 
 
Kommunchefen föreslår att beslutspunkt 2 i arbetsutskottets förslag ändras 
så att kommunstyrelsen uppdrar till arbetsutskottet att utse 
informationssäkerhetssamordnare. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens 
arbetsutskott uppdras att utse informationssäkerhetssamordnare samt att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att riktlinje för 
informationssäkerhet fastställs. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Riktlinje för informationssäkerhet Malung-Sälens kommun 
 
Beslutet skickas till 
IT-chef 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-28 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 69 
Riktlinje för informationssäkerhet Malung-Sälens kommun 
(KS/2023:120) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Riktlinje för informationssäkerhet fastställs. 
2. Till informationssäkerhetssamordnare utses: 
 
Beskrivning av ärendet 
Följande styrdokument från 2008 har reviderats: 

 Informationssäkerhetsinstruktion ANVÄNDARE 
 Informationssäkerhetsinstruktion FÖRVALTNING 
 Informationssäkerhetsinstruktion KONTINUITET & DRIFT 

 
Dokumentens struktur och uppdelning har förändrats varför flera av 
styrdokumenten har bytt namn. 
 
I och med detta beslut om riktlinje för informationssäkerhet och revidering 
av Informationssäkerhetsinstruktion ANVÄNDARE, 
Informationssäkerhetsinstruktion FÖRVALTNING och 
Informationssäkerhetsinstruktion KONTINUITET & DRIFT upphör de gamla 
dokumenten att gälla. 
 
Dagens sammanträde 
IT-chefen föredrar ärendet. 
 
En informationssäkerhetssamordnare behöver utses för kommunen. 
Förslag på informationssäkerhetssamordnare presenteras på 
kommunstyrelsens sammanträde, därför lämnas förslaget utan namn på 
funktionen. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med upprättat förslag med tillägg av beslutspunkt 2, att till 
informationssäkerhetssamordnare utses:. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Riktlinje för informationssäkerhet Malung-Sälens kommun 
 
Beslutet skickas till 
IT-chef 
Utsedd informationssäkerhetssamordnare 
 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2023-02-20 1
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IT enheten  Kommunstyrelsen  
Mia Hagström   
mia.hagstrom@malung-salen.se   
   
Dnr KS/2023:  

 
 
Tjänsteutlåtande Riktlinje för informationssäkerhet 
 
 
Förslag till beslut 
Fastställ/besluta Riktlinje för informationssäkerhet. 
 
Beskrivning av ärendet 
Följande styrdokument från 2008 har reviderats: 

 Informationssäkerhetsinstruktion ANVÄNDARE 
 Informationssäkerhetsinstruktion FÖRVALTNING 
 Informationssäkerhetsinstruktion KONTINUITET & DRIFT 

 
Dokumentens struktur och uppdelning har förändrats varför flera av styrdokumenten 
har bytt namn. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
It-chefen  
Kanslichefen 
Nämndskansliet 
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Riktlinje för informationssäkerhet 
 

Syftet med riktlinjerna är att konkretisera kommunens viljeyttring i 
Informationssäkerhetspolicyn och ge ansvariga och enskilda medarbetare specifik vägledning 
om regler och rutiner relaterat till informationssäkerhetsarbetet.  
 
Målet för kommunens informationssäkerhetsarbete är att systematiskt arbeta med analys 
och klassning av verksamhetens information och anpassa skyddet efter värde, risk, kostnad 
och lagkrav. 

Riktlinjerna gäller för all verksamhet inom Malung-Sälens kommun och omfattar alla 
informationstillgångar och alla användare av informationstillgångar som anställda, extern 
personal och förtroendevalda.  
 
Information som hanteras enligt Säkerhetsskyddslagen är undantagen i denna riktlinje. 
 
Systematiskt informationssäkerhetsarbete – Ledningssystem för informationssäkerhet 
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter (MSBFS 2016:1) ska 
alla myndigheter bedriva ett systematiskt och 
riskbaserat informationssäkerhetsarbete med 
stöd av ett ledningssystem för 
informationssäkerhet (LIS). 
 
Ett LIS är ett begrepp för ett systematiskt arbete 
med informationssäkerhet och innefattar allt 
från styrande dokument till metodik. 
 
Att använda ett LIS är att systematiskt arbeta 
med att upprätta, införa, driva, övervaka, 
granska, underhålla och förbättra 
organisationens informationssäkerhet. LIS 
bygger på riskbedömning och skyddsåtgärder 
som syftar till att effektivt identifiera och 
hantera risker kopplade till 
informationssäkerhet. 
 
Ett väl fungerande LIS gör det möjligt att: 
 Bättre säkerställa att informationstillgångarna har ett fortlöpande fullgott skydd mot 

hot. 
 Upprätthålla en strukturerad och övergripande process för att identifiera och 

bedöma informationssäkerhetsrisker, välja och applicera relevanta säkerhetsåtgärder 
samt mäta och förbättra dess effektivitet. 

 Ständigt ligga på rätt säkerhetsnivå och efterleva legala krav. 



 
 
 

 

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

 

Informationssäkerhet ses ofta som en teknisk lösning. Dock är informationssäkerheten som 
kan uppnås genom tekniska hjälpmedel begränsad, och den kan vara ineffektiv utan stöd av 
lämpliga riktlinjer, rutiner och beteenden. Att införa säkerhet i ett informationssystem i 
efterhand kan vara svårt och kostnadsdrivande. LIS innebär att identifiera skyddsåtgärder i 
ett tidigt skede genom planering, genomförande av verksamhets- och riskanalyser samt 
säkerställa att åtgärder vidtas i det fortsatta arbetet. 
 
Metod – arbetsgång 
 
 
 
 
 
 
 
Informationssäkerhetsanalys 
Vid förändringar av verksamhet ska informationssäkerhetsanalyser genomföras i syfte att 
öka kunskapen och förståelsen över vilken information som verksamheten hanterar. 
Analyserna ligger till grund för åtgärder som vidtas i fortsatta arbetet, exempelvis i samband 
med: 
 Anskaffning av IT-system, programvara och molntjänst 
 Införandet av en ny, förändring av en befintlig eller ändrad användning av en 

informationstillgång 
 Förändring av verksamhetsprocess 
 Verksamhetsutvecklingsprojekt 
 Organisationsförändring 

 
Informationssäkerhetsanalysen utförs av berörd verksamhet med stöd av 
informationssäkerhetssamordnare och genererar dokumentation av bland annat hot, risker, 
åtgärder och krav som ska omhändertas i det fortsatta arbetet. I de fall som förändringar 
genomförs med brister utifrån analysen ska dessa dokumenteras och följas upp. Allvarliga 
åtgärder ska åtgärdas omgående. 
 
Informationssäkerhetsklassning 
Alla kommunens system och informationstillgångar ska klassificeras enligt SKR:s KLASSA 
modell. 
 
Informationsklassning är en förutsättning exempelvis vid upphandling och användning av 
nya IT-system, molntjänster, e-tjänster m.m. Det är även en viktig komponent i kommunens 
dataskyddsarbete och upprätthållande av behandlingsregister (GDPR). Klassning ska även 
göras för manuella processer. Kommunens informationssäkerhetsarbete leds av 
informationssäkerhetssamordnaren.  
 

Informations-
säkerhetsanalys

Informations-
säkerhetsklassning

Konsekvens-
analys

Dokumentation
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Informationssäkerhetsklassningar kan omfattas av sekretess och ska hanteras med 
försiktighet. 
 
Arbetet genomförs i verktyget KLASSA och innebär kartläggning av  
verksamhetens information utifrån fyra faktorer: 
 Tillgänglighet – Att information är tillgänglig för (rätt) användare.  
 Riktighet – Att information är tillförlitlig, korrekt och fullständig.  
 Konfidentialitet – Till vilken del information behöver åtkomstbegränsas.  
 Spårbarhet – Att kunna spåra vem har behandlat information och vad som gjorts.  

 
Konsekvenser för brister i dessa faktorer beskrivs utifrån skalan: 
 Nivå 1 – Ingen, försumbar eller måttlig skada  
 Nivå 2 – Betydande skada  
 Nivå 3 – Allvarlig skada  
 Nivå 4 – Skada för rikets säkerhet som inte endast är ringa (får inte klassificeras i 

KLASSA) Denna slags information får inte hanteras av obehörig personal.  
 
Exempel på information i de olika nivåerna 
Nivå 1  
 Reklam, informationsblad, marknadsföring, artiklar och annan information med syfte 

att spridas till målgrupper utanför verksamheten. 
 Allmänna handlingar som efter prövning är offentlig och kan lämnas ut eller 

publiceras.  
 Begränsad mängd personuppgifter och enbart namn, befattning, telefonnummer, e-

postadress och/eller personuppgifter i ostrukturerad form. 
 
Nivå 2 
 Information som inte innehåller sekretesskyddade uppgifter, men som ändå inte är 

avsedd för spridning till obehöriga.  
 Information avsedd för verksamhetens egen personal. 
 Personuppgifter i större omfattning. 
 Kan vara bevärande för verksamheten vid incident. 
 Ej diarieförda handlingar som kan vara sekretess men som ej bedömts ännu. 

 
Nivå 3 
 Information som påverkas av lagkrav som Offentlighets- och sekretesslagstiftning, 

patientdatalagen, patientsäkerhetslag eller socialtjänstlag. 
 Känsliga eller integritetskränkande personuppgifter samt skyddade personuppgifter. 
 Sekretessbedömning har gjorts av informationen. 

 
Nivå 4 
 Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 
 Information om säkerhetskänslig verksamhet.  
 OBSERVERA att denna typ av information inte får hanteras i kommunens datorer och 

nätverk. 
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NIS-direktivet  
NIS-direktivet är implementerad i lagen och förordningen om informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS gäller samhällsviktiga tjänster och vissa digitala 
tjänster inom flera områden, bland annat infrastruktur, energi, hälso- och sjukvård, 
dricksvatten och transporter.  
 
Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar de verksamheter, 
anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för att 
upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. 
Informationshantering som påverkas av NIS-direktivet måste anmälas av berörd verksamhet 
till respektive tillsynsmyndighet.  
 
 
Roller och ansvar   
Ansvaret för informationssäkerhet följer verksamhetsansvaret och alla som i någon 
utsträckning hanterar informationstillgångar har ett ansvar att upprätthålla 
informationssäkerheten.  
 
Några roller har ett specifikt ansvar i informationssäkerhetsarbetet och beskrivs nedan. 
 
Informationssäkerhetssamordnaren: 
 Att kommunens Informationssäkerhetspolicy och övriga styrdokument hålls 

uppdaterade.  
 Att utveckla och förvalta metodstöd i form av rutiner, vägledningar, mallar och annat 

stödmaterial för genomförande av informationssäkerhetsarbete. 
 Kompetensförsörjning och stöd till verksamheten i frågor som rör 

informationssäkerhet.  
 Tillsyn, uppföljning och omvärldsbevakning. 
 Ansvarar för framtagning och revidering av process för 

Informationssäkerhetsincident. 
 
Leverantör av externa IT-tjänster: 
 Säkerheten i IT-miljö.  
 Att system, IT-infrastruktur och verktyg motsvarar ställda verksamhetskrav, IT-

säkerhetskrav, legala krav samt följer informationssäkerhetspolicy och övriga 
styrdokument.   

 Egen kontinuitetshantering.  
 

Ansvarig för förvaltning av IT-system och IT-tjänster: 
 Informationssäkerhetsanalyser, nya och reviderade samt uppföljning av åtgärder.  
 Att säkerhetskraven verkställs med stöd från exempelvis IT-enhet eller leverantör.  

 
Övergripande ansvarig för IT-system eller IT-tjänster (Systemägare/Informationsägare): 
 Att all informationshantering inom den egna verksamheten sker i enlighet med lagar 

och fastställda styrdokument.  
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 Att informationstillgångarna i verksamheten är identifierade och samlade i en 
förteckning, med utsedda personer som ansvarar för förvaltning av IT-system och IT-
tjänster. 

 Att personal som hanterar information har ett säkerhetsmedvetande och tillräcklig 
kunskap inom informationssäkerhet. 

 Att informationssäkerhetsarbetet upprätthålls i enlighet med 
informationssäkerhetspolicy och övriga styrdokument för de egna IT-systemen och 
IT-tjänsterna.   

 Att det finns dokumenterade rutiner för hantering av behörigheter.  
 
 
Projektägare: 
 Projektet omhändertar informationssäkerhetsarbetet i enlighet med 

informationssäkerhetspolicy och övriga styrdokument.   
 Projektledaren tillsammans med styrgrupp ansvarar för att informationssäkerheten 

beaktas och efterlevs under hela projekttiden. 
 
Kommunchef: 
 Att informationssäkerhetsarbetet bedrivs enligt styrdokumenten. 

 
Kommunstyrelsen: 
 Har det yttersta ansvaret för kommunens informationssäkerhet. 

 
Upphandling av system  
Vid upphandling ska de krav som framkommit i informationssäkerhetsanalysen ingå i 
förfrågningsunderlag och utvärdering. 
 
Informationssäkerhetsincidenter (inklusive NIS-incidenter) 
Informationssäkerhetsincidenter definieras som oavsiktliga eller avsiktliga händelser och 
risker som påverkar eller kan komma att påverka säkerheten negativt för kommunens 
informationstillgångar.  
 
Informationssäkerhetsincidenter kan vara: 
 Brott mot sekretess 
 Allvarliga driftavbrott, dataintrång eller obehörigt användande av information  
 Skadlig kod eller virus  
 Obehöriga har fått tillträde till kommunens lokaler  
 Dokument, till exempel publika rapporter, har ändrats felaktigt eller utan behörighet  
 Information som borde ha funnits arkiverad har försvunnit  
 Dator, USB-minnen, mapp, smartphone eller annan informationsbärare har glömts 

bort på allmän plats eller stulits.  
 IT-resurser missbrukas av medarbetare eller externa personer 

 
Informationssäkerhetsincidenter ska anmälas till kommunens 
informationssäkerhetssamordnare och till IT-enheten.  



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-03-07 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 59 
Riktlinje för användning av digitala resurser Malung-Sälens 
kommun (KS/2023:118) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Riktlinje för användning av digitala resurser fastställs enligt bifogat 
dokument. 
 
Beskrivning av ärendet 
Följande styrdokument från 2008 har reviderats: 

 Informationssäkerhetsinstruktion ANVÄNDARE 
 Informationssäkerhetsinstruktion FÖRVALTNING 
 Informationssäkerhetsinstruktion KONTINUITET & DRIFT 

 
Dokumentens struktur och uppdelning har förändrats varför flera av 
styrdokumenten har bytt namn. 
 
I och med detta beslut om riktlinje för användning av digitala resurser och 
revidering av Informationssäkerhetsinstruktion ANVÄNDARE, 
Informationssäkerhetsinstruktion FÖRVALTNING och 
Informationssäkerhetsinstruktion KONTINUITET & DRIFT upphör de gamla 
dokumenten att gälla. 
 
Dagens sammanträde 
IT-chefen föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Riktlinje för användning av digitala resurser Malung-Sälens kommun 
 
Beslutet skickas till 
IT-chef 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-28 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 70 
Riktlinje för användning av digitala resurser Malung-Sälens 
kommun (KS/2023:118) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Riktlinje för användning av digitala resurser fastställs enligt bifogat 
dokument. 
 
Beskrivning av ärendet 
Följande styrdokument från 2008 har reviderats: 

 Informationssäkerhetsinstruktion ANVÄNDARE 
 Informationssäkerhetsinstruktion FÖRVALTNING 
 Informationssäkerhetsinstruktion KONTINUITET & DRIFT 

 
Dokumentens struktur och uppdelning har förändrats varför flera av 
styrdokumenten har bytt namn. 
 
I och med detta beslut om riktlinje för användning av digitala resurser och 
revidering av Informationssäkerhetsinstruktion ANVÄNDARE, 
Informationssäkerhetsinstruktion FÖRVALTNING och 
Informationssäkerhetsinstruktion KONTINUITET & DRIFT upphör de gamla 
dokumenten att gälla. 
 
Dagens sammanträde 
IT-chefen föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Riktlinje för användning av digitala resurser Malung-Sälens kommun 
 
Beslutet skickas till 
IT-chef 
 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2023-02-20 1

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

IT enheten  Kommunstyrelsen  
Mia Hagström   
mia.hagstrom@malung-salen.se   
   
Dnr KS/2023:  

 
 
Tjänsteutlåtande rörande riktlinje för användning av digitala resurser 
 
 
Förslag till beslut 
Fastställ/besluta Riktlinje för användning av digitala resurser enligt bifogat dokument. 
 
Beskrivning av ärendet 
Följande styrdokument från 2008 har reviderats: 

 Informationssäkerhetsinstruktion ANVÄNDARE 
 Informationssäkerhetsinstruktion FÖRVALTNING 
 Informationssäkerhetsinstruktion KONTINUITET & DRIFT 

 
Dokumentens struktur och uppdelning har förändrats varför flera av styrdokumenten 
har bytt namn. 
 
 
Beslutet skickas till 
It-chefen  
Kanslichefen 
Nämndskansliet 
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Riktlinje för användning av digitala resurser  
 
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra vilka krav och regler som gäller för användning av digitala 
resurser i Malung-Sälens kommun. Riktlinjerna berör anställd personal, konsulter och personal i 
kommunala bolag som nyttjar digitala resurser tillhandahållna av Malung-Sälens kommun. 
 
Elever omfattas inte av dessa riktlinjer. 
 
En digital resurs innefattar allt som lagrar, kommunicerar eller möjliggör arbete digitalt. Exempel är 
datorer, telefoner, läsplattor, e-postadresser, USB-minnen, skrivare, Teams och andra system och 
tjänster. 
 
Användarens ansvar  
 
Det konto bestående av inloggningsuppgifter till IT-miljön samt e-postadress som tilldelats vid 
anställning är strikt personligt. Kontouppgifter och digitala enheter får under inga omständigheter 
lånas ut och arbete i IT-miljön får endast utföras via eget personligt konto. Gemensamma konton är 
inte tillåtna pga. avsaknad av spårbarhet. 
 
Som användare skall du veta:  
 Vilket ansvar du har  
 Vilka system du är behörig att använda  
 Vilken information du har rätt att ta del av  
 Hur du ska agera vid incidenter/onormala händelser  
 Var du kan få hjälp  
 Kommunens allmänna informationssäkerhetsbestämmelser  
 Hur du får använda kommunens IT-utrustning 

Varje enskild medarbetare ansvarar för att meddela eventuella fel, brister, krav och önskemål till 
respektive ansvarig. Det är viktigt att berörda får reda på upplevda problem, brister etc. för att de ska 
kunna åtgärdas. Information om ansvariga för olika funktioner, IT-system och tjänster finns på 
intranätet. 
 
Varje enskild medarbetare har ansvaret att påtala det egna behovet av utbildning. Samt hålla sig 
uppdaterad om gällande regelverk.  
 
Privat användning 
Privat användning av digitala resurser är tillåten men bearbetningen, lagringen och 
kommunikationen kan komma att loggas och kontrolleras.  
 
Privat användning ska styras av måttfullhet och av den enskildes goda omdöme och får inte störa 
verksamheten eller riskera IT- och informationssäkerheten. Användningen ska följa gällande 
lagstiftning, policys och regelverk.  
 
Den e-postadress som tilldelats användaren för sin tjänsteutövning får inte användas i privata 
sammanhang. 
 
All användning ska vara förenlig med svensk lagstiftning. 
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Det är inte tillåtet: 
 att använda Internet för nedladdning av filer i olika format för privat bruk (spel, musik, filmer 

m.m.).  
 att titta eller lyssna på material av pornografisk eller rasistisk karaktär. Det gäller även 

material som är diskriminerande (religion, kön, sexuell läggning, etc.) eller har anknytning till 
kriminell verksamhet. 

 
Förvaring och hantering 
Om arbetsstationen lämnas utan uppsikt ska den låsas med kortkommandot: CTRL+ALT+DEL, välj Lås 
datorn.  
 
Stäng av dator och skärm när du går hem för dagen. 
 
Lösenord 
Lösenord är strängt personliga och ska hanteras därefter, d.v.s. inte lämnas ut eller skrivas ner på 
synlig plats.  
 
Ta kontakt med IT-support för att få ett nytt engångslösenord om du glömt ditt lösenord eller om ditt 
konto blivit spärrat.  
 
Lösenord ska: 
 bestå av en blandning av stora och små bokstäver, siffror och specialtecken  
 inte återanvändas  
 vara utformade så att det inte kan kopplas till dig som person  

 
Lösenord ska bytas omgående om du misstänker att någon obehörig känner till det. 
 
Distansuppkoppling 
Distansarbete är möjligt och ska beviljas och beställas av närmaste chef. Vid distansarbete krävs 
uppkoppling via VPN för åtkomst till vissa delar av IT-miljön. I övrigt skall kommunens rutin för 
distansarbete följas. 
 
Säkerhetskopiering  
Säkerhetskopiering, så kallad backup, tas på Hemkatalog och Gemensamma mappar.  
 
Filer sparade lokalt på din dator, exempelvis på skrivbordet, i mappen bilder eller C: 
säkerhetskopieras inte.  
 
Smartphones säkerhetskopieras inte. Respektive användare får själva ombesörja säkerhetskopiering 
av innehåll i Smartphone.  
 
Användning av molntjänster 
Endast de molntjänster som tillhandahålls av Malung-Sälens kommun får användas. Det är inte 
tillåtet att skapa konton och lagra information i andra molntjänster som exempelvis Dropbox.  
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Teams, OneNote och OneDrive ska ses som arbetsverktyg för samarbete och kollaboration och stora 
mängder information ska inte lagras över tid. Samarbetsytor, så kallade Team, ska främst användas 
för tillfälliga arbetsgrupper och gallras, arkiveras och avslutas i enlighet med 
offentlighetslagstiftningen.  
 
Behandling av personuppgifter i dessa molntjänster ska vara tillfällig och i begränsad omfattning 
(Grön). Personuppgifter av känslig karaktär får aldrig lagras i dessa tjänster (Gul och Röd).  
 

 
 
Gemensamma mappar och filer 
Gemensamma mappar hanteras av respektive verksamhet som skapar, lägger till och tar bort mappar 
och behörigheter. Alla mappar ska ha en mappägare som ansvarar för administrationen av mappar 
och behörigheter. När en mappägare slutar ska ägarskapet överföras till annan medarbetare. 
Inaktuella mappar ska rensas och raderas och information som ska bevaras ska omhändertas enligt 
Offentlighetsprincipen.  
 
Sociala medier 
Kommunen finns representerade i flera sociala medier; Facebook, Instagram och LinkedIn. 
Kommunens övergripande konton administreras av Kommunikationsenheten. En del enheter har 
tillstånd att ha egna Instagramkonton under förutsättning att de följer kommunens riktlinjer för 
sociala medier. Dessa konton förvaltas av enhetens medarbetare. Medarbetare i kommunen får inte 
publicera egna inlägg i Malung-Sälens kommuns namn eller utge sig för att företräda kommunen i 
egna sociala medier.  
 
Skräppost och phishing/nätfiske 
Det är vanligt att virus och skadlig kod sprids via e-post.  
 
Var uppmärksam om du får ett e-postmeddelande där du uppmanas öppna en bilaga, klicka på länkar 
eller logga in för att komma åt innehåll och bifogade filer.  
 
Skräppost kan komma från okända personer men även från personer du känner.  
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Om du får ett e-postmeddelande som du upplever är konstigt, ta gärna kontakt med avsändaren via 
telefon eller ett nytt e-postmeddelande för att dubbelkolla.  
 
Om du vid något tillfälle angett din e-postadress och ditt lösenord på uppmaning i ett e-
postmeddelande ska du byta lösenord omedelbart. Kontakta IT-supporten om du behöver hjälp. 
 
Virus och skadlig kod 
Kommunen har program för viruskontroll men kan ändå drabbas av effekter av s.k. skadlig kod. Om 
du misstänker att din dator innehåller virus eller annat onormalt ska du:  
 Försätta datorn i flygplansläge 
 Omedelbart anmäla förhållandet till informationssäkerhetssamordnaren, IT-enheten eller till 

din chef. OBS! Anmälan ska ske per telefon eller besök, inte per e-post.  

 
Om du får ett e-post med virusvarning, eller din dator varnar för virus, kontakta IT-enheten. 
Vidarebefordra inte eventuell e-post till någon annan innan du har pratat med IT-enheten. 
 
På resa 
Vid tjänsteresor kan digitala enheter som dator, iPad och Smartphone medföras och ska hållas under 
uppsikt. Vid tjänsteresor till utlandet ska behovet av att medföra digitala enheter samrådas med 
Förvaltningschef och IT-chef och för vissa länder även Säkerhetsskyddschef. 
 
Vid privata resor i utlandet bör digitala enheter som dator och iPad inte medföras. Smartphone kan 
användas i utlandet men mobilabonnemangen är spärrade för utlandssamtal, dvs. samtal från 
Sverige till utlandet. Datatrafik är som standard avslagen vilket innebär att det inte går att surfa i 
utlandet. Datatrafik i utlandet kan låsas upp av IT-enheten om behov finns. Upplåsning ska 
godkännas av närmaste chef. 
 
Utskrifter 
Utskrifter får endast göras på av kommunen anvisad skrivare. 
 
Telefoni 
Det telefonnummer du fått ska främst användas i tjänsten och privat användning ska styras av 
måttfullhet och av den enskildes goda omdöme och får inte störa verksamheten. 
 
Publika datorer, hemdatorer, webbmail och Självservice 
Endast utrustning anvisad av Malung-Sälens kommun får användas inom ramen för dina 
arbetsuppgifter. Detta innebär att det inte är tillåtet att använda andra datorer än arbetsdatorn för 
att utföra arbetsuppgifter. Det är dock tillåtet att sköta Självservice och läsa e-post via webbmail 
under förutsättningen att e-postmeddelanden och filer inte sparas ner och vidarebearbetas.  
 
Loggning 
Du lämnar spår efter dig när du är inloggad och arbetar i systemen. De loggningsfunktioner som finns 
i systemen används för att upprätthålla IT-säkerheten och spåra obehörig åtkomst.  
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Installationer och programvaror 
Installation av hård- och mjukvara får endast utföras av IT-enheten och det är inte tillåtet att på egen 
hand installera mjukvara eller att försöka kringgå det skydd som finns för att förhindra exekvering av 
filer. 
 
Programvaror ska godkännas och installeras av IT-enheten eller av IT-enheten anvisad/godkänd 
person.  
Det är inte tillåtet att kopiera eller använda program utanför kommunen och dess verksamhet.  
Om du är i behov av ytterligare programvaror eller hårdvara ska du anmäla det till din närmaste chef 
som ska göra en skriftlig behovsanmälan.  
 
Utköp av IT-utrustning 
IT-utrustning får inte köpas ut när anställning upphör eller utrustning ska bytas ut. Motiven är flera, 
bland annat: 
 Administrationen av utköp blir stor då restvärde, marknadsvärde och summa för utköp ska 

fastställas för att utköpet inte ska klassas som skattepliktig förmån eller personalförmån. 
 Perspektivet likabehandling och alla medarbetares möjlighet att köpa utrustning kan inte 

tillgodoses. 
 Datorer ska omhändertas i kommunens regi den dag de inte längre nyttjas i verksamheten 

för att upprätthålla informationssäkerheten. 
 Utrustning som inte är uttjänt och ska kasseras behövs i kommunens verksamhet, bland 

annat som lånedatorer för elever. 

Incidenter 
 
IT- och informationssäkerhetsincident 
En incident är en händelse, avsiktlig eller oavsiktlig, som påverkar eller kan komma att påverka 
säkerheten negativt för kommunens informationstillgångar.  
 
Exempel på incidenter är: 
 Brott mot sekretessen 
 Allvarliga driftavbrott  
 Skadlig kod eller programvara  
 Dataintrång eller obehörigt användande av information  
 Obehöriga har fått tillträde till kommunens lokaler  
 Dokument, till exempel publika rapporter, har ändrats felaktigt eller utan behörighet  
 Infektion av virus eller annan skadlig kod  
 Information som borde ha funnits arkiverad har försvunnit  
 IT-resurser missbrukas av medarbetare eller externa personer 
 Stöld eller förlust 

Incidenter, oavsett art, ska omedelbart anmälas till närmaste chef, Informations-
säkerhetssamordnare och IT-enheten via telefon eller fysiskt besök och inte via e-post.  
 
Vid stöld ska användaren upprätta en polisanmälan. 
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Personuppgiftsincident  
En personuppgiftsincident kan förklaras som en säkerhetsincident som på något sätt påverkat 
integriteten, sekretessen eller tillgängligheten till personuppgifter. Enligt GDPR har en 
personuppgiftsincident inträffat om personuppgifter på ett oavsiktligt eller olagligt sätt har 
förstörts, har förlorats eller ändrats eller slutligen röjts till någon obehörig. Tänk på att det rör sig 
om en personuppgiftsincident oavsett om den skett med avsikt eller inte. 
 
Anmäls till Dataskyddsombud inom 72 timmar – dataskyddsombud@malung-salen.se 
 
 
 

mailto:dataskyddsombud@malung-salen.se


 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-03-07 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 60 
Riktlinje säkerhetsklassificerade handlingar (KS/2023:121) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Riktlinje säkerhetsklassificerade handlingar fastställs enligt bifogat 
dokument. 
 
Beskrivning av ärendet 
I och med nya krav på hanteringen av säkerhetsklassificerade handlingar 
har ett nytt styrdokument tagits fram för att reglera hur dessa handlingar 
ska hanteras inom kommunen. 
 
Dagens sammanträde 
IT-chefen föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Riktlinje säkerhetsklassificerade handlingar Malung-Sälens kommun 
 
Beslutet skickas till 
IT-chef 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-28 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 71 
Riktlinje säkerhetsklassificerade handlingar (KS/2023:121) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Riktlinje säkerhetsklassificerade handlingar fastställs enligt bifogat 
dokument. 
 
Beskrivning av ärendet 
I och med nya krav på hanteringen av säkerhetsklassificerade handlingar 
har ett nytt styrdokument tagits fram för att reglera hur dessa handlingar 
ska hanteras inom kommunen. 
 
Dagens sammanträde 
IT-chefen föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i 
enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Riktlinje säkerhetsklassificerade handlingar Malung-Sälens kommun 
 
Beslutet skickas till 
IT-chef 
 
 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2023-02-20 1
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IT enheten  Kommunstyrelsen  
Mia Hagström   
mia.hagstrom@malung-salen.se   
   
Dnr KS/2023:  

 
 
Tjänsteutlåtande Riktlinje säkerhetsklassificerade handlingar  
 
 
Förslag till beslut 
Fastställ/besluta Riktlinje säkerhetsklassificerade handlingar enligt bifogat dokument. 

 
 
Beskrivning av ärendet 
I och med nya krav på hanteringen av säkerhetsklassificerade handlingar har ett nytt 
styrdokument tagits fram för att reglera hur dessa handlingar ska hanteras inom 
kommunen. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
It-chefen  
Kanslichefen 
Nämndskansliet 
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Riktlinje för hantering av säkerhetsklassificerade handlingar 

Denna riktlinje syftar till att tydliggöra hanteringen av säkerhetsklassificerade handlingar inom 
Malung-Sälens kommun.    

Säkerhetsskydd  
Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för 
Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Säkerhetsskydd handlar 
också om att skydda verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt 
åtagande om säkerhetsskydd. 

 
De lagar som främst reglerar säkerhetsskyddet är Offentlighets- och sekretesslagen 2009:400 samt 
Säkerhetsskyddslag 2018:585 

Säkerhetsskyddsklassificering   
Om en uppgift omfattas av sekretess och rör Sveriges säkerhet betraktas uppgiften som 
säkerhetsskyddsklassificerad information enligt Säkerhetsskyddslagstiftningen.   

Med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses i denna regel även säkerhetsskyddsklassificerad 
information, om inget annat anges i författningen.  

Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter indelas i fyra säkerhetsskyddsklasser utifrån den skada som 
ett röjande av uppgiften kan medföra för Sveriges säkerhet. Indelning i säkerhetsskyddsklasser görs 
enligt följande:   

• KVALIFICERAT HEMLIG - vid en synnerligen allvarlig skada   

• HEMLIG - vid en allvarlig skada   

• KONFIDENTIELL - vid en inte obetydlig skada 

• BEGRÄNSAT HEMLIG - vid endast ringa skada 

För information som inte omfattas av säkerhetsskyddslagen gäller Malung-Sälens kommuns riktlinjer 
för informationssäkerhet. 

Behörighet att ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
Förutom vad som föreskrivs i 2 kap 2 § säkerhetsskyddsförordningen om vem som är behörig att ta 
del av säkerhetsskyddsklassificerad uppgifter ska Malung-Sälens kommun ha en förteckning 
(behörighetsförteckning) över personer som är behöriga att ta del uppgifter som är placerade i 
säkerhetsskyddsklass. 

 

 



 
 
 

 

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

 

Registrering (diarieföring) 
Säkerhetskyddsklassificerade handlingar ska diarieföras. Missiv, ärendemening eller 
handlingsregistrering får inte innehålla någon säkerhetsskyddsklassificerad uppgift. Detta för att 
allmänheten skall kunna ta del av Malung-Sälens kommun diarium av allmänna handlingar. 
Sekretessmärkning av original och exemplar ska ske inklusive bilagor. 

 

 
 
 
 
 

 

Kvittering 
Alla handlingar och lagringsmedia som innehåller säkerhetskyddsklassificerad information ska 
kvitteras. Kvittenserna ska innehålla uppgifter om exemplar.  Alla exemplar som upprättas ska 
märkas med uppgifter enligt nedan:  

 Handlingens beteckning 
 Antal exemplar 
 Exemplarnummer 
 Sidantal 
 Antalet bilagor 
 Sändlista 

Förvaring och lagring 
Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får inte hanteras i kommunens vanliga nätverksmiljö. Om 
uppgifter ska hanteras digitalt ska detta ske på en godkänd h-dator. Handlingar ska i möjligaste mån 
hanteras som fysiska dokument alternativt på godkänt lagringsmedia.  Förvaring ska ske i godkänt 
säkerhetsskåp lägst motsvarande SSF 3492.    

Säkerhetsskåp 
Reservnyckel eller kod till förvaringsutrymme ska förvaras i samma skyddsnivå som gäller för den 
handling som åsatts den högsta klassificeringen som förvaras i förvaringsutrymmet. Nämndkansliet 
förvarar koder och reservnycklar och håller förteckning över vilka som har tillgång till säkerhetsskåp. 

  

BEGRÄNSAT HEMLIG

SÄKERHETSSKYDDSKLASSIFICERAD

Sekretess enligt 15 kap. 2 § offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400)

YYYY-MM-DD

Malung-Sälens kommun

BEGRÄNSAT HEMLIG

SÄKERHETSSKYDDSKLASSIFICERAD

Sekretess enligt 18 kap. 13 § offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400)

YYYY-MM-DD

Malung-Sälens kommun
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Samförvaringsbeslut  
Ett samförvaringsbeslut innebär ett godkännande att flera behöriga personer medges att förvara 
säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och digitala lagringsmedia i samma säkerhetsskåp. Beslutet 
fattas med stöd av FFS 2019:2 5 kap 18§. Samförvaring innebär inte att medarbetarna får ta del av 
varandras handlingar. Det ska finnas individuellt låsbara utrymmen (fack) i förvaringsutrymmet om 
inte samtliga med tillgång till förvaringsutrymmet är behöriga att ta del av samtliga handlingar som 
förvaras i detta. Samförvaringsbeslut fattas av säkerhetsskyddschef. 

Distribution av handlingar eller lagringsmedia som innehåller säkerhetsklassificerade 
handlingar 
Distribution av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska ske på sådant sätt att obehörig hindras 
att ta del av innehållet. Detta gäller i hela befordringskedjan, från avsändaren via transport till 
mottagaren. Detta innebär att handlingar och uppgifter inte får skickas via e-post eller via vanlig 
postgång. Godkända distributionsvägar är fysisk överlämning, i säkerhetspåse rekommenderat med 
mottagningsbevis eller krypterat i signalskyddssystemet Signe. Observera att Signe endast är godkänt 
för att hantera information i säkerhetsskyddsklass ”Begränsat hemlig”. Användarrutiner för Signe 
finns i signalskyddsinstruktion KS/2021:79.      

Medförande av säkerhetsskyddsklassificerad handling eller digital lagringsmedia 
Säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och lagringsmedia som medförs från kommunen ska hållas 
under omedelbar uppsikt eller förvaras på ett sätt som motsvarar den skyddsnivå som gäller för 
förvaringen av handlingarna inom kommunens lokaler.   

Öppning av förvaringsutrymme av annan än brukaren 
Om det föreligger behov av att öppna ett förvaringsutrymme med säkerhetsskyddsklassificerade 
handlingar eller materiel, när ansvarig för förvaringsutrymmet inte deltar, ska säkerhetsskyddschef ta 
beslut om öppnandet.  

Inventering 
Säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och digitala lagringsmedia som 
säkerhetsskyddsklassificerats ska inventeras årligen. Inventeringen initierats av 
säkerhetsskyddschefen och protokollförs.   

Åtgärd om en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift kan ha röjts  
Om en säkerhetsskyddsklassificerad uppgift kan ha röjts ska detta omedelbart anmälas till 
säkerhetsskyddschef och en menbedömning ska snarast genomföras. Detta oavsett om röjningen 
skett analogt eller digitalt. 

Menbedömning 
Med begreppet men avses vilka konsekvenser/skada ett röjande kan medföra för Sverige, 
totalförsvaret eller förhållandet till en annan stat eller en mellanfolklig organisation eller i annat fall 
för Sveriges säkerhet.  
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Förstöring av handlingar i skrift eller bild eller digitala lagringsmedia som innehåller 
säkerhetsskyddsklassificerad uppgift 
Förstöring av säkerhetsklassificerade handlingar i skrift, bild eller digitala lagringsmedia ska ske så att 
åtkomst och återskapande av uppgifterna omöjliggörs. Förstöringen ska bevittnas av två personer 
och dokumenteras. 

 

 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-03-07 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 63 
Reglemente Valnämnden (KS/2020:369) 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Reviderat reglemente för Valnämnden antas. 
 
Beskrivning av ärendet 
I och med att den nya mandatperioden börjar gälla 2023-01-01 har en 
generell översyn av reglementet för valnämnden genomförts. Utifrån 
reglementet som antogs vid kommunfullmäktige 2020-06-22 § 59 har 
ändringar gjorts. 
 
Antal ledamöter och ersättare i valnämnden har ändrats från nio (9) 
ledamöter och ersättare till elva (11) ledamöter och ersättare. 
 
Dagens sammanträde 
Kanslichefen redogör för ärendet.  
 
Arne Söderbäck (LPo) yrkar att ett tillägg görs i reglementet under rubriken 
”Uppdrag och verksamhet”, sista punkten ska lyda ”ansvarar, under år som 
inte är valår, aktivt för frågor om demokrati och invånardialog”.  
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskotts förslag med tillägget enligt Arne 
Söderbäcks (LPo) yrkande enligt ovan. 
 
Beslutsunderlag 
VN 2023-01-24 § 2 
KSAU 2022-11-15 §368  
KS 2022-11-29 § 205 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-14 
Reglemente Valnämnden (rev. 2022) 
 
Beslutet skickas till 
Valnämnden 
Nämndkansliet 
Kommunfullmäktige 
Hemsidan 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-14 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 38 
Reglemente Valnämnden (KS/2020:369) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Reviderat reglemente för Valnämnden antas och skickas vidare till 
kommunfullmäktige för beslut. 
 
Beskrivning av ärendet 
I och med att den nya mandatperioden börjar gälla 2023-01-01 har en 
generell översyn av reglementet för valnämnden genomförts. Utifrån 
reglementet som antogs vid kommunfullmäktiges 2020-06-22 § 59 har 
ändringar gjorts. 
 
Antal ledamöter och ersättare i valnämnden har ändrats från nio (9) 
ledamöter och ersättare till elva (11) ledamöter och ersättare. 
 
Dagens sammanträde 
Kanslichefen redogör för ärendet.  
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 
enligt upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
VN 2023-01-24 § 2 
KSAU 2022-11-15 §368  
KS 2022-11-29 § 205 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-14 
Reglemente Valnämnden (rev. 2022) 
 
Beslutet skickas till 
Valnämnden 
Nämndkansliet 
Kommunfullmäktige 
Hemsidan 



 
 
Reglemente för Valnämnden 
Beslutat av: Kommunfullmäktige 2020-06-22 § 59 
Gäller fr o m: 2020-06-22 
Dnr: KS/2020:369 
Reviderat: 2022-12- 
 
INLEDANDE BESTÄMMELSER 
1 § Nämnden ska inom sitt, genom i detta reglemente angivna verksamhetsområde, följa vad som 
anges i lag eller annan författning. Den ska följa det kommunfullmäktige – i reglemente, i samband 
med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att 
fastställda mål uppnås, och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  
 
De kommunala verksamheterna ska präglas av helhetssyn och koncernnytta. Nämnderna ska, var för 
sig och i samråd, söka lösningar som tillgodoser kommunens samlade intressen. 
Nämnderna ska bidra till effektiviseringsvinster till gagn för helheten. 
 
UPPDRAG OCH VERKSAMHET 
2 § Valnämnden svarar för uppgifter som enligt vallagen och annan tillämplig lagstiftning ska 
fullgöras av valnämnden.  

Valnämnden:  
- är lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till regionfullmäktige, val till 

kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid eventuellt förekommande 
folkomröstning, omval eller extraval. 

- ska informera allmänheten om förestående val och folkomröstningar  
- i övrigt informera om väsentliga delar i den egna verksamheten. 
- ansvarar, under år som inte är valår, för frågor om demokrati och invånardialog. 

NÄMNDENS BEFOGENHETER 
3 § Nämnden har den behörighet och befogenhet som följer av lag och författning, av föreliggande 
reglemente, av fastställda styrdokument för Malung-Sälens kommun och som följer av direkta beslut 
av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 

Nämnden har inom sitt ansvarsområde rätt att: 

1. fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som kommunfullmäktige överlämnat till 
nämnden, 

2. leda och samordna verksamheten inom det egna verksamhetsområdet, 
3. utöva regelgivning, utifrån behörighet och befogenhet. 

PROCESSBEHÖRIGHET 
4 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt 
ansvarsområde. 
 
 
 



PERSONALANSVAR OCH ARBETSMILJÖANSVAR 
5 § Kommunstyrelsens arbetsutskott är personalorgan för den personal som arbetar inom samtliga 
nämnders verksamhetsområden. Kommunstyrelsens arbetsutskott är också kommunens 
lönemyndighet och ansvarar för kommunens centrala personalpolitik.  

Nämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med 
undantag av de frågor som anges i 11 § i kommunstyrelsens reglemente.  
 
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
6 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i 
nämndens verksamhet. Nämnden ansvarar så som personuppgiftsansvarig för att:  

 föra register över de behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet  

 säkerställa laglig och korrekt behandling av personuppgifter  

 utse dataskyddsombud och  

 i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på personuppgiftsansvarig enligt lag.  

 
UPPFÖLJNING, ÅTERREDOVISNING OCH RAPPORTERING TILL FULLMÄKTIGE 
7 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  
Nämnden ska minst en gång per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige har lämnat till dem  
1. i reglemente,  
2. genom verksamhetsplan och budget. 
 
INFORMATION OCH SAMRÅD 
8 § Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunstyrelsens ordförande respektive oppositionsråd ska i 
möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  
 
Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör kommunstyrelsens eller annan 
nämnds verksamhet.  
 
Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 
beslutar om formerna för samrådet. 
 
ARBETSFORMER 
 
TIDPUNKT FÖR SAMMANTRÄDEN  
9 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  
 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 
ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 
sammanträdet.  
 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde.  
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 
tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden.  
 



Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas 
om beslutet.  
 
KALLELSE  
10 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller  
vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra 
detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste 
ledamoten vara ålderspresident.  
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen bör 
tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet 
senast fem kalenderdagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är 
olämpligt.  
 
Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  
 
I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. Kallelsen bör åtföljas av 
föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på 
föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av 
handlingar har skett.  
 
NÄRVARORÄTT  
11 § Nämnden får bestämma vem, förutom ledamöter, ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden.  
Förvaltningschef har alltid närvarorätt vid nämndens sammanträden, även vid ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild.   
 
SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS 
12 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att 
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta till kansliet.  
 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden. 
 
SAMMANSÄTTNING  
13 § Valnämnden består av elva (11) ledamöter och elva (11) ersättare.  
 
ORDFÖRANDEN  
14 § Det åligger ordföranden  

1. att leda nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda,  
4. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  
5. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 



Härutöver åligger det ordföranden att: 
1. ha uppsikt över nämndens förvaltning,  
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska 

intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  
3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder, bolag och 

fullmäktige samt  
4. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden 

om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
PRESIDIUM  
15 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.  
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 
ordföranden anser att det behövs.  
 
ERSÄTTARE FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN  
16 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av 
ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter 
har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  
 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 
längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.  
 
FÖRHINDER  
17 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som underrättar den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra.  
 
ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING  
18 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 
tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte 
redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  
 
Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
kommunfullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de 
tagits upp i kommunfullmäktiges protokoll från valet.  
 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta om den är kallad. Den får delta i överläggningarna men 
inte i besluten.  
 
En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ner i turordningen.  
 
JÄV, AVBRUTEN TJÄNSTGÖRING  
19 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  
 



Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än 
jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.  
 
YRKANDEN  
20 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.  
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller 
läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.  
 
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 
skriftligt.  
 
DELTAGANDE I BESLUT  
21 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta 
till ordföranden innan beslut fattas.  
 
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det 
med acklamation.  
 
RESERVATION  
22 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  
 
JUSTERING AV PROTOKOLL  
23 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas 
skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.  
 
KUNGÖRELSER OCH TILLKÄNNAGIVANDEN AV FÖRESKRIFTER  
24 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 
gällande bestämmelser.  
 
Nämnden ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering 
av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  
 
DELGIVNINGSMOTTAGARE  
25 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som 
nämnden beslutar.  
 
UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR  
26 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av 
ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den 
ledamot som nämnden utser.  
 
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv 
underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt 
skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som 
fattat beslutet.  
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Valnämnden 2023-01-24 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 2 
Reglemente (VN/2020:21) 
 
Valnämndens beslut 
Reviderat reglemente för Valnämnden antas och skickas vidare till 
kommunfullmäktige för beslut.   
 
Beskrivning av ärendet 
I och med att den nya mandatperioden börjar gälla 2023-01-01 har en 
generell översyn av reglementet för valnämnden genomförts. Utifrån 
reglementet som antogs vid kommunfullmäktiges 2020-06-22 § 59 har 
ändringar gjorts. 
 
Antal ledamöter och ersättare i valnämnden har ändrats från nio (9) 
ledamöter och ersättare till elva (11) ledamöter och ersättare. 
 
Dagens sammanträde 
Kanslichefen redogör för ärendet. Ordförande finner att valnämnden antar 
reglementet och skickar den vidare till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Reviderat reglemente   
KS 2022-11-29 § 205 
 
Beslutet skickas till 
Valnämnden 
Nämndkansliet 
Kommunfullmäktige 
Hemsidan 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-15 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 368 
Reglemente för valnämnden (rev. 2022) (KS/2020:369) 
 
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Reviderat reglemente för valnämnden antas. 
2. Med utgångspunkt från den nya mandatperioden 2023-2026 

uppdateras reglementet för valnämnden 
 
Beskrivning av ärendet 
I och med att den nya mandatperioden börjar gälla 2023-01-01 har en 
generell översyn av reglementet för valnämnden genomförts. Utifrån 
reglementet som antogs vid kommunfullmäktige 2020-06-22 § 59 har 
ändringar gjorts. 
 
Antal ledamöter och ersättare i valnämnden har ändrats från nio (9) 
ledamöter och ersättare till elva (11) ledamöter och ersättare. 
 
Dagens sammanträde 
Kommunchefen föredrar ärendet. 
 
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Reglemente reviderad 2022-11-09. 
 
Beslutet med reglemente skickas till 
Kanslichef  
Valnämnden 
Nämndkansliet 
Hemsidan  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-29 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 205 
Reglemente för valnämnden (rev. 2022) (KS/2020:369) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras för politisk beredning. 
 
Beskrivning av ärendet 
I och med att den nya mandatperioden börjar gälla 2023-01-01 har en 
generell översyn av reglementet för valnämnden genomförts. Utifrån 
reglementet som antogs vid kommunfullmäktige 2020-06-22 § 59 har 
ändringar gjorts. 
 
Antal ledamöter och ersättare i valnämnden har ändrats från nio (9) 
ledamöter och ersättare till elva (11) ledamöter och ersättare. 
 
Dagens sammanträde 
Ärendet ska beredas av valnämnden. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras 
för politisk beredning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Reglemente reviderad 2022-11-09. 
 
Beslutet med reglemente skickas till 
Kanslichef 
Valnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Tjänsteutlåtande 
  Sida 
 2022-11-14 1
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Dnr KS/2020:369  
 
Reglemente reviderad 2022-11-09 valnämnden  
 
Förslag till beslut 
1. Reviderat reglemente för valnämnden antas. 
2. Med utgångspunkt från den nya mandatperioden 2023-2026 uppdateras 

reglementet för valnämnden. 
 

Beskrivning av ärendet 
I och med att den nya mandatperioden börjar gälla 2023-01-01 har en 
generell översyn av reglementet för valnämnden genomförts. Utifrån 
reglementet som antogs vid kommunfullmäktiges 2020-06-22 § 59 har 
ändringar gjorts. 
 
Antal ledamöter och ersättare i valnämnden har ändrats från nio (9) 
ledamöter och ersättare till  elva (11) ledamöter och ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtanden 
Reglemente reviderad 2022-11-09. 
 
Beslutet med reglemente skickas till 
Kanslichef  
Nämnder och styrelser 
Förvaltningschefer 
Nämndkansliet 
Hemsidan  
 
 
  
 
  



 
 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktiges presidium 2023-03-15 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 1 
Revisionens fördjupade granskning av bolaget, Kurbit ABs, 
interna kontroll och målstyrning (KS/2023:188) 
 
Presidiets förslag till kommunfullmäktige 
1. Rapporten är mottagen. 
2. Malung-Sälens Elverk AB uppmanas att till Malung-Sälens kommun 

inkomma med en redogörelse över hur man avser att hantera 
rapporten.  

3. I arbetet med nytt ägardirektiv för Malung-Sälens Elverk AB och 
dotterbolag ska hänsyn tas till de synpunkter som framkommit i 
granskningen. 
 

Beskrivning av ärendet 
Lekmannarevisorn i Kurbit AB har uppdragit till KPMG att granska Kurbit 
ABs rutiner kring intern kontroll, målstyrning och bolagets hantering av 
felanmälningar samt hantering av allmänna handlingar. 
 
Med anledning av det som framkommit i granskningen uppmanar Malung-
Sälens kommun Malung-Sälens Elverk AB att inkomma med en 
redogörelse över hur man avser att hantera rapporten. 
 
Det pågår ett arbete med nytt ägardirektiv för Malung-Sälens Elverk AB och 
dotterbolag. I arbetet med nytt ägardirektiv kommer man att ta hänsyn till 
de synpunkter som framkommit i granskningen. 
 
Dagens sammanträde 
Presidiet föreslår kommunfullmäktige besluta att rapporten är mottagen, att 
Malung-Sälens Elverk AB uppmanas att till Malung-Sälens kommun 
inkomma med en redogörelse över hur man avser att hantera rapporten 
samt att i arbetet med nytt ägardirektiv för Malung-Sälens Elverk AB och 
dotterbolag ska hänsyn tas till de synpunkter som framkommit i 
granskningen 
 
Beslutsunderlag 
Missiv – Kurbit AB 
Rapport – Kurbit AB 
 
 
 
 



Kurbit AB   
Lekmannarevisor     2023-03-08 
 
 
 
Skickas till: 
Styrelsen för Kurbit AB  
 
För kännedom:  
Styrelserna för Borlänge Energi AB, Falu Energi & Vatten, Hedemora Energi AB, Malungs Elverk AB, 
Dala Energi AB. 
Fullmäktige i Borlänge kommun, Falu kommun, Hedemora kommun och Malung-Sälens kommun. 
 
Granskning av bolagets interna kontroll och målstyrning   
KPMG har av lekmannarevisorn i Kurbit AB fått i uppdrag att översiktligt granska bolagets rutiner kring 
intern kontroll och målstyrning men också bolagets hantering av felanmälan samt hantering av allmänna 
handlingar. Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2022.  

Granskningen syftar till att bedöma om bolagsstyrelsen och VD har säkerställt en tillräcklig styrning och 
uppföljning vad gäller intern kontroll och målstyrning inom bolaget. Men även bedöma om det finns 
ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för hantering av avvikelser/felanmälan samt hantering av allmänna 
handlingar.  

Min sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att bolagsstyrelsen och VD inte har 
säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning gällande intern kontroll eller mål. Bedömningen baserar 
jag på att det inte finns ett aktivt internkontrollarbete i bolaget. Styrelsen har antagit mål för 
verksamheten. Jag anser dock att det inte finns en tydlig koppling mellan de långsiktiga målen och målen 
för 2022 i affärsplanen. Jag ser också en brist i att målen inte är mätbara och i vissa fall formulerade mer 
som en aktivitet än ett mål.  

Vidare gör jag bedömningen att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för hantering av felanmälan 
och ser positivt på bolagets arbete att samla och formalisera samtliga rutiner och riktlinjer.   

I granskningen framkommer att det inte i tillräcklig utsträckning finns rutiner för hantering av allmänna 
handlingar. Jag anser att det är viktigt att detta tas fram då allmänhetens rätt till insyn och tillgång till 
information om bolagets verksamhet är en central del i den svenska rättsordningen.  

Mot bakgrund av granskningen rekommenderas bolagsstyrelsen att:  

- Säkerställa att det finns en god intern kontroll i bolaget och de processer som levereras från 
ägarbolagen, bland annat genom att anta årliga internkontrollplaner.  

- Att styrelsen aktivt arbetar fram och beslutar om uppföljningsbara mål med mätbara indikatorer.  

- För att säkerställa allmänhetens insyn och tillgång till information om bolagets verksamhet besluta 
om riktlinjer och rutiner för hantering av allmänna handlingar. 

Utöver lämnade rekommendationer rekommenderar jag även att styrelsen initierar ett uppdrag hos 
ägarbolagen för att tydliggöra ägarstyrningen så att Kurbit AB får tydliga styrprinciper att förhålla sig till.  

 



Lekmannarevisorn önskar att bolagsstyrelsen lämnar ett yttrande med redovisning av åtgärder baserat på 
de rekommendationer som lämnas i rapporten senast 2023-05-31. Yttrandet skickas till revisionens 
biträde, magnus.larsson@kpmg.se  

 

 

Sören Norlander     
Utsedd lekmannarevisor i Kurbit AB 

mailto:magnus.larsson@kpmg.se
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Kurbit AB 
Granskning av bolagets interna kontroll och målstyrning 
 
2023-03-02 

1 Sammanfattning 
KPMG har av lekmannarevisorn i Kurbit AB fått i uppdrag att översiktligt granska 
bolagets rutiner kring intern kontroll och målstyrning men också bolagets hantering av 
felanmälan samt hantering av allmänna handlingar. Granskningen ingår i 
revisionsplanen för år 2022.  
Granskningen syftar till att bedöma om bolagsstyrelsen och vd har säkerställt en 
tillräcklig styrning och uppföljning vad gäller intern kontroll och målstyrning inom 
bolaget. Men även bedöma om det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för 
hantering av avvikelser/felanmälan samt hantering av allmänna handlingar.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att bolagsstyrelsen och 
VD inte har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning gällande intern kontroll eller 
mål. Bedömningen baserar vi på att det inte finns något aktivt internkontrollarbete i 
bolaget. Styrelsen har antagit mål för verksamheten. Vi anser dock att det inte finns en 
tydlig koppling mellan de långsiktiga målen och målen för 2022 i affärsplanen. Vi ser 
också en brist i att målen inte är mätbara och i vissa fall formulerade mer som en 
aktivitet än ett mål.  
Vidare gör vi bedömningen att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för 
hantering av felanmälan och ser positivt på bolagets arbete att samla och formalisera 
samtliga rutiner och riktlinjer.   
I granskningen framkommer att det inte i tillräcklig utsträckning finns rutiner för 
hantering av allmänna handlingar. Vi anser att det är viktigt att detta tas fram då 
allmänhetens rätt till insyn och tillgång till information om bolagets verksamhet är en 
central del i den svenska rättsordningen.  
 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi bolagsstyrelsen att:  

- Säkerställa att det finns en god intern kontroll i bolaget och de processer som 
levereras från ägarbolagen, bland annat genom att anta årliga 
internkontrollplaner.  

- Att styrelsen aktivt arbetar fram och beslutar om uppföljningsbara mål med 
mätbara indikatorer.  

- För att säkerställa allmänhetens insyn och tillgång till information om bolagets 
verksamhet besluta om riktlinjer och rutiner för hantering av allmänna 
handlingar. 
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Kurbit AB 
Granskning av bolagets interna kontroll och målstyrning 
 
2023-03-02 

2 Bakgrund 
Vald lekmannarevisor ska granska om bolagen lever upp till det kommunala ändamålet 
d v s att bolagen sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den kontroll som görs inom bolagen är tillräcklig. 

KPMG har av lekmannarevisorn i Kurbit AB fått i uppdrag att översiktligt granska 
bolagets rutiner kring intern kontroll och målstyrning. Utöver detta har revisorerna i sin 
riskanalys identifierat risker avseende bolagens hantering av avvikelser och felanmälan 
samt hantering av allmänna handlingar.  

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om bolagsstyrelsen och vd har säkerställt en 
tillräcklig styrning och uppföljning vad gäller intern kontroll och målstyrning inom 
bolaget. Men även bedöma om det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för 
hantering av avvikelser/felanmälan samt hantering av allmänna handlingar.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

— Finns ett ändamålsenligt system för att säkerställa en god intern kontroll? 

— Har styrelsen tolkat mål och uppdrag från ägarkommunerna och brutit ned dessa så 
att de fungerar som styrsignaler till verksamheten?  

— Genomförs systematisk uppföljning av måluppfyllelsen?  

— Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för hantering av avvikelser och 
felanmälan?  

— Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner i avseende hantering av allmänna 
handlingar?  

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

- Kommunallag kap. 9 
- Aktiebolagslagen kap. 10 
- Tryckfrihetsförordningen 
- Offentlighets- och sekretesslag 
- Bolagsspecifika styrdokument  
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Kurbit AB 
Granskning av bolagets interna kontroll och målstyrning 
 
2023-03-02 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av 

- Affärsplan 2022 

- Dokumenthanteringsplan, 2022-01-12 

- Processkarta för supportärende 

- Bolagsordning för Kurbit AB 

- Instruktion för VD i Kurbit, 2022-05-03 

— Intervjuer har genomförts med:  

- VD  

- Styrelseordförande  

- Nätverkstekniker vid second-line 

- Tekniker vid first-line support 

 

Samtliga intervjuade har fått möjlighet att lämna synpunkter på rapportutkastet för att 
säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden.  

2.4 Information om bolaget  

Kurbit AB bildades 2021 och ägs av Borlänge Energi AB, Dala Energi AB, Falu Energi 
& Vatten AB, Hedemora Energi AB samt Malungs Elverk AB. Bolaget har sitt säte i 
Borlänge. Fördelningen av aktiekapitalet är följande:  

- Borlänge Energi AB 29,76 % 

- Dala Energi AB 21,75 % 

- Falu Energi & Vatten AB 23,81 % 

- Hedemora Energi AB 12,56 %  

- Malungs Elverk AB 17,78 %  

Bolaget ska bedriva elektronisk tjänstedistributionsrörelse av data och teletjänster på 
egen och/eller inhyrd utrustning, samt därmed förenlig verksamhet såsom service och 
konsultverksamhet inom ovanstående. Vidare är syftet att genom optimalt 
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resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja tillgången på data- och 
teletjänster för boende och företag inom de kommuner där aktieägarna till Kurbit AB är 
verksamma.  

Enligt aktieägaravtalet har Kurbit AB rätt att nyttja parternas kompetenser som köpta 
tjänster till självkostnad. Vid intervjuer framgår att personal anställda vid Falu Energi 
och Vatten AB ansvarar för personal- och ekonomifrågor för Kurbit AB, personal 
anställda vid Malungs Elverk AB arbetar med first-line support till kunder och personal 
från Borlänge Energi med teknik, underhåll och felanmälan (second-line). I bolaget är 
endast VD anställd.  

Bolagets styrelse består av maximalt fem ledamöter och varje part har rätt att utse en 
ordinarie ledamot. Styrelsen består av VD i samtliga fem ägarbolag.  
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Intern kontroll  

Vid intervjuer framkommer att det inte finns ett framtaget internkontrollreglemente eller 
internkontrollplan för bolaget. VD och styrelse litar på att personalen som är anställda 
av ägarbolagen och arbetar med Kurbit AB, följer interna arbetssätt och att de har en 
god intern kontroll på de processer som Kurbit nyttjar.  

3.1.1 Bedömning 
Då det varken finns ett reglemente för intern kontroll eller internkontrollplan gör vi 
bedömningen att det inte finns ett ändamålsenligt system för att säkerställa en god 
intern kontroll i bolaget. Styrelsen och VD lutar sig idag på att det finns en god intern 
kontroll för de processer som genomförs i ägarbolagens verksamhet och genomför 
inga kontroller för att säkerställa god intern kontroll i varken Kurbits egna 
arbetsprocesser eller ägarbolagens. Vi anser att det är av stor vikt att det finns ett aktivt 
internkontrollarbete i bolaget då intern kontroll inte bara syftar till rättvisande 
räkenskaper och finansiell rapportering, utan även till att verksamheten bedrivs 
ändamålsenligt och effektivt och till att lagar och förordningar följs. 

3.2 Målstyrning  
Bolagsordningen för bolaget är godkänt av kommunfullmäktige i Falu, Borlänge, 
Malung-Sälens, och Hedemora kommun samt styrelsen för Dala Energi under hösten 
2020. I bolagsordningen anges att syftet med verksamheten är att genom optimalt 
resursutnyttjande och med hög leveranssäkerhet främja tillgången på data- och 
teletjänster för boende och företag inom de kommuner där aktieägarna till bolaget är 
verksamma.  

I affärsplanen för 2022 anges sex långsiktiga mål och 14 mål för 2022. Till de 14 målen 
anges aktiviteter. Vid intervjuer framkommer att VD tog fram förslag till affärsplan med 
tillhörande mål och presenterade förslaget för styrelsen. Styrelsen antog affärsplanen 
vid styrelsemötet 2021-10-04. Vidare framkommer att VD och personalen därefter vid 
gemensamma workshops tog fram aktiviteter till målen, detta för att skapa gemenskap 
och en gemensam inriktning för bolaget. Målen är inte i samtliga fall mätbara, vilket 
enligt intervjuade var ett medvetet val för att personalen skulle få ett gemensamt 
synsätt på verksamheten. 

Målen följs upp kvartalsvis och resultatet presenteras för styrelsen.  

3.2.1 Bedömning 
Utifrån iakttagelserna gör vi bedömningen att styrelsen inte fullt ut tolkat mål och 
uppdrag från ägarkommunerna och brutit ner dessa till mål för verksamheten.  
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Styrelsen har antagit mål för verksamheten men vi anser att det saknas en tydlig 
koppling mellan de långsiktiga målen och målen för 2022 i affärsplanen. Vi ser också 
en brist i att målen inte är mätbara och i vissa fall formulerade mer som en aktivitet än 
ett mål.  

Vi anser att styrelsen i större utsträckning bör vara aktiva i arbetet för att ta fram mål för 
bolaget. Målen bör vara uppföljningsbara genom mätbara indikatorer som kan verifiera 
om målen uppnås. Utifrån mål och indikatorer kan därefter VD med personal 
bestämma hur arbetet ska drivas.  

3.3 Hantering av avvikelser och felanmälan  

När en felanmälan inkommer från en tjänsteleverantör till bolaget hanteras den först av 
personal i first-line, personalen är anställda av och placerade vid Malungs elverk AB. 
Ärenden från anmälan till färdigställande hanteras i ett internt felhanteringssystem. 
Personalen på first-line gör en felsökning och om möjligt löser personalen felet direkt, 
annars går ärendet vidare till second-line eller tekniker för åtgärder. Som stöd i arbetet 
finns en processkarta som beskriver den fullständiga processen för hantering av 
felanmälan. Personalen i first-line har som komplement tagit fram guider för hantering 
av särskilda svåra ärenden.  
 
Second-line består av en tekniker-grupp och är anställda i Borlänge Energi AB. 
Teknikerna mottar ärenden som frist-line inte kan åtgärda och vidtar de specifika 
åtgärder som krävs för att lösa felet. Intervjuade upplever att rutiner kan vara svåra att 
hitta då de är sparade på olika platser i bolagets system och är skapade i olika format. 
Därför har bolaget anlitat en konsult som har i uppgift att samla in bolagets samtliga 
rutiner och spara dem i likartat format på en plats som samtlig personal har tillgång till.  

3.3.1 Bedömning  
Vi bedömer att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för hantering av avvikelser 
och felanmälan. Bedömningen baserar vi på att det finns en framtagen processkarta 
som stöd i arbetet. Vi ser positivt på att bolaget arbetar att samla rutiner på en 
gemensam plats då det är nödvändigt att rutinerna är tillgänglig för personalen, vilket 
inte bara gäller rutiner/riktlinjer för hantering av felanmälan.  

3.4 Hantering av allmänna handlingar 

För granskningen har vi tagit del av en dokumenthanteringsplan, antagen av styrelsen 
2022-01-12. Dokumenthanteringsplanen beskriver var olika dokumenttyper ska lagras, 
om de kan gallras eller hur länge de ska sparas. Av dokumenthanteringsplanen 
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framgår att personal- och ekonomifrågor hanteras av ägarbolaget Falun Energi och 
Vatten AB och uppgifter hanteras enligt de riktlinjer och rutiner som finns i ägarbolaget. 
Mailkorrespondens med kurbit-adresser sparas i ett e-postsystem. 
 
Utöver dokumenthanteringsplanen finns inga beslutade riktlinjer eller rutiner avseende 
hantering av allmänna handlingar för bolaget. Vid intervjuer framkommer att bolaget 
inte har ett diariesystem där handlingar/dokument registreras.  
 
Av Instruktion för VD i Kurbit, antaget av styrelsen 2022-05-03 framgår att VD ska 
pröva om handlingar kan lämnas ut till allmänheten och instruktion från någon av 
ägarbolagen ska tillämpas för utlämnande av allmänna handlingar.  Vi har för 
granskningen inte tagit del av någon instruktion avseende utlämnande av allmän 
handling som bolaget anses tillämpa.  

3.4.1 Bedömning  
Vår bedömning är att det inte i tillräcklig utsträckning finns riktlinjer/rutiner för hantering 
av allmänna handlingar. Vi anser att det är viktigt att det i bolaget etableras rutiner för 
hur personal ska hantera handlingar som behandlas, detta för att säkerställa att 
allmänna handlingar och beslutsunderlag hanteras på ett rättssäkert och tillgängligt 
sätt.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att bolagsstyrelsen och 
VD inte har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning gällande intern kontroll eller 
mål. Bedömningen baserar vi på att det inte finns något antaget reglemente för intern 
kontroll och inget aktivt internkontrollarbete sker. Styrelsen har antagit mål för 
verksamheten. Vi anser dock att det inte finns en tydlig koppling mellan de långsiktiga 
målen och målen för 2022 i affärsplanen. Vi ser också en brist i att målen inte är 
mätbara och i vissa fall formulerade mer som en aktivitet än ett mål.  
I granskningen framkommer att det inte i tillräcklig utsträckning finns rutiner för 
hantering av allmänna handlingar. Det är väsentligt att det i bolaget finns fungerande 
rutiner och riktlinjer för hantering av inkomna handlingar samt registrering och förvaring 
av handlingar så att allmänhetens insyn kan garanteras.  
Vidare gör vi bedömningen att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för 
hantering av felanmälan och ser positivt på bolagets arbete att samla och formalisera 
samtliga rutiner och riktlinjer inom bolaget.   
 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi bolagsstyrelsen att:  

- Säkerställa att det finns en god intern kontroll i bolaget och de processer som 
levereras från ägarbolagen, bland annat genom att anta årliga 
internkontrollplaner.  

- Att styrelsen aktivt arbetar fram och beslutar om uppföljningsbara mål med 
mätbara indikatorer.  

- För att säkerställa allmänhetens insyn och tillgång till information om bolagets 
verksamhet besluta om riktlinjer och rutiner för hantering av allmänna 
handlingar. 

 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 
 
Linnéa Grönvold         Magnus Larsson  
Certifierad kommunal revisor      Certifierad kommunal revisor 
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 Protokollsutdrag 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Kommunfullmäktige 2021-04-26 1

 
Justerare Utdragsbestyrkande

 
§ 24 
Ägardirektiv Malungs Elverk och dotterbolag (KS/2021:192) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Ägardirektiv för Malungs elverk och dotterbolag fastställt enligt bilaga. 
2. Kommunchefen, kanslichef och kommunstyrelsens ordförande uppdras 

att ha en dialog med Elverkets styrelse och VD och se över 
ägardirektivet och harmonisera berörda bolagsordningar. 

 
Beskrivning av ärendet 
I nuvarande ägardirektiv för Malungs elverk AB framgår att årlig översyn av 
ägardirektivet skall ske.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-23 § 108 att uppdra till 
kommunchefen, kanslichef och kommunstyrelsens ordförande tillsammans 
med VD för Malungs elnät att se över ägardirektivet och presentera ett 
förslag på kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april. Detta är nu 
genomfört och man ser ett behov av mer omfattande genomgång för att 
harmonisera berörda bolagsordningar. 
 
Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Ägardirektiv för Malungs elverk och dotterbolag fastställda av 
kommunfullmäktige 2014-05-26 § 53 
Förslag till nytt ägardirektiv för Malungs elverk och dotterbolag 
 
Bilaga 
Ägardirektiv för Malungs elverk och dotterbolag 
 
Beslutet skickas till 
Kommunchef 
Kanslichef 
Kommunstyrelsens ordförande 
VD Malungs elnät 
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Redovisning kommunfullmäktige 2023-03-27 
 
AVSÄGELSER OCH VALÄRENDEN 
Inga avsägelser har inkommit 
 
 
SVAR PÅ MOTIONER, INTERPELLATIONER OCH FRÅGOR 
17. KS/2023:126 - Interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande 
vindkraft på Ripfjället (LPo) 
 
 
HANDLINGAR FÖR KÄNNEDOM 
18.  
KS/2023:18 
Rapport angående ej verkställda beslut enligt LSS 2023 
 
KS/2023:19 
Rapport angående ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) 2023 
 
KS/2023:196 
Protokoll styrgrupp E-arkiv 2023 
 
 
KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 2023-03-07 
§ 43 Nämndinitiativ nytt ställningstagande vindkraft på Ripfjället (LPo) 
§ 45 Försäljning av bostadstomter vid Barbrobacken i Lima 
§ 46 Skrivelse till kommunstyrelsen, begäran om förhandsbesked för 
nybyggnation av 10 fritidshus, Västra Sälen 5:61 - 5:70 
§ 47 Servering av ekologiskt producerad mat i skolköken 
§ 48 Förslag arbetsvillkor socialchef 
§ 49 Begäran om omställningsersättning enligt PBF-KL 
§ 51 Framställan om ändrad hastighetsgräns samt införande av stopplikt 
skoterled Sälen 
§ 52 Investeringsbehov för inköp av GPS-utrustning miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden 
§ 53 Överflytt av investeringsmedel från år 2022 till 2023 
§ 54 Ansökan om verksamhetsbidrag Brottsofferjouren Övre Dalarna 2023 
§ 61 Genomförande av IT-utredningen 
§ 62 Förslag till internkontrollplan för 2023 
§ 64 Avsiktsförklaring utökad  samverkan E-arkiv 
§ 65 Beredskap för Livsmedelsförsörjning 
§ 66 Nomineringar till årsstämman för SmåKom 2023 
§ 67 Nominering styrelseledamöter till Inlandskommunerna IEF Ekonomisk 
förening 
§ 68 Diskussionspunkt- Studieresa centralskolan åk 9 
§ 72 Nämndinitiativ angående idrottshall och företagshotell (SD)
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