Kallelse/underrättelse
Sida

2022-06-09

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2022-06-20
Plats:
Tid:

Folkets park, Orrskogen i Malung
18:30

Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndskansliet så att ersättare
kan inkallas.
Ersättarna får denna kallelse för kännedom, om inte annat meddelas.
Ordförande
Jörgen Norén (S)
/Nämndskansliet
0280-18688
Föredragningslista

Ärende

Beteckning

1.

Mötets öppnande

2.

Upprop

3.

Val av justerare

4.

Anmälan av motioner,
interpellationer och frågor

5.

Återredovisning Vamas och
kommunstyrelsen

6.

Investeringsbehov reservbil BAS 4
(basbil/släckbil)

KS/2022:378

7.

Verksamhetsplan och Budget
2022-2025 (förändring av
budgeterad nivå för finansiella
intäkter)

KS/2022:339

8.

Verksamhetsmål 2022 - förändring KS/2022:332
av indikatorer och mål

9.

Verksamhetsplan och Budget
2023-2026

KS/2022:16

10.

Investeringsram strategiska
markförvärv skogsmark

KS/2022:358

11.

Uppsägning av avtal Visit Dalarna

KS/2022:379
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Kallelse/underrättelse
Sida

2022-06-09

Ärende

Beteckning

12.

Nämndsorganisation
mandatperioden 2023-2026

KS/2022:343

13.

Arvodesreglemente

KS/2022:220

14.

Arbetsordning för
kommunfullmäktige

KS/2022:317

15.

Arvoden till röstmottagare valet
2022

KS/2022:295

16.

Medlemskap i Dala VA Ekonomisk
förening

KS/2022:224

17.

Förslag till patientavgift för
hjälpmedel i Dalarna

KS/2021:778

18.

Remiss avseende regional kulturoch bildningsplan i Dalarna 20232026

KS/2022:432

19.

Länsgemensam strategi med
målbild och färdplan för God och
Nära vård i Dalarna 2022-2030

KS/2022:327

20.

Avsägelser och val

21.

Svar på motioner, interpellationer
och frågor

22.

Motion angående
skolorganisationen i MalungSälens kommun, från
Vänsterpartiet (V)

KS/2021:631

23.

Handlingar för kännedom

KS/2021:134,
KS/2022:374
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-05-31

§ 81
Investeringsbehov reservbil BAS 4 (basbil/släckbil)
(KS/2022:378)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Räddningsnämnden beviljas 4,2 mnkr i investeringsbudget år 2023 för
investering av BAS 4 (basbil/släckbil).
2. Räddningsnämnden uppdras vidta åtgärder under år 2022 för
anskaffning av BAS 4 till år 2023.
Beskrivning av ärendet
Räddningsnämnden har 2022-05-23 § 28 inkommit med äskande av
4,2 miljoner kronor (mnkr) i investeringsmedel för inköp av reservbil BAS 4
(basbil/släckbil).
Investeringen syftar till att förstärka kommunens beredskap vid händelse av
brand eller andra olyckor. Genom införskaffande av en så kallad BAS 4 får
räddningstjänsten en reservbil både för BAS 1 och tankbil.
Investering av reservbil BAS 4 (basbil/släckbil) ingår som del av föreslagen
preliminär investeringsplan 2023-2026 i preliminär ”Verksamhetsplan och
budget 2023-2026”. Enligt planeringen ska preliminär ”Verksamhetsplan
och budget 2023-2026” behandlas i kommunstyrelsen 31 maj och i
kommunfullmäktige 20 juni (dnr KS/2022:16). Då det för närvarande är
långa leveranstider av fordon, är det av vikt att beslut om investeringsmedel
fattas i god tid. För att leverans av fordonet ska kunna genomföras under
2023 behöver upphandling och beställning ske under 2022.
Dagens sammanträde
Räddningschefen föredrar ärendet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta i enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
RN §28 Äskande av utökade medel för inköp av en BAS 4
Beslutet skickas till
Räddningsnämnden
Räddningschef
Ekonomichef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Tjänsteutlåtande
Sida

2022-05-26

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

1

Kommunstyrelsen

Dnr KS/2022:378

Investeringsbehov reservbil BAS 4 (basbil/släckbil)
Förslag till beslut
1. Räddningsnämnden beviljas 4,2 mnkr i investeringsbudget år 2023
för investering av BAS 4 (basbil/släckbil).
2. Räddningsnämnden uppdras vidta åtgärder under år 2022 för
anskaffning av BAS 4 till år 2023.
Beskrivning av ärendet
Räddningsnämnden har 2022-05-23 § 28 inkommit med äskande av
4,2 miljoner kronor (mnkr) i investeringsmedel för inköp av reservbil BAS 4
(basbil/släckbil).
Investeringen syftar till att förstärka kommunens beredskap vid händelse av
brand eller andra olyckor. Genom införskaffande av en så kallad BAS 4 får
räddningstjänsten en reservbil både för BAS 1 och tankbil.
Investering av reservbil BAS 4 (basbil/släckbil) ingår som del av föreslagen
preliminär investeringsplan 2023-2026 i preliminär ”Verksamhetsplan och
budget 2023-2026”. Enligt planeringen ska preliminär ”Verksamhetsplan och
budget 2023-2026” behandlas i kommunstyrelsen 31 maj och i
kommunfullmäktige 20 juni (dnr KS/2022:16). Då det för närvarande är långa
leveranstider av fordon, är det av vikt att beslut om investeringsmedel fattas i
god tid. För att leverans av fordonet ska kunna genomföras under 2023
behöver upphandling och beställning ske under 2022.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besluta om investering av BAS 4 (basbil/släckbil) år
2023 med 4,2 mnkr.
Beslutsunderlag
RN §28 Äskande av utökade medel för inköp av en BAS 4
Beslutet skickas till
Räddningsnämnden
Räddningschef
Ekonomichef
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Räddningsnämnden

2022-05-23

§ 28
Äskande av utökade medel för inköp av en BAS 4 (RN/2022:84)
Räddningsnämndens beslut
Räddningsnämnden föreslår kommunstyrelsen en utökning i
investeringsplanen på 4 200 000 för år 2023.
Beskrivning av ärendet
Räddningstjänsten har förnärvarande ingen BAS 1 (basbil/släckbil) i reserv
i kommunen vilket är ett stort problem när någon av de ordinarie bilarna ska
repareras eller in på service. Beredskapen försämras under många timmar
upp till dagar ibland och i det läget så sänks ambitionsnivån ifall det skulle
inträffa en händelse i kommunen.
Det är svårt att på ett effektivt sätt att transportera ut personal till tex en
brand eller trafikolycka när det saknas reservbil.
Om man införskaffar en BAS 4 (basbil/släckbil) som reservbil så får man en
reservbil för både BAS 1 och tankbil.
Räddningsnämnden har kommit fram till att detta skulle förstärka
kommunens beredskap vid händelse av brand eller andra olyckor avsevärt.
Räddningsnämnden äskar 4 200 tkr till nyinvestering.
Dagens sammanträde
Räddningschefen föredrar ärendet.
Ordföranden finner att räddningsnämnden beslutar att föreslå
kommunstyrelsen en utökning i investeringsplanen på 4 200 000 för år
2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-01
Bifogas
Beskrivning BAS 1
Beskrivning BAS 4
Beskrivning tankbil
Beslutet skickas till
Räddningschefen
Ekonomichefen
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

BASBIL/SLÄCKBIL.
Våra BAS-bilar är en släck och räddningsbil som är byggd efter speciella krav med ett
grundutförande som tagits fram av Räddningsverket. BAS bilarna byggs i flera olika modeller där
främst tankvolym och chassimodell skiljer dom åt. Gemensamt för samtliga är bl.a. dubbelhytt,
mittmonterad pump och värmehållningssystem i hytt och påbyggnad.

BASBIL 1
Bas 1 byggs antingen på ett Scania eller volvochassi och CrewCab hytt med plats för 1+4
personer. I hytten monteras 3 st hållare för andningsapparat på bakvägg och
förvaringsskåp med bygelhållare för andningsapparat på vardera gavel.
Påbygget är tillverkat i aluminium och inkluderar 8 st skåpfack med jalusidörrar, 3 st per sida
samt 2 st baktill i grundutförandet. Skåpen är i tillämpliga delar invändigt klädda med
exponent verktygspanel med rostfri plåt som golv och tröskellister. Skåptaket som är täckt
med halksäker 3/5 mm aluminiumdurkplåt nås genom 1 st infälld uppstigningsstege i
skåphörn. Fordonet är i grunden utrustat med en fast mittmonterad pump (Rosenbauer N 35)
som har en kapacitet på upp till 3,500 l/min vid 10 bar. I det högra bakre skåpet är 3 st
grovslangsuttag och 1 st smalslangsuttag monterade. Vätsketankarna är placerade i ett
avgränsat utrymme invändigt i skåpbyggnationen där vattentanken rymmer 3,000 liter vatten
och skumtanken 400 liter. Fordonets programmerbara elsystem med CAN-bus
kommunikation styr fordonets släcksystem där manöverpanelen är placerad i det högre bakre
skåpet. Värmehållningssystemet i hytt och påbyggnad är testad enligt SRV:s krav som skall
hålla +2°C vid en yttertemperatur av -30°C och en hastighet av 70 km/tim.

BASBIL/SLÄCKBIL.
Våra BAS-bilar är en släck och räddningsbil som är byggd efter speciella krav med ett
grundutförande som tagits fram av Räddningsverket. BAS bilarna byggs i flera olika modeller där
främst tankvolym och chassimodell skiljer dom åt. Gemensamt för samtliga är bl.a. dubbelhytt,
mittmonterad pump och värmehållningssystem i hytt och påbyggnad.

BASBIL 4
Bas 4 modellen byggs antingen på ett Scania eller Volvo chassi, CrewCab hytt med plats
för 1+4 personer. I hytten monteras 3 st hållare för andningsapparat på bakvägg och
förvaringsskåp med bygelhållare för andningsapparat på vardera gavel.
Påbygget utgörs av 2 materielskåp tillverkade av aluminium och inkluderar 6 st skåpfack med
jalusidörrar, 2 st per sida samt 2 st baktill i grundutförandet. Skåpen är i tillämpliga delar
invändigt klädda med exponent verktygspanel med rostfri plåt som golv och tröskellister.
Skåptaket som är täckt med halksäker 3/5 mm aluminiumdurkplåt nås genom 2 st infällda
uppstigningsstegarna i skåphörn. Fordonet är i grunden utrustat med en fast mittmonterad
pump (Rosenbauer N 30) som har en kapacitet på min 2,400 l/min vid 10 bar. I det högra
bakre skåpet är 3 st grovslangsuttag och 1 st smalslangsuttag monterade. Vätsketanken som
rymmer 5,500 liter vatten och 400 liter skumvätska är placerad mellan materielskåpen och
monterad med skruvförband på mellanramen. Fordonets programmerbara elsystem med
CAN-bus kommunikation styr fordonets släcksystem där manöverpanelen är placerad i det
högre bakre skåpet. Värmehållningssystemet i hytt och påbyggnad är testad enligt SRV:s krav
som skall hålla +2°C vid en yttertemperatur av -30°C och en hastighet av 70 km/tim.

TANKBIL 6×4
Tankbilsbyggnationen monteras på av kunden specificerat 3-axligt chassi. Påbygget
inkluderar 2 st materielskåp där det ena placeras bakom hytten och det andra bakom
vätsketanken.
Materielskåpen utgörs av totalt 6 st skåpfack med jalusidörrar, 2 st skåp per sida samt 2 st
baktil. Skåpen är i tillämpliga delar invändigt klädda med exponent verktygspanel med rostfri
plåt som golv och tröskellister. Skåptaket som är täckt med halksäker 3/5 mm
aluminiumdurkplåt nås genom 2 st infällda uppstigningsstegarna i skåphörn baktill. Fordonet
är i grunden utrustat med en fast mittmonterad pump (Rosenbauer N 30) som har en kapacitet
på 3,000 l/min vid 10 bar. I det högra bakre skåpet är 3 st grovslangsuttag och 1 st
smalslangsuttag monterade. Vätsketanken är monterad med skruvförband mellan främre och
bakre matrielskåp. Tanken rymmer 10,000 liter vatten och 500 liter skum. Fordonets
programmerbara elsystem med CAN-bus kommunikation styr fordonets släcksystem där
manöverpanelen är placerad i det högre bakre skåpet.

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-05-31

§ 85
Verksamhetsplan och Budget 2022-2025 (förändring av
budgeterad nivå för finansiella intäkter) (KS/2022:339)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Budgeterade finansiella intäkter ökas med 12 000 tkr till 18 650 tkr.
2. Driftram för kommunstyrelsen ökas med 12 000 tkr.
Kommunstyrelsens beslut
Ökning av driftbudget reserveras för kommunstyrelsen medel till förfogande
inom detaljbudget 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2021-06-21 § 54 Verksamhetsplan och
Budget 2022-2025. Kommunstyrelsen har därefter per 2021-11-23 § 146
beslutat om så kallade tekniska justeringar bland annat inkluderande
justeringar slutlig lönerevision, justering internhyror på grund av införd
komponentindelning, omfördelning internhyror och tomställda lokaler samt
vissa övriga omfördelningar. Kommunfullmäktige har under 2022 fattat
beslut om justerad budgeterad nivå för skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning 2022-02-22 § 8. Därtill har beslut fattats om diverse
tilläggsanslag. Fattade beslut till och med 2022-04-30:











Tekniska justeringar nämnderna, KS 2021-11-23,§ 146
Tekniska justeringar komplettering, KS 2022-02-01, § 25
Tilläggsanslag kommunstyrelsen (projektering räddningsstation Västra
Sälenfjällen), KF 2022-02-23, § 3
Tilläggsanslag socialnämnden (tillkommande personal- och övriga kostnader
2022), KF 2022-02-22, § 6
Tilläggsanslag kultur- och fritidsnämnden (bokbuss), KF 2022-02-22, § 7
Justering skatteintäkter och generella statsbidrag, KF 2022-02-22, § 8
Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden (stadieindelning), KF 2022-03-31, §
21
Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden (skolmiljarden), KF 2022-03-21, § 22
Tilläggsanslag socialnämnden (timanställda - bemanning sjuksköterskorspecialistundersköterskekompetens), KF 2022-03-21, § 23
Teknisk justering (verksamhetsutvecklare IT), KF 2022-04-26 § 44

Därtill finns för politisk behandling förslag om tilläggsanslag för
räddningsnämnden och ej aktiverbara del av investering i simhall som
förväntas behandlas under maj samt teknisk justering för fördelning av
årets lönepott.
Under maj 2022 har Malung Elverks årsstämma beslutat om utdelning för
året och Malung-Sälens kommuns andel förväntas uppgås till 17 157 tkr.
På uppdrag av den politiska majoriteten (S), (C) och (L) i Malung-Sälens
kommun föreslås budgeterad nivå för finansiella intäkter ökas från 6 650 tkr
till 18 650 tkr, dvs ökningen motsvaras av den högre utdelningen jämfört
med budget 5 000 tkr för utdelningar. Kommunstyrelsens driftram föreslås
öka med motsvarande nettokostnad, 12 000 tkr.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-05-31

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att
driftbudgetökningen budgeteras som medel till kommunstyrelsens
förfogande. Beslutet förutsätter att kommunfullmäktige beslutar om ökad
driftram.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att öka årets budgeterade finansiella intäkter med
12 000 tkr till 18 650 tkr samt att kommunstyrelsen driftram ökas med
12 000 tkr.
Dagens sammanträde
Ekonomichefen föredrar ärendet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att budgeterade finansiella intäkter ökas med 12 000 tkr till 18 650
tkr samt att driftram för kommunstyrelsen ökas med 12 000 tkr.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ökning av driftbudget
reserveras för kommunstyrelsen medel till förfogande inom detaljbudget
2022.
Beslutsunderlag
Driftbudget 2022 – förslag förändrade driftramar 2022-05-17
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Förtroendevalda revisorer
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

2

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-17

§ 197
Verksamhetsplan och Budget 2022-2025 (förändring av
budgeterad nivå för finansiella intäkter) (KS/2022:339)
Dagens sammanträde
Ekonomichefen föredrar ärendet.
Förslag till beslut presenteras på kommunstyrelsens sammanträde 202205-31.
Ordföranden tackar för informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Tjänsteutlåtande
Sida

2022-05-17

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

1

Kommunstyrelsen

Dnr KS/2022:339

Förändrad budgeterad nivå för finansiella intäkter
Förslag till kommunfullmäktige beslut
1. Budgeterade finansiella intäkter ökas med 12 000 tkr till 18 650 tkr
2. Driftram för kommunstyrelsen ökas med 12 000 tkr.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Ökning av driftbudget reserveras för kommunstyrelsen medel till
förfogande inom detaljbudget 2022.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2021-06-21 § 54 Verksamhetsplan och
Budget 2022-2025. Kommunstyrelsen har därefter per 2021-11-23 § 146
beslutat om så kallade tekniska justeringar bland annat inkluderande
justeringar slutlig lönerevision, justering internhyror på grund av införd
komponentindelning, omfördelning internhyror och tomställda lokaler samt
vissa övriga omfördelningar. Kommunfullmäktige har under 2022 fattat
beslut om justerad budgeterad nivå för skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning 2022-02-22 § 8. Därtill har beslut fattats om diverse
tilläggsanslag. Fattade beslut till och med 2022-04-30:











Tekniska justeringar nämnderna, KS 2021-11-23,§ 146
Tekniska justeringar komplettering, KS 2022-02-01, § 25
Tilläggsanslag kommunstyrelsen (projektering räddningsstation Västra Sälenfjällen),
KF 2022-02-23, § 3
Tilläggsanslag socialnämnden (tillkommande personal- och övriga kostnader 2022),
KF 2022-02-22, § 6
Tilläggsanslag kultur- och fritidsnämnden (bokbuss), KF 2022-02-22, § 7
Justering skatteintäkter och generella statsbidrag, KF 2022-02-22, § 8
Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden (stadieindelning), KF 2022-03-31, §
21
Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden (skolmiljarden), KF 2022-03-21, § 22
Tilläggsanslag socialnämnden (timanställda - bemanning
sjuksköterskor-specialistundersköterskekompetens), KF 2022-03-21, § 23
Teknisk justering (verksamhetsutvecklare IT), KF 2022-04-26 § 44

Därtill finns för politisk behandling förslag om tilläggsanslag för
räddningsnämnden och ej aktiverbara del av investering i simhall som
förväntas behandlas under maj samt teknisk justering för fördelning av årets
lönepott.
Under maj 2022 har Malung Elverks årsstämma beslutat om utdelning för
året och Malung-Sälens kommuns andel förväntas uppgås till 17 157 tkr.
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Tjänsteutlåtande
Sida

2022-05-17

2

På uppdrag av den politiska majoriteten (S, C och L) i Malung-Sälens
kommun föreslås budgeterad nivå för finansiella intäkter ökas från 6 650 tkr
till 18 650 tkr, dvs ökningen motsvaras av den högre utdelningen jämfört med
budget 5 000 tkr för utdelningar. Kommunstyrelsens driftram föreslås öka
med motsvarande nettokostnad, 12 000 tkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att
driftbudgetökningen budgeteras som medel till kommunstyrelsens
förfogande. Beslutet förutsätter att kommunfullmäktige beslutar om ökad
driftram.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att öka årets budgeterade finansiella intäkter med
12 000 tkr till 18 650 tkr samt att kommunstyrelsen driftram ökas med 12 000
tkr.
Beslutsunderlag
Driftbudget 2022 – förslag förändrade driftramar 2022-05-17
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Förtroendevalda revisorer
Kommunstyrelsen
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Version
2022-05-17

Driftramar 2022
Justerade ramar 2022

KF
2021-06-21,
§ 54

Ram 2022

KS 2021-11-23, § 146

Teknisk
justering

Ny ram 2022 Tilläggsanslag &
övriga
justeringar

Nämnd / Vht
Kommunfullmäktige
Revision
Valnämnd
Överförmyndaren
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

KS 2022-02-01 § 25 & KF 2022-0222, § 3,6,7,8 & KF 2022-03-21 § 21

Ny
föreslagen
ram 2022

KF 2022-03-21 § 22 & 23

TilläggsNy ram 2022
anslag
Skolmiljarde
n & SN 3
bidrag
0
-1 365
0
-750
0
-400
0
-1 740
0
-96 667
-1 167
-262 018
0
-273 379
0
-27 150
0
-16 945
0
-6 476
0
982
0
486
-1 167
-685 422

Kultur- och fritidsnämnden
Räddningsnämnden
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KS skog
KS exploateringsmark
Nämndernas tilldelade budgetramar

-1 365
-750
-400
-2 140
-92 690
-259 200
-266 595
-27 020
-17 135
-6 170
1 000
500
-671 965

0
0
0
400
-1 437
509
-149
20
190
-306
-18
-14
-805

-1 365
-750
-400
-1 740
-94 127
-258 691
-266 744
-27 000
-16 945
-6 476
982
486
-672 770

0
0
0
0
-2 540
-2 160
-6 635
-150
0
0
0
0
-11 485

-1 365
-750
-400
-1 740
-96 667
-260 851
-273 379
-27 150
-16 945
-6 476
982
486
-684 255

Finansförvaltningen (netto)
Verksamhetens nettokostnader

-28 086
-700 051

805
0

-27 281
-700 051

0
-11 485

-27 281
-711 536

0
-1 167

-27 281
-712 703

499 632
217 569
717 201

0
0
0

499 632
217 569
717 201

-4 286
15 506
11 220

495 346
233 075
728 421

0
1 167
1 167

495 346
234 242
729 588

6 650
-2 900
20 900

0
0
0

6 650
-2 900
20 900

0
0
-265

6 650
-2 900
20 635

0
0
0

6 650
-2 900
20 635

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets budgeterade resultat

KF 2022-04-26 § 44

TilläggsNy ram 2022
anslag
Verksamhets
utvecklare IT

-270

-1 365
-750
-400
-1 740
-96 937
-262 018
-273 379
-27 150
-16 945
-6 476
982
486
-685 692

270
0

-27 011
-712 703

0

495 346
234 242
729 588

0

6 650
-2 900
20 635

-270

Förslag behandlas
KF 2022-05-23

Tilläggsanslag RN Rakel
(förslag)

Ny ram 2022 Tilläggsanslag KS ej aktivbar
del simhall

-320

-1 365
-750
-400
-1 740
-96 937
-262 018
-273 379
-27 150
-17 265
-6 476
982
486
-686 012

0
-320

-27 011
-713 023

0

495 346
234 242
729 588

-320

6 650
-2 900
20 315

0

-320

Förslag
KSAU 2022-05-17,
KS 2022-05-31

Förslag behandlas
KF 2022-05-23

Ny ram 2022

Förslag
KSAU 2022-05-17,
KS 2022-05-31

OmförNy ram 2022
delning
central
lönepott 2022

-2 800

-1 365
-750
-400
-1 740
-99 737
-262 018
-273 379
-27 150
-17 265
-6 476
982
486
-688 812

-10 425

-1 365
-750
-402
-1 759
-101 232
-265 665
-277 927
-27 344
-17 684
-6 577
982
486
-699 237

0
-2 800

-27 011
-715 823

10 425
0

-16 586
-715 823

0

495 346
234 242
729 588

0

495 346
234 242
729 588

-2 800

6 650
-2 900
17 515

0

6 650
-2 900
17 515

-2 800

-2
-19
-1 495
-3 647
-4 548
-194
-419
-101

Om-budget
Ny ram 2022
finansiella
intäkter med
utökad ram
KS
-1 365
-750
-402
-1 759
-12 000
-113 232
-265 665
-277 927
-27 344
-17 684
-6 577
982
486
-12 000
-711 237
0
-12 000

-16 586
-727 823

0

495 346
234 242
729 588

12 000
0

18 650
-2 900
17 515

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-05-31

§ 89
Verksamhetsmål 2022 - förändring av indikatorer och mål
(KS/2022:332)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Indikator ”Hushåll med tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband
om minst 1 Gbit/s, (%)” ersätter tidigare indikator Agenda 2030: Tillgång
till bredband om minst 100 Mbit/s, (%)”.
2. Indikator ”KKiK: Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola
åk 1-9, lägeskommun, (%)” ersätter tidigare indikator ”Öka andel
behöriga lärare”.
3. Indikator ”Dialoger med samverkansorgan” ersätter tidigare indikator
”Pensionärsråd, tillgänglighetsråd, brukarråd, anhörigstöd”.
4. Verksamhetsmål med indikatorer och reviderade mål fastställs enligt
förslag.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2021-06-21 § 54 Verksamhetsplan och
budget 2022-2025 inkluderande verksamhetsmål, indikatorer med mål för
år 2022.
I samband med bokslut 2021 konstaterades att indikatorn ”Agenda 2030:
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, (%)” inom verksamhetsmålet
”Topp 100 i Svenskt näringslivs ranking” avser gamla cat-5 nät och xDSL.
Om indikatorn ska spegla utbyggnaden som görs av fiber bör indikatorn
ändras till ”Hushåll med tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband
om minst 1 Gbit/s, (%)”. Indikatorn föreslår därför justeras.
När det gäller indikatorn ”Öka andelen behöriga lärare” följdes 2021 utfallet
genom KKiK-måttet ”Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola
åk 1-9, (%)”. Indikatorn förslås därför justeras till KKiK-måttet även för år
2022.
Vid avstämning mot socialnämndens nämndplan år 2022 har identifierats
att tidigare indikatorn ”Pensionärsråd, tillgänglighetsråd, brukarråd,
anhörigstöd” har förändrats till ”Dialoger med samverkansorgan”, där
underliggande aktivitet omfattar pensionärsråd, tillgänglighetsråd och FUB.
Indikatorn föreslås justeras så beskrivningarna harmonierar.
För år 2022 finns, enligt ursprunglig verksamhetsplan och budget, mål
fastställda att öka eller minska utan värden. Dels har nämnderna fastställt
målnivåer för flera av målen, dels har nämnderna för vissa mål beslutat om
högre ambitionsnivåer. Målen föreslås justeras motsvarande av nämnderna
beslutade målnivåer. Dessa mål är märkta med ** i ”Verksamhetsmål,
indikatorer och mål 2022”. För de mål där jämförelsetal från 2021 finns
föreslås målnivåerna kompletteras med föregående års utfall. Dessa mål är
märkta med * i ”Verksamhetsmål, indikatorer och mål 2022”.
I övrigt föreslås indikatorer med tillhörande mål vara oförändrade.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-05-31

Verksamhetsmål, indikatorer och mål efter föreslagen ändring år 2022, se
bilaga ”Verksamhetsmål, indikatorer och mål 2022”
Kommunfullmäktige föreslås besluta om 3 förändrade indikatorer samt
reviderade målnivåer för 14 indikatorer
Dagens sammanträde
Ekonomichefen föredrar ärendet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Verksamhetsmål, indikatorer och mål 2022
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Kanslichef
Samtliga nämnder och förvaltningschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

2

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-17

§ 200
Verksamhetsmål 2022 - förändring av indikatorer och mål
(KS/2022:332)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. Indikator ”Hushåll med tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband
om minst 1 Gbit/s, (%)” ersätter tidigare indikator Agenda 2030: Tillgång
till bredband om minst 100 Mbit/s, (%)”.
2. Indikator ”KKiK: Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola
åk 1-9, lägeskommun, (%)” ersätter tidigare indikator ”Öka andel
behöriga lärare”.
3. Indikator ”Dialoger med samverkansorgan” ersätter tidigare indikator
”Pensionärsråd, tillgänglighetsråd, brukarråd, anhörigstöd”.
4. Verksamhetsmål med indikatorer och reviderade mål fastställs enligt
förslag.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2021-06-21 § 54 Verksamhetsplan och
budget 2022-2025 inkluderande verksamhetsmål, indikatorer med mål för
år 2022.
I samband med bokslut 2021 konstaterades att indikatorn ”Agenda 2030:
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, (%)” inom verksamhetsmålet
”Topp 100 i Svenskt näringslivs ranking” avser gamla cat-5 nät och xDSL.
Om indikatorn ska spegla utbyggnaden som görs av fiber bör indikatorn
ändras till ”Hushåll med tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband
om minst 1 Gbit/s, (%)”. Indikatorn föreslår därför justeras.
När det gäller indikatorn ”Öka andelen behöriga lärare” följdes 2021 utfallet
genom KKiK-måttet ”Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola
åk 1-9, (%)”. Indikatorn förslås därför justeras till KKiK-måttet även för år
2022.
Vid avstämning mot socialnämndens nämndplan år 2022 har identifierats
att tidigare indikatorn ”Pensionärsråd, tillgänglighetsråd, brukarråd,
anhörigstöd” har förändrats till ”Dialoger med samverkansorgan”, där
underliggande aktivitet omfattar pensionärsråd, tillgänglighetsråd och FUB.
Indikatorn föreslås justeras så beskrivningarna harmonierar.
För år 2022 finns, enligt ursprunglig verksamhetsplan och budget, mål
fastställda att öka eller minska utan värden. Dels har nämnderna fastställt
målnivåer för flera av målen, dels har nämnderna för vissa mål beslutat om
högre ambitionsnivåer. Målen föreslås justeras motsvarande av nämnderna
beslutade målnivåer. Dessa mål är märkta med ** i ”Verksamhetsmål,
indikatorer och mål 2022”. För de mål där jämförelsetal från 2021 finns
föreslås målnivåerna kompletteras med föregående års utfall. Dessa mål är
märkta med * i ”Verksamhetsmål, indikatorer och mål 2022”.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-17

I övrigt föreslås indikatorer med tillhörande mål vara oförändrade.
Verksamhetsmål, indikatorer och mål efter föreslagen ändring år 2022, se
bilaga ”Verksamhetsmål, indikatorer och mål 2022”
Kommunfullmäktige föreslås besluta om 3 förändrade indikatorer samt
reviderade målnivåer för 14 indikatorer
Dagens sammanträde¨
Ekonomichefen föredrar ärendet.
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
Verksamhetsmål, indikatorer och mål 2022
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Kanslichef
Samtliga nämnder och förvaltningschefer

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

2

Tjänsteutlåtande
Sida

2022-05-10

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

1

Kommunstyrelsen

Dnr KS/2022:332

Verksamhetsmål 2022 - förändring av indikatorer och mål
Förslag till beslut
1. Indikator ”Hushåll med tillgång till eller möjlighet att ansluta till
bredband om minst 1 Gbit/s, (%)” ersätter tidigare indikator Agenda
2030: Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, (%)”.
2. Indikator ”KKiK: Lärare med pedagogisk högskoleexamen i
grundskola åk 1-9, lägeskommun, (%)” ersätter tidigare indikator
”Öka andel behöriga lärare”.
3. Indikator ”Dialoger med samverkansorgan” ersätter tidigare indikator
”Pensionärsråd, tillgänglighetsråd, brukarråd, anhörigstöd”.
4. Verksamhetsmål med indikatorer och reviderade mål fastställs enligt
förslag.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2021-06-21 § 54 Verksamhetsplan och
budget 2022-2025 inkluderande verksamhetsmål, indikatorer med mål för år
2022.
I samband med bokslut 2021 konstaterades att indikatorn ”Agenda 2030:
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, (%)” inom verksamhetsmålet
”Topp 100 i Svenskt näringslivs ranking” avser gamla cat-5 nät och xDSL.
Om indikatorn ska spegla utbyggnaden som görs av fiber bör indikatorn
ändras till ”Hushåll med tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband om
minst 1 Gbit/s, (%)”. Indikatorn föreslår därför justeras.
När det gäller indikatorn ”Öka andelen behöriga lärare” följdes 2021 utfallet
genom KKiK-måttet ”Lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola
åk 1-9, (%)”. Indikatorn förslås därför justeras till KKiK-måttet även för år
2022.
Vid avstämning mot socialnämndens nämndplan år 2022 har identifierats att
tidigare indikatorn ”Pensionärsråd, tillgänglighetsråd, brukarråd,
anhörigstöd” har förändrats till ”Dialoger med samverkansorgan”, där
underliggande aktivitet omfattar pensionärsråd, tillgänglighetsråd och FUB.
Indikatorn föreslås justeras så beskrivningarna harmonierar.
För år 2022 finns, enligt ursprunglig verksamhetsplan och budget, mål
fastställda att öka eller minska utan värden. Dels har nämnderna fastställt
målnivåer för flera av målen, dels har nämnderna för vissa mål beslutat om
högre ambitionsnivåer. Målen föreslås justeras motsvarande av nämnderna
beslutade målnivåer. Dessa mål är märkta med ** i ”Verksamhetsmål,
indikatorer och mål 2022”. För de mål där jämförelsetal från 2021 finns
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Tjänsteutlåtande
Sida

2022-05-10

2

föreslås målnivåerna kompletteras med föregående års utfall. Dessa mål är
märkta med * i ”Verksamhetsmål, indikatorer och mål 2022”.
I övrigt föreslås indikatorer med tillhörande mål vara oförändrade.
Verksamhetsmål, indikatorer och mål efter föreslagen ändring år 2022, se
bilaga ”Verksamhetsmål, indikatorer och mål 2022”
Kommunfullmäktige föreslås besluta om 3 förändrade indikatorer samt
reviderade målnivåer för 14 indikatorer
Beslutsunderlag
Verksamhetsmål, indikatorer och mål 2022
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Kanslichef
Samtliga nämnder och förvaltningschefer
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Verksamhetsmål, indikatorer och mål 2022
(revidering 20220510)
Revidering 2022-05-10 av 3 indikatorer och 14 målnivåer, markerade med grått:

Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun
Verksamhetsmål

Indikator
Svenskt näringslivs ranking, placering

Topp 100 i Svenskt
näringslivs ranking

Andel som svarar att fler bostäder behövs,
(%)
Andel som svarar att förbättrad lokal
infrastruktur behövs, (%)
Hushåll med tillgång till eller möjlighet att
ansluta till bredband om minst 1 Gbit/s, (%)

Högre medelvärde i nöjd
kund-index än genomsnittet
i Sveriges kommuner och
regioners (SKR)
Insiktsmätning.
Årlig ökning av
internationella besökare
Mark- och planberedskap
för minst 50 000 m²
företagsetableringar och för
100 bostäder
Årlig gränsöverskridande
utbyte kring bl. a.
demokratifrågor, UF och
kultur/fritid

Agenda 2030: Företagsklimat enl. ÖJ
(Insikt) - Totalt, NKI
Andel utländska gästnätter, (%)
Byggbar mark för företagsetableringar i
antagna detaljplaner, (m2)
Byggrätt för bostäder på kommunal mark i
antagna detaljplaner, (antal)
Antal genomförda demokratiaktivitet per år,
(antal)
Ökat antal företag inom ramen för
Ung Företagsamhet, UF (antal)

Mål 2022
< 100
< 37*
< 52*
> 95
I nivå med
liknande
kommuner
> 8**
> 50 000
> 100
≥ 3**
≥ 11*

* Målnivå motsvarande föregående års (2021) utfall
** Målnivå motsvarande nämnds fastställda målnivå

Utveckling och långsiktig konkurrenskraft
Verksamhetsmål

Indikator
KKiK: Lärare med pedagogisk
högskoleexamen i grundskola åk 1-9,
lägeskommun, (%)

Tillgång till arbetskraft med
relevant kompetens

Etablerade och aktiva
mötesplatser mellan skola och
arbetsmarknad i syfte att förbättra
matchningen
Ökande andel med fullständiga
betyg i grundskolan och
gymnasieskolan, och andel som
läser vidare

Mål 2022
≥ 69,7*

Årlig övergripande kompetenskartläggning
KKIK: Lämnat etableringsuppdraget och
börjat arbeta eller studera (status efter 90
dagar), (%)

≥ 55

Sjukfrånvaro, (%)

6,7*

Lokala företagarmässor i grundskolan, (antal)

≥1

Agenda 2030: Elever i åk 9 som är behöriga
till yrkesprogram, hemkommun, (%)
Agenda 2030: Gymnasieelever med examen
inom 4 år, hemkommun, (%)

≥ 84,2*
≥ 79,2*

* Målnivå motsvarande föregående års (2021) utfall
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Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar
Verksamhetsmål

Indikator
Agenda 2030: Förstagångsväljare som röstade
i senaste kommunfullmäktigevalet, (%)

Forum för strukturerade dialoger
med medborgare, ungdomar och
näringsliv

≥ 77

Dialoger med näringsliv, (antal)

≥ 10**

Dialoger med samverkansorgan, (antal)

≥ 12**

Utbildning av räddningstjänstens organisation
och brandsläckningsteknik för åk 9, (antal)
Ungdomar ges en väg in till arbetslivet

Förbättrad service, tillgänglighet
och bemötande

Mål 2022

Agenda 2030: Ekologiska livsmedel i
kommunens verksamhet, (%)
KKIK: Andel som får svar på e-post inom en
dag, (%)
KKIK: Andel som tar kontakt med kommunen
via telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%)
KKIK: Gott bemötande vid kontakt med
kommun, andel av maxpoäng (%)

≥1
Årligt beslut
om garanti
till
sommarjobb.
≥ 31
≥ 85**
≥ 60**
≥ 88**

* Målnivå motsvarande föregående års (2021) utfall
** Målnivå motsvarande nämnds fastställda målnivå
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-05-31

§ 90
Verksamhetsplan och Budget 2023-2026 (KS/2022:16)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Preliminär ”Verksamhetsplan och budget 2023-2026” inklusive
driftramar, investeringsramar, finansiella mål och verksamhetsmål
fastställs.
2. Respektive nämnd uppmanas att påbörja arbetet med upprättande av
nämndplan för år 2023.
3. Respektive nämnd uppmanas att påbörja arbetet med upprättande
detaljbudget inom föreslagen ram.
4. Respektive nämnd uppmanas att budgetera för oförutsedda kostnader
med 1 procent av tilldelad nettokostnadsram.
Mikael Östling (M), Kristina Bäckman (M) samt Erik Gustafsson (M) deltar
inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet
Förslag till preliminär ”Verksamhetsplan och budget 2023-2026” har
upprättats med budgetförutsättningar och ekonomiska ramar inkluderande
driftramar, investeringsramar och mål för god ekonomisk hushållning.
Det driftutrymme som finns för åren 2023-2026 har beräknats med
utgångspunkt från prognosunderlag från Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Beräkningen
har utgått från invånarantal 10 120 år 2023 med årlig ökning 10 personer.
Prognosen för intäkterna bygger på den skatteunderlagsprognos som SKR
presenterade 2022-04-28. Utrymmet uppgår till 743 mnkr år 2023.
Förslag till driftramar omfattar uppräkning med 2 procent för övriga
kostnader samt att löneökningar budgeteras centralt. År 2022 löneutrymme
har fördelats enligt 2022 års lönerevision. Fördelning av utrymme för
löneökningar år 2023 kommer ske efter genomförd lönerevision under
verksamhetsåret. I föreslagna driftramar föreslås nämnderna kompenseras
för förväntat höjt personalomkostnadspålägg. Höjningen är en effekt av
ökade pensionskostnader med anledning av nytt pensionsavtal för
anställda från år 2023.
Malung-Sälens kommun har ett ingående balanskravsresultat år 2022 med
0 tkr. Prognostiserat resultat för år 2022 pekar på att utgående
balanskravsresultat år 2022 är fortsatt positivt.
Vid vårens budgetdialog där, kommunstyrelsens ordinarie ledamöter,
ordförande respektive vice ordförande i nämnderna samt ledningsgruppen
fått inbjudan att delta, har konsekvenser med anledning av föreslagna
budgetramar presenterats. Förutom generella ökningar och kompensation
för tillkommande kapitaltjänstkostnader saknas utrymme att fördela
ytterligare medel. Resultatnivån uppnås inte.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-05-31

Kommunstyrelsen beslutade i budgetförutsättningarna att nämnderna ska
budgetera för oförutsett inom respektive nämnds driftutrymme. Nämnderna
uppmanas inom föreslagen ram att budgetera för oförutsedda kostnader,
uppgående till minst 1 procent av nämndens ram.
För perioden 2023-2026 föreslås investeringar motsvarande 73 mnkr.
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Kommunstyrelsen

Dnr KS/2022:16

Preliminär Verksamhetsplan och Budget 2023-2026
Förslag till beslut
1. Preliminär ”Verksamhetsplan och budget 2023-2026” inklusive
driftramar, investeringsramar, finansiella mål och verksamhetsmål
fastställs.
2. Respektive nämnd uppmanas att påbörja arbetet med upprättande
av nämndplan för år 2023.
3. Respektive nämnd uppmanas att påbörja arbetet med upprättande
detaljbudget inom föreslagen ram.
4. Respektive nämnd uppmanas att budgetera för oförutsedda
kostnader med 1 procent av tilldelad nettokostnadsram.
Beskrivning av ärendet
Förslag till preliminär ”Verksamhetsplan och budget 2023-2026” har
upprättats med budgetförutsättningar och ekonomiska ramar inkluderande
driftramar, investeringsramar och mål för god ekonomisk hushållning.
Det driftutrymme som finns för åren 2023-2026 har beräknats med
utgångspunkt från prognosunderlag från Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Beräkningen
har utgått från invånarantal 10 120 år 2023 med årlig ökning 10 personer.
Prognosen för intäkterna bygger på den skatteunderlagsprognos som SKR
presenterade 2022-04-28. Utrymmet uppgår till 743 mnkr år 2023.
Förslag till driftramar omfattar uppräkning med 2 procent för övriga kostnader
samt att löneökningar budgeteras centralt. År 2022 löneutrymme har
fördelats enligt 2022 års lönerevision. Fördelning av utrymme för
löneökningar år 2023 kommer ske efter genomförd lönerevision under
verksamhetsåret. I föreslagna driftramar föreslås nämnderna kompenseras
för förväntat höjt personalomkostnadspålägg. Höjningen är en effekt av
ökade pensionskostnader med anledning av nytt pensionsavtal för anställda
från år 2023.
Malung-Sälens kommun har ett ingående balanskravsresultat år 2022 med
0 tkr. Prognostiserat resultat för år 2022 pekar på att utgående
balanskravsresultat år 2022 är fortsatt positivt.
Vid vårens budgetdialog där, kommunstyrelsens ordinarie ledamöter,
ordförande respektive vice ordförande i nämnderna samt ledningsgruppen
fått inbjudan att delta, har konsekvenser med anledning av föreslagna
budgetramar presenterats. Förutom generella ökningar och kompensation
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för tillkommande kapitaltjänstkostnader saknas utrymme att fördela
ytterligare medel. Resultatnivån uppnås inte.
Kommunstyrelsen beslutade i budgetförutsättningarna att nämnderna ska
budgetera för oförutsett inom respektive nämnds driftutrymme. Nämnderna
uppmanas inom föreslagen ram att budgetera för oförutsedda kostnader,
uppgående till minst 1 procent av nämndens ram.
För perioden 2023-2026 föreslås investeringar motsvarande 73 mnkr.
Investeringsbehovet är omfattande i kommunen och utöver föreslagna
investeringar med budgetmedel pågår ett antal utredningar och planering av
investeringar och ytterligare investeringar förväntas tillkomma.
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att fastställa
föreslagna budgetförutsättningar och ekonomiska ramar inkluderande
driftramar, investeringsramar samt finansiella mål och verksamhetsmål i
preliminär ”Verksamhetsplan och budget 2023-2026”.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan och budget 2023-2026 (preliminär)
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
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Övergripande planeringsförutsättningar (budgetförutsättningar)
Beräknade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är underlag för ekonomiska
förutsättningar till förslag om fördelning av driftramar för åren 2023-2026. För beräkning av nivån
används Sverige Kommuner och Regioners (SKR) skatteunderlagsprognos. Revideringar av
skatteunderlagsprognosen sker vid ett flertaltal tillfällen under året. För budgetförutsättningarna 20232026 användes skatteunderlagsprognos från december 2021, cirkulär 2021:49, cirkulär 2021:51 och
cirkulär 2020:52. Preliminära driftramar 2023-2026 är beräknade med utgångspunkt från SKR cirkulär
2022:15.

Skatteunderlagsprognos SKR
Sveriges Kommuner och Regioners skatteunderlagsprognos (cirkulär 2022:15) utgår från
samhällsekonomiskt scenario för utvecklingen globalt och i Sverige fram till år 2025. Analysen bygger
på en konjunkturprognos till och med 2023. Efterföljande år (2024–2025) utgör kalkylår där
utvecklingen följer en trendframskrivning. Inflationsprognosen är uppreviderad jämfört med tidigare
prognoser. Givet en period med långt högre inflation än på länge i Sverige utgår prognosen från högre
löneökningar (än tidigare prognoser). Förutom den höga inflationen är det stigande räntor som i hög
grad präglar de makroekonomiska utsikterna. Inflations- och ränteuppgången kommer att ha
betydande åtstramande effekter på världsekonomin både i år och åren därefter, en motkraft till den
postpandemiska återhämtning som ännu präglar många ekonomier.
Rysslands invasion av Ukraina är en annan viktig faktor just nu. Kriget är starkt bidragande till den
senaste tidens energi- och råvaruprisinflation, och höjer osäkerheten vad gäller den ekonomiska
utvecklingen framöver. Och tillförsikten bland hushåll och företag i Sverige har försvagats sedan invasionen inleddes. Trots dessa globala motvindar pekar prognosen mot en fortsatt återhämtning av den
svenska konjunkturen 2022 och 2023. Kriget i Ukraina bedöms inte ge några stora negativa effekter
på den inhemska efterfrågan i Sverige. I frånvaro av kriget hade konjunkturen sannolikt varit starkare,
men faktum är att ”återöppnandet av samhällsekonomin” i år utgör en relativt starkare kraft.

Befolkningsutveckling i Malung-Sälen
Folkmängden i kommunen minskade under åren 2011-2014 med i genomsnitt 100 personer per år.
Trenden bröts 2015 och för åren 2015 -2017 ökade kommunen i genomsnitt med 50 personer per år.
Åren 2027 till 2021 ökade befolkningen med i genomsnitt 25 personer per år.
Födelsenettot har under en lång period varit negativ med en genomsnittlig minskning med cirka 40
invånare per år för perioden 2011-2021. Det föds cirka 80 till 100 barn per år medan det dör cirka 120
till 140 invånare per år. Flyttnettot har även den varit negativ under ett antal år, 2010 till 2014, men
trenden bröts under 2015 och har varit positivt under åren 2015-2021 med i genomsnitt nettoinflyttade
cirka 70 invånare. Kommunens invånare var vid årsskiftet 2021 totalt 10 218 invånare, vilket är en
ökning jämfört året före med 41 medborgare.
Under år 2021 upprättade SCB, på uppdrag av kommen, en befolkningsprognos. Prognosen visar på
en trend med ökande befolkning, vilket är en förändring jämfört med tidigare prognos från 2019 som
visade på en minskande befolkning. Över perioden 2021 - 2070 prognostiseras en årlig genomsnittlig
ökning av befolkningen med 8 personer. Inflyttade prognostiseras vara fler än utflyttade medan ett
födelseunderskott prognostiseras över perioden.
Fördelat på åldersgrupper kommer gruppen 80 – år öka med drygt 300 personer fram till år 2040,
medan 0 – 19 år kommer öka med drygt 80 personer. Gruppen 20-64 kommer minska med knappt
200 personer och gruppen 65 -79 kommer minska med cirka 100 personer.
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Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning
De ekonomiska förutsättningarna för kommunen för åren 2023 till 2026 innebär ekonomiska
utmaningar för kommunen, dess nämnder och den kommunala förvaltningen. Skatteunderlaget för år
2023 är uppräknat enligt beräkningsförutsättningar från SKR (cirkulär 2022:15). Med invånarantal
10 120 invånare beräknas skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning öka med knappt
3 procent jämfört med budget (inklusive reviderade beslut, tilläggsanslag, tom 2022-04-30) för år
2022.
Utrymmet, dvs ökningen från skatteintäkter och statsbidrag, behöver täcka kostnadsökningar för löner,
pensioner och övriga kostnader samt finansiera investeringar. Med givna beräkningsförutsättningar
uppgår preliminära ramar för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning till 743 mnkr för år
2023. Det är en ökning mot budgeterat skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för 2022
med 20 mnkr (2,8 %).
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Personalkostnader
Löneökningar budgeteras inom finansförvaltningen, i en så kallad central pott, och fördelas till
nämnderna efter genomförd lönerevision 2023. Det innebär att nämnderna föreslås ges full
kompensation för lönerevision 2023 som beslutas av som kommunstyrelsens arbetsutskott.
Lönepotten är därtill ett utrymme för särskilda satsningar eller prioriteringar för vissa grupper som
kommunstyrelsens arbetsutskott även kan besluta om.

Pensionskostnader
De kommunala pensionskostnaderna för anställdas pensioner prognostiseras att öka för år 2023 med
efterföljande planperiod. Det förklaras av löneökningar, inflation/prisbasbelopp, låga
pensionskostnader 2022 samt nytt pensionsavtal med högre premier från och med år 2023.
SKR, Sobona och de fackliga organisationerna har kommit överens om ett nytt omställningsavtal
inkluderande ett moderniserat pensionssystem med höjda avsättningar för anställdas pensioner. Från
2023-01-01 blir AKAP-KR (avgiftsbestämd kollektivavtalad pension) det gällande pensionsavtalet för
anställda inom kommuner och regioner. Pensionsavsättningen blir 6 procent (tidigare 4,5 procent) på
den pensionsgrundande lönen upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket kommer öka
pensionskostnaderna.

Likviditet, lån och finansiella kostnader
Långfristiga lån uppgick till 146 mnkr per 2021-12-31. Under 2021 tecknades inga nya lån, medan tre
befintliga lån amorterades med totalt 3 mnkr. Under början av år 2022 har ett lån om 40 mnkr förfallit
och refinansieras med nytt lån. Planerade investeringar och pågående förslag för politiska beslut om
tillkommande investeringsbeslut 2022 kommer medföra att nyupplåning behöver göras hösten 2022.
Bankmedel för kommunen uppgick till 84 mnkr per 2021-12-31. Likviditeten har ökat med 27 mnkr
under år 2021, vilket främst beror av utbetalning av högre generella statsbidrag än budgeterat samt att
investeringstakten inte varit i nivå med budgeterat.
Malung-Sälens kommun har under april 2022 beviljats höjd låneram hos långivare Kommuninvest.
Låneramen uppgår från 2022 till 205 000 kronor per invånare att jämföra med tidigare 146 000 kronor
per invånare. Låneramen avser kommunkoncernen och beräknas på kommunkoncernens totala
skuldsättning. Vid årsskiftet 2021-12-31 uppgick kommunens lån, borgen och skulder till
109 000 kronor per invånare.
Beroende på den planerade investeringstakten är bedömningen att ytterligare lån kommer att behöva
upptas under år 2022. Det medför i sin tur ökade finansiella kostnader under kommande år. Nivån är
även beroende av nämndernas förmåga att bedriva verksamheten inom tilldelade driftramar.

Resultatnivå
Budgeterat resultat bör, fortsatt, minst motsvara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning exklusive utdelningar från kommunala bolag och resultat från skog och markexploatering.
För år 2023 föreslås intäkter från utdelningar kommunala bolag budgeteras till 5 mnkr samt resultat
från skoglig verksamhet budgeteras till 1,5 mnkr och resultat från markexploatering budgeteras till
0,5 mnkr. Försiktighetsprincipen tillämpas för budgetering av dessa poster. För skoglig verksamhet är
skogsstrategin vägledande för resultatmålet.
Med angivna nivåer behöver det budgeterade resultatet sammantaget uppgå till 22 mnkr för år 2023.
Exkluderas resultat från utdelningar, skog och markexploatering behöver det budgeterade resultatet
uppgå till 15 mnkr, vilket motsvarar 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
Med föreslagna uppräkningar (löneökningar, övriga kostnader, pensionskostnadsökningar) för 2023 i
relation till beräknat utfall från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppnås inte
föreslagen resultatnivå. Utmaningen är samtidigt att beräknade kostnadsökningar inte motsvarar de
faktiska prisökningar som sker.
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Kommunens styrmodell
Styrmodell för Malung-Sälens kommun fastställdes 2013-11-25, § 100 (dnr KS/2013:476).
Principerna för styrning i Malung-Sälens kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Med mål- och
resultatstyrning menas att det finns en tydlig styrkedja, där kommunfullmäktige genom att formulera
övergripande mål och gemensamma riktlinjer, anger för nämnderna vad som ska åstadkommas och
hur uppföljningen ska ske. Målen bryts ner på nämndsnivå och förvaltningarna formulerar uppdrag
som verkställs och rapporteras tillbaka. Kommunstyrelsen och nämnderna fastställer indikatorer och
måltal utifrån kommunfullmäktiges verksamhetsplan.
Mål ur ett övergripande perspektiv, kommunfullmäktiges verksamhetsmål (ursprunglig benämning
prioriterade inriktningsmål), omfattar alla kommunala verksamheter. Verksamhetsmålen beskriver en
inriktning som gäller under planperioden. Till verksamhetsmålen på den övergripande nivån kopplas
ett antal indikatorer, som ger kommunfullmäktige möjlighet att följa graden av måluppfyllelse. Målen på
nämndsnivå relaterar till respektive verksamhets bidrag till de övergripande målen.
Resultat i ett styrningsperspektiv kräver att kommunen på ett tydligt sätt ska visa vilka effekter som
ska åstadkommas för medborgarna/brukarna. Resultatstyrning innebär att kommunen använder olika
typer av resultatmått och nyckeltal för att beskriva service- och tjänstekvalitet samt effektivitet. Måtten
används för att följa upp de fastställda verksamhetsmålen.
Mål- och resultatstyrningen bygger på decentralisering av ansvar och befogenheter. Kommunfullmäktiges verksamhetsplan skrivs med ett perspektiv motsvarande en planperiod på fyra år. Planen
revideras varje år under perioden och innehåller:





Kommunens vision
Strategier
Finansiella mål
Verksamhetsmål med indikatorer

Styrmodellen bygger på en sammanhållen styrkedja baserad på mål- och resultatstyrning. Kommunfullmäktiges mål speglas i nämndernas planer och uppföljningen från nämnd till kommunfullmäktige
synliggör hur respektive nämnd bidrar till de övergripande målen.
Kommunfullmäktiges styrdokument överlämnas till nämnderna som för sina verksamhetsområden
fastställer
 Nämndplaner
 Detaljbudgetar
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God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. För ekonomin anges finansiella mål och för verksamheten anges
verksamhetsmål. Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan
verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har
både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv och omfattar styrning både ur ett kortare
och längre perspektiv.
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv
behöver bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation
ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat.
Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i
form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god
ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter.
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva
sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en
god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer,
resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet.
För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en planering med framförhållning och
handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger
information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som
visar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv
organisation som säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna, måste kommunen
säkerställa processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt.
Kommunfullmäktige har 2019-06-17 beslutat om målbild och strategier 2023. Målbilden med strategier
och indikatorer är en del av god ekonomisk hushållning i Malung –Sälens kommun. Uppföljning av
målbilden sker årligen i samband med del- och årsbokslut genom att mäta måluppfyllelse för
indikatorer och verksamhetsmål.
I den årliga måluppföljningen redovisas årets utfall med färgskala grön, gult, rött eller svart för varje
indikator. Grönt innebär att indikatorns mål uppnåtts, gult att indikatorns mål delvis uppnåtts och rött
att indikatorns mål inte är uppnåtts. Svart innebär att utfall saknas eller att mätning ej gjorts. Grönt
motsvarar mer än 100 procents uppfyllelse, gult motsvarar 80 – 99 procents uppfyllelse, medan rött
motsvarar 0 – 79 procents uppfyllnad. Respektive övergripande finansiella mål och verksamhetsmål
bedöms enligt motsvarande skala uppfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt med utgångspunkt av dess
indikatorer.

Målbild för Malung-Sälens kommun
Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun. Vi är en internationell destination med kända evenemang,
och ett rikt kultur- och fritidsliv. Vi erbjuder bra kommunal service, ett varierat och attraktivt boende
samt goda livsmiljöer.
Vi värnar det traditionella, och välkomnar utveckling. Vi har ett livskraftigt näringsliv som bidrar till
bygdens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft.
Hos oss kan boende, besökare och företagare förverkliga sina livsdrömmar. Vi uppmuntrar till dialog
och ett gott samspel. Av vår omvärld uppfattas vi som handlingskraftiga och effektiva.
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Finansiella mål
Finansiella mål definieras inom målområdet ”Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun. Vi är en
internationell destination med kända evenemang, och ett rikt kultur- och fritidsliv. Vi erbjuder bra
kommunal service, ett varierat och attraktivt boende samt goda livsmiljöer.” där strategin stabil
ekonomi ingår.
Finansiella mål för år 2023 utgår från kommunens ambitioner för resultatnivån samt beräknade lånoch borgenstak för kommunen och de kommunala bolagen. För planperioden finns planer på
omfattande investeringar vilket förväntas öka lånade medel och därmed behöver kommunen och
kommunkoncernens lånetak höjas. Investeringarna kommer samtidigt öka anläggningstillgångarna.
För att bibehålla soliditeten är det en av vikt med fortsatt positiva resultatnivåer, vilket för den
kommunala organisationen förutsätter att nämnderna bedriver verksamheten inom tilldelad ram.
Nämnderna behöver samtidigt balansera tillkommande drift- och avskrivningskostnader inom
driftutrymmet.
Finansiellt mål

Indikator

Mål 2023

Årets resultat, för kommunen i andel av
skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning, %

Kommunfullmäktiges fastställda finansiella
mål

>2

Kommunens lånetak, kr/inv

< 29 000

Kommunkoncernens lånetak, kr/inv

< 100 000

Soliditet inkl pensionsåtagande
kommunen, %

> 15

Soliditet inkl pensionsåtagande
kommunkoncernen, %

> 25
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Verksamhetsmål
Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun
Målområde ”Vi är en internationell destination med kända evenemang, och ett rikt kultur- och fritidsliv.
Vi erbjuder bra kommunal service, ett varierat och attraktivt boende samt goda livsmiljöer.” omfattar
fyra strategier och fem verksamhetsmål med indikatorer.
Strategierna är:
- Jämförelser med andra jämförbara kommuner.
- Ökat antal internationella besökare.
- Utveckla gränsöverskridande samarbete.
- God planberedskap.
Verksamhetsmål

Indikator

Mål 2023

Svenskt näringslivs ranking, placering

Topp 100 i Svenskt
näringslivs ranking

< 100

Andel som svarar att fler bostäder behövs, (%)

Minska

Andel som svarar att förbättrad lokal infrastruktur
behövs, (%)

Minska

Hushåll med tillgång till eller möjlighet att ansluta till
bredband om minst 1 Gbit/s, (%)
Högre medelvärde i nöjd kundindex än genomsnittet i Sveriges
kommuner och regioners (SKR)
Insiktsmätning

Agenda 2030: Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt)
- Totalt, NKI

Årlig ökning av internationella
besökare

Andel utländska gästnätter, (%)

> 95

I nivå med
liknande
kommuner
>8

Mark- och planberedskap för
minst 50 000 m²
företagsetableringar och för 100
bostäder

Byggbar mark för företagsetableringar i antagna
detaljplaner, (m2)
Byggrätt för bostäder på kommunal mark i antagna
detaljplaner, (antal)

> 100

Årlig gränsöverskridande utbyte
kring bl. a. demokratifrågor, UF
och kultur/fritid

Antal genomförda demokratiaktivitet per år, (antal)

≥3

Ökat antal företag inom ramen för
Ung Företagsamhet, UF (antal)

Öka

8

> 50 000

Utveckling och långsiktig konkurrenskraft
Målområde ”Vi värnar det traditionella, och välkomnar utveckling. Vi har ett livskraftigt näringsliv som
bidrar till bygdens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft.” omfattar tre strategier och tre
verksamhetsmål med indikatorer.
Strategierna är:
- Samarbete mellan näringsliv och kommunförvaltning inom kompetensförsörjning.
- Ett utvecklat samspel skola – arbetsmarknad.
- Ett utbildningssystem som av arbetsmarknaden uppfattas stödja kompetensförsörjningen och som
ger den enskilda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller läsa vidare.
Verksamhetsmål

Indikator

Mål 2023

KKiK: Lärare med pedagogisk högskoleexamen i
grundskola åk 1-9, lägeskommun, (%)

Tillgång till arbetskraft med
relevant kompetens

Årlig övergripande kompetenskartläggning
KKIK: Lämnat etableringsuppdraget och börjat
arbeta eller studera (status efter 90 dagar), (%)
Sjukfrånvaro, (%)

Etablerade och aktiva
mötesplatser mellan skola och
arbetsmarknad i syfte att förbättra
matchningen
Ökande andel med fullständiga
betyg i grundskolan och
gymnasieskolan, och andel som
läser vidare

Öka

≥ 55

Minska

Lokala företagarmässor i grundskolan, (antal)

≥1

Agenda 2030: Elever i åk 9 som är behöriga till
yrkesprogram, hemkommun, (%)

Öka

Agenda 2030: Gymnasieelever med examen inom
4 år, hemkommun, (%)

Öka
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Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar
Målområde ”Hos oss kan boende, besökare och företagare förverkliga sina livsdrömmar.
Vi uppmuntrar till dialog och ett gott samspel. Av vår omvärld uppfattas vi som handlingskraftiga och
effektiva.” omfattar tre strategier och tre verksamhetsmål med indikatorer.
Strategierna är:
- Vi för en aktiv dialog med medborgare, ungdomar och näringsliv.
- Främjande myndighetsutövning.
- Utred förutsättningarna för heltidsarbete för säsongsarbetare.
Verksamhetsmål

Forum för strukturerade dialoger
med medborgare, ungdomar och
näringsliv

Indikator

Mål 2023

Dialoger med näringsliv, (antal)

≥ 10

Dialoger med samverkansorgan, (antal)

≥ 12

Utbildning av räddningstjänstens organisation och
brandsläckningsteknik för åk 9, (antal)

≥1

Ungdomar ges en väg in till arbetslivet

Förbättrad service, tillgänglighet
och bemötande

Årligt beslut
om garanti till
sommarjobb.

Agenda 2030: Ekologiska livsmedel i kommunens
verksamhet, (%)

≥ 31

KKIK: Andel som får svar på e-post inom en dag,
(%)

≥ 85

KKIK: Andel som tar kontakt med kommunen via
telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga,
(%)

≥ 60

KKIK: Gott bemötande vid kontakt med kommun,
andel av maxpoäng (%)

≥ 88
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Ekonomiska ramar
Driftramar

Preliminära
driftramar 2023-2026
År 2023

År 2024

År 2025

År 2026

(tkr)
Nämnd / förvaltning
Kommunfullmäktige
Revision
Valnämnd
Överförmyndaren
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Räddningsnämnden
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KS skog
KS exploateringsmark
Nämndernas tilldelade budgetramar
Finansförvaltningen (netto)
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

-1 395
-845
-150
-2 210
-102 235
-273 120
-285 370
-28 035
-18 150
-6 080
1 500
500
-715 590
-28 310
-743 900

-1 400
-780
-380
-1 815
-106 582
-274 335
-286 230
-34 390
-18 440
-6 165
1 500
500
-728 517
-42 225
-770 742

-1 410
-855
-150
-1 825
-108 670
-275 560
-287 100
-46 915
-18 505
-6 255
1 500
500
-745 245
-46 570
-791 815

-1 415
-860
-160
-1 825
-110 886
-276 795
-287 980
-47 110
-18 570
-6 345
1 500
500
-749 946
-60 700
-810 646

525 975
222 625
748 600

545 395
229 092
774 487

564 862
232 753
797 615

585 605
237 116
822 721

6 800
-3 800
7 700

6 800
-6 300
4 245

6 800
-7 600
5 000

6 800
-8 400
10 475

Budgeterade driftramar är beräknade med ambitionen att budgeterat resultat minst ska uppgå till:




Utdelningar från kommunala bolag, 5 mnkr
Nettointäkt från skoglig verksamhet och exploateringsmark, totalt 1,5 mnkr
Budgeterat resultat, exklusive ovanstående punkter ska uppgå till 2 procent som andel av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, beräknat till 15 mnkr

Budgeterade intäkter från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är beräknat på 10 120
invånare, enligt kommunstyrelsens anvisningar. Över planperioden 2024-2026 beräknas årlig
befolkningsökning med 10 personer. Beräkningen av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning har sin utgångspunkt i den prognos som SKR presenterade 2022-04-28.
Till nämnderna fördelas 2 procents uppräkning för övriga kostnader (personalkostnader exkluderat),
vilket motsvarar ramökning med 9 mnkr. Utfall från lönerevisionen 2022 har fördelats ut per nämnd.
Löneökningar 2023 budgeteras central inom finansförvaltningen i en så kallad lönepott. Kompensation
för löneökningar fördelas efter genomförd lönerevision 2023. Av lönepotten har kommunstyrelsens
arbetsutskott att fördela en del som särskilda satsningar och prioriteringar.
Från år 2023 höjs personalomkostnadspålägget med anledning av höjda pensionskostnader.
Nämnderna kompenseras för kostnadsökningen med 10,6 mnkr som fördelats ut per nämnd i
driftramarna.
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Generella kostnadsökningar fördelats i ram till nämnderna



Övriga driftkostnader uppräkning 2 procent
o Uppräkningen är justerad för nämnder med taxefinansierad verksamhet samt viss
interndebitering.
Personalomkostnadspålägg - kompensation (PO-pålägg)
o Från år 2023 höjs nämndernas ramar för personalomkostnadspålägget med
anledning av höjda pensionskostnader. Nämnderna kompenseras för
mellanskillnaden med 10,6 mnkr som fördelats per nämnd. Kompensationen är
beräknad från 2021 års PO-pålägg 40,15 procent till 2023 års föreslagna nivå 42,75
procent. År 2022 sänkta PO har gett ett ökat driftutrymme 2022 och med att ingen
justering gjordes för kostnadsminskningen.

Nämndspecifika justeringar
















Revisionen
o Ramökning dubbla revisionsgrupper 2023 med anledning av val.
 Ökningen återförs 2024
Valnämnden
o Ramminskning 2023 jämfört med 2022 med anledning av inga val
o Ramökning 2024 för val till Europarlamentet
Överförmyndaren
o Ramökning 0,4 mnkr för tillkommande kostnader systembyte under år 2023
 Ökningen återförs 2024
Kommunstyrelsen
o Ramökning dels för tillkommande kapitaltjänstkostnader 1,2 mnkr för anskaffningar
som inte är ersättningsinvesteringar. Kapitaltjänstkostnaderna avser en fjärde digital
anslagstavla, tak Rosengrens samt för planerade investeringar i gator, belysning samt
fordon och maskiner för gata- och park, dels 0,2 mnkr för städ och tvättmaskiner vilket
är omfördelning från investeringsmedel.
Barn- och utbildningsnämnden
o Ramökning, jämfört ursprunglig driftbudget 2022, för 2023 med 3,5 mnkr (hyra
moduler Malung, ökade internhyra för investering i anpassningar befintliga lokaler
samt lärarresurser Malungsfors) för ökade kostnader med anledning av
stadieindelning Malung 2022.
o Inom ramen ingår 500 tkr för elevers studieresor enligt majoritetens satsningar, vilket
tillkommit från 2022.
Socialnämnden
o Ramökning, jämfört ursprunglig driftbudget 2022, för år 2023 med 6,6 mnkr för
personalkostnader (6,2 mnkr) och övriga kostnader (0,4 mnkr) avseende gruppbostad,
personlig skyddsutrustning, fordon för hemtjänsten och handläggare, Lyran norr, IFO
öppenvård, särskilda boenden, hemtjänsten Sörsjön, korttidsplatser, hemtjänsten
södra natt.
Kultur- och fritidsnämnden
o Ramökning från år 2023 för lokalhyra inklusive lokalvård 165 tkr för del av lokal i
Sälens bibliotek, som för närvarande hyrs av Malung-Sälen Turism AB. Från år 2024
ökas ramen med 6,2 mnkr (2024) respektive 18,5 mnkr (2025 tv) för ökade kostnader
med anledning av förväntade investeringar av simhall avseende beräknad internhyra
och verksamhetskostnader.
Räddningsnämnden
o Ramökning från år 2023 med 50 tkr för ökade kostnader till Räddningsregion
Bergslagen avseende samhällsgemensam larm- och ledningscentral.
o Ramökning år 2024 med 0,2 mnkr för kapitaltjänstkostnader tillkommande köp av
fordon samt utbyggnad Lindvallens räddningsstation.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
o Ramminskning 1 mnkr för justering utökad intäktsnivå.
Socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden
o Från verksamhetsår 2020 ingår utökning av ram med 500 tkr per nämnd till
förbrukningsinventarier, vilket är omfördelning från investeringsmedel.
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Finansförvaltningen
o Ramökning för tillkommande räntekostnader för ökad upplåning med anledning av
förväntade skol- och simhallsinvesteringar.

Planperioden 2024-2026



1 procent i uppräkning för övriga driftkostnader.
Löneökningar för innevarande år är budgeterat inom finansförvaltningen för planperioden och
fördelas efter genomförda lönerevisioner efterföljande år.

Resultatnivån 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppnås inte för
planperioden vare sig inklusive eller exklusive utfall från utdelningar, skoglig verksamhet och
markexploatering. För att klara av framtida avskrivnings- och driftkostnader för investeringar behöver
anpassningar göras i verksamheterna för att tillskapa utrymme.
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Investeringsram
OBJEKT

INVESTERING

Ianspråk

Mark, byggnader & tekniska anläggningar
Lokaler övrigt
Årligt belopp
Bullsjöns camping
4 stugor, 1 stuga / år
Gator & trottoarer
Årligt belopp - ombyggnation
Belysning
Årligt belopp, utbyte
Skogsmark
Årligt belopp, markförvärv
Maskiner & Inventarier
Simhall
Inventarier
Maskiner och utrustning,
Måltid inventarier
årliga belopp
IVPA-bil (flygplatsen)
Fordon (NY) - reinvestering
Fordon (beslut finns om 3
Tankbil Malung 8040
mnkr)
FIP-bil 8360
Fordon (NY) - reinvestering
Ledningsbil 8080
Fordon (NY) - reinvestering
Verkstadsbil
Fordon (NY) - reinvestering
Reservbil FIP, FIB,
Fordon (NY) - reinvestering
Pickup, IVPA bil
Tank till lastväxlare
Fordon (NY) - nyinvestering
Hävare/Stegbil Höjdfordon
Fordon (NY) - nyinvestering
Lindvallen
Tankbil 8340
Fordon (NY) - reinvestering
Transtrand/Lindvallen
IVPA-bil till Lindvallen
Fordon (NY) - reinvestering
Summa Mark, byggnader & tekniska anläggningar
Summa Maskiner & Inventarier
Summa totalt

2023

3 000
800
5 000
2 000
2 000

2024

3 000
800
5 000
2 000
2 000

2025

3 000
800
5 000
2 000
2 000

2026

3 000
5 000
2 000
2 000

2 000
500
600
4 200
900
1 000
600
600
900
7 000
3 500
12 800
4 800
17 600

12 800
5 000
17 800

12 800
8 500
21 300

600
12 000
4 100
16 100

För planperioden 2022 -2025 har kommunfullmäktige (2021-06-21, § 54) beslutat om 59 mnkr, dvs
genomsnittliga årliga investeringar med 15 mnkr. För 2022 beslutades om investeringar med 18 mnkr.
Överflytt av pågående investeringar från år 2021 till år 2022 har därefter beslutats av
kommunstyrelsen (KS 2022-04-05 § 166) med 64 mnkr. Därtill har omfördelning av investeringsmedel
för räddningsnämnden från 2021 till 2022 gjorts under 2021 (KS 2021-09-07, § 110) med minskning
0,2 mnkr. Beslut har inför året fattats om anskaffning av grävmaskin (KS 2021-12-13, § 120) med 0,9
mnkr. Anskaffning av Sälenhallen har beslutats (KF 2022-02-22, § 120) med 16,5 mnkr samt
tilläggsanslag för investeringar med anledning av stadieindelningen med 3,2 mnkr (KF 2022-05-23,
§ 21). Projektering och utredning för byggnation av simhall har pågått och fullmäktige behandlar
investeringsprojektet i maj 2023. Därtill kommer förslag till utbyggnad av räddningsstation Lindvallen
behandlas vid majsammanträdet. Inkluderas föreslagna projekt uppgår 2022 års investeringsbudget till
358 mnkr. När det gäller investering av simhall kommer projektet pågå fram till 2024.
Investeringsbehovet är omfattande i kommunen och ett lokalförsörjningsarbete har pågått under 2021.
I arbetet finns ett antal pågående utredningar och planering av investeringar under planering.
Investeringar under planering/utredning (årtal inom parantes anger när ev investering beräknas tas i
bruk):
 Tingshuset, kontor och sammanträdesrum (2024)
 Värmeverket, stor flispanna (2031)
 Skolinvesteringar
 Särskilt boende, utökning platser
 Daglig verksamhet, Storbyvägen 66-68, ombyggnation i hyresvärdens regi
 Träffen, utbyggnation ett rum
 LSS-boende, utbyggnad till sex platser (2024)
 Orren, anpassning öppenvårde IFO
 Buss daglig verksamhet, för externa uppdrag brukare
 Räddningsstation Västra Sälenfjällen, nybyggation, projektering pågår (2024)
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Idrottshallar, avyttring Jofahallen när anpassning Rosengrens är klart (2025)
Dahlfastigheten, riva kallförråd och bygga nytt (2023)
Skyttehallen, ev anpassningar för samlingslokal
Truck, gata/park (2023)
Ställage, gata/park (2023)
Ishallen, isrink (inom fem år)

För att finansiera planerade investeringar behöver, förutom lån, utrymme tillskapas inom befintligt
driftutrymme kommande år.
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Preliminära drift- och investeringsramar inklusive mål för god ekonomisk
hushållning
Föreslagna drift- och investeringsramar är preliminära för år 2023 samt planperioden 2024-2026.
Definitiv verksamhetsplan och budget beslutas av nyvalt kommunfullmäktige hösten 2022. Preliminära
drift- och investeringsramar samt fullmäktiges finansiella- och verksamhetsmål är underlag för
nämnderna att påbörja arbete med detaljbudget och nämndplaner för år 2023.

Uppdrag till nämnderna
För att bidra till fullmäktiges finansiella mål behöver nämnderna bedriva verksamheten inom tilldelad
ram. Föreliggande drift- och investeringsramar är preliminära och definitiva ramar kommer enligt plan
att behandlas i fullmäktige oktober 2022.


Samtliga nämnder uppdras att
o Inom tilldelad ram budgetera för oförutsedda nettokostnader, uppgående till 1 procent
av nämndens nettokostnadsram
o Upprätta detaljbudget inom tilldelad ram
 Detaljbudgeten upprättas i anvisat systemstöd
o Upprätta nämndplan för år 2023
 Nämndplanen upprättas i anvisat systemstöd
 Nämndplanens innehåll ska omfatta 2023 års planeringsförutsättningar
(omvärlden, organisatoriska förutsättningar och kompetensförsörjning,
befolkning och bebyggelseutveckling, lokalförsörjning, digital utveckling,
andra händelser och beslut som påverkar), driftram med eventuella
utmaningar/åtgärder för budget i balans, investeringsram samt nämndmål,
indikatorer med tillhörande aktiviteter.
 Som en del av upprättande av årlig detaljbudget/nämndplan ska nämnderna
redovisa nämndens bidrag till måluppfyllelsen enligt Målbild 2023 (KF 201906-17, § 51).
 Inom ramen för nämndplanens innehåll uppmanas nämnderna även att
beakta Dalastrategin 2030 samt Agenda 2030 – globala mål för hållbar
utveckling.
o Fastställa detaljbudget och nämndplan för 2023 senast december 2022.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-05-31

§ 91
Investeringsram strategiska markförvärv skogsmark
(KS/2022:358)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Tilläggsanslag beviljas i 2022 års investeringsbudget med 2,0 mnkr för
markförvärv.
2. Investeringsmedel för markförvärv uppgår efter beslut om tilläggsanslag
till 4,0 mnkr år 2022.
Beskrivning av ärendet
I ”Verksamhetsplan och budget 2022-2025” fastställd av
kommunfullmäktige 2021-06-21 § 54 anslogs 2,0 mnkr för strategiska
markförvärv av skogsmark.
Investeringsmedlen är kopplade till att skoglig verksamhet årligen, enligt
beslutad skogsstrategi, ska redovisa resultat minst motsvarande
budgeterad nettointäkt 1,5 mnkr. Föregående år (2021) uppgick
årsresultatet till 1,6 mnkr och skogsmark köpts in som investering för
knappt 0,2 mnkr.
Under inledning av 2022 har flera objekt, skogsmark, som bedöms
strategiska identifierats för köp. Merparten av dessa är aktuella för avslut i
närtid och skogsförvaltaren har aviserat att investeringsramen 2,0 mnkr inte
räcker.
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige att besluta om
tilläggsanslag 2022 och därigenom utöka investeringsmedlen för
markförvärv med 2,0 mnkr.
Investeringsmedel för markförvärv uppgår efter beslut om tilläggsanslag till
4,0 mnkr år 2022.
Dagens sammanträde
Ekonomichefen föredrar ärendet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta i enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Skogsförvaltare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Justerare

2022-05-31

Utdragsbestyrkande

Sida

2

Tjänsteutlåtande
Sida

2022-05-23

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

1

Kommunstyrelsen

Dnr KS/2022:358

Tilläggsanslag investering markförvärv skogsmark år 2022
Förslag till beslut
1. Tilläggsanslag beviljas i 2022 års investeringsbudget med 2,0 mnkr
för markförvärv
2. Investeringsmedel för markförvärv uppgår efter beslut om tilläggsanslag till
4,0 mnkr år 2022.

Beskrivning av ärendet
I ”Verksamhetsplan och budget 2022-2025” fastställd av kommunfullmäktige
2021-06-21 § 54 anslogs 2,0 mnkr för strategiska markförvärv av skogsmark.
Investeringsmedlen är kopplade till att skoglig verksamhet årligen, enligt beslutad
skogsstrategi, ska redovisa resultat minst motsvarande budgeterad nettointäkt
1,5 mnkr. Föregående år (2021) uppgick årsresultatet till 1,6 mnkr och skogsmark
köpts in som investering för knappt 0,2 mnkr.
Under inledning av 2022 har flera objekt, skogsmark, som bedöms strategiska
identifierats för köp. Merparten av dessa är aktuella för avslut i närtid och
skogsförvaltaren har aviserat att investeringsramen 2,0 mnkr inte räcker.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besluta om tilläggsanslag 2022 och därigenom utöka
investeringsmedlen för markförvärv med 2,0 mnkr.
Investeringsmedel för markförvärv uppgår efter beslut om tilläggsanslag till 4,0 mnkr
år 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Skogsförvaltare
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Utökad investeringsram ”strategisk markförvärv” 2022
skogsförvaltningen
Förslag till beslut
Skogsförvaltaren föreslår beslutas att investeringsram för ”strategiska
markförvärv” 2022 utökas från 2 miljoner till 4 miljoner.

Bakgrund
För att underlätta arbetet med att förbättra fastighetsstrukturen och framtida
samhällsutveckling har skogsförvaltningen fastställd investeringsram om
2 miljoner årligen. För 2021 togs ca 500 000:- i anspråk.
Då flera objekt som bedöms strategiska ligger för avslut i närtid bedöms
utökning av investeringsram som nödvändig.

Malung 2022-05-17
Jan Olof Larsson
Skogsförvaltare
Malung-Sälens kommun
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-05-31

§ 92
Uppsägning av avtal Visit Dalarna (KS/2022:379)
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
1. Malung-Sälens kommun säger upp avtalet med Visit Dalarna.
2. Malungs-Sälens kommun startar ett arbete rörande
besöksnäringsstrategi med fokus på SITE regionen och Malung-Sälens
kommun, detta görs i samverkan med berörda inom näringslivet.
Beskrivning av ärendet
Malung-Sälens kommun har sedan 2017 ingått i Visit Dalarna tillsammans
med Dalarnas övriga 14 kommuner.
Malung-Sälens kommun har under ett antal år diskuterat Visit Dalarna och
deras upplägg för verksamheten. Malung-Sälens kommun vill säga upp
avtalet redan nu för att ge Visit Dalarna en möjlighet att anpassa
verksamheten och deras ekonomiska ramar till 2024-12-31.
Malung-Sälens kommun anser att systemet där enskilda företag är
medlemmar behöver ses över och att kostnadsbilden för Visit Dalarna bör
minskas.
Malung-Sälens kommun anser även att Visit Dalarna bör se över hur
styrelsen sammansätts och i vilka frågor Visit Dalarna representerar och
bör uttala sig så som i infrastrukturfrågor och som remissinstans.
Dagens sammanträde
Thomas Ericsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
Holdingbolaget för Visit Dalarna
Malung-Sälen turism AB
Destination Sälenfjällen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-17

§ 202
Visit Dalarna uppsägning av avtal (KS/2022:379)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. Malung-Sälens kommun säger upp avtalet med Visit Dalarna.
2. Malungs-Sälens kommun startar ett arbete rörande
besöksnäringsstrategi med fokus på SITE regionen och Malung-Sälens
kommun, detta görs i samverkan med berörda inom näringslivet.
Beskrivning av ärendet
Malung-Sälens kommun har sedan 2017 ingått i Visit Dalarna tillsammans
med Dalarnas övriga 14 kommuner.
Malung-Sälens kommun har under ett antal år diskuterat Visit Dalarna och
deras upplägg för verksamheten. Malung-Sälens kommun vill säga upp
avtalet redan nu för att ge Visit Dalarna en möjlighet att anpassa
verksamheten och deras ekonomiska ramar till 2024-12-31.
Malung-Sälens kommun anser att systemet där enskilda företag är
medlemmar behöver ses över och att kostnadsbilden för Visit Dalarna bör
minskas.
Malung-Sälens kommun anser även att Visit Dalarna bör se över hur
styrelsen sammansätts och i vilka frågor Visit Dalarna representerar och
bör uttala sig så som i infrastrukturfrågor och som remissinstans.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att Malung-Sälens kommun säger upp avtalet
med Visit Dalarna.
Beslutet skickas till
Holdingbolaget för Visit Dalarna
Malung-Sälen turism AB
Destination Sälenfjällen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-05-31

§ 97
Nämndsorganisation mandatperioden 2023-2026 (KS/2022:343)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Nämndsorganisation för mandatperioden 2023-2026 fastställs enligt
följande
Kommunstyrelsen
11 ledamöter
Barn- och utbildningsnämnden
7-9 ledamöter
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
7-9 ledamöter
Kultur- och fritidsnämnden
7-9 ledamöter
Räddningsnämnden
5-7 ledamöter
Socialnämnden
7-9 ledamöter
Valnämnden
7-11 ledamöter (en ledamot från varje
parti i kommunfullmäktige)
Överförmyndare
Beskrivning av ärendet
Arvode och organisationskommittén ska enligt fastställd
uppdragsbeskrivning bereda och lämna förslag till kommunfullmäktige
gällande den politiska organisationen och antal ledamöter i nämnderna för
mandatperioden år 2023-2026.
Kommittén har fört diskussioner kring antalet ledamöter i nämnderna och
föreslår att Räddningsnämnden ökar från 3 ledamöter till 5-7 ledamöter.
Kommittén föreslår ett spann vid antal ledamöter i nämnderna.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Arvodes- och organisationskommitténs beslut 2022-02-17 § 9
Beslutet skickas till
Nämndkansliet
Samtliga nämnder och styrelse

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-17

§ 184
Nämndsorganisation mandatperioden 2023-2026 (KS/2022:343)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
Nämndsorganisation för mandatperioden 2023-2026 fastställs enligt
följande
Kommunstyrelsen
11 ledamöter
Barn- och utbildningsnämnden
7-9 ledamöter
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
7-9 ledamöter
Kultur- och fritidsnämnden
7-9 ledamöter
Räddningsnämnden
5-7 ledamöter
Socialnämnden
7-9 ledamöter
Valnämnden
7-11 ledamöter (en ledamot från varje
parti i kommunfullmäktige)
Överförmyndare
Beskrivning av ärendet
Arvode och organisationskommittén ska enligt fastställd
uppdragsbeskrivning bereda och lämna förslag till kommunfullmäktige
gällande den politiska organisationen och antal ledamöter i nämnderna för
mandatperioden år 2023-2026.
Kommittén har fört diskussioner kring antalet ledamöter i nämnderna och
föreslår att Räddningsnämnden ökar från 3 ledamöter till 5-7 ledamöter.
Kommittén föreslår ett spann vid antal ledamöter i nämnderna.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
fullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
Arvodes- och organisationskommitténs beslut 2022-02-17 § 9
Beslutet skickas till
Nämndkansliet
Samtliga nämnder och styrelse

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande
Sida

2022-05-10

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

1

Kommunstyrelsen

Dnr KS/2022:343

Tjänsteutlåtande Nämndsorganisation mandatperioden
2023-2026
Förslag till beslut
Nämndsorganisation för mandatperioden 2023-2026 fastställs enligt följande
Kommunstyrelsen
11 ledamöter
Barn- och utbildningsnämnden
7-9 ledamöter
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
7-9 ledamöter
Kultur- och fritidsnämnden
7-9 ledamöter
Räddningsnämnden
5-7 ledamöter
Socialnämnden
7-9 ledamöter
Valnämnden
7-11 ledamöter (en ledamot från
varje parti i kommunfullmäktige)
Överförmyndare
Beskrivning av ärendet
Arvode och organisationskommittén ska enligt fastställd
uppdragsbeskrivning bereda och lämna förslag till kommunfullmäktige
gällande den politiska organisationen och antal ledamöter i nämnderna för
mandatperioden år 2023-2026.
Kommittén har fört diskussioner kring antalet ledamöter i nämnderna och
föreslår att Räddningsnämnden ökar från 3 ledamöter till 5-7 ledamöter.
Kommittén föreslår ett spann vid antal ledamöter i nämnderna.
Beslutsunderlag
Arvodes- och organisationskommitténs beslut 2022-02-17 § 9
Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Arvodes- och organisationskommittén

2022-02-17

§9
Nämndsorganisation inför kommande mandatperiod
Kommittén förslag till kommunfullmäktige
Kommittén förslår ett spann vid antal ledamöter i nämnderna.
Kommunstyrelsen 11 ledamöter.
Barn-och utbildningsnämnden 7-9 ledamöter.
Kultur-och fritidsnämnden 7-9 ledamöter.
Räddningsnämnden 5-7 ledamöter.
Socialnämnden 7-9 ledamöter
Valnämnden 7-11 ledamöter (1 ledamot från varje parti i kommunfullmäktige)
Överförmyndare
Erik Gustafsson yrkar bifall för 5-7 ledamöter i Räddningsnämnden.
Beskrivning av ärendet
Arvode och organisationskommittén ska enligt fastställd
uppdragsbeskrivning bereda och lämna förslag till kommunfullmäktige
gällande den politiska organisationen och antal ledamöter i nämnderna för
mandatperioden år 2023-2026.
Dagens sammanträde
Kommittén för diskussioner kring antalet ledamöter i nämnderna
Kommittén föreslår att Räddningsnämnden ökar från 3 ledamöter till 5-7
ledamöter.
Kommittén föreslår ett spann vid antal ledamöter i nämnderna.
Ordförande finner att kommittén föreslår kommunfullfullmäktige att
nämndorganisationen för mandatperioden 2023-2026 blir enlig nedan.
Kommunstyrelsen 11 ledamöter.
Barn-och utbildningsnämnden 7-9 ledamöter.
Kultur-och fritidsnämnden 7-9 ledamöter.
Räddningsnämnden 5-7 ledamöter.
Socialnämnden 7-9 ledamöter
Valnämnden 7-11 ledamöter (1 ledamot från varje parti i kommunfullmäktige)
Överförmyndare
Förslaget skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-05-31

§ 98
Arvodesreglemente (KS/2022:220)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderat arvodesreglemente, inklusive bilagor, fastställs.
Beskrivning av ärendet
Arvodesreglementet har reviderats.
Reglementet har lyfts in i aktuell mall för Malung-Sälens kommun och
arvodesnivåerna för de förtroendevalda lyfts in i reglementet. Texterna har
setts över och redaktionella ändringar har gjorts. Man har förtydligat vad
som gäller avseende restid och ett stycke som förtydligar förväntningar på
ordförande och vice ordförande har lagts till.
Arvodes- och organisationskommittén föreslår att det reviderade
arvodesreglementet fastställs av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-17 § 193 återremitterade ärendet
till arvodes- och organisationskommittén då man ville ha ett förtydligande
gällande kommunal pension för förtroendevalda och en likalydande
skrivning gällande årsarvodet till majoriteten och oppositionen. Ett reviderat
förslag på arvodesreglemente presenteras på kommunstyrelsens
sammanträde 2022-05-31.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att reviderat arvodesreglemente, inklusive bilagor, fastställs enligt
uppdaterat förslag.
Beslutsunderlag
Arvodes- och organisationskommitténs beslut 2022-04-12 § 16
Förslag till nytt arvodesreglemente
Bilagor (1-4)
Beslutet skickas till
Samtliga förtroendevalda
Nämndkansliet
Personalkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-17

§ 193
Arvodesreglemente (KS/2022:220)
Arbetsutskottets beslut
Ärendet återremitteras till arvodes- och organisationskommittén som
presenterar ett reviderat förslag på arvodesreglemente på
kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-31.
Beskrivning av ärendet
Arvodesreglementet har reviderats.
Reglementet har lyfts in i aktuell mall för Malung-Sälens kommun och
arvodesnivåerna för de förtroendevalda lyfts in i reglementet. Texterna har
setts över och redaktionella ändringar har gjorts. Man har förtydligat vad
som gäller avseende restid och ett stycke som förtydligar förväntningar på
ordförande och vice ordförande har lagts till.
Arvodes- och organisationskommittén föreslår att det reviderade
arvodesreglementet fastställs av kommunfullmäktige.
Dagens sammanträde
Arbetsutskottet återremitterar ärendet till arvodes- och
organisationskommittén då man vill ha ett förtydligande gällande kommunal
pension för förtroendevalda och en likalydande skrivning gällande
årsarvodet till majoriteten och oppositionen.
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet till
arvodes- och organisationskommittén och att kommittén presenterar ett
reviderat förslag på arvodesreglemente på kommunstyrelsens
sammanträde 2022-05-31.
Bilagor
Förslag till nytt arvodesreglemente
Beslutsunderlag
Arvodes- och organisationskommitténs beslut 2022-04-12 § 16
Förslag till nytt arvodesreglemente
Bilagor (1-4)
Beslutet skickas till
Samtliga förtroendevalda
Nämndkansliet
Personalkontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Arvodes- och organisationskommittén

2022-05-20

§ 21
Förtydligande av kommunal pension för förtroendevalda i
arvodesreglementet
Arvodes- och organisationskommitténs beslut
En förtydligande text enligt nedan läggs in under § 13 i arvodesreglementet
gällande kommunal pension för förtroendevalda.
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet gällande
arvodesreglementet då man ville ha ett förtydligande i avsnittet rörande
kommunal pension för förtroendevalda.
Följande text skrivs in i reglementet:
”För förtroendevalda som påbörjat sitt uppdrag före valet 2018 med
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40
% av heltid omfattas av bestämmelserna om pension och
avgångsersättning för förtroendevalda,(PBF-KL)”.
Ordföranden finner att kommittén beslutar att ovanstående text skrivs in i
arvodesreglementet under § 13 gällande kommunal pension för
förtroendevalda.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Arvodes- och organisationskommittén

2022-05-20

§ 22
Fördelning årsarvode majoriteten och oppositionen
Arvodes- och organisationskommitténs beslut
Fördelningen av årsarvodet ska vara 140% för majoriteten, att fördela inom
majoriteten (inklusive kommunstyrelsens ordförande, förste- och andre vice
ordförande) samt 60% för oppositionen, att fördela inom oppositionen
(inklusive oppositionsråd).
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet gällande
arvodesreglementet då man ville ha en likalydande skrivning på
fördelningen av årsarvodet för majoriteten och oppositionen, antingen en
fast och en rörlig del för bägge eller helt rörlig för bägge.
Ordföranden finner att kommittén beslutar att fördelningen av årsarvodet
ska vara:
 För majoriteten 140% att fördela inom majoriteten (inklusive
kommunstyrelsens ordförande, förste- och andre vice ordförande)
 För oppositionen 60% att fördela inom oppositionen (inklusive
oppositionsråd).

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande
Sida

2022-05-12

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

1

Kommunstyrelsen

Dnr KS/2022:220

Tjut Arvodesreglemente
Förslag till beslut
Reviderat arvodesreglemente, inklusive bilagor, fastställs av
kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Arvodesreglementet har reviderats.
Reglementet har lyfts in i aktuell mall för Malung-Sälens kommun och
arvodesnivåerna för de förtroendevalda lyfts in i reglementet. Texterna har
setts över och redaktionella ändringar har gjorts. Man har förtydligat vad som
gäller avseende restid och ett stycke som förtydligar förväntningar på
ordförande och vice ordförande har lagts till.
Arvodes- och organisationskommittén föreslår att det reviderade
arvodesreglementet fastställs av kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Arvodes- och organisationskommitténs beslut 2022-04-12 § 16
Förslag till nytt arvodesreglemente
Bilagor (1-4)
Beslutet skickas till
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Arvodes- och organisationskommittén

2022-04-12

§ 16
Arvodesreglemente (KS/2022:220)
Arvodes- och organisationskommitténs beslut
Reviderat arvodesreglemente fastställs av kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärandet
Arvodesreglementet har reviderats.
Reglementet har lyfts in i aktuell mall för Malung-Sälens kommun och
arvodesnivåerna för de förtroendevalda lyfts in i reglementet. Texterna har
setts över och redaktionella ändringar har gjorts. Ett stycke som förtydligar
förväntningar på ordförande och vice ordförande har lagts till.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arvodes- och organisationskommittén föreslår att det
reviderade arvodesreglementet fastställs av kommunfullmäktige.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Arvodesreglemente
(bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda)
Beslutat av: Kommunfullmäktige 2022-xx-xx § xx
Gäller fr o m: 2023-xx-xx
Dnr: KS/2022:220
Reviderad:

Ersättning utgår i huvudsak enligt följande:
1. Arvoden.
2. Sammanträdesarvode (även utbildningar etc.).
3. Ersättning för förlorad arbetstidsförtjänst.
4. Ersättning för resor.
De bolag där Malung-Sälens kommun utser styrelseledamöter, fastställer egna ersättningsregler. I
den mån inte särskilda regler eller beslut är antagna, gäller föreliggande reglemente.
Det som anges gälla för ledamot gäller även för tjänstgörande ersättare.
Fasta månadsarvoden utgör ersättning för:
 att regelmässigt och regelbundet följa förvaltningarnas och bolagens verksamhet via
kommunstyrelsen/nämnderna,
 att förbereda ärenden och sammanträden,
 att lämna information till kommunmedlemmar, massmedia, organisationer m.m.
 att initiera och upprätthålla samråd med övriga ledamöter (presidium).
 att leda nämnden och leda utvärderingen av verksamheten (ordförande).

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§1
FÖRTROENDEUPPDRAG SOM OMFATTAS AV BESTÄMMELSERNA
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i kommunallagen (2017:725).
Grunden för arvoden och ersättningar är de som avses i kommunallagen.
För förtroendevalda som fullgör uppdrag med årsarvode om minst 40 % av heltid gäller särskilt
angivna regler.

§2
ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE SAMMANTRÄDEN OCH UPPDRAG
Ersättning medges för,
a) sammanträde med kommunfullmäktige samt partigruppmöte som hålls med anledning av
eller i direkt anslutning till sådant sammanträde,
b) protokollfört sammanträde med fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga
nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden,
c) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,
d) protokolljustering, om särskild tid och plats bestämts för detta,
e) partigruppmöten, som hålls med anledning av eller i direkt anslutning till sammanträde med
kommunstyrelse samt övriga nämnder.
f)

konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs
eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det
kommunala förtroendeuppdraget,

g) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan
motpart till kommunen,
h) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv
tillhör,
i)

sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ samt rådsmöten
om man är vald till rådet i egenskap av kommunalt förtroendevald,

j)

överläggning med förvaltningschefer eller annan anställd vid det kommunala organ den
förtroendevalde själv tillhör,

k) presidiemöte i nämnd eller utskott samt fullmäktigeberedning,
l)

besiktning eller inspektion,

m) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
n) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag,
o) fullgörande av styrelseuppdrag.
Samtliga punkter redovisas på rapport för att få sammanträdesarvode och reseersättning eller
reseräkning för förtroendevald, som signeras av närvarande ordförande/sekreterare/uppdragsgivare.
Ersättare som är kallad att tjänstgöra erhåller arvode enligt ovan.
Anmärkning
Varje nämnd och styrelse får till ett sammanträde per år kalla ersättare för information om
nämndens löpande arbete, varvid även närvarande, men ej tjänstgörande, ersättare har rätt till
ersättning.

ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT FÖR
FÖRLORAD PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅN
§3
FÖRLORAD ARBETSINKOMST
Arbetstagares förlust av arbetsförtjänst ska styrkas av arbetsgivaren genom att fylla i särskild
blankett, bilaga 1.
Högsta ersättning för förlorad arbetsinkomst per dag utgår med 3 % av kommunstyrelsens
ordförandes arvode/månad.
Förlust av arbetsinkomst ska styrkas av arbetsgivare. Om uppgift inte har styrkts utgår ingen
ersättning.
För personer med timanställning gäller att de ska kunna styrka förlust av arbetstidsförtjänst där det
dels ska framgå hur många timmar som gått förlorade, dels aktuell timlön.
För egna företagare beräknas ersättning för förlorad arbetstidsförtjänst genom utdrag av den
rapporterade sjukdomsgrundade inkomsten (SGI) som redovisats till Försäkringskassan.
För förtroendevalda som är anställda av Malung-Sälens kommun, med annan anställning än
timanställning, utgår inte ersättning för förlorad arbetstidsförtjänst för deltagande vid arvoderad
förrättning. Något löneavdrag görs inte för dessa utan ordinarie lön utgår. Dock ska berörda personer
anmäla frånvaron till sin personalredogörare, som sedan anmäler detta till lönekontoret, enligt bilaga
2. De extra kostnader för vikarier och dylikt som uppstår belastar centrala medel.
Av Malung-Sälens kommun anställd personal som deltar i sammanträde ska i normalfallet inställa sig
på sin ordinarie arbetsplats före och efter sammanträdets slut.
Förtroendevald med årsarvode, som har annan arbetsgivare än Malung-Sälens kommun och som
deltar vid förrättning utöver vad som följer av det uppdrag för vilken den erhåller årsarvode, har rätt
till ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid sådan förrättning där deltagandet sker på direkt
uppdrag av annan nämnd eller styrelsen än för vilken den förtroendevalda tjänstgör med rätt till
årsarvode. Rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska styrkas på samma vis som anges ovan.
§4
FÖRLORAD PENSIONSFÖRMÅN
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån enligt KAP-KLs gällande
pensionsavtal.
§5
FÖRLORAD SEMESTERFÖRMÅN
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst 12 %.
§6
SÄRSKILDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella
arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt, när det inte kan anses skäligt att de
förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller
motsvarande.

Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande
och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller för styrkta förlorade
pensions- eller semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade
inkomsten eller de förlorade förmånerna.
Ersättning till arbetslösa vid förtroendeuppdrag ska vara lika stor som den dagpenninggrundande
inkomsten, alltså den förvärvsinkomst som A-kasseersättningen är baserad på. Styrkt underlag ska
uppvisas för att erhålla denna ersättning.
§7
ÅRSARVODE
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt till
årsarvode, enligt nedan.
Kommunfullmäktige kan besluta om begränsat årsarvode för förtroendevald som fullgör ett särskilt
beslutat uppdrag på mindre än 40 % av heltid.
Arvode till ordförande och vice ordförande i nämnder fastställs av kommunfullmäktige.
Årsarvode och begränsat årsarvode ska fastställas uppgå till en bestämd del, satt i jämförelse med
årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande.
Årsarvoden
 Uppräkning av arvodet för kommunstyrelsens ordförande följer uppräkning av
riksdagsmannaarvodet.
 Arvoden för övriga förtroendevalda beräknas utifrån 90 % av arvodet för kommunstyrelsens
ordförande.
 Bestämmelserna gäller från och med 2023-01-01.
Kommunstyrelsen
Att fördela inom majoriteten (inkl
kommunstyrelsens ordförande,
förste och andre vice ordförande)**
Att fördela inom oppositionen (inkl
oppositionsråd)**

140 %

60 %

Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande
Vice ordförande

40 %
8%

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Ordförande
Vice ordförande

30 %
6%

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande
Vice ordförande

10 %
2%

Kommunfullmäktige
Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande

10 %
2%
2%

Revisorer
Ordförande
Revisorer

8%
5%

Räddningsnämnden
Ordförande
Vice ordförande

10 %
2%

Socialnämnden
Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande

50 % (inkl jourersättning)
10 % (inkl jourersättning)
10 % (inkl jourersättning)

Valnämnden
Ordförande

6%

Överförmyndarverksamhet
Överförmyndare
10 %
Ersättare
5%
** Fördelningen ska fastställas av kommunfullmäktige
§8
BEGRÄNSAT ÅRSARVODE
Kommunfullmäktige kan besluta om begränsat årsarvode för förtroendevald som fullgör ett särskilt
beslutat uppdrag på mindre än 40 % av heltid.
§9
ÅRSARVODE TILL ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE I NÄMNDER
Arvode till ordförande och vice ordförande i nämnder fastställs av kommunfullmäktige.
Årsarvode och begränsat årsarvode ska fastställas uppgå till en bestämd del, satt i jämförelse med
årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande.
§ 10
ARVODE FÖR SAMMANTRÄDEN OCH UPPDRAG
För nämndssammanträden ska arvodet vara 0,35 % av månadsarvodet för kommunstyrelsens
ordförande för sammanträden upp till en timme, halvdagsersättning ska utgå för sammanträden över
1 timme upp till 4 timmar och heldagsersättning för sammanträden över 4 timmar (samtliga är
inklusive inläsningstid vilket motsvarar 0,07% av månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande).
(Halvdagsersättning är 0,35 % av månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande gånger 4.
Heldagsersättning är 0,35 % av månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande gånger 8 ).
För övriga politiska uppdrag ska arvodet vara 0,28 % av månadsarvodet för kommunstyrelsens
ordförande för uppdrag upp till en timme, halvdagsersättning ska utgå för uppdrag över 1 timme upp
till 4 timmar och heldagsersättning för uppdrag över 4 timmar.
(Halvdagsersättning är 0,28 % av månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande gånger 4.
Heldagsersättning är 0,28 % av månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande gånger 8).

Kommunfullmäktigesammanträde med gruppmöte ska ge ett sammanträdesarvode på 8 timmar. För
att ledamot ska anses berättigad till sådant sammanträdesarvode krävs närvaro vid minst en timme
av gruppmötet samt fullständig närvaro vid det aktuella sammanträdet. Ledamot som inte uppfyller
detta krav ska arvoderas enligt bestämmelsen ovan.
För ledamot som fullgör sitt uppdrag på minst 40 % av heltid utgår inte arvode för enskilda
sammanträden, enligt § 2 b-n, där ledamoten deltar utifrån uppdraget för vilket den erhåller
årsarvode.
För ledamot, eller tjänstgörande ersättare, som fullgör sitt uppdrag på minst 40 % av heltid utgår
arvode för enskilda sammanträden, enligt § 2 a och o.
Restiden till och från arvoderade sammanträden och uppdrag ingår i sammanträdestiden, det vill
säga ersättning utgår för den tid det tar att resa till och från sammanträdet eller uppdraget.
§ 11
SÄRSKILDA REGLER FÖR ARVODE
Sammanträden som hålls i direkt anslutning till kommunfullmäktige berättigar inte till arvode, om
sammanträdet är påkallat för att behandla fråga som ska avgöras vid det näraliggande
kommunfullmäktigesammanträdet.
§ 12
ARVODE VID JUSTERING AV PROTOKOLL
För justering av protokoll utgår arvode för en timme.
Resulterar ett sammanträde i två eller fler protokoll utgår fortfarande endast ett arvode per
justerare.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut endast då särskild tid och plats bestämts för
justeringen.
För förtroendevalda med årsarvode på 40 % eller mer, utgår inget arvode för justering av protokoll.
§ 13
KOMMUNAL PENSION
För förtroendevalda med årsarvode påbörjat 2019-01-01 eller senare gäller pensionsavtal enligt PBF
samt OPF-KL 18.
För förtroendevalda som påbörjat sitt uppdrag före valet 2018 med uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 % av heltid omfattas av bestämmelserna om
pension och avgångsersättning för förtroendevalda,(PBF-KL).
§ 14
RESEKOSTNADER
Ersättning utgår för resa till och från sammanträde, då resan är längre än sammanlagt sex kilometer.
Reseersättning för resa i samband med justering av protokoll ska utgå om justeringen inte sker i
anslutning till annan arvoderad förrättning.
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som
fastställts för kommunens arbetstagare i det lokala kollektivavtalet.

Ersättning för resa till och från sammanträde liksom till och från justering av protokoll, enligt ovan,
beräknas utifrån den förtroendevaldas hemortsadress och förutsätter att den förtroendevalda är
fortsatt valbar för förtroendeuppdrag i Malung-Sälens kommun.
§ 15
ERSÄTTNING FÖR BARNTILLSYNSKOSTNADER
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under
kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning betalas ut även för
barn över 10 år. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan
närstående och inte heller om barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
Förtroendevald som får extra kostnader till följd av barntillsyn har rätt till ersättning.
För heldagsuppdrag, utgår ersättning för barntillsyn med högst 2 % av kommunstyrelseordförandes
arvode per dag.
För halvdagsuppdrag, utgår ersättning för barntillsyn med högst 1 % av kommunstyrelseordförandes
arvode per halvdag.
Ersättning betalas ut mot styrkt underlag.
§ 16
KOSTNADER FÖR VÅRD OCH TILLSYN AV PERSON MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING ELLER SVÅRT
SJUK PERSON
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som
vistas i den förtroendevaldes bostad.
Ersättning beräknas utifrån fastställd taxa för hemtjänst och fastställt högkostnadsbelopp.
Ersättning per timme beräknas utifrån fastställt högkostnadsbelopp, dividerat med sju (timmar).
Ersättning utgår för faktisk sammanträdestid samt för en timme före sammanträde och en timme
efter sammanträde, upp till fastställt högkostnadsbelopp för hemtjänst.
Ersättning kan inte överstiga fastställt högkostnadsbelopp per månad.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförts av egen familjemedlem eller av annan närstående.
Ersättning betalas ut mot styrkt underlag.
§ 17
FÖRTROENDEVALDA MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersatts på
annat sätt. Häri ingår kostnader för t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av
handling och liknande.
Ersättning betalas ut mot styrkt underlag.

§ 18
ÖVRIGA KOSTNADER
För andra kostnader än som avses i 14-17 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att
särskilda skäl föranlett dessa kostnader.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER
§ 19
ATT BEGÄRA ERSÄTTNING
För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 13-17 §§ ska den förtroendevalde rapportera sina förluster
eller kostnader. Ersättning för arvode enligt § 10 och § 14 rapporteras på lista på sammanträde. Finns
inte möjlighet att anmäla deltagande i en rapport om sammanträdesarvode och reseersättning vid
sammanträdet, ansvarar den förtroendevalda själv för att skicka en ifylld rapport till fullmäktiges
eller nämndens sekreterare, bilaga 3.
Förluster eller kostnader för 15-17 §§ ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller
till annan som utsetts att ta emot rapporten, enligt bilaga 4.
Arvode enligt 7-12 §§ betalas ut utan föregående anmälan.
§ 20
TIDSGRÄNS FÖR YRKANDE OM ERSÄTTNING
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett (1) år från dagen
för sammanträde eller motsvarande.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två (2) år från dagen
för sammanträde eller motsvarande.
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast inom två (2) år från
pensionstillfället.
§ 21
TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
§ 22
UTBETALNING
Arvoden enligt 7-8 §§ betalas ut med 1/12 per månad, avrundat till närmast högre hundratal kronor.
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.
§ 23
FÖRTYDLIGANDE AV ARBETSUPPGIFTER INOM RAMEN FÖR ÅRSARVODE
Exempel på arbetsuppgifter som ska anses täckas av ordförandens årsarvode:
 Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd
med anledning av sammanträden, besiktning, förrättning eller dylikt
 Rutinmässigt följa förvaltningens arbete
 Besök på förvaltningar för information
 Påskrift av handlingar




Tillgänglighet för allmänheten, telefonsamtal och dylikt
Utövande av delegationsbeslut

Exempel på arbetsuppgifter som ska anses ingå i 1:e och 2:e vice ordförandes uppgifter inom ramen
för årsarvodet:
 Ersätta ordföranden vid dennes frånvaro
 Beredningar av ärenden tillsammans med ordföranden
 Rutinmässigt följa förvaltningens arbete
 Tillgänglighet för allmänheten, telefonsamtal och dylikt

Bilaga 1

Intyg om löneavdrag för politiska uppdrag i Malung-Sälens kommun

Härmed intygas att _________________________________
namn

_____________________
personnummer

har varit tjänstledig utan lön för politiska uppdrag och att löneavdrag har gjorts/kommer att
göras enligt följande:

Datum

Antal timmar

_________________________
Arbetsgivare

Löneavdrag kronor
exklusive
semesterersättning

______________
Datum

____________________________________________
Underskrift

Nämnd

Bilaga 2

Avvikelserapport för förtroendevald
Omföring av lön för arbetstid under sammanträde (från arbetsställe till nämnd)
Namn__________________________________________________
Personnummer__________________________________________
Arbetsplats inom kommunen________________________________
Arbetsplatsens konto:
A=
V=
Akt=

Proj=

Obj=

Gäller år/mån/____________________________________________
Datum

Antal timmar under
arbetad tid

Nämnd

Ansvarig chefs
underskrift

Skickas varje månad till lönekontoret för omföring till rätt konto (löneart 0011)
Anteckningar

Bilaga 3

Rapport för sammanträdesarvode och reseersättning
Nämnd:
Sammanträdesdatum:
Sammanträdestid:
Nedanstående uppgifter intygas:_______________
Reseersättning
Namn

Närvarande
(sätt kryss)

Egen
bil km

Annat

Förlorad
arbetsinkomst
timmar:

Justering
(sätt kryss
vid
justeringstillfälle)

Bilaga 4

Arvodesersättning enligt 15-17 §§, arvodesreglementet
Ersättning för
barntillsynskostnader,
kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk,
handikappad förtroendevalds särskilda kostnader
Härmed intygar jag att jag har haft utlägg för (kryssa för ett alternativ):
Barnpassning*
Vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk
Särskilda kostnader som handikappad förtroendevald
Datum:________________ från kl:_________________ till kl:____________________
med anledning av:______________________________________
Summa, gjorda utlägg:___________________________________
Ort och datum:_________________________________________
Underskrift:____________________________________________

* notera att ersättning ej utgår till andra familjemedlemmar som haft barnpassning.

Antaget av kommunfullmäktige den 24 oktober 2016 § 118

Arvodesreglemente
Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda
Ersättning utgår i huvudsak enligt följande:
1.
2.
3.
4.

Arvoden.
Sammanträdesarvode (även utbildningar etc.).
Ersättning för förlorad arbetstidsförtjänst.
Ersättning för resor.

De bolag där Malung-Sälens kommun utser styrelseledamöter, fastställer egna ersättningsregler. I den
mån inte särskilda regler eller beslut är antagna, gäller föreliggande reglemente.
Det som anges gälla för ledamot gäller även för tjänstgörande ersättare.
Fasta månadsarvoden utgör ersättning för:
• att regelmässigt och regelbundet följa förvaltningarnas och bolagens verksamhet via
kommunstyrelsen/nämnderna,
• att förbereda ärenden och sammanträden,
• att lämna information till kommunmedlemmar, massmedia, organisationer m.m.
• att initiera och upprätthålla samråd med övriga ledamöter (presidium)
• att leda nämnden och leda utvärderingen av verksamheten (ordförande).
Allmänna bestämmelser
§1
Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna
Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (1991:900).
Grunden för arvoden och ersättningar är kommunallagens 4 kap 12-15 a §§.
För förtroendevalda som fullgör uppdrag med årsarvode om minst 40 % av heltid gäller särskilt angivna
regler.
§2
Ersättningsberättigade sammanträden m.m.
Ersättning medges för,
a) sammanträde med kommunfullmäktige samt partigruppmöte som hålls med anledning av eller i
direkt anslutning till sådant sammanträde,
b) protokollfört sammanträde med fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder,
nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden,
c) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,
d) protokolljustering, om särskild tid och plats bestämts för detta,
e) partigruppmöten, som hålls med anledning av eller i direkt anslutning till sammanträde med
kommunstyrelse samt övriga nämnder.
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f)

konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller
liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala
förtroendeuppdraget,

g) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till
kommunen,
h) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör,
i)

sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ samt rådsmöten om
man är vald till rådet i egenskap av kommunalt förtroendevald.

j)

överläggning med förvaltningschefer eller annan anställd vid det kommunala organ den
förtroendevalde själv tillhör,

k) presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott,
l)

besiktning eller inspektion,

m) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
n) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag,
o) fullgörande av styrelseuppdrag.
Samtliga punkter redovisas på rapport för att få sammanträdesarvode och reseersättning eller reseräkning
för förtroendevald, som signeras av närvarande ordförande/sekreterare/uppdragsgivare.
Ersättare som är kallad att tjänstgöra erhåller arvode enligt ovan.
Anmärkning
Varje nämnd och styrelse får till ett sammanträde per år kalla ersättare för information om nämndens
löpande arbete, varvid även närvarande, men ej tjänstgörande, ersättare har rätt till ersättning.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst, samt för förlorad pensions- och semesterförmån
§3
Förlorad arbetsinkomst
Ersättning för förlorad arbetstidsförtjänst utgår enligt de regler för redovisning som gäller för Landstinget
Dalarna, vilket innebär att arbetstagare måste styrka att förlust av arbetsförtjänst gjorts genom att fylla i
särskild blankett, bilaga 1.
Högsta ersättning för förlorad arbetsinkomst per dag utgår med 3 % av kommunstyrelsens ordförandes
arvode/månad.
Förlust av arbetsinkomst ska styrkas av arbetsgivare. Om uppgift inte har styrkts utgår ingen ersättning.
För personer med timanställning gäller att de ska kunna styrka förlust av arbetstidsförtjänst där det dels
ska framgå hur många timmar som gått förlorade, dels aktuell timlön.
För egna företagare beräknas ersättning för förlorad arbetstidsförtjänst genom utdrag av den rapporterade
sjukdomsgrundade inkomsten (SGI) som redovisats till Försäkringskassan.
För förtroendevalda som är anställda av Malung-Sälens kommun, med annan anställning än
timanställning, utgår inte ersättning för förlorad arbetstidsförtjänst för deltagande vid arvoderad förrättning.
Något löneavdrag görs inte för dessa utan ordinarie lön utgår. Dock ska berörda personer anmäla
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frånvaron till sin personalredogörare, som sedan anmäler detta till lönekontoret, enligt bilaga 2. De extra
kostnader för vikarier och dylikt som uppstår belastar centrala medel.
Av Malung-Sälens kommun anställd personal som deltar i sammanträde ska i normalfallet inställa sig på
sin ordinarie arbetsplats före och efter sammanträdets slut.
Förtroendevald med årsarvode, som har annan arbetsgivare än Malung-Sälens kommun och som deltar
vid förrättning utöver vad som följer av det uppdrag för vilken den erhåller årsarvode, har rätt till ersättning
för förlorad arbetsförtjänst vid sådan förrättning där deltagandet sker på direkt uppdrag av annan nämnd
eller styrelsen än för vilken den förtroende tjänstgör med rätt till årsarvode. Rätt till ersättning för förlorad
arbetsförtjänst ska styrkas på samma vis som anges ovan.
§4
Förlorad pensionsförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån enligt KAP-KL:s gällande
pensionsavtal från den 1 januari 2006.
§5
Förlorad semesterförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med högst 12 %
§6
Särskilda arbetsförhållanden mm
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella
arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt, när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda
fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid
för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Förtroendevald har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller för styrkta förlorade pensionseller semesterförmåner om schablonersättning tidigare utbetalats för den förlorade inkomsten eller de
förlorade förmånerna.
Ersättning till arbetslösa vid förtroendeuppdrag ska vara lika stor som den
dagpenninggrundande inkomsten, alltså den förvärvsinkomst som A-kasseersättningen är baserad på.
Styrkt underlag ska uppvisas för att erhålla denna ersättning.
§7
Årsarvode
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid har rätt till årsarvode,
enligt bilaga 3.
§8
Begränsat årsarvode
Kommunfullmäktige kan besluta om begränsat årsarvode för förtroendevald som fullgör ett särskilt
beslutat uppdrag på mindre än 40 % av heltid.
§9
Årsarvode till ordförande och vice ordförande i nämnder
Arvode till ordförande och vice ordförande i nämnder fastställs av kommunfullmäktige.
Årsarvode och begränsat årsarvode ska fastställas uppgå till en bestämd del, satt i jämförelse med
årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande.
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§ 10
Arvode för sammanträden
Sammanträdesarvodet per timme ska vara 0,267 procent av månadsarvodet för kommunstyrelsens
ordförande. Varje påbörjad timme beräknas som en hel timme.
Kommunfullmäktigesammanträde med gruppmöte ska ge ett sammanträdesarvode på 8 timmar. För att
ledamot ska anses berättigad till sådant sammanträdesarvode krävs närvaro vid minst en timme av
gruppmötet samt fullständig närvaro vid det aktuella sammanträdet. Ledamot som inte uppfyller detta krav
ska arvoderas per timme enligt bestämmelsen ovan.
För ledamot som fullgör sitt uppdrag på minst 40 % av heltid utgår inte arvode för enskilda sammanträden,
enligt § 2 b-n, där ledamoten deltar utifrån uppdraget för vilket den erhåller årsarvode.
För ledamot, eller tjänstgörande ersättare, som fullgör sitt uppdrag på minst 40 % av heltid utgår arvode
för enskilda sammanträden, enligt § 2 a och o.
§ 11
Särskilda regler för arvode
Sammanträden som hålls i direkt anslutning till kommunfullmäktige berättigar inte till arvode, om
sammanträdet är påkallat för att behandla fråga som ska avgöras vid det näraliggande
kommunfullmäktigesammanträdet.
§ 12
Arvode vid justering av protokoll
För justering av protokoll utgår arvode för en timme.
Resulterar ett sammanträde i två eller fler protokoll utgår fortfarande endast ett arvode per justerare.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut endast då särskild tid och plats bestämts för justeringen.
För förtroendevalda med årsarvode på 40 % eller mer, utgår inget arvode för justering av protokoll.
§ 13
Kommunal pension
För förtroendevalda med årsarvode gäller sedan den 1 januari 2001 KAP-KL:s pensionsavtal.
§ 14
Resekostnader
Ersättning utgår för resa till och från sammanträde, då resan är längre än sammanlagt sex kilometer.
Reseersättning för resa i samband med justering av protokoll ska utgå om justeringen inte sker i
anslutning till annan arvoderad förrättning.
Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts
för kommunens arbetstagare i det lokala kollektivavtalet.
Ersättning för resa till och från sammanträde liksom till och från justering av protokoll, enligt ovan,
beräknas utifrån den förtroendevaldas hemortsadress och förutsätter att den förtroendevalda är fortsatt
valbar för förtroendeuppdrag i Malung-Sälens kommun.
§ 15
Ersättning för barntillsynskostnader
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under
kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning betalas ut även för barn
över 10 år. Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående
och inte heller om barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
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Förtroendevald som får extra kostnader till följd av barntillsyn har rätt till ersättning.
För heldagsuppdrag, utgår ersättning för barntillsyn med högst 2 % av kommunstyrelseordförandes
arvode per dag.
För halvdagsuppdrag, utgår ersättning för barntillsyn med högst 1 % av kommunstyrelseordförandes
arvode per halvdag.
Ersättning betalas ut mot styrkt underlag.
§ 16
Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller
motsvarande för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes
bostad.
Ersättning beräknas utifrån fastställd taxa för hemtjänst och fastställt högkostnadsbelopp.
Ersättning per timme beräknas utifrån fastställt högkostnadsbelopp, dividerat med sju (timmar).
Ersättning utgår för faktisk sammanträdestid samt för en timme före sammanträde och en timme efter
sammanträde, upp till fastställt högkostnadsbelopp för hemtjänst.
Ersättning kan inte överstiga fastställt högkostnadsbelopp per månad.
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförts av egen familjemedlem eller av annan närstående.
Ersättning betalas ut mot styrkt underlag.
§ 17
Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader
Ersättning betalas till handikappad förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av
deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersatts på annat sätt. Häri ingår kostnader
för t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handling och liknande.
Ersättning betalas ut mot styrkt underlag.
§ 18
Övriga kostnader
För andra kostnader än som avses i 14-17 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att
särskilda skäl föranlett dessa kostnader.
Gemensamma bestämmelser
§ 19
Att begära ersättning
För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 13-17 §§ ska den förtroendevalde rapportera sina förluster eller
kostnader. Ersättning för arvode enligt § 10 och § 14 rapporteras på lista på sammanträde. Finns inte
möjlighet att anmäla deltagande i en rapport om sammanträdesarvode och reseersättning vid
sammanträdet, ansvarar den förtroendevalda själv för att skicka en ifylld rapport till fullmäktiges eller
nämndens sekreterare, bilaga 4.
Förluster eller kostnader för 15-17 §§ ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till
annan som utsetts att ta emot rapporten, enligt bilaga 5.
Arvode enligt 7-12 §§ betalas ut utan föregående anmälan.
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§ 20
Tidsgräns för yrkande om ersättning
Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast inom ett (1) år från dagen för
sammanträde eller motsvarande.
Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast inom två (2) år från dagen för
sammanträde eller motsvarande.
Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån ska framställas senast inom två (2) år från
pensionstillfället.
§ 21
Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott.
§ 22
Utbetalning
Arvoden enligt 7-8 §§ betalas ut med 1/12 per månad, avrundat till närmast högre hundratal kronor.
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.

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

Bilaga 1

Intyg om löneavdrag för politiska uppdrag i Malung-Sälens kommun

Härmed intygas att _________________________________
namn

_____________________
personnummer

har varit tjänstledig utan lön för politiska uppdrag och att löneavdrag har gjorts/kommer att
göras enligt följande:

Datum

Antal timmar

_________________________
Arbetsgivare

Löneavdrag kronor
exklusive
semesterersättning

Nämnd

______________
Datum

____________________________________________
Underskrift
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Bilaga 2

Avvikelserapport för förtroendevald
Omföring av lön för arbetstid under sammanträde (från arbetsställe till nämnd)
Namn__________________________________________________
Personnummer__________________________________________
Arbetsplats inom kommunen________________________________
Arbetsplatsens konto:
A=
V=
Akt=

Proj=

Obj=

Gäller år/mån/____________________________________________
Datum

Antal timmar under
arbetad tid

Nämnd

Ansvarig chefs
underskrift

Skickas varje månad till lönekontoret för omföring till rätt konto (löneart 0011)
Anteckningar

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

Bilaga 3

Arvoden
Beräkning sker enligt beslut av kommunfullmäktige 2013-06-17 § 51
 Arvodet för kommunstyrelsens ordförande är lika med 90 % av riksdagsmannaarvodet.
 Uppräkning av arvodet för kommunstyrelsens ordförande följer uppräkning av riksdagsmannaarvodet.
 Arvoden för övriga förtroendevalda beräknas utifrån 90 % av arvodet för kommunstyrelsens ordförande.
 Bestämmelserna gäller från och med mandatperioden 2015-2018.

Kommunstyrelsen
Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande
Oppositionsråd

100 %
20 %
20 %
50 %

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamöter

10 %

Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande
Vice ordförande

40 %
8%

Byggnadsnämnden
Ordförande
Vice ordförande

20 %
5%

Miljönämnden
Ordförande

10 %

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande

10 %

Kommunfullmäktige
Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande

10 %
2%
2%

Revisorer
Ordförande
Revisorer

5%
4%

Räddningsnämnden
Ordförande

10 %

Socialnämnden
Ordförande
Vice ordförande

50 %
10 %

Valnämnden
Ordförande

6%

Överförmyndarverksamhet
Överförmyndare
Ersättare

10 %
5%
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Bilaga 4

Rapport för sammanträdesarvode och reseersättning
Nämnd:

Sammanträdesdatum:
Sammanträdestid:

Nedanstående uppgifter intygas:_______________
Reseersättning
Namn

Närvarande
(sätt kryss)

Egen
bil km

Annat

Förlorad
arbetsinkomst
timmar:

Justering
(sätt kryss
vid
justeringstillfälle)
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Bilaga 5

Arvodesersättning enligt 15-17 §§, arvodesreglementet
Ersättning för
barntillsynskostnader,
kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk,
handikappad förtroendevalds särskilda kostnader
Härmed intygar jag att jag har haft utlägg för (kryssa för ett alternativ):
Barnpassning*
Vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk
Särskilda kostnader som handikappad förtroendevald
Datum:________________ från kl:_________________ till kl:____________________
med anledning av:______________________________________
Summa, gjorda utlägg:___________________________________
Ort och datum:_________________________________________
Underskrift:____________________________________________

* notera att ersättning ej utgår till andra familjemedlemmar som haft barnpassning.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-05-31

§ 99
Arbetsordning för kommunfullmäktige (KS/2022:317)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås fastställa Arbetsordning för
kommunfullmäktige enligt förslag med ändringen att fullmäktiges
sammanträden ska hållas på måndagar.
Beskrivning av ärendet
Kommunallagen innehåller bestämmelser om kommunfullmäktiges
sammanträden och handläggningen av ärenden vid dessa sammanträden.
Kommunfullmäktige meddelar i en arbetsordning de ytterligare föreskrifter
som behövs.
Nu gällande arbetsordning har behov av vissa revideringar. Arvodes- och
organisationskommittén har utarbetat ett förslag till en ny arbetsordning för
kommunfullmäktige.
Den nya arbetsordningen har lyfts in i aktuell mall för kommunens
styrdokument. Ändringar som gjorts är tillägg av debattregler, ett avsnitt om
allmänpolitisk debatt och digitala möten.
Kommittén föreslår också att veckodag för kommunfullmäktige ändras från
måndag till tisdag och att antalet dagar innan ett sammanträde en
interpellation ska lämnas in ändras från tre (3) till fem (5).
I övrigt har redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att fullmäktiges sammanträden
även fortsatt ska hållas på måndagar.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att fastställa Arbetsordning för kommunfullmäktige enligt förslag
med ändringen att fullmäktiges sammanträden ska hållas på måndagar.
Beslutsunderlag
Arvodes- och organisationskommitténs beslut 2022-05-09 §
Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige
Beslutet skickas till
Nämndkansliet
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-17

§ 185
Arbetsordning för kommunfullmäktige (KS/2022:317)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås fastställa Arbetsordning för
kommunfullmäktige enligt förslag med ändringen att fullmäktiges
sammanträden ska hållas på måndagar.
Beskrivning av ärendet
Kommunallagen innehåller bestämmelser om kommunfullmäktiges
sammanträden och handläggningen av ärenden vid dessa sammanträden.
Kommunfullmäktige meddelar i en arbetsordning de ytterligare föreskrifter
som behövs.
Nu gällande arbetsordning har behov av vissa revideringar. Arvodes- och
organisationskommittén har utarbetat ett förslag till en ny arbetsordning för
kommunfullmäktige.
Den nya arbetsordningen har lyfts in i aktuell mall för kommunens
styrdokument. Ändringar som gjorts är tillägg av debattregler, ett avsnitt om
allmänpolitisk debatt och digitala möten.
Kommittén föreslår också att veckodag för kommunfullmäktige ändras från
måndag till tisdag och att antalet dagar innan ett sammanträde en
interpellation ska lämnas in ändras från tre (3) till fem (5).
I övrigt har redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts.
Dagens sammanträde
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktiges sammanträden även fortsatt ska
hållas på måndagar.
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige besluta att fastställa Arbetsordning för
kommunfullmäktige enligt förslag med ändringen att fullmäktiges
sammanträden ska hållas på måndagar.
Beslutsunderlag
Arvodes- och organisationskommitténs beslut 2022-05-09 §
Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige
Beslutet skickas till
Nämndkansliet
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Tjänsteutlåtande
Sida

2022-05-12

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

1

Kommunstyrelsen

Dnr KS/2022:317

Tjut Arbetsordning kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa Arbetsordning för kommunfullmäktige
enligt förslag.
Beskrivning av ärendet
Kommunallagen innehåller bestämmelser om kommunfullmäktiges
sammanträden och handläggningen av ärenden vid dessa sammanträden.
Kommunfullmäktige meddelar i en arbetsordning de ytterligare föreskrifter
som behövs.
Nu gällande arbetsordning har behov av vissa revideringar. Arvodes- och
organisationskommittén har utarbetat ett förslag till en ny arbetsordning för
kommunfullmäktige.
Den nya arbetsordningen har lyfts in i aktuell mall för kommunens
styrdokument. Ändringar som gjorts är tillägg av debattregler, ett avsnitt om
allmänpolitisk debatt och digitala möten.
Kommittén föreslår också att veckodag för kommunfullmäktige ändras från
måndag till tisdag och att antalet dagar innan ett sammanträde en
interpellation ska lämnas in ändras från tre (3) till fem (5).
I övrigt har redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts.
Beslutsunderlag
Arvodes- och organisationskommitténs beslut 2022-05-09 §
Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige
Beslutet skickas till
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Arbetsordning för kommunfullmäktige
Beslutat av: Kommunfullmäktige 2022-xx-xx § xx
Gäller fr o m: 20xx-xx-xx
Dnr: KS/2022:317
Reviderad:

Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i (5 kap. KL) eller annan lag eller författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning.

LEDAMÖTER OCH ORDFÖRANDESKAP
ANTAL LEDAMÖTER
1§
Fullmäktige har 39 ledamöter.
PRESIDIUM
2§
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en
ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). Presidievalen ska förrättas på
ett sammanträde som hålls före december månads utgång.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod, dock som längst till och med att
kommunfullmäktige, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån
ordföranden anser att det behövs.
Presidiets arbetsuppgifter, förutom de specifika uppgifter som finns runt sammanträdet och som
följer av lag eller denna arbetsordning, är att bereda revisorernas budget samt frågor och ärenden
om ansvarsfrihet och anmärkning.
3§
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige
längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldsta av dem vara
ålderspresident.

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid och är lika gamla, avgör lottdragning vem av dessa
som ska tjänstgöra som ordförande.
4§
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör
fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den
som avgått, dock som längst till och med att kommunfullmäktige, med stöd av kommunallagen,
förrättar nytt val.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens
uppgifter.

TID OCH PLATS FÖR SAMMANTRÄDE
ORDINARIE SAMMANTRÄDE
5§
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde normalt åtta gånger per år.
Fullmäktige fastställer sammanträdesdagarna för nästkommande år, på förslag av presidiet.
Fullmäktiges ordinarie sammanträden äger normalt rum på tisdagar.
De år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i
oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med
styrelsens presidium, om tidigare beslut behöver ändras.
EXTRA SAMMANTRÄDE
6§
Ett extra sammanträde hålls på den tid och plats som ordföranden bestämmer efter samråd med
övriga i presidiet.
En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift
om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.
ATT STÄLLA IN SAMMANTRÄDE
7§
Om det föreligger särskilda skäl för det, får fullmäktiges presidium ställa in ett sammanträde eller
ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om presidiet beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om
beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.
PLATS
8§
Fullmäktige sammanträder i Malung-Sälens kommun, om inte presidiet bestämmer annat.

FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE
9§
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan
fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en
senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när
och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det
fortsatta sammanträdet på vanligt vis.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant
fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när
sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS
10 §
Fullmäktige 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.

KUNGÖRELSE
KUNGÖRELSE I ORTSTIDNING
11 §
Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka tidningar som annonsering om sammanträde ska
ske. Sådan annonsering ska även ske på kommunens webbplats.
Presidiet bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska införas i
ortstidningen/ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför ett visst
sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningen/ortstidningarna samt på
webbplatsen.
ÄRENDE OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDE
12 §
Presidiet bestämmer när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.
13 §
Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som
tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare
före sammanträdet.
Kungörelse med handlingar skickas elektroniskt.
Kungörelse och de handlingar som tillställs varje ledamot och ersättare bör finnas tillgängliga på
kommunens webbplats minst en vecka före sammanträdesdagen.

Kungörelse och de handlingar som tillställs varje ledamot och ersättare bör finnas tillgängliga för
allmänheten i ett begränsat antal utskrivna exemplar i sammanträdeslokalen under sammanträdet.

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING
ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE
14 §
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast
anmäla detta till nämndkansliet, som låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.
15 §
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för
en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är
tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till fullmäktiges sekreterare om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.
16 §
Det som sagt om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också ersättare, som kallats till tjänstgöring.
17 §
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett
pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under
pågående handläggning av ett ärende.

HANDLÄGGNING AV ÄRENDE
UPPROP
18 §
En uppropslista som anger de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig hos
fullmäktiges sekreterare under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde förrättas upprop enligt uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag vid fortsatt sammanträde och när
ordföranden anser att det behövs.
PROTOKOLLSJUSTERARE
19 §
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet för sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med
ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att biträda ordföranden vid
röstsammanräkningar.

TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA
20 §
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i
kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att
återuppta det senare under sammanträdet.

YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDE
21 §
Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd eller gemensam nämnd eller kommunalförbund har
rätt att delta i överläggningen, vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde
berörs.
Ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning har rätt att delta i överläggningen, när
fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.
Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en
interpellation eller en fråga har rätt att delta i överläggningen, när överläggningen hålls med
anledning av svaret.
Styrelsens ordförande eller vice ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 11-12 §§ KL har
rätt att delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i
företaget.
Presidiet bestämmer i vilken utsträckning de som har kallats får delta i överläggningen.
22 §
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen
och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör
revisorernas granskning eller egen förvaltning.
23 §
Presidiet låter i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i nämnd,
fullmäktigeberedning och styrelse för av kommunen helägt bolag, revisor samt anställd hos MalungSälens kommun för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående
sakkunnig.
Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd eller kommunalförbund låter presidiet i
den utsträckning som det behövs kalla ordföranden eller vice ordföranden i den gemensamma
nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid
sammanträdena.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer presidiet i vilken utsträckning de som har
kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.
24 §
Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.
ALLMÄNPOLITISK DEBATT
§ 25
Allmänpolitisk debatt hålls vid fullmäktiges första sammanträde efter sommaruppehållet. Om antalet
eller typen av ärenden gör att sammanträdet kan väntas bli långt hålls den allmänpolitiska debatten
istället vid fullmäktiges första sammanträde efter juluppehållet.
Debatten är den första punkten på ärendelistan. Vid debatten används kommunfullmäktiges
debattregler för särskilda debatter. Ordningen för partiernas inlägg lottas av presidiet inför
sammanträdet.

HUR ÄRENDE AVGÖRS
TALARORDNING OCH ORDNINGEN VID SAMMANTRÄDE
26 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning de anmäler sig med
undantag av att ordföranden kan medge replik på vardera högst två minuter. Replik tillåts bara om
ledamot apostroferas med namn eller partibeteckning. Replik ska begäras i omedelbar anslutning till
anförandet.
Inför varje fullmäktigesammanträde kan fullmäktiges ordförande, tillsammans med gruppledarna,
överenskomma om regler för debattordningen. Om inte något annat överenskommits gäller följande:
1. Huvudregel
5 minuter för första anförandet, 3 minuter för följande anföranden Som huvudregel gäller att
ledamöterna i varje ärende kan begära ordet för ett första anförande om maximalt 5
minuter. För de därpå följande anförandena gäller en tidsbegränsning om maximalt 3
minuter. Efter varje anförande, d v s oavsett om det är ett första eller senare anförande,
finns möjlighet till ett replikskifte enligt första stycket. Dessa talarregler gäller också i
tillämpliga delar när fullmäktige behandlar interpellationer och frågor.
2. Undantag särskilda debatter
Vid särskilda debatter om t ex budget, mål och ramar, årsredovisning m.m. gäller en särskild
talarordning. Debatten inleds med anföranden av en representant för varje parti
(gruppledare eller annan av partiet utsedd ledamot). Talartiden dem emellan fördelas så att
kommunstyrelsens ordförande får tala i maximalt 12 minuter, övriga i maximalt 6 minuter.
Efter det att gruppledardebatten avslutats träder huvudregeln in för den fortsatta debatten
Presidiet avgör för vilka ärenden den särskilda debattordningen ska tillämpas.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden
rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller
hennes anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa
sammanträdet.
YRKANDE
27 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller
läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det
skriftligt.
DELTAGANDE I BESLUT
28 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan
beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
fullmäktige fattar det med acklamation.
OMRÖSTNING
29 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera
protokollet.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt
uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte
någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter
klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras
omedelbart.
VALSEDEL
30 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt
vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den
1. upptar namnet på någon som inte är valbar,
2. upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
3. upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val
finns särskilda föreskrifter i lag.

INITIATIVRÄTT I FULLMÄKTIGE
MOTION
31 §
En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter.
En motion får inte ta upp ämnen av olika slag.
En motion väcks genom att den ges in till nämndkansliet eller vid ett sammanträde med fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.
Under fullmäktiges sammanträde anmäls de motioner som har väckts sedan föregående
sammanträde. Anmälda motioner överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Styrelsen ska i samband med fullmäktiges ordinarie sammanträde i mars lämna skriftlig redovisning
över de motioner som anmälts till och med året dessförinnan och som inte har behandlats färdigt.
BOLAGENS INITIATIVRÄTT
32 §
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 11 och 12 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige om
sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

INTERPELLATION OCH FRÅGA
INTERPELLATION
33 §
En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.
En interpellation bör ges in till nämndkansliet senast fem (5) arbetsdagar före det sammanträde vid
vilket ledamoten avser att ställa den.
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde
vilket de avses bli ställda.
En ersättare får lämna in en interpellation till ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som
ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras på det sammanträde som den är inlämnad till.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas
vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast sista arbetsdagen före den
sammanträdesdag då svaret ska lämnas.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap. 11 eller 12 §§ KL, får
den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot
i företagets styrelse att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen
behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.
FRÅGA
34 §
En fråga bör vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.
En fråga bör ges in till nämndkansliet senast tre arbetsdagar före det sammanträde vid vilket
ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i 33 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara
skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

BEREDNING AV ÄRENDE
35 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska
behandla ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana
ärenden.

NÄMNDS ANSVAR INFÖR FULLMÄKTIGE
ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMND
36 §
Varje nämnd ska lämna redovisning till fullmäktige minst en gång per år. Fullmäktiges presidium gör i
början av året en turordningsplan för nämndernas återredovisning som skickas till nämnderna.
Fullmäktiges presidium kallar respektive nämnd för redovisning en gång per år.
Nämnderna ska på begäran av fullmäktiges presidium redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort
sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. Är uppdragen ej fullgjorda ska redovisning lämnas
om ärendenas status. Vid återrapporteringen kan fullmäktigeledamöter ställa frågor till
ordförandena i styrelsen och övriga nämnder.
Redovisning till fullmäktige ska på motsvarande sätt lämnas av kommunala bolag där kommunen har
ett majoritetsägande.
PRÖVNING AV FRÅGA OM ANSVARSFRIHET OCH ANMÄRKNING
37 §
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Presidiet och fullmäktiges revisorer ska träffas minst två gånger per år.
Fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras. Att motivera innebär att tydligt redovisa vilka
omständigheter som legat till grund för fullmäktiges beslut. Motiveringen ska formuleras
självständigt av fullmäktige utifrån förslag från fullmäktiges presidium.
Fullmäktige behöver inte motivera sitt beslut om revisionsberättelsen inte innehåller några kritiska
synpunkter, bedömningar eller framställningar och fullmäktige gör samma bedömning som
revisorerna och beslutar bevilja ansvarsfrihet. Det får heller inte ha framförts några kritiska
synpunkter och förslag från fullmäktiges ledamöter vid behandlingen av ärendet.
Om revisorerna riktat anmärkning mot eller avstyrkt ansvarsfrihet för en nämnd,
fullmäktigeberedning eller enskild förtroendevald ska fullmäktiges presidium inhämta skriftlig
förklaring från den som anmärkningen eller avstyrkan om ansvarsfrihet riktas mot.
Om enskild fullmäktigeledamot vill framföra kritiska synpunkter eller lägga yrkanden i ansvarsfrågan
under fullmäktigesammanträdet ska ledamoten själv skriftligen presentera sitt förslag till
beslutsmotivering.
Fullmäktige behandlar i fråga om anmärkning och ansvarsfrihet varje nämnd, styrelse, beredning
eller enskilda förtroendevalda i sådana organ, för sig.
Ledamot som är föremål för prövning får inte delta i fullmäktigebeslut som gäller ledamoten själv
eller ett organ denne tillhör.

FULLMÄKTIGEBEREDNINGAR
VALBEREDNING
38 §
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den
löpande mandatperioden, dock som längst till och med att kommunfullmäktige, med stöd av
kommunallagen, förrättar nytt val.
Fullmäktige bestämmer antalet ledamöter och ersättare i valberedningen.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande i
valberedningen för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i valärenden.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET
39 §
Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget.

PROTOKOLLET OCH DESS EXPEDIERING
JUSTERING AV PROTOKOLLET
40 §
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden
har lett.
Om ledamot som har utsetts att justera protokollet har synpunkt på innehållet i protokollet, som
ordföranden inte finner anledning att biträda, får ledamoten göra en skriftlig anteckning till
protokollet om denna sak. Anteckningen ska lämnas till ordföranden eller till fullmäktiges sekreterare
före den tidpunkt som fastställts för delgivning av det justerade protokollet.
Om justerarna i något väsentligt avseende inte kan enas om innehållet i protokollet, kan ordföranden
bestämma att överlämna justeringen till fullmäktige.
Fullmäktige får besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt,
innan fullmäktige justerar den. Paragraf(er) som justeras omedelbart ska utgöra eget protokoll.
RESERVATION
41 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till fullmäktiges sekreterare före den tidpunkt
som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser,
ska reservanten dock lämna motiveringen under den sammanträdesdag beslutet fattades.
EXPEDIERING OCH PUBLICERING
42 §
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i
protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra
handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.
43 §
Protokollet ska utöver de i 8 kap. 12 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även inom samma tid
publiceras på kommunens webbplats.
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Arbetsordning för kommunfullmäktige i
Malung-Sälens kommun
Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna
arbetsordning.

LEDAMÖTER OCH ORDFÖRANDESKAP
Antal ledamöter (5 kap. 1-3 §§ KL)
1§
Fullmäktige har 39 ledamöter.
Presidium (5 kap. 6 § KL)
2§
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en
ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium). Presidievalen ska
förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod, dock som längst till och med att
kommunfullmäktige, med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val.
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i
den mån ordföranden anser att det behövs.
Presidiets arbetsuppgifter, förutom de specifika uppgifter som finns runt sammanträdet och
som följer av lag eller denna arbetsordning, är att bereda revisorernas budget samt frågor
och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.
3§
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i
fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldsta av dem vara
ålderspresident.
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid och är lika gamla, avgör lottdragning vem av
dessa som ska tjänstgöra som ordförande.
4§
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av
tjänstgöringstiden för den som avgått, dock som längst till och med att kommunfullmäktige,
med stöd av kommunallagen, förrättar nytt val.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.
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TID OCH PLATS FÖR SAMMANTRÄDE (5 kap. 7-8 och 10 §§ KL)
Ordinarie sammanträde
5§
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde normalt åtta gånger per år.
Fullmäktige fastställer sammanträdesdagarna för nästkommande år, på förslag av presidiet.
Fullmäktiges ordinarie sammanträden äger normalt rum på måndagar.
De år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första
gången i oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd
med styrelsens presidium, om tidigare beslut behöver ändras.
Extra sammanträde
6§
Ett extra sammanträde hålls på den tid och plats som ordföranden bestämmer efter samråd
med övriga i presidiet.
En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla
uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.
Att ställa in sammanträde
7§
Om det föreligger särskilda skäl för det, får fullmäktiges presidium ställa in ett sammanträde
eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om presidiet beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare
om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.
Plats
8§
Fullmäktige sammanträder i Malung-Sälens kommun, om inte presidiet bestämmer annat.
Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
9§
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen,
kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde
en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige
genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse
om det fortsatta sammanträdet på vanligt vis.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett
sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är
närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.
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KUNGÖRELSE (5 kap. 8-11 §§ KL)
Kungörelse i ortstidning
10 §
Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka tidningar som annonsering om
sammanträde ska ske. Sådan annonsering ska även ske på kommunens webbplats.
Presidiet bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska
införas i ortstidningen/ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför
ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningen/ortstidningarna samt på
webbplatsen.
Ärenden och handlingar till sammanträde
11 §
Presidiet bestämmer när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.
12 §
Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden
som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och
ersättare före sammanträdet.
Kungörelse med handlingar skickas elektroniskt.
Kungörelse och de handlingar som tillställs varje ledamot och ersättare bör finnas tillgängliga
på kommunens webbplats minst en vecka före sammanträdesdagen.
Kungörelse och de handlingar som tillställs varje ledamot och ersättare bör finnas tillgängliga
för allmänheten i ett begränsat antal utskrivna exemplar i sammanträdeslokalen under
sammanträdet.

ERSÄTTARES TJÄNSTGÖRING (5 kap. 12-17 §§ KL)
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
13 §
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta till nämndskansliet, som låter kalla in den ersättare som står i tur att
tjänstgöra.
14 §
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder
uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden
in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till fullmäktiges sekreterare om ledamoten avbryter sin
tjänstgöring.
15 §
Det som sagt om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också ersättare, som kallats till tjänstgöring.
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16 §
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under
ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde
ske under pågående handläggning av ett ärende.

HANDLÄGGNING AV ÄRENDE
Upprop
17 §
En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig
hos fullmäktiges sekreterare under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde förrättas upprop enligt uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag vid fortsatt sammanträde och
när ordföranden anser att det behövs.
Protokollsjusterare (5 kap. 61 § KL)
18 §
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet för sammanträdet.
Sedan uppropet har förrättats enligt 17 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans
med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att biträda ordföranden vid
röstsammanräkningar.
Turordning för handläggning av ärendena
19 §
Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns
med i kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för
att återuppta det senare under sammanträdet.

YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDE (4 kap. 18 § första stycket och 19 §, 5
kap. 21-22, 31, 53 och 56 §§ KL)
20 §
Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd eller gemensam nämnd eller
kommunalförbund har rätt att delta i överläggningen, vid behandling av ett ärende där
nämndens verksamhetsområde berörs.
Ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning har rätt att delta i
överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.
Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en
interpellation eller en fråga har rätt att delta i överläggningen, när överläggningen hålls med
anledning av svaret.
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Styrelsens ordförande eller vice ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18
§§ KL har rätt att delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör
förhållandena i företaget.
Presidiet bestämmer i vilken utsträckning de som har kallats får delta i överläggningen.
21 §
Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör
revisorernas granskning eller egen förvaltning.
22 §
Presidiet låter i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i
nämnd, fullmäktigeberedning och styrelse för av kommunen helägt bolag, revisor samt
anställd hos Malung-Sälens kommun för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Detsamma gäller utomstående sakkunnig.
Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd eller kommunalförbund låter
presidiet i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden eller vice ordföranden i den
gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna
upplysningar vid sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer presidiet i vilken utsträckning de som
har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under
överläggningarna.
23 §
Kommunchefen får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena.

HUR ÄRENDE AVGÖRS
Talarordning och ordningen vid sammanträde
24 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han
eller hon anmält sig och blivit uppropad.
En ledamot som redan har hållit ett anförande under en debatt har rätt att få ordet för replik
med anledning av en efterföljande talares anförande.
En ledamot som inte har hållit ett anförande under en debatt har rätt att få ordet för replik, om
en talare i sitt anförande riktar sig direkt till ledamoten.
En ledamot vars anförande föranlett replik har rätt att få ordet för motreplik.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av
ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare
under hans eller hennes anförande.
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Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa
sammanträdet.
Yrkande
25 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom
de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats
rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande
ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta
det skriftligt.
Deltagande i beslut (4 kap. 20 § första stycket KL)
26 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden,
innan beslutet fattas. En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i
beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.
Omröstning (4 kap. 20 § andra stycket, 5 kap. 42-44 och 46 §§ KL, samt 2 § lag [1992:339]
om proportionellt valsätt)
27 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att
justera protokollet.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet
sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter
får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en
avgiven röst efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning
genomföras omedelbart.
Valsedel
28 §
En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet
avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den
1. upptar namnet på någon som inte är valbar,
2. upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
3. upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
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INITIATIVRÄTT I FULLMÄKTIGE
Motion (5 kap. 23 § 2 p KL)
29 §
En motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter.
En motion får inte ta upp ämnen av olika slag.
En motion väcks genom att den ges in till nämndskansliet eller vid ett sammanträde med
fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
Under fullmäktiges sammanträde anmäls de motioner som har väckts sedan föregående
sammanträde. Anmälda motioner överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Styrelsen ska i samband med fullmäktiges ordinarie sammanträde i mars lämna skriftlig
redovisning över de motioner som anmälts till och med året dessförinnan och som inte har
behandlats färdigt.
Bolagens initiativrätt (3 kap. 17 § och 5 kap. 23 § 6 p KL)
30 §
Styrelsen i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL får väcka ärenden i
fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta
ställning till.

INTERPELLATION OCH FRÅGA
Interpellation (5 kap. 49-53 §§ KL)
31 §
En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.
En interpellation bör ges in till nämndskansliet senast tre arbetsdagar före det sammanträde
vid vilket ledamoten avser att ställa den.
Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det
sammanträde vilket de avses bli ställda.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör
som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då
interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att
lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.
Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast sista arbetsdagen före
den sammanträdesdag då svaret ska lämnas.
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Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 eller 18
§§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige
utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.
Fråga (5 kap. 54-56 §§ KL)
32 §
En fråga bör vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.
En fråga bör ges in till nämndskansliet senast tre arbetsdagar före det sammanträde vid
vilket ledamoten avser att ställa den.
Vad som sägs i 31 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock
inte vara skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

BEREDNING AV ÄRENDE (5 kap. 26-34 §§ KL)
33 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige
ska behandla ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av
sådana ärenden.

NÄMNDS ANSVAR INFÖR FULLMÄKTIGE
Återredovisning från nämnd (3 kap. 15 § KL)
34 §
Varje nämnd ska lämna redovisning till fullmäktige minst en gång per år. Fullmäktiges
presidium gör i början av året en turordningsplan för nämndernas återredovisning som
skickas till nämnderna. Redovisning sker vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i februari,
mars, september eller oktober.
Nämnderna ska på begäran av fullmäktiges presidium redovisa till fullmäktige hur de har
fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. Är uppdragen ej fullgjorda ska
redovisning lämnas om ärendenas status. Vid återrapporteringen kan fullmäktigeledamöter
ställa frågor till ordförandena i styrelsen och övriga nämnder.
Redovisning till fullmäktige ska på motsvarande sätt lämnas av kommunala bolag där
kommunen har ett majoritetsägande.
Prövning av fråga om ansvarsfrihet och anmärkning (5 kap. 25 a § och 31 § KL)
35 §
Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.
Presidiet och fullmäktiges revisorer ska träffas minst två gånger per år.
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Fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet ska motiveras. Att motivera innebär att tydligt redovisa
vilka omständigheter som legat till grund för fullmäktiges beslut. Motiveringen ska formuleras
självständigt av fullmäktige utifrån förslag från fullmäktiges presidium.
Fullmäktige behöver inte motivera sitt beslut om revisionsberättelsen inte innehåller några
kritiska synpunkter, bedömningar eller framställningar och fullmäktige gör samma bedömning
som revisorerna och beslutar bevilja ansvarsfrihet. Det får heller inte ha framförts några
kritiska synpunkter och förslag från fullmäktiges ledamöter vid behandlingen av ärendet.
Om revisorerna riktat anmärkning mot eller avstyrkt ansvarsfrihet för en nämnd,
fullmäktigeberedning eller enskild förtroendevald ska fullmäktiges presidium inhämta skriftlig
förklaring från den som anmärkningen eller avstyrkan om ansvarsfrihet riktas mot.
Om enskild fullmäktigeledamot vill framföra kritiska synpunkter eller lägga yrkanden i
ansvarsfrågan under fullmäktigesammanträdet ska ledamoten själv skriftligen presentera sitt
förslag till beslutsmotivering.
Fullmäktige behandlar i fråga om anmärkning och ansvarsfrihet varje nämnd, styrelse,
beredning eller enskilda förtroendevalda i sådana organ, för sig.
Ledamot som är föremål för prövning får inte delta i fullmäktigebeslut som gäller ledamoten
själv eller ett organ denne tillhör.

FULLMÄKTIGEBEREDNINGAR
Valberedning
36 §
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för
den löpande mandatperioden, dock som längst till och med att kommunfullmäktige, med stöd
av kommunallagen, förrättar nytt val.
Fullmäktige bestämmer antalet ledamöter och ersättare i valberedningen.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande i valberedningen för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen ska lägga fram förslag i valärenden.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET
37 §
Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget.
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PROTOKOLLET OCH DESS EXPEDIERING
Justering av protokollet (5 kap. 61-62 §§ KL)
38 §
Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar
varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Om ledamot som har utsetts att justera protokollet har synpunkt på innehållet i protokollet,
som ordföranden inte finner anledning att biträda, får ledamoten göra en skriftlig anteckning
till protokollet om denna sak. Anteckningen ska lämnas till ordföranden eller till fullmäktiges
sekreterare före den tidpunkt som fastställts för delgivning av det justerade protokollet.
Om justerarna i något väsentligt avseende inte kan enas om innehållet i protokollet, kan
ordföranden bestämma att överlämna justeringen till fullmäktige.
Fullmäktige får besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas
skriftligt, innan fullmäktige justerar den. Paragraf(er) som justeras omedelbart ska utgöra
eget protokoll.
Reservation (4 kap. 22 § KL)
39 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen,
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till fullmäktiges sekreterare före
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen
avser, ska reservanten dock lämna motiveringen under den sammanträdesdag beslutet
fattades.
Expediering och publicering
40 §
Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av
besluten i protokollet.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de
andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.
41 §
Protokollet ska utöver de i 5 kap. 62 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även inom
samma tid publiceras på kommunens webbplats.
Publicering av protokoll på kommunens webbplats ska ske i enlighet med anvisningar.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-05-31

§ 100
Arvoden till röstmottagare valet 2022 (KS/2022:295)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Arvode till röstmottagare fastställs enligt förslag.
Lilian Olsson (S) deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet
Presentation på förslag på arvodesnivå för ordförande, vice ordförande
och röstmottagare i valdistrikten.
Ordförande för valdistrikt ges ett fast arvode om 7 %, beräknat utifrån 90 %
av månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande.
Vice ordförande för valdistrikt ges ett fast arvode om 5 %, beräknat utifrån
90 % av månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande.
Övriga röstmottagare som tjänstgör på valdagen 9 september ges ett fast
arvode om 4 %, beräknat utifrån 90 % av månadsarvodet för
kommunstyrelsens ordförande.
Röstmottagare som tjänstgör under förtidsröstningsperioden, från och med
den 22 augusti till och med den 8 september, ges sammanträdesarvode
enligt arvodesreglemente för Malung-Sälens kommun.
Röstmottagare ges för deltagande vid den obligatoriska utbildningen
sammanträdesarvode enligt arvodesreglemente för Malung-Sälens
kommun.
Reseersättning utgår i enlighet med arvodesreglemente för Malung-Sälens
kommun för tjänstgöring på valdagen, deltagande vid den obligatoriska
utbildningen samt för ambulerande röstmottagning.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Lilian Olsson (S) deltar inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till
Lönekontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Justerare

2022-05-31

Utdragsbestyrkande

Sida

2

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-17

§ 186
Arvoden till röstmottagare valet 2022 (KS/2022:295)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
Arvode till röstmottagare fastställs enligt förslag.
Beskrivning av ärendet
Presentation på förslag på arvodesnivå för ordförande, vice ordförande
och röstmottagare i valdistrikten.
Ordförande för valdistrikt ges ett fast arvode om 7 %, beräknat utifrån 90 %
av månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande.
Vice ordförande för valdistrikt ges ett fast arvode om 5 %, beräknat utifrån
90 % av månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande.
Övriga röstmottagare som tjänstgör på valdagen 9 september ges ett fast
arvode om 4 %, beräknat utifrån 90 % av månadsarvodet för
kommunstyrelsens ordförande.
Röstmottagare som tjänstgör under förtidsröstningsperioden, från och med
den 22 augusti till och med den 8 september, ges sammanträdesarvode
enligt arvodesreglemente för Malung-Sälens kommun.
Röstmottagare ges för deltagande vid den obligatoriska utbildningen
sammanträdesarvode enligt arvodesreglemente för Malung-Sälens
kommun.
Reseersättning utgår i enlighet med arvodesreglemente för Malung-Sälens
kommun för tjänstgöring på valdagen, deltagande vid den obligatoriska
utbildningen samt för ambulerande röstmottagning.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till
Lönekontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Tjänsteutlåtande
Sida

2022-04-05

Nämndskansliet
Mona Enkvist
mona.enqvist@malung-salen.se
0280-18102

1

Valnämnden

Dnr VN/2022:11

Arvoden till röstmottagare valet 2022
Förslag till beslut
Arvode till röstmottagare fastställs enligt förslag.
Beskrivning av ärendet
Presentation på förslag på arvodesnivå för ordförande, vice ordförande och
röstmottagare i valdistrikten.
Ordförande för valdistrikt ges ett fast arvode om 7 %, beräknat utifrån 90 %
av månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande.
Vice ordförande för valdistrikt ges ett fast arvode om 5 %, beräknat utifrån 90
% av månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande.
Övriga röstmottagare som tjänstgör på valdagen 9 september ges ett fast
arvode om 4 %, beräknat utifrån 90 % av månadsarvodet för
kommunstyrelsens ordförande.
Röstmottagare som tjänstgör under förtidsröstningsperioden, från och med
den 22 augusti till och med den 8 september, ges sammanträdesarvode
enligt arvodesreglemente för Malung-Sälens kommun.
Röstmottagare ges för deltagande vid den obligatoriska utbildningen
sammanträdesarvode enligt arvodesreglemente för Malung-Sälens
kommun.
Reseersättning utgår i enlighet med arvodesreglemente för Malung-Sälens
kommun för tjänstgöring på valdagen, deltagande vid den obligatoriska
utbildningen samt för ambulerande röstmottagning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till
Lönekontoret
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Valnämnden

2022-04-11

§ 19
Arvoden till röstmottagare valet 2022 (VN/2022:11)
Valnämndens föreslår fullmäktige att fastställa arvodena enligt förslag
Arvode till röstmottagare för valet 2022 fastställs.
Beskrivning av ärendet
Presentation på förslag på arvodesnivå för ordförande, vice ordförande
och röstmottagare i valdistrikten.
Ordförande för valdistrikt ges ett fast arvode om 7 %, beräknat utifrån 90 %
av månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande.
Vice ordförande för valdistrikt ges ett fast arvode om 5 %, beräknat utifrån
90 % av månadsarvodet för kommunstyrelsens ordförande.
Övriga röstmottagare som tjänstgör på valdagen 9 september ges ett fast
arvode om 4 %, beräknat utifrån 90 % av månadsarvodet för
kommunstyrelsens ordförande.
Röstmottagare som tjänstgör under förtidsröstningsperioden, från och med
den 22 augusti till och med den 8 september, ges sammanträdesarvode
enligt arvodesreglemente för Malung-Sälens kommun.
Röstmottagare ges för deltagande vid den obligatoriska utbildningen
sammanträdesarvode enligt arvodesreglemente för Malung-Sälens
kommun.
Reseersättning utgår i enlighet med arvodesreglemente för Malung-Sälens
kommun för valet 2022
Dagens sammanträde
Ordförande redovisade ärendet. Ordförande finner att Valnämnden beslutar
att fastställa arvode för röstmottagare enlig förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till
Lönekontoret

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-05-31

§ 103
Medlemskap i Dala VA Ekonomisk förening (KS/2022:224)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Det godkänns att Vamas ansöker om medlemskap i Dala VA
Ekonomiskförening.
Beskrivning av ärendet
Ett avtal om samverkan inom Dala VA skrevs 2013 mellan länets VAorganisationer. Avtalets giltighetstid var från och med 2013.01.01 och till
utgången av 2017 med möjlighet för Dala VA styrgrupp (tjänstepersoner
utsedda av VA-organisationerna i Dalarna) att därefter besluta om
förlängning av avtalet i femårsintervall. Avtalet har via beslut i styrgruppen
förlängts till utgången av 2022.
Syfte och mål med gällande avtal är att Dala VA ska utgöra ett
samverkansorgan för kommuner och kommunala bolag som enligt lagen
om allmänna vattentjänster ansvarar för vatten, spill- och dagvatten.
Samverkan ska främja utveckling, kvalitét, kostnadseffektivitet, kundservice
samt miljö- och energianpassning av den lokala VA-verksamheten.
Dala VA arbetsutskott (tjänstepersoner, för VA-organisationerna, utsedda
av styrgruppen) har haft uppdraget att se över avtalet och i samband med
det även se över organisationsform.
Utfallet av uppdraget har redovisats i Dala VA:s styrgrupp som beslutat
initiera bildande av en ekonomisk förening för Dala VA:s fortsatta
verksamhet.
Motiven är främst följande;
 Ett medlemskap i en ekonomisk förening blir mer permanent på
grund av insatsen, det krävs lite mer än ett beslut från en
tjänsteperson för att utträda ur föreningen.
 Verksamheten blir lagreglerad i bokföringslag, årsredovisningslag
och lag om ekonomiska föreningar vilket innebär att dokumentation
av tillgångar tryggas.
 Möjlighet att verka med ett gemensamt organisationsnummer (söka
bidrag, arrangera seminarier, utbildningar och aktiviteter, upphandla
tjänster, etc.).
 Svårigheter/begränsningar med nuvarande organisation att ikläda
sig ekonomiskt ansvar (budget/redovisning, fakturering)
 Bättre möjligheter att samverkan kring upphandlingar
 Möjlighet till ägande av gemensamma special utrustning
 Genom registreringen hos bolagsverket blir namnet Dala VA
skyddat.
 Möjlighet att momsregistrera verksamheten
Om man ska formalisera samarbetet i Dala VA ser vi främst två alternativ,
ideell förening eller ekonomisk förening. En ekonomisk förening har flera
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-05-31

fördelar gentemot en ideell förening. Dessutom är de sannolikt så att syftet
med samarbetet i Dala VA inte betraktas som ideellt. Styrgruppen har
därför beslutat att föreslå ekonomisk förening.
Beroende på ägardirektiv och styrdokument i respektive
kommun/organisation kan det krävas att ett medlemskap i ekonomisk
förening inte kan tas i den egna organisationen utan måste upp till
fullmäktige.
Sammanfattningsvis rekommenderar styrgruppen i Dala VA att samarbetet
formaliseras i en ekonomisk förening där verksamheten reglerats genom ett
samverkansavtal med verksamhetsstart 2022-07-01.
Styrgruppen rekommenderar vidare att;
 Administrationen av föreningen hanteras i en av medlemmarnas
organisationer.
 Föreningens styrelse föreslås utgöras av Dala VA arbetsutskott.
 Stämma hålls i samband med styrgruppens ordinarie möte och
resp. organisation utser företrädare.
 Inga arvoden utgår till ledamöter i styrelse
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
1. Stadgar Dala VA ekonomisk förening
2. Samverkansavtal Dala VA
3. Styrelsens arbetsordning Dala VA ek fören
4. PM Organisationsformer
5. Presentation Dala VA ekonomisk förening
Beslutet skickas till
Vamas

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

2

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-17

§ 177
Medlemskap i Dala VA Ekonomisk förening (KS/2022:224)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
Det godkänns att Vamas ansöker om medlemskap i Dala VA
Ekonomiskförening.
Beskrivning av ärendet
Ett avtal om samverkan inom Dala VA skrevs 2013 mellan länets VAorganisationer. Avtalets giltighetstid var från och med 2013.01.01 och till
utgången av 2017 med möjlighet för Dala VA styrgrupp (tjänstepersoner
utsedda av VA-organisationerna i Dalarna) att därefter besluta om
förlängning av avtalet i femårsintervall. Avtalet har via beslut i styrgruppen
förlängts till utgången av 2022.
Syfte och mål med gällande avtal är att Dala VA ska utgöra ett
samverkansorgan för kommuner och kommunala bolag som enligt lagen
om allmänna vattentjänster ansvarar för vatten, spill- och dagvatten.
Samverkan ska främja utveckling, kvalitét, kostnadseffektivitet, kundservice
samt miljö- och energianpassning av den lokala VA-verksamheten.
Dala VA arbetsutskott (tjänstepersoner, för VA-organisationerna, utsedda
av styrgruppen) har haft uppdraget att se över avtalet och i samband med
det även se över organisationsform.
Utfallet av uppdraget har redovisats i Dala VA:s styrgrupp som beslutat
initiera bildande av en ekonomisk förening för Dala VA:s fortsatta
verksamhet.
Motiven är främst följande;
 Ett medlemskap i en ekonomisk förening blir mer permanent på
grund av insatsen, det krävs lite mer än ett beslut från en
tjänsteperson för att utträda ur föreningen.
 Verksamheten blir lagreglerad i bokföringslag, årsredovisningslag
och lag om ekonomiska föreningar vilket innebär att dokumentation
av tillgångar tryggas.
 Möjlighet att verka med ett gemensamt organisationsnummer (söka
bidrag, arrangera seminarier, utbildningar och aktiviteter, upphandla
tjänster, etc.).
 Svårigheter/begränsningar med nuvarande organisation att ikläda
sig ekonomiskt ansvar (budget/redovisning, fakturering)
 Bättre möjligheter att samverkan kring upphandlingar
 Möjlighet till ägande av gemensamma special utrustning
 Genom registreringen hos bolagsverket blir namnet Dala VA
skyddat.
 Möjlighet att momsregistrera verksamheten
Om man ska formalisera samarbetet i Dala VA ser vi främst två alternativ,
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-17

ideell förening eller ekonomisk förening. En ekonomisk förening har flera
fördelar gentemot en ideell förening. Dessutom är de sannolikt så att syftet
med samarbetet i Dala VA inte betraktas som ideellt. Styrgruppen har
därför beslutat att föreslå ekonomisk förening.
Beroende på ägardirektiv och styrdokument i respektive
kommun/organisation kan det krävas att ett medlemskap i ekonomisk
förening inte kan tas i den egna organisationen utan måste upp till
fullmäktige.
Sammanfattningsvis rekommenderar styrgruppen i Dala VA att samarbetet
formaliseras i en ekonomisk förening där verksamheten reglerats genom ett
samverkansavtal med verksamhetsstart 2022-07-01.
Styrgruppen rekommenderar vidare att;
 Administrationen av föreningen hanteras i en av medlemmarnas
organisationer.
 Föreningens styrelse föreslås utgöras av Dala VA arbetsutskott.
 Stämma hålls i samband med styrgruppens ordinarie möte och
resp. organisation utser företrädare.
 Inga arvoden utgår till ledamöter i styrelse
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
1. Stadgar Dala VA ekonomisk förening
2. Samverkansavtal Dala VA
3. Styrelsens arbetsordning Dala VA ek fören
4. PM Organisationsformer
5. Presentation Dala VA ekonomisk förening
Beslutet skickas till
Vamas

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

2

17 december 20212
Anders Bergman
t 0280-18161

Vamas Styrelse

Medlemskap i Dala VA Ekonomisk förening
Ett avtal om samverkan inom Dala VA skrevs 2013 mellan länets VA-organisationer.
Avtalets giltighetstid var från och med 2013.01.01 och till utgången av 2017 med
möjlighet för Dala VA styrgrupp (tjänstepersoner utsedda av VA-organisationerna i
Dalarna) att därefter besluta om förlängning av avtalet i femårsintervall. Avtalet
har via beslut i styrgruppen förlängts till utgången av 2022.
Syfte och mål med gällande avtal är att Dala VA ska utgöra ett samverkansorgan för
kommuner och kommunala bolag som enligt lagen om allmänna vattentjänster
ansvarar för vatten, spill- och dagvatten. Samverkan ska främja utveckling, kvalitét,
kostnadseffektivitet, kundservice samt miljö- och energianpassning av den lokala
VA-verksamheten.
Dala VA arbetsutskott (tjänstepersoner, för VA-organisationerna, utsedda av
styrgruppen) har haft uppdraget att se över avtalet och i samband med det även se
över organisationsform.
Utfallet av uppdraget har redovisats i Dala VA:s styrgrupp som beslutat initiera
bildande av en ekonomisk förening för Dala VA:s fortsatta verksamhet.
Motiven är främst följande;
•

•

•

•
•
•
•

Ett medlemskap i en ekonomisk förening blir mer permanent på grund av
insatsen, det krävs lite mer än ett beslut från en tjänsteperson för att
utträda ur föreningen.
Verksamheten blir lagreglerad i bokföringslag, årsredovisningslag och lag
om ekonomiska föreningar vilket innebär att dokumentation av tillgångar
tryggas.
Möjlighet att verka med ett gemensamt organisationsnummer (söka
bidrag, arrangera seminarier, utbildningar och aktiviteter, upphandla
tjänster, etc.).
Svårigheter/begränsningar med nuvarande organisation att ikläda sig
ekonomiskt ansvar (budget/redovisning, fakturering)
Bättre möjligheter att samverkan kring upphandlingar
Möjlighet till ägande av gemensamma special utrustning
Genom registreringen hos bolagsverket blir namnet Dala VA skyddat.
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•

Möjlighet att momsregistrera verksamheten

Om man ska formalisera samarbetet i Dala VA ser vi främst två alternativ, ideell
förening eller ekonomisk förening. En ekonomisk förening har flera fördelar
gentemot en ideell förening. Dessutom är de sannolikt så att syftet med
samarbetet i Dala VA inte betraktas som ideellt. Styrgruppen har därför beslutat
att föreslå ekonomisk förening.
Beroende på ägardirektiv och styrdokument i respektive kommun/organisation kan
det krävas att ett medlemskap i ekonomisk förening inte kan tas i den egna
organisationen utan måste upp till fullmäktige.

Rekommendation
Sammanfattningsvis rekommenderar styrgruppen i Dala VA att samarbetet
formaliseras i en ekonomisk förening där verksamheten reglerats genom ett
samverkansavtal med verksamhetsstart 2022-07-01.
Styrgruppen rekommenderar vidare att;
•
•
•
•

Administrationen av föreningen hanteras i en av medlemmarnas
organisationer.
Föreningens styrelse föreslås utgöras av Dala VA arbetsutskott.
Stämma hålls i samband med styrgruppens ordinarie möte och resp.
organisation utser företrädare.
Inga arvoden utgår till ledamöter i styrelse

Vamas föreslår att fullmäktige besluta;
•

Godkänna att Vamas ansöker om medlemskap i Dala VA
Ekonomiskförening.
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Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.

Stadgar Dala VA ekonomisk förening
Samverkansavtal Dala VA
Styrelsens arbetsordning Dala VA ek fören
PM Organisationsformer
Presentation Dala VA ekonomisk förening

Malung 2022-02-14

Stefan Larsson, VD
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Stadgar
§ 1. Företagsnamn
Föreningens företagsnamn är Dala VA ekonomisk förening.
§ 2. Verksamhet
Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningens verksamhet ska vara att
nom Dalarnas län utgöra en samverkansorganisation för kommuner och kommunala bolag som har
ansvar för dricks-, spill- och dagvatten enligt lag om allmänna vattentjänster. Samverkan ska främja
hållbar utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och miljöanpassning.
Medlemmarna deltar i verksamheten genom att aktivt arbeta i styrelse, styrgrupp, projektgrupper
och nätverksgrupper.
§ 3. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i xxxxx kommun, Dalarnas län
§ 4. Medlemskap
Det är styrelsen som beslutar om medlemskap. En sökande som förväntas delta i föreningens
verksamhet på det sätt som lagen kräver kan bli medlem i föreningen. Sökanden ska också uppfylla
de krav som bör ställas på medlemmarna med hänsyn till föreningens verksamhet. Om det finns
särskilda skäl får styrelsen får vägra medlemskap.
§ 5. Medlems skyldigheter
Varje medlem är skyldig att betala en insats och den årsavgift som föreningsstämman har bestämt.
Medlemmarna ska även följa dessa stadgar och föreningens beslut.
§ 6. Insats
Varje medlem ska betala en insats till föreningen på 10 000 kronor. Insatsen ska betalas kontant när
styrelsen har beviljat medlemskapet. En insats återbetalas endast i de fall som står i lagen om
ekonomiska föreningar.
§ 7. Årsavgift
Varje medlem ska årligen betala
•

Serviceavgift till föreningen. Serviceavgiften beslutas av föreningsstämman och får vara högst
2000 kronor.

•

Utvecklingsavgift beslutas på styrgruppens vårmöte (normalt maj månad) som en följd av
beslutad årsbudget nästkommande år.

Årsavgifter ska betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.
§ 8. Uteslutning
En medlem som grovt har åsidosatt sina skyldigheter mot föreningen, eller inte längre deltar i
föreningens verksamhet på det sätt som lagen kräver, eller inte längre uppfyller de krav som med
hänsyn till arten och omfattningen av föreningens verksamhet bör ställas på medlemmarna, får
uteslutas. Ett beslut om uteslutning fattas av föreningsstämman.

§ 9. Upphörande av medlemskap
Medlemskapet upphör vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en månad efter att
medlemmen har sagt upp medlemskapet eller uteslutits. Detta gäller inte i de fall som regleras
särskilt i lagen om ekonomiska föreningar.
§ 10. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fyra styrelseledamöter med lägst noll och högst två
styrelsesuppleanter. Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman för tiden
fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
§ 11. Revisorer
För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning väljs en
till två revisorer och noll till två revisorssuppleanter. De väljs av föreningsstämman för tiden fram till
slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.
§ 12. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
§ 13. Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före den ordinarie
föreningsstämman. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning och
förvaltningsberättelse.
§ 14. Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På den
ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman och stämmoordförandens val av protokollförare.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt disposition av vinsten eller
förlusten enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
10. Fastställa totalbudget som beslutats i Dala VA:s styrgrupp
11. Beslut om årsavgift för kommande verksamhetsår.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas.
13. Val av styrelse.
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
15. Val av valberedning.
16. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt lag eller föreningens stadgar.

§ 15. Kallelse till föreningsstämma
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla de ärenden som ska förekomma på
stämman. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före stämman. Kallelse
till föreningsstämma ska ske genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar.
§ 16. Vinst
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut balanseras i ny
räkning, fonderas eller delas ut till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.
§ 17. Upplösning
Om föreningen upplöses ska eventuella tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till
inbetalda insatser.
Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Arbetsordning för styrelsen och styrgrupp i Dala VA
ekonomiska förening
Arbetsordning för styrelsen
Föreningens syfte
Föreningen har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningens verksamhet
ska vara att inom Dalarnas län utgöra en samverkansorganisation för kommuner och kommunala
bolag som har ansvar för dricks-, spill- och dagvatten enligt lag om allmänna vattentjänster.
Samverkan ska främja hållbar utveckling, kvalitet, kostnadseffektivitet, kundservice och
miljöanpassning.

Arbetsordningens fastställande
Arbetsordningen ska fastställas vid första styrelsemötet varje år och revideras vid behov.

Styrelsens ansvar
Styrelsen har ett gemensamt ansvar för hela föreningens långsiktiga strategier, verksamhet och
ekonomi. Samtliga styrelseledamöter har ansvar för delegerade uppgifter.
I övrigt regleras styrelsens arbete bland annat av:
• Föreningens stadgar
• Lagen om ekonomiska föreningar
• Bokföringslagen
• Årsredovisningslagen
• Skattelagstiftning

Styrelsens övergripande arbetsuppgifter
•
•
•
•
•
•

Förvaltning av föreningens tillgångar och skulder
Övergripande ekonomisk styrning
Upphandla och utvärdera verksamhetsstöd
Utvärdera den externa förvaltningen
Sköta information till medlemmarna
Fastställa totalbudget för nästkommande verksamhetsåret som överenskommits på
vårmötet med Dala VA:s styrgrupp

Styrelsens sammankomster
Styrelsen fastställer gemensamt tid och plats för sammankomster. En mötesplan ska upprättas för
hela verksamhetsåret, minst fyra styrelsemöten ska genomföras per år.
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Konstituerande styrelsemöte
Konstituerande styrelsemöte hålls efter den ordinarie föreningsstämman (i direkt anslutning till
stämman och fastställer:
• Val av ordförande för mötet
• Val av sekreterare för mötet
• Val av justerare för mötet
• Val av ordförande för styrelsen
• Val av vice ordförande för styrelsen
• Val av sekreterare för styrelsen, kan vara person utanför styrelsen
• Firmatecknare utses
• Fastställande av attestordning
• Attestinnehavare utses

Ordinarie styrelsemöten
Antal styrelsemöten
Styrelsen fastställer själv antalet styrelsemöten som behövs för att fullfölja uppdraget, men minst
fyra möten ska utföras under ett år, inklusive föreningsstämman.

Första ordinarie styrelsemötet
Styrelsens första ordinarie möte inträffar efter konstituerande mötet. Förutom återkommande
ärenden ska första styrelsemötet behandla:
• Genomgång och översyn av styrelsens arbetsordning
• Genomgång och översyn av rutiner och policys
• Genomgång av stämmobeslut för vidare handläggning

Återkommande ärenden
Vid varje ordinarie styrelsemöte ska minst följande ärenden behandlas:
• Uppföljning av samverkansavtal och verksamhetsplan
• Uppföljning av ekonomisk rapport
• Övriga förekommande frågor som styrelsen ska besluta om

Bokslut/Budgetmöte
Vid ett styrelsemöte under verksamhetsåret ska bokslutsmöte genomföras. Vid detta möte är det
lämpligt att bjuda in föreningens revisor som då får delta i den del som gäller bokslut. Revisorn har ej
rösträtt men yttranderätt. Vid beslut ska ej revisor delta.

Kallelser och underlag
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter ska kallas till styrelsemötena. Kallelse med dagordning
ska utsändas senast en vecka före styrelsemötet. Om ett oplanerat extra styrelsemöte måste hållas i
ärenden som inte kan anstå tills nästa ordinarie sammanträde, ska styrelsens ledamöter om möjligt
kallas senast två dagar före det extra styrelsemötet.

Protokoll
Varje styrelsemöte ska protokollföras. Protokollet ska följa dagordningen och ange:
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•
•
•
•
•

Protokollen förs i nummerordning med löpande numrering under räkenskapsåret
Mötesdatum, tid, närvarande, frånvarande samt eventuellt tjänstgörande suppleanter. Har
någon ledamot ej deltagit i hela mötet ska detta protokollföras och även vilken suppleant
som träder in.
Fattade beslut, beslutsuppföljning samt bordlagda beslut
Det underlag, muntligen eller skriftligen, som kan bedömas ha varit av betydelse för beslutet
Protokollet ska undertecknas av sekreteraren och justeras av ordförande.

Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Vid
bedömningen av om styrelsen är beslutför ska styrelseledamöter som är jäviga anses som
frånvarande. Beslut får inte fattas i ett ärende om inte, såvitt det är möjligt, samtliga
styrelseledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling.

Ordförande vid styrelsemöten
Ordförande vid styrelsemötena är styrelsens ordförande. Skulle styrelsens ordförande ha förfall, ska
styrelsens vice ordförande inträda som ordförande vid mötet. Skulle även vice ordförande ha förfall
ska mötet ledas av den styrelsen bestämmer.

Suppleanter
Vid förhinder att delta vid styrelsemöte ska ledamot anmäla detta till ordföranden och ange vilken
suppleant som ges tillfälle att träda in i den frånvarande styrelseledamotens ställe. Suppleanter ska
inträda i den ordning som de valts av föreningsstämman (upptagna i stämmoprotokollet).
Suppleanter har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens möten. En suppleant deltar inte i
styrelsens beslut i annat fall än då han trätt i stället för en ordinarie styrelseledamot. I de fall
suppleanter är närvarande vid styrelsemötet eller en suppleant trätt i stället för en ordinarie
ledamot, ska detta antecknas i protokollet.

Ordförande
Ordförande leder styrelsens arbete och har därmed det övergripande ansvaret för att styrelsens
beslut verkställs, att stadgar och lagar efterlevs. Ordförande ska vidare:
• Vara ordförande på styrelsemötena
• Justera protokoll jämte utsedd justerare
• Tillse att kallelser samt nödvändiga beslutsunderlag och handlingar skickas ut i samarbete
med sekreterare
• Säkerställa att vidarebefordra ärenden och skrivelser till ansvariga, som tar fram förslag till
beslut
• Ansvarar för mediakontakter

Vice ordförande
Styrelsens vice ordförande ska träda i ordförandes ställe vid dennes förfall.
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Sekreterare Styrelsens
Sekreterare ska föra protokoll vid styrelsens möten samt översända protokollen till ordförande för
justering. Protokollen ska snarast färdigställas. Sekreteraren ska även:
• Uppdatera förteckning över fattade beslut,
• Samordna beslutuppföljning samt bordlagda ärenden.
• Kalla till styrelsemöten tillsammans med ordförande
• Ansvara för utgående post,
• Ansvara för arkivering,

Ledamöter
Ledamöter har som ansvar att:
• Närvara på möten och komma förberedda
• Solidariskt följa fattade demokratiska beslut
• Föra fram sina åsikter och sätta sig in i frågor

Suppleant
Suppleanter har som ansvar att:
• Närvara på och komma förberedda
• Vid behov ersätta frånvarande ledamot
• Solidariskt följa fattade demokratiska beslut
• Föra fram sina åsikter och sätta sig in i frågor
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Arbetsordning för styrgrupp
Styrgruppen hanterar löpande frågor kring verksamhetsförändringar, utbildningar,
omvärldsbevakning, upphandlingar och strategiska frågor.

Styrgruppens ansvar
Styrgruppen har ett gemensamt ansvar för långsiktiga strategier, verksamhet och ekonomi. Samtliga
medlemmar i styrgruppen har ansvar för delegerade uppgifter.
I övrigt regleras styrgruppens arbete bland annat av:
• Verksamhetsplan
• Samverkansavtal

Styrgruppens övergripande arbetsuppgifter
•
•
•
•
•
•
•

Bestämma utvecklingsavgiften på styrgruppens vårmöte (normalt maj månad) som en följd
av beslutad årsbudget nästkommande räkenskapsår.
Behov av tilläggsbudget beslutas av styrgrupp.
Utifrån turordningslista agera värd vid möten.
Ansvara för erforderlig administration av föreningens verksamhet.
Upprätta och besluta om verksamhetsplan.
Omvärldsbevaka.
Samordna utbildningar.

Styrgruppens sammankomster
Styrgruppen ska träffas minst två gånger per år.

Styrgruppens beslutsförhet
Alla beslut i styrgruppen sker i konsensus. Organisation som ej deltar vid styrgruppsmöte anses
bifalla taget beslut om inte synpunkt inkommit inom 2 veckor efter att protokoll distribuerats. Frågor
av större strategisk art kräver skriftligt godkännande från alla deltagare i styrgrupp.

Ordförande vid styrgruppsmöten
Ordförande vid styrgruppsmöten är styrelsens ordförande.

Sekreterare styrgrupp
Sekreterare i styrgruppen är styrelsens sekreterare. Sekreteraren ska föra protokoll vid möten samt
översända protokoll till ordförande för justering. Protokoll ska färdigställas snarast. Sekreteraren ska
även:
• Uppdatera förteckning över fattade beslut,
• Samordna beslutuppföljning samt bordlagda ärenden,
• Kalla till styrgruppsmöten tillsammans med ordförande,
• Ansvara för utgående post,
• Ansvara för arkivering.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-05-31

§ 104
Förslag till patientavgift för hjälpmedel i Dalarna (KS/2021:778)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Malung-Sälens kommun godtar förslag om patientavgift, 250 kr för alla
hjälpmedel kopplat till separata högkostnadsskydd på 1150 kr.
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 20202022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda
högkostnadsskydd för hjälpmedel. Översynen pågick från 1 januari 2020 till
11 mars 2021 då den slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden.
Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och
abonnemang.
Utifrån genomförd analys- och konsekvensbeskrivning presenteras det
slutliga förslaget som är samma avgift 250 kr för alla hjälpmedel kopplat till
separata högkostnadsskydd på 1150 kr inom region och kommun.
Kommunens medicinska ledning ser inga medicinska konsekvenser av
beslutet.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Regions Dalarnas följebrev 2022-04-21 inkl regionfullmäktiges beslut samt
beslutsunderlag
SN 2021-12-08 § 133
Beslutet skickas till
Medicinsk ansvarig sjuksköterska
Region Dalarna Region Dalarna, Dalarnas hjälpmedelcenter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-17

§ 178
Förslag till patientavgift för hjälpmedel i Dalarna (KS/2021:778)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
Malung-Sälens kommun godtar förslag om patientavgift, 250 kr för alla
hjälpmedel kopplat till separata högkostnadsskydd på 1150 kr.
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 20202022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda
högkostnadsskydd för hjälpmedel. Översynen pågick från 1 januari 2020 till
11 mars 2021 då den slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden.
Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och
abonnemang.
Utifrån genomförd analys- och konsekvensbeskrivning presenteras det
slutliga förslaget som är samma avgift 250 kr för alla hjälpmedel kopplat till
separata högkostnadsskydd på 1150 kr inom region och kommun.
Kommunens medicinska ledning ser inga medicinska konsekvenser av
beslutet.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att Malung-Sälens kommun godtar förslag om
patientavgift, 250 kr för alla hjälpmedel kopplat till separata
högkostnadsskydd på 1150 kr.
Beslutsunderlag
Regions Dalarnas följebrev 2022-04-21 inkl regionfullmäktiges beslut samt
beslutsunderlag
SN 2021-12-08 § 133
Beslutet skickas till
Medicinsk ansvarig sjuksköterska
Region Dalarna Region Dalarna, Dalarnas hjälpmedelcenter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-12-08

§ 133
Svar på förslag till patientavgift för hjälpmedel med hänsyn till
medicinsk påverkan (SN/2021:385)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden föreslår Malung-Sälens kommun fastställa en höjning
till 200 kr i patientavgift.
2. Kommunen vill se en fortsatt utveckling av ett gemensamt
kostnadsskydd.
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 20202022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda
högkostnadsskydd för hjälpmedel. Översynen pågick från 1 januari 2020 till
11 mars 2021 då den slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden.
Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och
abonnemang.
Utifrån genomförd analys- och konsekvensbeskrivning presenteras det
slutliga förslaget som är samma avgift 250 kr för alla hjälpmedel kopplat till
separata högkostnadsskydd på 1150 kr inom region och kommun.
Kommunens medicinska ledning ser inga medicinska konsekvenser av
beslutet.
Handläggaren föreslår i ett tjänsteutlåtande 2021-11-17 att Malung-Sälens
kommun godtar förslag om patientavgift, 250 kr för alla hjälpmedel kopplat
till separata högkostnadsskydd på 1150 kr.
Dagens sammanträde
Ordförande redogör för ärendet.
Förslag till beslut under överläggningarna
Jörgen Norén (S) yrkar att en höjning till 200 kr, är att föredra, samt att
kommunen vill se en fortsatt utveckling av ett gemensamt kostnadsskydd.
Jessica Hellström (L) yrkar på en höjning till 250 kr, i enlighet med
tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutsgång
Omröstning begärs.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-12-08

Ordförande ställer förslagen emot varandra. Resultat 5 ja röster till Jörgen
Noréns (S) yrkande, mot 4 nej röster till förmån för Jessica Hellströms (L)
yrkande.
Ordförande finner att socialnämnden bifaller Jörgen Noréns (S) förslag till
beslut.
Reservationer
Jessica Hellström (L), Anders Rosén (SD), Kristina Bäckman (M) och Brita
Sohlin (M) reserverar sig mot den delen av Socialnämndens beslut som
gäller avgiftsnivån, till förmån för Jessica Hellström (L) förslag.
Gällande förslaget att kommunen vill se en fortsatt utveckling av ett
gemensamt kostnadsskydd, råder det konsensus.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-10
Region Dalarna, Dalarnas hjälpmedelcenter, utredning översyn,
2021-09-15
Region Dalarna, förslag till patientavgift för hjälpmedel i Dalarna,
2021-09-15
Region Dalarna, missiv, 2021-10-07
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Medicinsk ansvarig sjuksköterska
Region Dalarna Region Dalarna, Dalarnas hjälpmedelcenter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

Justerare

2021-12-08

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sida
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Regionfullmäktiges beslutsärenden
§7

Patientavgifter för hjälpmedel
Diarienummer RD21/00617

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut
Hjälpmedelsnämnden Dalarna rekommenderar Region Dalarna och
Dalarnas kommuner att besluta om gemensamma hjälpmedelsavgifter
enligt följande
1.

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

2.

Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-0101.

Hjälpmedelsnämnden Dalarna fattar för egen del beslut om
1. Att ta fram en införandeplan för implementering i Region Dalarna samt
Dalarnas kommuner.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 20202022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda
högkostnadsskydd för hjälpmedel.

Utdrag exp 2022-03-31

till 1. Akten
2. Förvaltningschef
3. Region Dalarna
4. Dalarnas kommuner

Vid protokollet :

Jenni Sjöblom
Bestyrkes i tjänsten

[Intygarens namn]

Landstinget Dalarna

PROTOKOLLSUTDRAG
Hjälpmedelsnämnden Dalarna

Hjälpmedel Dalarna

2022-03-10

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

Bilaga §7 A
b) Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna
Bilaga §7 B
c) Presentation av Rekommendationen
Bilaga §7 C
Katarina Kajblad Nordin föredrar ärendet, det finns goda möjligheter att vi
kan få ett gemensamt system för patientavgifter för hjälpmedel i länet.
Helena Strandberg berättar om hur kopplingen till E-frikort fungerar för
regionen och kommunerna. Helena berättar att man måste styra vissa
behörigheter i systemet så att kommunerna och förskrivare bara ser den
information de ska ha tillgång till.

BESLUTSUNDERLAG
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott
Hjälpmedel Dalarna

Datum

2022-05-05

1 (4)
RD21/00617
Uppdnr 3849
Sida
Dnr

Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 2022-02-24
Hjälpmedelsnämnden 2022-03-10
Regionstyrelsens arbetsutskott 2022-05-16
Regionstyrelsen 2022-05-30
Regionfullmäktige 2022-06-13

Patientavgifter för hjälpmedel
Ordförandens förslag

Hjälpmedelsnämnden Dalarna rekommendera Regionstyrelsens
arbetsutskott föreslå Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige att
1.

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

2.

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

I det fall Regionfullmäktige beslutar enligt förslag beslutar
Hjälpmedelsnämnden Dalarna för egen del att:
1.

Ta fram en införandeplan för implementering i Region Dalarna samt
Dalarnas kommuner.

Sammanfattning

På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 20202022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda
högkostnadsskydd för hjälpmedel.
Översynen pågick från 1 januari 2020 till 11 mars 2021 då den
slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden.
Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och abonnemang.
Ansatsen för översynen var att de tre spåren innefattade samtliga
definierade hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var detsamma
oavsett om förskrivningen skedde inom kommun eller region.
Vid slutrapporteringen för Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021
beslutade nämnden att utifrån resultatet av översynen ge Dalarnas
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Borlänge

Besöksadress

Skomakargatan 20, Borlänge

Kontakt

Org.nr: 232100-0180

Handläggare

Katrarina Nordin Kajblad

Region Dalarna
Hjälpmedel Dalarna
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Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att utreda de olika avgiftsalternativen i
mer avgränsade varianter än utifrån tidigare ansats som beskrivs ovan.
Det utifrån vidare uppdrag utarbetade förslaget presenterades för
Hjälpmedelsnämnden den 30/9 2021 som godkände förslaget för
remissgång.
I ärendet redovisas följande dokument:
a)
Beslutsunderlag
b)
Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

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

Syfte

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

Mål

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

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

Redovisas och tydliggörs i slutrapporten tillsammans med
Analysavdelningens sammanställning.
Hållbarhet

Ett perspektiv som finns med i hela översynen.
Likabehandling

Ett av de viktiga kriterier som vi lyfter fram i översynen.
Barn och unga

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

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

Delaktiga under hela utredningen, utförare, verksamhetsrepresentanter och
chefer.
Expediering av beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott
Kommunernas fullmäktige
Förvaltningschef
Samverkan med fackliga organisationer

Kontinuerlig information i förvaltningssamverkan under uppdraget.
Återrapportering

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

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

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

-

är avgiftsfria; diabeteshjälpmedel, hjälpmedel för urinblåsa/tarm samt
medicinska behandlingshjälpmedel (undantaget CPAP/APAP).
är belagda med en egenavgift beräknad utifrån en viss procentsats; cyklar
och ortopediska skor
är belagd med eget val; hårersättning

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Rekommendationen innefattar en införandeplan för implementering i
Region Dalarna samt respektive kommun.

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-02-01

§6
Förslag till patientavgift för hjälpmedel i Dalarna (KS/2021:778)
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 20202022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda
högkostnadsskydd för hjälpmedel. Översynen pågick från 1 januari 2020 till
11 mars 2021 då den slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden.
Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och
abonnemang.
Utifrån genomförd analys- och konsekvensbeskrivning presenteras det
slutliga förslaget som är samma avgift 250 kr för alla hjälpmedel kopplat till
separata högkostnadsskydd på 1150 kr inom region och kommun.
Kommunens medicinska ledning ser inga medicinska konsekvenser av
beslutet.
Socialnämnden beslutade 2021-12-08 § 133 att föreslå kommunfullmäktige
att Malung-Sälens kommun fastställer en höjning till 200 kr i patientavgift
samt att kommunen vill se en fortsatt utveckling av ett gemensamt
kostnadsskydd.
Dagens sammanträde
Socialnämnden har svarat på remissen om förslag till patientavgift.
Kommunfullmäktige skall senare slutligt besluta om patientavgiften.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet utgår från
dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
SN 2021-12-08 § 133
Region Dalarna, förslag till patientavgift för hjälpmedel i Dalarna,
Region Dalarna, Dalarnas hjälpmedelcenter, utredning översyn
Missiv - remiss patientavgift hjälpmedel

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-01-17

§ 26
Förslag till patientavgift för hjälpmedel i Dalarna (KS/2021:778)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
1. Malung-Sälens kommun fastställer en höjning till 200 kr i patientavgift.
2. Kommunen vill se en fortsatt utveckling av ett gemensamt
kostnadsskydd.
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 20202022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda
högkostnadsskydd för hjälpmedel. Översynen pågick från 1 januari 2020 till
11 mars 2021 då den slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden.
Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och
abonnemang.
Utifrån genomförd analys- och konsekvensbeskrivning presenteras det
slutliga förslaget som är samma avgift 250 kr för alla hjälpmedel kopplat till
separata högkostnadsskydd på 1150 kr inom region och kommun.
Kommunens medicinska ledning ser inga medicinska konsekvenser av
beslutet.
Socialnämnden beslutade 2021-12-08 § 133 att föreslå kommunfullmäktige
att Malung-Sälens kommun fastställer en höjning till 200 kr i patientavgift
samt att kommunen vill se en fortsatt utveckling av ett gemensamt
kostnadsskydd.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med socialnämndens förslag.
Beslutsunderlag
SN 2021-12-08 § 133
Region Dalarna, förslag till patientavgift för hjälpmedel i Dalarna,
Region Dalarna, Dalarnas hjälpmedelcenter, utredning översyn
Missiv - remiss patientavgift hjälpmedel
Beslutet skickas till
Medicinsk ansvarig sjuksköterska
Region Dalarna Region Dalarna, Dalarnas hjälpmedelcenter
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2022-01-17
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Ämne: Förslag till beslut Patientavgifter för hjälpmedel - sänds för beaktande till kommunernas
fullmäktige
Från: marina.norrstrom@regiondalarna.se <marina.norrstrom@regiondalarna.se>
Till: servicecenter@avesta.se <servicecenter@avesta.se>; kommun@borlange.se
<kommun@borlange.se>; kommun@hedemora.se <kommun@hedemora.se>; kommun@sater.se
<kommun@sater.se>; info@ludvika.se <info@ludvika.se>; kontaktcenter@falun.se
<kontaktcenter@falun.se>; Kommun; kommun@alvdalen.se <kommun@alvdalen.se>;
orsa.kommun@orsa.se <orsa.kommun@orsa.se>; kommun@leksand.se <kommun@leksand.se>;
kommun@rattvik.se <kommun@rattvik.se>; mora.kommun@mora.se
<mora.kommun@mora.se>; registrator@gagnef.se <registrator@gagnef.se>;
vansbro.kommun@vansbro.se <vansbro.kommun@vansbro.se>; kommun@smedjebacken.se
<kommun@smedjebacken.se>; sekreterare.hjalpmedelsnamnden@regiondalarna.se
<sekreterare.hjalpmedelsnamnden@regiondalarna.se>;
namndteam.regionstyrelsen@regiondalarna.se <namndteam.regionstyrelsen@regiondalarna.se>
Mottaget: 2022-05-17 15:27:56
VARNING: Det här mailet är från en extern avsändare. Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte
känner igen avsändaren, eller om innehållet verkar misstänkt. Vid frågor, kontakta IT-enheten

Till samverkande kommuner,
Region Dalarnas regionstyrelses arbetsutskott har 2022-05-16 beslutat om en ändring i utsänt
förslag från den gemensamma nämnden Hjälpmedelsnämnden Dalarna gällande patientavgifter
för hjälpmedel.
Ändringen gäller delen om gemensamt högkostnadsskydd där hjälpmedelsnämnden föreslår
införande av gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas kommuner med
ett kostnadstak på 1 150 kr per tolvmånadersperiod, enligt bilaga b) Rekommendation för
patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna.
Anledningen till det reviderade förslaget är att underlätta administrationen eftersom index
reglerar storleken på högkostnadsskyddet och beslut i alla samverkande kommuners fullmäktige
inte krävs för förändring om behov av det uppstår.
Regionstyrelsens arbetsutskottets beslut lyder:
Gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas kommuner, införs och ska
räknas fram på samma sätt som för hälso- och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagens 17
kap 6 §.
Ni finner omedelbart justerat protokoll från arbetsutskottet bifogat och vill be kommunerna att ha
det i beaktande för eget beslut i ärendet.
Med vänlig hälsning
Regionstyrelsens ordförande Ulf Berg
Region Dalarna
Enligt uppdrag

Med vänlig hälsning
Marina Norrström
Nämndcontroller
Region Dalarna – Administrativ enhet – Kansliavdelningen
Mobil: 070-253 93 47
E-post: marina.norrstrom@regiondalarna.se
www.regiondalarna.se
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Sofia Jarl (C), 1:e vice ordförande
Elin Norén (S), 2:e vice ordförande
Christer Carlsson (M)
Abbe Ronsten (S)
Maja Gilbert Westholm (V)
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Lisbet Mörk-Amnelius (DSP)
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Sekreterare
Marina Norrström
Telefon
marina.norrstrom@regiondalarna.se
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2022-05-16

§60 Patientavgifter hjälpmedel
Diarienummer RS2022/575

Regionstyrelsens arbetsutskott beslut
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen
1.
2.
3.

Avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel fastställs.
Gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas
kommuner, införs och ska räknas fram på samma sätt som för hälsooch sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagens 17 kap 6 §.
Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-01.

Regionfullmäktige fattar slutligt beslut.
Arbetsutskottet beslutar för egen del
4.

Paragrafen förklaras omedelbar justerad och beslutet sänds till
kommunerna.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna, utifrån regionplanen 20202022, har Dalarnas Hjälpmedelscenter genomfört en översyn av
patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de hjälpmedel som
hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och Syn
Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda
högkostnadsskydd för hjälpmedel.
Översynen pågick från 1 januari 2020 till 11 mars 2021 då den
slutrapporterades för Hjälpmedelsnämnden.

Signature reference: 7a329109-94f0-4cb3-baf6-f15f6a79f507

Slutresultatet av översynen är en analys och konsekvensbeskrivning av tre
möjliga spår för patientavgifter för hjälpmedel; samma avgift för de
hjälpmedel som omfattas i översynen, högkostnadsskydd och abonnemang.
Ansatsen för översynen var att de tre spåren innefattade samtliga
definierade hjälpmedelsgrupper samt att avgiftssystemet var detsamma
oavsett om förskrivningen skedde inom kommun eller region.
Vid slutrapporteringen för Hjälpmedelsnämnden den 11 mars 2021
beslutade nämnden att utifrån resultatet av översynen ge Dalarnas
Hjälpmedelscenter fortsatt uppdrag att utreda de olika avgiftsalternativen i
mer avgränsade varianter än utifrån tidigare ansats som beskrivs ovan.
Det utifrån vidare uppdrag utarbetade förslaget presenterades för
Hjälpmedelsnämnden den 30/9 2021 som godkände förslaget för
remissgång.
I ärendet redovisas följande dokument:
1.

Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-25
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PROTOKOLL
Regionstyrelsens arbetsutskott
2022-05-16

Regionstyrelsen

2.
3.
4.
5.

Rekommendationer för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna
Beslutsunderlag Hjälpmedelsnämnden
Protokollsutdrag Hjälpmedelsnämnden 2022-03-10 § 7
Följebrev gällande beslut till patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna
daterat 2022-04-21

Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Ulf Berg (M) yrkar bifall till förslaget från Hjälpmedelsnämnden
Dalarna med ändringsförslag i punkt två: högkostnadsskyddet ska räknas
fram på samma sätt som för hälso- och sjukvården enligt Hälso- och
sjukvårdslagens 17 kap 6 § anger, i yrkandet instämmer Elin Norén (S).
Ordförande Ulf Berg (M) yrkar utöver ändringsförlaget att paragrafen
justeras omedelbart och att beslutet sänds till kommunerna för beaktande
innan beslut i respektive kommunfullmäktige, vilket blir arbetsutskottets
beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer Hjälpmedelsnämnden Dalarnas förslag mot eget
ändringsförslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandes
förslag.
Skickas till

Signature reference: 7a329109-94f0-4cb3-baf6-f15f6a79f507

Samtliga kommuner ingående i den gemensamma nämnden
Regionstyrelsen
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Ämne: VB: Remiss avseende regional kultur- och bildningsplan i Dalarna 2023-2026
Från: Linda Örneblad
Till: Mona Enkvist
Mottaget: 2022-05-18 17:48:31
Hej!
Den kom… om något sen så kom den. Vi ska skriva ett svar, men jag tänkte att det är rätt mycket text att
läsa igenom ska vi bara lägga till den i ärendet eller hur gör vi så att de hinner läsa, inför nämnden.
Med vänlig hälsning Linda
Från: nana.heinberg@regiondalarna.se [mailto:nana.heinberg@regiondalarna.se]
Skickat: den 18 maj 2022 17:31
Till: kontaktcenter@falun.se; kommun@borlange.se; kommun@hedemora.se; kommun@rattvik.se;
kommun@leksand.se; vansbro.kommun@vansbro.se; Kommun <Kommun@malung-salen.se>;
info@ludvika.se; kommun@sater.se; kommun@alvdalen.se; mora.kommun@mora.se;
orsa.kommun@orsa.se; servicecenter@avesta.se; registrator@gagnef.se;
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se; kultur@sater.se; anne.seppanen@smedjebacken.se;
barbro.fischerstrom@orsa.se; christoffer.anthin@borlange.se; david.m.bergstrom@falun.se;
harry.lehto@hedemora.se; lars.lisspers@vansbro.se; lena.kranglin@rattvik.se; lena.ousbacklilja@mora.se; lina.hamas@alvdalen.se; Linda Örneblad <linda.orneblad@malung-salen.se>;
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Politikens förord kommer senare.

Regionstyrelsens ordförande
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Kultur- och bildningsnämndens ordförande

Introduktion

Förvaltningens introduktion kommer senare.
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Det strategiska ramverket
Region Dalarnas vision för kultur och bildning är:
Kulturen i Dalarna lyfter Sverige och kulturen i världen lyfter Dalarna.
Region Dalarna har det regionala uppdraget inom områdena kultur och bildning. De strategiska
ramarna för den regionala kulturpolitiken består av Dalastrategin 2030 och Regionplan 2022-2024
samt de nationella kulturpolitiska målen och Riksdagens mål för folkbildningspolitiken.

Regionala mål och strategier
Region Dalarnas kultur- och bildningsplan utgör styrdokument för att uppnå målen i Regionplan
2022-2024 med visionen ”Vi mår bra – i hela Dalarna. De övergripande målen för Kultur och bildning
är att ”Kulturen vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft som även tar vara på det kulturella
arvet. Kultur och bildning ska vara tillgänglig i hela länet och bidra till demokratisk utveckling”.
Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna, har som gemensam bas att samhandla mot
2030 och ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. För att nå målet finns tre
målområden som kopplar an till de olika dimensionerna av hållbarhet – miljömässig, ekonomisk och
social hållbarhet:




Ett klimatsmart Dalarna
Ett konkurrenskraftigt Dalarna
Ett sammanhållet Dalarna

Dessa målområden är nära sammanlänkande med varandra och insatser inom ett område kan ofta
bidra till måluppfyllelse även inom andra områden.

Nationella mål och strategier för kultur och folkbildning
I 1974 års regeringsform står att ”den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska
vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten.” Ramarna för denna kulturella välfärd
uttrycks i de nationella kulturpolitiska målen, som beslutades av riksdagen 2009. Målen ska styra den
statliga kulturpolitiken, men även kunna vara vägledande för kommuner och regioner. De nationella
kulturpolitiska målen uttrycker att ”kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft
med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald
och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:






främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Riksdagens mål för folkbildningspolitiken är att ”folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans
med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället”.
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Syftena med statens bidrag till folkbildningen är att:






stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och
skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom till exempel politiskt, fackligt,
kulturellt eller annat ideellt arbete),
bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället och
bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Kultur- och bildningsplanen förhåller sig även till konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättningar, barnrättslagen, minoritetslagen, musei- , arkiv- och bibliotekslagarna samt
de nationella målen för kulturmiljöarbete, bibliotek, läsfrämjande, film samt arkitektur, formgivning
och design.

Aktörer som omfattas av kultur- och bildningsplanen
Region Dalarna, genom kultur- och bildningsförvaltningen, är ansvarig för att ta fram och följa upp
kultur- och bildningsplanen. Planen är framtagen i samverkan med Dalarnas femton kommuner och i
dialog med professionella kulturskapare och civilsamhället. De bildnings- och kulturverksamheter
som särskilt berörs av kultur- och bildningsplanen är följande:
Bildningen
1.
2.
3.
4.

de regiondrivna folkhögskolorna Malung, Mora och Fornby samt Musikkonservatoriet i Falun
de rörelsedrivna folkhögskolorna Leksand, Sjövik, Brunnsvik och Västanvik,
studieförbund samt
annan berörd regionverksamhet som exempelvis arkiv, museum och bibliotek.

När det i planen står folkbildningen syftar det på folkhögskolor och studieförbund.
Kulturen
De kulturverksamheter som omfattas av planen och som ingår i samverkansmodellen är:
5. Region Dalarnas interna verksamheter: Bild och Form Dalarna och Länsbibliotek Dalarna,
6. det regionägda bolaget Film i Dalarna AB,
7. stiftelser med Region Dalarna som stiftare: Dalateatern, Musik i Dalarna och Dalarnas museum
(delat med Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund),
8. Arkivcentrum Dalarna, Dalarnas folkrörelsearkiv, Avesta Art, Dalarnas hemslöjdsförbund och
Folkmusikens hus, Vattnäs Konsertlada samt Dala Floda operafest, vilka alla får stöd från Region
Dalarna.

I den löpande texten benämns dessa aktörer ibland som länskultur eller länskulturinstitutioner, och
delas ibland upp på interna verksamheter, uppräknade i punkt 5, och de externa, uppräknade i punkt
6, 7 och 8. Det kan tillkomma ytterligare verksamheter med regionala uppdrag under planperioden.

Region Dalarna och kultur- och bildningspolitikens genomförande
I genomförandet av kultur- och bildningspolitiken värnar Region Dalarna principen armlängds
avstånd. Principen innebär att den politiska nivån beslutar om mål och riktlinjer samt lägger fast de
ekonomiska ramarna för verksamheten. Konstnärliga och andra kvalitativa bedömningar överlåts till
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konstnärliga ledare, ämnesexperter och sakkunniga. Folkbildningen ska vara en fri och obunden kraft
i samhällsutvecklingen.
Region Dalarna förverkligar sin kultur- och bildningspolitik i samverkan med länets kommuner,
civilsamhälle och fria professionella kulturskapare och på sätt kan kulturen och bildningen nå ut till
alla invånare. I detta sammanhang har regionfullmäktige, kultur- och bildningsnämnden samt kulturoch bildningsförvaltningen olika roller och ansvar.
Regionfullmäktige
Regionfullmäktige beslutar om den regionala kultur- och bildningsplanen. Regionfullmäktige beslutar
och följer upp den regionala biblioteksplanen. Regionfullmäktige utser ledamöter till kultur- och
bildningsnämnden, folkrörelseberedningen, stiftelse- och förenings- och bolagsstyrelser samt till tre
av de fristående folkhögskolorna i länet.
Kultur- och bildningsnämnden
Kultur- och bildningsnämnden upprättar och följer upp den regionala kultur- och bildningsplanen.
Kultur‐ och bildningsnämnden är styrelse för tre egna folkhögskolor och en riksrekryterande
spetsutbildning i musik på gymnasienivå.
Kultur‐ och bildningsnämnden ansvarar för Länsbibliotek Dalarna, Bild och form samt Måendets
museum i Säter (tidigare Mentalvårdsmuseet).
Kultur- och bildningsnämnden fördelar bidrag och uppdrag utifrån kultur- och bildningsplanen till
externa länskulturverksamheter. Dessa uppdragsöverenskommelser delges Kultur‐ och
bildningsnämnden och följs upp i samband med nämndens dialoger.
Kultur- och bildningsnämnden fördelar verksamhetsbidrag till länets fyra rörelseägda folkhögskolor,
vissa andra kulturverksamheter med regionala uppdrag samt till ideella organisationer,
funktionshindersorganisationer, politiska ungdomsförbund och studieförbund på regional nivå.
Nämnden fördelar även projektutvecklingsstöd, som kan sökas av föreningsliv och studieförbund,
samt utvecklingsmedel, som kan medfinansiera projekt som söks av de egna verksamheterna. Vid
bidragsfördelning finns riktlinjer för att tillämpa ett jämställt och jämlikt förhållningssätt och detta
följs upp årligen.
Folkrörelseberedningens uppgift är bland annat att skapa en mötesplats för samtal och dialog mellan
politiker och folkrörelse/folkbildningssektorn. Syftet med den årligen återkommande dialogen med
organisationerna är att öka precisionen i regionens stöd till organisationerna, att stimulera projekt,
idéer och sprida erfarenheter till andra. Folkrörelseberedningens dialog utgör underlag till kultur- och
bildningsnämndens beslut om verksamhetsstöd.
Kultur- och bildningsförvaltningen
Kultur- och bildningsförvaltningen bidrar till det regionala utvecklingsarbetet genom:
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att upprätta och följa upp kultur- och bildningsplanen i dialog med Statens kulturråd och i
samverkan med länets kommuner,
att leda utvecklingsprocesser i syfte att utveckla verksamhetsområden, sektorsövergripande
arbete eller samarbeten mellan offentliga, privata och civila aktörer,
att generera kunskap genom kartläggningar, studier eller nydanande projekt inom angelägna
områden,
att sprida kunskap och regionalisera fungerande modeller och



att påverka olika nivåer och aktörer som exempelvis kommuner, myndigheter och EU. Det kan
vara särskilt viktigt att påvisa kulturens och folkbildningens bidrag till samhällsnyttan och andra
politikområden.

Region Dalarnas uppföljning av kultur- och bildningspolitiken
Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för att årligen följa upp prioriteringarna i kultur- och
bildningsplanen, hur de statliga medlen används samt hur de nationella kulturpolitiska målen och de
horisontella perspektiven uppnås. Verksamheter inom länskulturen, som omfattas av
samverkansmodellen, rapporterar kvantitativa och kvalitativa underlag till Statens kulturråd. Den
årliga uppföljning av kultursamverkansmodellen som Kulturrådet sammanställer, utgör ett viktigt
underlag för både Kultur- och bildningsnämnden, regionens samverkans- och dialogparter och för att
följa upp kulturlivet i Dalarna och jämföra dess utveckling över tid med övriga riket.
Kultur- och bildningsförvaltningen följer årligen upp de uppdrag och överenskommelser som utgått
till verksamheter inom kultur och bildning.
Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för att årligen följa upp och kvalitativt redovisa
folkhögskolornas verksamhet till Folkbildningsrådet.
Kultur- och bildningsnämnden ansvarar för att följa upp att Musikkonservatoriet Falun har den
kvalitet och de resurser som krävs för att uppfylla nationella mål och genomföra utbildningen enligt
de krav som ställs i skollagstiftningen.
Kultur- och bildningsnämnden ska hålla sig underrättad om verksamheten i stiftelserna Dalateatern,
Dalarnas museum, Musik i Dalarna och Film i Dalarna AB samt följa verksamheten i de stiftelser inom
sitt område där regionfullmäktige utser representant i styrelsen.
Samverkan mellan länskultur och dalakommunerna följs upp genom två årliga regionala
kulturdialoger.
Studieförbunden kallas minst vartannat år till dialog med Kultur- och bildningsnämnden. De ideella
idéburna organisationerna som får årliga bidrag från Kultur- och bildningsnämnden träffar
regelbundet Folkrörelseberedningen för dialog. Dalarnas Bildningsförbund är paraplyorganisationen
för folkbildningens aktörer och kallas till dialog med Folkrörelseberedningen och Kultur- och
bildningsnämnden om regionala, folkbildningsövergripande frågor.
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Övergripande utvecklingsområden
Region Dalarna har prioriterat sex övergripande utvecklingsområden för åren 2023-26 som antingen
omfattar hela kultur- och bildningsområdet eller flera verksamhetsområden.
Region Dalarna vill:







stärka kreativa och kulturella näringar,
stärka kulturens och bildningens bidrag till en hälsofrämjande utveckling,
främja digital delaktighet,
bevara, utveckla och använda Dalarnas immateriella kulturarv,
utveckla interregional samverkan och
bidra till hållbar utveckling.

Kreativa och kulturella näringar
I Dalarna står Kreativa och kulturella näringar, KKN, inklusive besöksnäringen, för närmare åtta
procent av sysselsättningen. Kunskapen om den kreativa sektorns betydelse har ökat. KKN lyfts fram
både nationellt och inom EU som en motor för innovation, entreprenörskap och samhällsutveckling,
vilket är något som också tydligt syns i Dalarna. Många professionella kulturskapare driver sin
verksamhet via företag, ofta som enskilda firmor och mer än vart tionde företag i Sverige återfinns
inom KKN-sektorn. Fria kulturskapare med sitt professionella utövande är en grundförutsättning för
att utveckla KKN.
Region Dalarna vill öka kunskapen om och stimulera insatser för företagande inom KKN, ett
företagande som ser mycket olika ut, från branscher som design och arkitektur, till bildkonst, rörlig
bild, musik, hemslöjd och poesi. Sektorn kan bidra till miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
Region Dalarnas insatser för att stödja KKN har utvecklats starkt under de senaste åren. Dalapop som
är ett resurs- och produktionscentrum för populärmusik från Dalarna startade som projekt och är
sedan 2021 en permanent verksamhet inom Musik i Dalarna. I januari 2022 har Dalarnas
resurscentrum för film ombildats till ett aktiebolag och resurser har tillförts för att investera i och
möjliggöra fler filminspelningar i länet. Regionen vill främja framväxten av fler så kallade ”Kreativa
hus”, lokaler för produktion och med arbetsplatser för aktörer inom KKN. Som exempel kan nämnas
Sätergläntan i Leksand och ”KKN-kontoret” i Borlänge.
Även föreningslivets bidrag till KKN är omfattande. Många kultur- och idrottsevenemang drivs av
föreningar och är viktiga såväl för besöksnäringen som för samhällsekonomin.
På Region Dalarnas uppdrag har Kultur och bildningsnämnden låtit ta fram en strategi för Kreativa
och kulturella näringar ”Forma Framtiden - Region Dalarnas Strategi för Kulturella och Kreativa
Näringar i Dalarna 2022-2027”. Nationellt har också en strategi arbetats fram under 2022 , ett arbete
där Region Dalarna tagit aktiv part och vars resultat kommer att beaktas i det regionala arbetet.

Hälsofrämjande utveckling
Forskning visar på en tydlig koppling mellan utbildning, bildning, kultur och god hälsa. Region Dalarna
vill därför bidra till en ökad kunskap om sambandet mellan kultur och hälsa och därigenom till stärkt
demokrati, folkhälsa och ökad gemenskap.
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Insatser inom kultur och hälsa sker idag i samarbete mellan hälso- och sjukvård, omsorg, folkhälsa och
kultur. Utgångspunkten är en helhetssyn på människan där kulturen ses som ett komplement till den
medicinska vården. Region Dalarna vill utveckla ett systematiskt arbete med Kultur och hälsa, så som
görs i många andra regioner och där kulturen är en integrerad del av det hälsofrämjande arbetet. För
att kunna ta del av det senaste inom forskningen och för att dela erfarenheter med andra regioner
ingår Region Dalarna i det nationella nätverket för Kultur och hälsa.
Folkhälsan stärks genom aktivt deltagande och genom att ta del av andras skapande i kultur- och
föreningslivet. Region Dalarna vill synliggöra kulturens och bildningens bidrag till en hälsofrämjande
utveckling. Inom området social hållbarhet, ett av Region Dalarnas huvudspår i den regionala
utvecklingsstrategin 2030, är det tydligt att insatser inom kultur och bildning är verkningsfulla för att
nå ökad demokrati och samhällsdeltagande; som exempel kan nämnas det i Region Dalarna
framtagna rehabiliteringsprogrammet Kre-hälsa som stärker grupp och individ genom kreativitet och
kultur. Region Dalarna vill etablera de dokumenterade friskfaktorer som kultur och bildning utgör
som ett särskilt insatsområde.

Digital delaktighet
Pandemiåren 2020-22 har inneburit stora utmaningar och omställningsbehov i fråga om digital
kommunikation. Från en vecka till nästa, tvingades skolorna ställa om till distansundervisning. Den
publika kulturen stängdes över en natt och kulturverksamheter fick ställa om för att i stället möta sin
publik digitalt. Det positiva som dessa år fört med sig, är en accelererad digital mognad, och stora
digitala kliv har tagits i spåren av Coronapandemin. Professionell kultur har blivit mer tillgänglig i takt
med att den digitala tekniken blivit mer användarvänlig och av högre kvalitet.
I ett glesbefolkat län som Dalarna har utbyggnaden av bredband länge varit den högst prioriterade
frågan. Detta är angeläget men regionen ser även andra trängande behov när det gäller digitalisering.
Det finns fortfarande en stor ojämlikhet i invånarnas möjligheter att använda sig av samhällets
digitala verktyg. Bibliotek, studieförbund och folkhögskolor har lång erfarenhet av att arbeta med
digital delaktighet. Ett uppmärksammat exempel är Mora folkhögskolas kurs Anpassad IT i vardagen,
som riktar sig till personer med funktionsvariationer. Digitaliseringen är ett verktyg som stärker
demokratin och minskar klyftan mellan stad och landsbygd, där kultur och bildning når ut till fler och
där användare, oavsett generation, språkkunskap och funktionsvariation, kan använda tekniken för
sina behov. Region Dalarna vill i nära samverkan med folkbildningen och biblioteken främja den
digitala delaktigheten. Föreningslivet i Dalarna har i olika omfattning kunnat dra nytta av
digitaliseringens möjligheter. Inom stora folkrörelser kan föreningar ta del av nationella digitala
satsningar medan mindre förbund och föreningar tvingas förlita sig på de egna medlemmarnas
kompetens.

Dalarnas immateriella kulturarv
Med immateriellt kulturarv menas en kunskapstradition som överförs mellan generationer.
Slöjd, hantverk och konsthantverk samt folkmusik och folkdans är framträdande områden, där flera
aktörer bidrar till dess utveckling. Exempel på immateriellt kulturarv i Dalarna är till exempel
fäbodbruk, hantverkstekniker samt folklig musik och dans. I Dalarna finns det inom det immateriella
kulturarvet bland annat traditionsbärare, utövare, bevarare och utbildare. Mångfalden av aktörer är
en styrka som länet ska vara rädd om. Region Dalarna har bildat ett råd för arbetet med immateriellt
kulturarv där representanter från Dalarnas hemslöjdsförbund, Folkmusikens Hus, Dalarnas
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Spelmansförbund, Dalarnas Museum, Folkdansringen och Dalarnas Spelmansförbund ingår.
Tillsammans har de som mål att verka för att Dalarnas immateriella kulturarv bevaras, utvecklas och
används.
Region Dalarna arbetar aktivt med att samordna det immateriella kulturarvets aktörer. Genom att
synliggöra och tillgängliggöra Dalarnas immateriella kulturarv ges fler människor redskap att förstå
sin historia och möjlighet till förändring och utveckling och unika kunskaper kan föras vidare till nästa
generation.

Interregional samverkan
Att samordna sig i större samarbeten över regiongränserna ökar förmågan då resurser och kostnader
delas. Med digitala möten minskar avstånden vilket underlättar och avlastar arbetet betydligt. I
Mellansverige finns inte någon formaliserad samverkan på kulturområdet, så som det har utvecklats
både i norr och syd. Naturligtvis samverkas det ändå över länsgränserna, på verksamhetsnivå inom
de flesta kulturområden, men inte övergripande och inte på politisk nivå. Region Dalarna ingår nu
som en av tio regioner i Kultursamverkan i Mellansverige (KiM), ett regionalt chefsnätverk inom
strategiska områden för en kunskapshöjande samverkan. Nätverkets målsättningar är, dels att i
samverkan stärka regionerna i deras strategiska roll för regional utveckling med utgångspunkt i
kulturfrågorna, dels att identifiera gemensamma frågor att samverka kring inom det kulturpolitiska
området. Region Dalarna vill aktivt medverka till en utvecklad samverkan med de andra regionerna i
Mellansverige.

Hållbar utveckling
Region Dalarnas Hållbarhetsprogram för 2022-25 bygger på Agenda 2030 och banar väg för en
helhetssyn på hållbarhet. De 17 globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och
hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla
kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De
globala målen är integrerade och odelbara och balanserar på de tre dimensionerna av hållbar
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Region Dalarna vill i nära samverkan med länets aktörer bryta ned de globala målen till en regional
och lokal nivå och sträva mot att de uppfylls. Kultur och Bildning har här en nyckelroll att spela.
Utbildningar med hållbarhet som centralt tema har funnit länge i utbudet hos folkhögskolorna, till
exempel kursen Ekologisk odling och Hållbar livsföring bedrivits i Skattungbyn sedan slutet av 70talet. I spåren av Coronapandemin har alla fått tänka i nya banor när det gäller kommunikation och
utvecklingen av digital mötesteknik har bland annat lett till ett minskat resande.
Länskulturen och folkbildningen bidrar till hållbarhetsarbete, särskilt vad gäller den sociala
dimensionen. Kurser, studiecirklar, föredrag, mässor, festivaler, publikationer och rådgivning, ger
människor möjlighet att på olika sätt ta del av och engagera sig hållbarhetsfrågorna. Kultur och
folkbildning kan också vara samarbetsparter och skapa mötesplatser och arenor för att förändra
attityder och beteenden. Region Dalarna vill att länskultur och folkbildning ska vara förebilder i sitt
arbete med hållbarhet, så väl i den interna som i den utåtriktade verksamheten. Region Dalarna ska
för egen del bidra till en hållbar utveckling, genom engagerade medarbetare och ett systematiskt
hållbarhetsarbete i förvaltningarna.
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Breddat deltagande
Alla ska ha goda förutsättningar att delta i kulturlivet. En av länskulturens och folkbildningens
främsta uppgifter blir därför att främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att
utveckla sina skapande förmågor.
Region Dalarna vill tillgängliggöra, sprida och utveckla kultur- och bildningsområdet i hela Dalarna.
Alla invånare, oavsett om man bor i stad eller på landsbygd, ska kunna ta del av ett aktivt kulturliv
och folkbildning. För att professionell scenkonst av musik, teater och dans ska kunna turnera runt i
alla kommuner i länet krävs att det finns ett arrangörsled och tillgängliga scener. För att lyckas med
detta krävs goda samarbeten med länets kommuner, civilsamhälle, studieförbund och folkhögskolor,
turistnäring och professionella kulturskapare. Region Dalarna vill också vidareutveckla en mer
uppsökande verksamhet, där det är kulturen som söker upp publiken i stället för tvärtom, i syfte att
nå målgrupper som vanligtvis inte söker upp eller deltar i kulturverksamhet.
I sitt arbete med att nå ett breddat deltagande har Region Dalarna valt att prioritera insatser inom de
tre målgrupperna barn och unga, äldre och nationella minoriteter samt de tre horisontella
perspektiven inkludering, tillgänglighet och jämställdhet.
Prioriterade målgrupper

Barn och unga
Alla barn och unga har rätt till sina språk och uttryck för att kunna ta plats och uttrycka sig i en
demokrati. Därför måste den uppväxande generationen få möta och utöva konst och kultur.
Kultur ska vara en självklar del av deras vardag – oavsett bakgrund och bostadsort.
2020 blev FN’s konvention om barnens rättigheter svensk lag. Barnrättslagen förtydligar att barn är
rättighetsbärare och att barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn och unga. Ett stärkt
barnrättsperspektiv innebär bland annat att främja alla barns och ungas likvärdiga tillgång till konst
och kultur. Region Dalarna vill i samverkan med länets kommuner och länskulturen fortsätta utveckla
den infrastruktur som möjliggör barns och ungas rätt till konst och kultur, bland annat genom arbetet
med elevkulturombud där barn och unga har inflytande och är delaktiga i beslut.
Barn och unga är ingen homogen grupp och därför ska prioriteringarna på området präglas av en
mångfald av konstnärliga uttryck och möjligheter. I samverkan med kommuner, institutioner,
kulturskapare och ideella aktörer ska barns och ungas möten med kultur stärkas, både i
förskolan/skolan och på fritiden. Region Dalarna vill stimulera till lärande och erfarenhetsutbyte
mellan kommuner, kulturskolor och länskulturinstitutioner särskilt vad gäller kultur i skolan och
Skapande skola. I dialog med barn och unga efterfrågar dessa en meningsfull fritid, med till exempel
tillgängliga, kostnadsfria och öppna kreativa mötesplatser för olika typer av skapande och kultur.
Region Dalarna vill samverka med lokala aktörer för att bidra till fler öppna kreativa mötesplatser för
unga.
Det behövs fler insatser som riktas till unga vuxna, 19–25 år. Folkhögskolor, studieförbund och
föreningsliv erbjuder möjlighet till ett livslångt lärande och utveckling. Folkhögskolorna är bland
annat viktiga för att ge människor en andra chans och öka möjligheterna att få ett arbete. Genom
detta öppnas dörrar för individer att påverka sin livssituation, engagera sig och delta i
samhällsutvecklingen. Regionen och länskulturen ska i samverkan med kommunerna, folkbildning
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och föreningsliv vara dörröppnare för barn och unga till nya kulturyttringar och möjliggöra att de blir
mer delaktiga.
Äldre
Dalarna är det län i Sverige som har lägst andel invånare i arbetsför ålder i relation till övrig befolkning. En åldrande befolkning som förblir friska och kan leva med god hälsa och livskvalitet så länge
som möjligt är en angelägenhet för hela samhället. Många äldre är flitiga konsumenter av kultur och
folkbildning och med sina erfarenheter och kunskaper står äldre för betydande insatser inom
föreningslivet. Men inom gruppen finns även de som knappt tar del av någon kultur alls på grund av
sviktande hälsa, svag privatekonomi eller isolering i hemmet. Region Dalarna vill bidra till att äldre i
större omfattning kan ta del av och själva vara aktiva i länets kultur- och bildningsutbud. I samverkan
med länets kommuner vill Region Dalarna verka för en rik och meningsfull fritid för äldre.
Äldre är ingen homogen grupp och därför ska prioriteringarna på området präglas av en mångfald av
uttryck och möjligheter.
Nationella minoriteter
Region Dalarna vill aktivt erbjuda ett kulturutbud för, med och av de nationella minoriteterna samt
öka medvetenhet och kunskap i majoritetssamhället om de nationella minoriteterna i Dalarna. De
fem nationella minoriteterna judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar har
lagstadgad rätt att behålla sin kultur och sitt språk. Region Dalarna har ett ansvar att främja och
synliggöra alla fem minoriteter, men är särskilt förvaltningsområde för det samiska och finska
språket. Älvdalen är förvaltningskommun för sydsamiska medan Borlänge, Ludvika och
Smedjebacken är förvaltningskommuner för finska. Region Dalarna vill bidra till erfarenhetsutbyte
förvaltningskommunerna emellan och med Länsstyrelsen i Dalarna och fortsatt föra en dialog och
söka samarbeten med de nationella minoriteterna.

Horisontella perspektiv
Inkluderande kultur och folkbildning
Dalarna är en region som står för mångfald och tolerans. Region Dalarna ska särskilt verka för ett
inkluderande kultur- och föreningsliv, en inkluderande folkbildning samt motverka diskriminering och
främlingsfientlighet. Dalarnas bildningsförbunds medlemsorganisationer, länskulturen och regionens
skolor är viktiga aktörer för ett sammanhållet Dalarna. Kultur och folkbildning gör det möjligt för en
mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i kulturlivet och
samhällsutvecklingen.

Ökad tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning
Det nationella funktionshinderspolitiska målet strävar efter att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och
full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.
Detta perspektiv ska genomsyra Region Dalarnas samtliga kultur- och bildningsverksamheter. Det är
hela samhällets ansvar att se till att inte människor exkluderas och att alla människors kompetens
kan tas tillvara. Region Dalarna vill bidra till att öka kunskapen om funktionsrätt i verksamheterna
samt förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i kultur- och
11

bildningsverksamhet. Region Dalarna ska fortsätta ta vara på brukarorganisationernas, kulturverksamheternas, studieförbundens och folkhögskolornas kompetens i arbetet och mötet med
människor med funktionsnedsättning.
Kulturrådet ställer krav på alla verksamheter med stöd inom kultursamverkansmodellen att ha
åtgärdat enkelt avhjälpta hinder, ha en tillgänglig webbplats och en aktuell handlingsplan.
Bidra till ökad jämställdhet
Alla, oavsett kön, ska ha likvärdiga möjligheter till inflytande och delaktighet i kulturlivet,
kulturupplevelser och eget skapande. Region Dalarna vill arbeta medvetet och aktivt för att öka
jämställdheten inom kultur- och bildningsområdet samt integrera ett HBTQI+ perspektiv. Kultur och
bildning har ett stort ansvar att främja, sprida och fördjupa jämställdhetsperspektivet i förhållande
till publik, deltagare och kulturskapare. Region Dalarna beaktar jämställdhet i alla beslut, särskilt i
bedömningen av bidrag.
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Samverkan med kommunerna
Dalarna består av femton kommuner där det år 2021 bodde 287 000 invånare. Av de femton
kommunerna har tretton färre än 30 000 invånare, varav tre färre än 10 000 invånare. Falun och
Borlänge har tillsammans 112 000 invånare, och utgör länets logistiknav och den största
arbetsmarknadsregionen i länet. Här är flera länsgemensamma funktioner lokaliserade, såsom
exempelvis Högskolan Dalarna, länsstyrelsen, stora delar av länskulturen och regionsjukhuset.
I kommunerna utgör kultur och folkbildning sällan ett eget politikområde utan ingår oftast i en
förvaltning tillsammans med samhällsplanering, utbildning eller fritid. På förvaltningsnivå i de mindre
kommunerna hanterar ofta ett fåtal tjänstepersoner flera ansvarsområden. I de lite större
kommunerna finns fler specialiserade kompetenser inom kulturområdet förutom den lagstadgade
biblioteksverksamheten. Genom denna står kommunerna för den största andelen av den offentligt
finansierade kulturen i Dalarna.
Kommunerna i Dalarna spelar en central roll i genomförandet av den regionala kultur- och
bildningsplanen och Region Dalarna vill på samma sätt vara en medspelare i kommunernas
utvecklingsplaner, särskilt inom kultur- och bildningsområdet. Sedan Dalarna inträdde i
kultursamverkansmodellen år 2012 finns en växande gemensam kunskap om regionens och
kommunernas olika perspektiv och en tilltagande samsyn på gemensamma utmaningar. Region
Dalarna samverka med kommunerna i länet kring flera områden, varav några redovisas i det här
avsnittet och andra under de olika verksamhetsområdena.
Region Dalarnas samverkan med länets kommuner sker genom överenskommelser och forumet
Regional kulturdialog. Sedan den första regionala kulturplanen år 2013 har regionen erbjudit
kommunerna att skriva överenskommelser, vilket alla valde att göra under planperioden 2019-2022. I
dessa dokument har särskilda samverkansområden pekats ut med olika hög konkretionsgrad.
Överenskommelserna är viktiga dialogverktyg och har stimulerat samtalen dels mellan kommunerna,
länskultur och folkbildning, dels inom kommunens egen organisation. Region Dalarna kommer under
planperioden att erbjuda kommunerna att ingå nya överenskommelser. Region Dalarna ser som sin
roll att samordna dialogen med och mellan kommunerna. Dialogerna är ett viktigt forum för så väl
politiker som tjänstepersoner att löpande lära om aktörernas olika perspektiv, diskutera och
identifiera möjliga samverkansytor samt följa upp hur arbetet kring prioriteringarna i planen
fortlöper.
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Stödja utvecklandet av ett kommunalt chefsnätverk inom kulturområdet
Utöver den existerande regionala kulturdialogen har flera av länets kommuner efterfrågat ett stöd från
Region Dalarna för att utveckla ett kommunalt chefsnätverk inom kulturområdet. Tillsammans med
kommunerna vill Region Dalarna hitta formen för en sådan interkommunal dialog samt undersöka hur
denna skulle kunna ingå i en större struktur för formaliserad samverkan mellan Region Dalarna och länets
kommuner.
Utveckla samverkan med kommuner som är värdar för länskulturinstitutioner
Ett av länskulturens viktigaste uppdrag är att verka runt om i hela Dalarna. Inom museiområdet och
scenkonsten bedriver emellertid länsinstitutionerna, vid sidan av detta uppdrag, en typ av
verksamhet som är beroende av en fast arena - en teater, konserthall eller museum - där
institutionen möter en del av sin publik/sina besökare. Sedan Dalarna kom med i Kulturrådets
nationella statistik för samverkansmodellen 2013 har länet utmärkt sig genom att ha förhållandevis
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låg kommunal medfinansiering av länskulturen, särskilt inom musei- och scenkonstområdet. Region
Dalarna vill därför utveckla sin samverkan med värdkommunerna för respektive musei/scenkonstinstitution i syfte att gemensamt bidra till utveckling av institutioner med länskulturuppdrag.
Bidra till att utveckla hållbara livsmiljöer
I propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110) tas ett helhetsgrepp om arbetet
med den gestaltade livsmiljön. Helhetsgreppet innebär att arkitektur, form och design, konst och
kulturmiljö ska utveckla de platser vi bor, verkar och lever i. Ambitionen är att kunna hantera de
samhällsutmaningar Dalarna står inför och att tillsammans bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre
segregerat samhälle. Gestaltad livsmiljö gäller vid planering av både nybyggnation och äldre
bebyggelse, platser utanför större städer, glesbygd och stadsmiljöer. Hänsyn behöver visas inför
kulturarvet samtidigt som utveckling medges. Människan ska stå i centrum. För att lyckas så krävs
samverkan mellan flera aktörer och ett helhetstänkande. Dalarnas kommuner arbetar med
översiktlig planering till genomförande och förvaltning i sitt planarbete. Region Dalarna vill samverka
med länets kommuner vid planering och utformning av miljöer vad det gäller kulturmiljö,
konstnärliga gestaltningar och design.
Utreda en regional samordning av kulturskolorna
Det finns en kommunal kultur- eller musikskola i varje kommun i Dalarna. Rektorerna samverkar i ett
nätverk där man efterlyst att Region Dalarna ska ta en mer aktiv roll för att bistå skolorna i deras
interkommunala samverkan. Region Dalarna vill därför utreda på vilket sätt som organisationen bäst
kan stödja kommunerna i att samordna och utveckla verksamheten.
Region Dalarna vill:
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stödja utvecklandet av ett kommunalt chefsnätverk inom kulturområdet,
utveckla samverkan med kommuner som är värdar för länskulturinstitutioner,
bidra till att utveckla hållbara livsmiljöer och
utreda en regional samordning av kulturskolorna.

Professionella kulturskapare
Professionella kulturskapare inom alla konst- och hantverksområden bidrar till ett reflekterande
samhälle och ger både barn, ungdomar och vuxna möjligheter till reflektion, upplevelser och
inspiration. I ett samhälle där konst och kultur är en del av vardagen för alla, istället för ett
privilegium för ett fåtal, behövs ett brett och till och med spretigt utbud där kulturen får ta plats. En
god kulturell infrastruktur med scener, gallerier, biografsalonger och konsertlokaler är av vikt för att
kunna tillgodose både kulturskaparnas och publikens behov. Samtidigt bör konsten även finnas på
oväntade arenor och i nya format.
Enligt kultursamverkansmodellen ska kulturplanen tas fram i samråd med länets fria professionella
kulturskapare. Enligt rekommendationer från KLYS, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares
Samarbetsnämnd, har Region Dalarna bildat Rådet för fria kulturskapare där representanter från de
fyra konstområdena ord, ton, bild/form och scen/ film träffas för att diskutera hur förutsättningarna
för att bo och verka i Dalarna kan förbättras. Ett nytt råd för fria kulturskapare bildas inför varje ny
planperiod. Dialog med kulturskapare sker också löpande via länskulturverksamheterna.
Det är staten som bland annat genom Konstnärsnämnden, Författarfonden, Kulturrådet och
Filminstitutet ansvarar för och fördelar stipendier, verksamhetsstöd och projektbidrag till fria
professionella kulturskapare och grupper som är boende och verksamma i Dalarna. Statens
kompetens och arbetssätt säkerställer att beslut fattas utifrån konstnärlig kvalitet, transparens och i
enlighet med gällande lagstiftning om jäv.
Genom verksamhets- och projektstöd främjar regionen utvecklingen av kulturskapares föreningar
och verksamhet. Region Dalarnas kulturpris och kulturstipendier delas ut årligen. Stipendierna ges till
både yrkesverksamma och oetablerade kulturarbetare. Region Dalarna och länskulturinstitutionerna
främjar även det fria och professionella kulturskapandet i länet genom turnéstöd och subventioner
som underlättar fria gruppers turnerande med offentlig-, barn- och ungaföreställningar. Inom
skapande skola satsningen möter barn och unga i Dalarnas grundskolor professionell konst och
kultur. Region Dalarna vill bistå kommunerna med samordning och planering av projekt inom
skapande skola med professionella kulturskapare.
Region Dalarna är inne i en intensiv och spännande fas där fastighetsförvaltningen under de
kommande åren står inför flera stora byggprojekt. Organisationen efterlever enprocentregeln, vilket
innebär det att 1 procent av produktionskostnaden vid ny-, till- eller ombyggnation ska investeras i
konstnärlig gestaltning. Regionen förvärvar kontinuerligt samtidskonst, både till institutionerna och
till gestaltning av hälso- och sjukvårdens lokaler. Regionen äger dessutom fastigheten Nisserska huset
på Falu lasaretts område, som delvis upplåts som ateljéer för professionella kulturskapare.
Region Dalarna ska agera förebild och inspirationskälla för andra i länet att ta vara på professionella
kulturskapares kompetenser i olika sammanhang och det viktigt att då följa kulturskapares gängse
arvodes- och ersättningsnivåer. Region Dalarna rekommenderar länskulturinstitutioner, kommuner,
studieförbund och andra arrangörer att följa vedertagna prislistor, exempelvis det statliga
Medverkans- och utställningsavtalet (MU), STIM och Författarförbundets prislista. Region Dalarna
tillämpar enprocentsregeln och sprider kunskapen vidare till andra kommuner och kulturskapare.
Genom inflyttning har Dalarna de senaste åren fått många nya invånare från andra länder. En del av
dessa har verkat som kulturskapare i sina hemländer och bär med sig uttryck, kompetenser och
kontaktnät som på flera sätt skulle kunna berika länets kulturliv.
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UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Stärka förutsättningar för konstnärlig frihet
Konstnärlig frihet bygger på tanken att den konst och kultur som produceras i samhället så långt som
möjligt ska reflektera fria kreativa processer och värderas utifrån sina konstnärliga kvaliteter. Region
Dalarna ska verka för konstnärlig frihet, kreativa processer och konstnärliga kvaliteter.
Utreda möjligheten för fleråriga stöd till fria grupper
I länet finns frilansande skådespelare som är verksamma i fria teatergrupper, varav flera tillkommit
på senare år. Inom dansen finns ett danskompani med etablerad årlig verksamhet. I nuläget finns
inte Region Dalarna något särskilt verksamhetsstöd för det fria kulturlivet utöver de projektmedel
som finns att söka.
Region Dalarna vill:
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stärka förutsättningar för konstnärlig frihet
bidra till att utveckla den kulturella infrastrukturen
utreda möjligheten för fleråriga stöd till fria grupper

Civilsamhället
Dalarna har en stark tradition och lång historia av ett mångsidigt folkbildnings- och folkrörelseliv. Den
ideella sektorn har stor betydelse för folkhälsa och livskvalitet. Enligt regeringens definition är
civilsamhället ”en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor
grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen.” Under processen med
att ta fram en kultur- och bildningsplan har länets civilsamhälle bjudits in till dialog för att bidra med
sina tankar och idéer.
Civilsamhället som obunden kraft tar ett stort ansvar inom kultur- och folkbildning men främjar också
den regionala utvecklingen genom att bidra till ett klimatsmart, konkurrenskraftigt och sammanhållet
Dalarna. För att främja utvecklingen av ideologiska, demokratiska, sociala och opinionsbildande
krafter i länet kan ideella föreningar, studieförbund och folkhögskolor ansöka hos Region Dalarna om
organisationsbidrag till verksamhet som bedrivs på länsnivå samt medel till utvecklingsprojekt. Även
politiska ungdomsförbund får del av de regionala medlen.
Föreningslivet är brett och finns inom skilda områden såsom kultur, natur, idrott, folkhälsa och
integration. Det finns föreningar som organiserar pensionärer, personer med funktionsnedsättningar,
barn och unga och nationella minoriteter. Andra föreningar tar ett samhällsansvar för utsatta
grupper.
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Stödja erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
En bättre samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället är nödvändig för att lösa dagens och
framtidens samhällsutmaningar. Det gör föreningarna till viktiga aktörer för demokratisk
samhällsutveckling och kan utgöra ett komplement till den offentliga sektorn. Därför önskar Region
Dalarna fortsatt bjuda in till samverkansforum och andra mötesformer.
Utreda införandet av idéburet offentligt partnerskap inom Region Dalarna
Ett partnerskap mellan offentliga och idéburna aktörer, så kallade IOP, har vuxit fram på många
platser i Sverige. Att utreda och att verka för att IOP kommer till stånd inom Region Dalarna är ett
starkt önskemål från länets civilsektor.
Stärka samverkan med civilsamhället kring sociala innovationer
Civilsamhällets bidrag till sociala innovationer har uppmärksammats alltmer och föreningarna är en
naturlig del i den länsövergripande processen Samling för social hållbarhet i Dalarna. Sociala
innovationer kan beskrivas som åtgärder som syftar till att öka människors välbefinnande genom att
identifiera och möta upp sociala behov. Det kan till exempel handla om att stärka ungas inflytande i
samhället eller trygghetsskapande åtgärder för äldre.
Region Dalarna vill:
•
•
•
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stödja erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling,
utreda införandet av idéburet offentligt partnerskap inom Region Dalarna och
stärka samverkan med civilsamhället kring sociala innovationer.

Verksamhetsområden
I det följande kapitlet beskrivs de elva verksamhetsområdena: Bibliotek, läsning och litteratur, Teater
och dans, Musik, Bild och form, Film och rörlig bild, Spelkultur, Enskilda arkiv, Museer och
kulturmiljö, Hemslöjd och hantverk samt Bildning. Varje avsnitt inleds med en kortfattad beskrivning
av verksamhetsområdet generellt. Sedan följer en kort redogörelse av områdets infrastruktur, som
rymmer en beskrivning av den eller de organisationer som har regionala uppdrag, professionella
aktörer och utbildningsaktörer. Med undantag av de verksamheter som uppbär regionala uppdrag,
har ingen namngivits. Civilsamhället och de professionella kulturskaparna beskrivs här endast i
undantagsfall. Varje avsnitt avslutas med utvecklingsmöjligheter, en beskrivning av de områden som
Region Dalarna vill utveckla under planperioden. Dessa sammanfattas i punktform under rubriken
Region Dalarna vill.

Bibliotek, läsning och litteratur
Bibliotek är ett av de starkaste inslagen i svensk kulturpolitik med unik närhet till invånarna i deras
lokalsamhällen. Bibliotek står för fri tillgång till såväl information som kulturupplevelser. Genom sitt
breda litteraturförmedlande uppdrag är folkbiblioteken en del i infrastrukturen för demokrati och
kultur, en oumbärlig faktor för invånarnas bildning och kunskapsinhämtning. Ett demokratiskt och
socialt hållbart Dalarna behöver välinformerade, engagerade, trygga och delaktiga invånare. Den
mångfacetterade biblioteksverksamheten bidrar till detta.
Bibliotek är en lagstadgad verksamhet på både regional och kommunal nivå (Bibliotekslagen
2013:801). Enligt lagen ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja litteraturens ställning och intresset för
bildning och kulturell verksamhet. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Vissa
målgrupper är särskilt prioriterade: barn och unga, personer med funktionsnedsättning, nationella
minoriteter och personer med annat modersmål än svenska. Enligt bibliotekslagen ska kommuner
och regioner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Region Dalarnas
biblioteksplan omfattar de biblioteksverksamheter som finns inom regionens organisation och den
följer kultur- och bildningsplanens tidsintervall. Regionerna ansvarar enligt bibliotekslagen för de
regionala biblioteksverksamheterna som ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet
när det gäller de folkbibliotek som finns i länet.
De läsfrämjande insatser som sker inom kulturområdet lokalt och regionalt ska sätta fokus på allas
rätt att ha tillgång till litteratur av hög kvalitet, i en form anpassad till var och ens särskilda
förutsättningar. Skolan har ansvaret för att lära ut själva läshantverket.
Bibliotekens infrastruktur
Kommunerna är huvudmän för folk- och skolbibliotek. I Dalarna fanns år 2021 15 huvudbibliotek,
26 biblioteksfilialer och 2 bokbussar. Region Dalarna bedriver fyra olika typer av
biblioteksverksamhet: Bibliotek och informationscentral i hälso- och sjukvården, dvs
sjukhusbiblioteken, folkhögskolornas bibliotek, Musikkonservatoriets not- och gymnasiebibliotek
samt den regionala biblioteksverksamheten som utgörs av Länsbibliotek Dalarna.
Biblioteksverksamhet bedrivs även av Högskolan Dalarna och Trafikverket.
Länsbibliotek Dalarna är en del av det nationella biblioteksnätverket. Uppdraget är att främja
folkbibliotekens utveckling i länet i syfte att ge Dalarnas invånare tillgång till en så god och jämlik
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biblioteksservice som möjligt. De kommunala bibliotekens behov, Region Dalarnas kultur- och
bildningsplan, bibliotekslagen och de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande utgör grunden
för verksamheten. Länsbiblioteket stöder folkbiblioteken i länets kommuner i deras roll som
demokratiska mötesplatser för kultur, information och lärande. Insatserna sker i kontinuerlig dialog
och planering med kommunernas bibliotekschefer. Länsbiblioteket erbjuder stöd till bibliotekens
utvecklingsarbete, omvärldsbevakning och kompetensutveckling samt samordnar och ger stöd till det
interkommunala samarbetet Dalabiblioteken.
Länsbibliotek Dalarna samverkar med övriga regionala biblioteksverksamheter i landet och med
statliga myndigheter som verkar inom biblioteksområdet. Dalarnas Bildningsförbund är också en
viktig part för samarbete med folkbildning och civilsamhälle.
Regeringen publicerade i april 2022 dokumentet Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022–2025.
Strategin beskriver satsningar som påbörjats genom de statliga initiativen på biblioteksområdet de
senaste åren, men tecknar också utvecklingsbehov för likvärdig tillgång till bibliotek i hela landet de
kommande åren.
Biblioteken fyller allt tydligare en viktig samhällsfunktion i samband med kris och konflikt. Offentliga
platser för kunskap och information kombinerat med högt förtroende hos allmänheten gör
biblioteken till viktiga aktörer i kommuners och andra offentliga organisationers krisplanering. Under
pandemin blev det uppenbart att medvetenhet och samsyn om detta behöver stärkas hos
kommunala beslutsfattare i Dalarna, eftersom olika kommuner bedömde invånarnas behov av
biblioteksverksamhet på skilda sätt, med långvariga stängningar av vissa kommuners bibliotek som
följd.
Läsning och läsfrämjande
Läsning är ett område som är i starkt fokus i samhället. Läsförmågan sjunker, läslust hos unga
rapporteras gå ned och socioekonomiska faktorer får en allt större betydelse för människors läsvanor
och biblioteksanvändning. En god läsförmåga är en starkt bestämmande faktor för människors
livschanser och delaktighet och därmed för social hållbarhet.
Många aktörer arbetar för att stärka läsningen i Sverige. Staten verkar för ökat läsande genom
satsningen Bokstart för små barns språkutveckling. Under 2021–2023 satsas statliga medel på ett
läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier i enlighet med förslag i Läsdelegationens betänkande Barns och
ungdomars läsning – ett ansvar för hela samhället, SOU 2018:57. Kommunbiblioteken har
omfattande och bred läsfrämjande verksamhet alltifrån gåvoböcker och sagostunder till
bokpresentationer, läsecirklar, utställningar och författarbesök. Region Dalarna arbetar läsfrämjande
på olika vis. Sjukhusbiblioteket arbetar med biblioterapeutiska metoder inom hälso- och sjukvården.
I samverkan med barnhälsovården och kommunerna utvecklar Länsbibliotek Dalarna Språkslingan,
läs- och språkfrämjande verksamhet för barn 0–3 år och deras vuxna. Länsbiblioteket arbetar i övrigt
med utveckling inom läsfrämjandeområdet i samverkan med bibliotek, folkbildning och civilsamhälle.
Insatserna är kompetensutveckling och att främja samarbete och innovation. Folkhögskolorna har en
bred verksamhet av läsfrämjande insatser, inte minst i de allmänna kurserna där många av
deltagarna saknar läsvana och har olika läsnedsättningar. Studieförbund och civilsamhälle arbetar
också med läsfrämjande, till exempel språk- och läsecirklar, läsombudsverksamhet, högläsning och
eget skrivande.
Litteraturfrämjande och litteraturen som konstform
Litteratur och läsning kan ge upplevelser för hela livet. Samtidigt är litteraturen ett verktyg för
samhällets demokratiska samtal och en av förutsättningarna för ett öppet samhälle.
Ordkonstnärernas röster behöver höras och människors lust att uttrycka sig litterärt behöver främjas.
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Därför är det viktigt att stärka litteraturens ställning i Dalarna. Det gör Länsbibliotek Dalarna genom
att stödja bibliotekens och folkbildningens roll som sammanhållande krafter i det litterära
ekosystemet och genom att hålla dialog och samverkan med Dalarnas litteraturskapare levande.
Litteraturområdet har många aktörer. Länsbibliotek Dalarna samarbetar med ideella krafter som
föreningsliv, litterära sällskap och folkbildning, men också med aktörer som medier och akademi.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Verka för allas rätt till läsning och läsglädje som en av vägarna till ett sammanhållet Dalarna.
Alla har rätt till läskunnighet, eget läsande och tillgång till litteratur. Idag sker läsning på olika sätt och
i olika format. Biblioteken är viktiga för jämlik tillgång till litteratur både som text och tal, i såväl
tryckt som digital form. Ett aktivt arbete för allas rätt till läsglädje gör att fler hittar vägen till
upplevelser av litteratur, erfarenheter och berättelser.
Länsbibliotek Dalarna ska genom samarbete med andra fokusera utveckling av läsfrämjande arbete
för barn och unga, människor med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och urfolket samerna
och människor med annat modersmål än svenska. För att nå människor där de bor ska verksamhet
som når människor i deras närmiljö stärkas. Utveckling av läsombudsverksamhet i samarbete med
studieförbund, kommuner och föreningsliv är en väg till att ge äldre och människor med
funktionsnedsättning möjlighet att ta del av litteratur utifrån sina behov och villkor.
I samverkan med sjukhusbiblioteket, folkbiblioteken och folkbildningen fortsätter arbetet med
kompetenshöjning om biblioterapeutiska metoder och förhållningssätt liksom metoden Shared
reading att utvecklas. Språkslingans arbete med att skapa systematiska modeller för bibliotek,
barnhälsovård, förskola och andra aktörer att stödja föräldrar i deras roll för de små barnens
språkutveckling ska fortsätta att utvecklas. Spelkultur ska lyftas fram som en del av det läsfrämjande
arbetet, knutet till berättande och människors egen kreativitet.
Aktivt verka för att litteraturens ställning i Dalarna stärks och att möjligheterna för barns och
ungas skrivande ökar.
Läsfrämjande och litteraturfrämjande går hand i hand. För att stärka det litterära landskapet i
Dalarna behöver myllan för författare odlas. Litteratur ger möjlighet till skapande och delaktighet.
Visionen är att öka möjligheterna för människor att utveckla litterärt skrivande i Dalarna genom
skrivfrämjande verksamheter för barn och satsningar på talangutveckling för unga. Länsbibliotek
Dalarna tar initiativ till samarbeten mellan regionen, kommunerna och folkbildningen för att
förverkliga detta.
Synliggöra samtida dalaförfattare och det litterära kulturarvet.
Litteraturens ställning i Dalarna ska stärkas. Det sker genom fördjupat samarbete med ordkonstnärer
och föreningsliv om att vidareutveckla nätverk för litterärt verksamma. Länsbiblioteket stödjer
professionella författare genom att anlita dem i samband med olika evenemang. Pandemin har visat
att de digitala mötesformerna har ökat möjligheterna för deltagare att få möta författare. Samverkan
ska ske med folkbildning och föreningsliv om litteraturfrämjande aktiviteter. Länsbibliotek Dalarna
driver sedan tidigare webbplatsen Dalalitteraturen.se som är en samlingsplats för litteratur från
Dalarna med syftet att lyfta fram dalaförfattares liv och verk. Under planperioden utvecklas den med
en litteraturkarta som visualiserar det litterära arvet tillsammans med den samtida levande
litteraturen i länet. Dalalitteraturen.se integreras också med Dalabibliotekens gemensamma
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webbplats och når på så sätt en större publik, samtidigt som den tillför ett mervärde till den
dalagemensamma bibliotekswebben.
Verka för att bibliotekens roll och resurser stärks för ökad digital delaktighet i Dalarna.
Källkritik, nyhetsvärdering och faktakoll är områden där samhället möter utmaningar som i
förlängningen påverkar vår demokrati. Det handlar om invånarnas kunnighet i fråga om att söka,
värdera, kritiskt granska och använda digital information. Samhället ställer allt större krav på
invånarna att använda digitala tjänster.
Undersökningen Svenskarna och internet 2021 konstaterar att internetanvändandet ligger på 94
procent bland befolkningen 16 år och äldre år 2021. Det är dock viktigt att ha i åtanke att de som
svarar i undersökningar som denna är den svensktalande befolkningen som är förmögna att svara på
en undersökning på telefon eller webb. En grupp med stor andel icke-användare av internet är de
med någon form av funktionsnedsättning. Bland dem är det en femtedel som inte använder internet.
Sällananvändare förekommer också mer ofta bland de som är födda utanför Sverige. Det finns alltså
stor ojämlikhet i invånarnas möjligheter att använda sig av samhällets digitala verktyg. Fokus under
planperioden är att stärka bibliotekens möjligheter för digital delaktighet genom
kompetensutveckling och att lyfta frågor om bibliotekens roll och resurser till beslutsfattare.
Ta en ledande roll för att utveckla samverkan inom biblioteksområdet och mellan bibliotek och
relevanta aktörer.
Länsbiblioteket samverkar med biblioteken i Dalarnas fyra DigidelCenter (Rättvik, Säter, Älvdalen och
Mora) om digitala utvecklingsfrågor. Syftet med DigidelCenter är att stärka samverkan mellan
biblioteket, kommunens övriga förvaltningar samt andra aktörer i lokalsamhället när det gäller digital
transformation och digital delaktighet. Fokus under planperioden är att fler kommuner ska gå med
utifrån sina identifierade behov.
Dalabiblioteken, det interkommunala bibliotekssamarbetet i Dalarna, stöds och samordnas av
Länsbibliotek Dalarna. Syftet med samverkan över kommungränserna är att säkra fortsatt
utvecklingskraft av bibliotekens tjänster till Dalarnas invånare, bättre användning av gemensamma
resurser och en bättre kompetensförsörjning. Efter omfattande förberedelsearbete kommer
Dalabiblioteken allmänheten till del från och med början av planperioden.
Region Dalarna vill:






Verka för allas rätt till läsning och läsglädje som en av vägarna till ett sammanhållet Dalarna.
Aktivt verka för att litteraturens ställning i Dalarna stärks och att möjligheterna för barns och
ungas skrivande ökar.
Synliggöra samtida dalaförfattare och det litterära kulturarvet.
Verka för att bibliotekens roll och resurser stärks för ökad digital delaktighet i Dalarna.
Ta en ledande roll för att utveckla samverkan inom biblioteksområdet och mellan bibliotek och
velevanta aktörer.

Teater och dans
Teater och dans hör tillsammans med cirkus, opera, musikal och levande musik hemma under
begreppet scenkonst. Genom att agera, berätta, framställa och gestalta berättelser inför en levande
publik syftar scenkonsten till att underhålla, utmana och väcka tankar och känslor. Teater och dans
har unika förutsättningar som kommunikatörer, från konstnär till publik. Scenkonsten kan genom
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dess olika former förmedla både de svåra frågorna och vara en källa till inspiration och glädje. Både
teater och dans finns i en mängd stilar och traditioner, allt från klassiska dramer eller balett till mer
nutida verk och koreografier. Inom den moderna dansen och teatern ryms även gränsöverskridande
Teater- och dansområdets infrastruktur
Dalateatern, som är en av Sveriges 21 länsteatrar, drivs i stiftelseform med Region Dalarna som
ensam stiftare. Dalateatern innehar det regionala uppdraget att producera, spela och främja en god
tillgång av professionell teater och dans till länets invånare. Region Dalarna inledde 2019 en särskild
satsning för att stärka den professionella dansen som konstart. Den danskonsulenttjänst som tidigare
fanns i regionens förvaltning omvandlades till en verksamhetsutvecklartjänst och placerades hos
Dalateatern. För att öka publikens kunskap och intresse för dans som konstform erbjuder
Dalateatern gästspel på hög nivå och residens. I mindre format ska dansen spelas på flera scener runt
om i länet. Dalateatern är, tillsammans med Säters kommun, part i Dansnät Sverige.
Dalateaterns fasta teaterensemble turnerar i länets alla kommuner, där spelplatserna ofta kräver
flexibla scenlösningar då förutsättningarna i länet att ta emot teater är starkt varierande hos
arrangörerna. Endast fyra av länets 15 kommuner kan erbjuda fullvärdiga A-scener med komplett
scenteknik. Merparten av teaterns publika möten sker därför i bygdegårdar, Folkets Hus, skolor och
andra samlingslokaler. andra samlingslokaler För att i framtiden kunna erbjuda professionell
scenkonst och dessutom kunna erbjuda mer utrymmeskrävande föreställningar över hela länet
behövs lokaler anpassade för modern scenkonst. En sådan investering skulle öka attraktiviteten för
en bygd och ort.
Teaterns egenproducerade repertoar kompletteras genom samarbeten med fria kulturproducenter i
och utanför länet gällande soppteater, barnteaterlördagar, nycirkus och dans. Hälften av
teaterproduktionen riktas mot barn och unga, främst i form av skolföreställningar. Fördjupade
projekt i skolan, för, av och med barn och unga i tillblivelseprocessen, genomförs kontinuerligt.
Teatern ger även stöd åt länets amatörteaterverksamhet och estetutbildningar, samt agerar som
resurs mot det fria kulturlivet. Dalateatern samverkar med Riksteatern Dalarna kring bland annat
arrangörsutvecklingsfrågor och elevkulturombud. Dalateatern främjar den sceniska dansen
samarbete med lokala, regionala och nationella nätverk. Genom regionalt subventionerade turnéer,
arrangörsnätverk, omvärldsbevakning och särskilda fortbildningsinsatser stimuleras alla länets
kommuner att låta barn och unga möta professionella dansföreställningar. Genom ett starkt
arrangörsnätverk sker ett kunskapsutbyte med särskilt fokus på dansens specifika behov.
Dalateatern har i sin organisation en scenkonstkonsulent som stöder både riksteaterföreningar och
andra lokala arrangörer av professionell teater. Till detta arbete hör samverkan med Riksteatern
Dalarna. Riksteatern Dalarna är ett samverkansorgan för de lokala arrangörsföreningarna. I Dalarna
finns åtta lokala riksteaterföreningar samt ett antal anslutna föreningar och organisationer som alla
arrangerar professionell scenkonst. Under ett verksamhetsår bidrar Riksteatern med
samarbetsparter till ett stort antal turnerande produktioner i de allra flesta av länets kommuner.
Tillsammans ges drygt 100 föreställningar med en publiksiffra på cirka 10 000 personer.
Dalarna har en rik tradition av folkdans. Folkmusikens hus i Rättvik har länsuppdraget att stärka den
sceniska folkdansen i länet. genom att arbeta för att stärka och utveckla folkdansen och -musiken i
dialog med aktörerna, samt arbetar stöttande och konsulterande mot fältet. Region Dalarna är
huvudman för Malungs folkhögskola som i sitt kursutbud har specialiserade kurser inom folklig dans,
som lockar sökande från hela landet.
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På flera platser i länet sätts bygdespel upp sommartid där ensemblen består av både yrkes- och
fritidsverksamma skådespelare.
På gymnasial nivå finns ett fåtal estetiska program med dans- eller teaterinriktning. Däremot saknas
teater- eller danskurser inom högre utbildning och på länets folkhögskolor.
Barn och unga kan på sin fritid dansa, spela teater, revy eller träna cirkus på flera platser i länet.
Oftast sker det i regi av en förening, privat dansstudio, ett studieförbund eller en kommunal
kulturskola,.
Studieförbunden tillsammans med lokala kulturföreningar är viktiga arrangörer av
teaterföreställningar och studiecirklar där deltagarna får spela olika former av teater, diskutera
föreställningar eller förkovra sig inom exempelvis teaterhistoria.
Publika evenemang där musik och pardans står i centrum är många, exempelvis på festivaler för
folkmusik, dansband eller jazz.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Säkerställa tillgången till professionell teater och dans genom att medverka till nya lokaler för
Dalateatern
Dalateaterns lokaler har under flera år lidit av bristande underhåll, trångboddhet och undermåligt
publikt mottagande. Här har en längre tid saknats repetitionslokal, anpassade möteslokaler, förråd
för scenteknik med mera. Dalateaterns utökade regionala uppdrag avseende scenkonstfrämjande
och verksamhetsutveckling av samtida dans har gjort Dalateaterns lokalbehov än mer akut.
Avsaknaden av repetitionslokaler, förråd, fler kontor och förbättrade möteslokaler stoppar upp
produktionstakten och hämmar den potential som finns i de nya uppdrag som givits Dalateatern.
Stärka infrastrukturen för produktionen av teater för barn och unga
Barn och unga i Dalarna ska kunna se och uppleva kvalitativ teater. Därför vill Region Dalarna i dialog
med kommunerna i länet stärka länsteaterns förutsättningar att producera teater för barn och unga.
Strukturen inom området behöver stärkas med bättre produktionsförhållanden, ändamålsenliga
lokaler och få bättre förutsättningar att arbeta med pjäsernas innehåll. Dalateatern behöver
utrymme att växa utanför befintliga lokaler.
Stärka infrastrukturen för dans som konstform
Att skapa en infrastruktur för den samtida sceniska danskonsten i Dalarna är ett långsiktigt arbete
som befinner i en uppbyggnadsfas. Region Dalarna vill fortsätta arbetet med att utveckla och stärka
infrastrukturen för konstformen. Att fler professionella dansföreställningar ska visas i länet och att
dansare och koreografer ska kunna bo och arbeta här.

Region Dalarna vill:
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säkerställa tillgången till professionell scenkonst genom att medverka till nya lokaler för
Dalateatern,
stärka infrastrukturen för produktion och distribution av teater för barn och unga samt
stärka infrastrukturen för dans som konstform.

Musik
Musik är en av de största konst- och underhållningsformerna, ett yrkes-, utbildnings- och
vetenskapsfält samt ett fritidsintresse. Musik av olika genrer har traditionellt en stark ställning i
Dalarna, såväl inom ett välutvecklat civilsamhälle som på professionella institutioner, inom
utbildningssystemet och i frilanssektorn.
Musikområdets infrastruktur
På den producerande sidan finns flera frilansande professionella utövare i länet. På den
distribuerande sidan finns aktörer spridda över hela länet i form av några få skivbolag, några
skivdistributörer och ett fåtal musik- och skivaffärer. På den främjande och förmedlande sidan finns
Svenska kyrkan, arrangörsföreningar inom olika musikgenrer, media, studieförbund och flera stora
festivaler inom bland annat opera, hårdrock, populärmusik, kammarmusik, folkmusik, elektronisk
musik och körsång. Folkets hus och parkers digitala utsändningar av opera på olika platser i Dalarna
är en växande kanal. En scen med konserthuskvaliteter saknas i länet men sommartid kan Dalhalla
erbjuda stora akter, främst inom populärgenren. Magasinet i Falun, som har ett regionalt uppdrag,
presenterar både musik, konst och andra publika arrangemang. Ibland används större sportarenor
för att ta emot populärmusikaliska arrangemang. Musik i Dalarna, Folkmusikens hus, Vattnäs
konsertlada och Dala-Floda operafest är de länskulturinstitutioner som har det regionala
musikuppdraget.
Musik i Dalarna är en stiftelse med Region Dalarna som stiftare. Dalasinfoniettan med 28
heltidsanställda musiker turnerar i hela länet och erbjuder orkesterkonserter, kammarmusikprogram,
skol- och familjekonserter. Unga Musik i Dalarna producerar Dalasinfoniettans konserter för den
unga publiken och erbjuder subventionerade föreställningar med frilansgrupper till alla unga i länet,
från förskola till gymnasium och folkhögskola. Unga Musik i Dalarna leder även olika samarbeten
med länets kulturskolor. Det nationella projektet ”Rösträtt – sång på förskolan” gick Dalarna med i
för ett par år sedan, och projektleds av Unga Musik i Dalarna. Rösträtt-projektet riktar sig till
förskolorna i länet, både barn och pedagoger. Unga Musik i Dalarna driver även musiktävlingen och
mötesplatsen Imagine, såväl på regional som nationell nivå. Projektledare och ansvarig för detta,
sitter även med i styrelsen för den internationella paraplyorganisationen JMI – Jeunesse Musicale
International. Musik i Dalarna är huvudman för den förberedande musikerutbildningen under
Yrkeshögskolan vid Musikkonservatoriet Falun, där Dalasinfoniettan årligen genomför
samarbetskonserter med skolans elever. Sedan 2022 är det regionala resurs- och produktionscentret
Dalapop en ordinarie del av Musik i Dalarnas verksamhet med två anställda verksamhetsledare och
kontor i Borlänge. Dalapop har sedan 2017 bedrivits i projektform och arbetar brett med länets
aktörer inom populärmusik på både den producerande och distribuerande sidan. Dalapop arrangerar
årligen även den regionala musikgalan Dalecarlia Music Awards. Den projektbaserade
Dalasinfoniettans kör är också en del av verksamheten.
Folkmusikens hus i Rättvik är ett regionalt resurs- och kunskapscentrum för folkmusik och dans, med
en verksamhet som även omfattar nationella och internationella aktiviteter. Syftet är att sprida
kunskap och intresse kring området, både som spännande historia och som en kreativ del av nutida
musikliv. Folkmusikens hus drivs som ideell förening med bidrag från stat, region och tio (av femton)
dalakommuner och har ett regionalt musikuppdrag för folk- och världsmusik samt ett nationellt och
regionalt folkbildningsuppdrag för Studieförbundet Bilda. Sedan 2019 har Folkmusikens hus även ett
24

regionalt uppdrag med konstnärligt fokus på folkdansen, i samverkan med Dalateatern.
Verksamheten omfattar turné- och konsertverksamhet, kurser, tillfälliga och fasta utställningar, ett
audiovisuellt arkiv för folkmusik och folkdans och utveckling av databassystem för musik och
dansarkiv. Folkmusikens hus fungerar även som plattform för olika former av samverkan och stöd till
det fria musiklivet, arrangörer och ideellt folkmusikliv. Folkmusikens hus är huvudman för det
internationella folkmusiklägret Ethno och arrangerar Bingsjöstämman tillsammans med Dalarnas
spelmansförbund och Bingsjö by.
Konserthuset Vattnäs Konsertlada ligger i Mora kommun och verksamheten drivs av Stiftelsen
Vattnäs Konsertlada i samarbete med Vattnäs Konsertladas Vänförening. Operaföreställningarna
produceras i samarbete med produktionsbolaget Fal Parsi. Publiken har hittills kunnat njuta av flera
kammaroperor, även världspremiär, och ett stort antal konserter av högsta klass. Verksamhetens
fokus ligger fokus på nyskriven opera som behandlar aktuella samhällsfrågor.
Dala-Floda Operafest startade som ett projekt att föra ut operan till folket – men inte bara till – utan
även ”bland, med och av folket”. Sakta har Operafesten vuxit och flera olika scener och
programpunkter har prövats och oftast förläggs handlingen i operaföreställningarna till ortens
historia. 2012 bildades den ideella föreningen Dala-Floda Operafest.
Musik i Ladan i Uppsälje, Vansbro kommun ingår också bland de operaverksamheter som får bidrag
från Region Dalarna och här framförs opera varje sommar sedan tjugo år tillbaka.
Utbildning inom musikområdet
Genom de kommunala musik- och kulturskolorna, studieförbunden, folkhögskolorna och
musikkonservatoriet finns idag musikutbildningar i Dalarna från nybörjare fram till musikhögskola.
Region Dalarna är huvudman för Musikkonservatoriet Falun som sedan starten 1967 har varit
ledande med sina musikhögskoleförberedande utbildningar inom klassiskt, folkmusik, jazz och
komposition. Idag är gymnasieutbildningen en av få i landet som klassificerats som riksrekryterande
spetsutbildning. Den eftergymnasiala utbildningen bedrivs som en så kallad Konst- och
Kulturutbildning under Myndigheten för Yrkeshögskolan med Musik i Dalarna som huvudman.
Samarbeten sker regelbundet med professionella musiker, till exempel med Dalasinfoniettan eller
med olika folkmusiker. De många offentliga konserter som eleverna genomför varje år är en viktig del
av Dalarnas kulturliv, inte minst de som genomförs tillsammans med Dalasinfoniettan. På samma sätt
som professionella musiker blir goda förebilder för konservatoriets elever blir dessa i sin tur
inspirationskällor för andra unga musikintresserade ungdomar i länet, inte minst genom
konservatoriets flera samarbeten med de kommunala kulturskolorna.
Region Dalarna är också huvudman för Malungs folkhögskola som erbjuder kurser inom folklig
vissång, fiol och dans. Under snart 40 år har skolan, genom sitt utbud av korta och långa kurser inom
folkmusiken, bidragit till genrens bevarande och utveckling. Folkhögskolan har även en bredare
musikprofil inom ramen för Allmän Kurs. På flera av länets andra folkhögskolor finns utbildningar av
musikpedagoger, band- och artistprogram, projektledarutbildning inom musik.
Folkmusikens hus bedriver en omfattande kursverksamhet på folkmusikområdet i samarbete med
Dalarnas spelmansförbund, kultur- och musikskolor samt i sitt folkbildningsuppdrag av
studieförbundet Bilda. Studieförbunden har en mycket bred och omfattande cirkelverksamhet inom
musikområdet.
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Musik kan också studeras på estetiska programmet på sex gymnasieskolor samt på Högskolan
Dalarna som ljudproduktion. Alla kommuner erbjuder dessutom barn undervisning i instrument och
sång inom de kommunala musik- och kulturskolorna.
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER:
Erbjuda konserter i ett konserthus med hög kvalitet och i attraktiva lokaler
Under våren 2020 träffades en överenskommelse mellan Falu kommun och Region Dalarna som
innebär att Kristinehallen skall renoveras och delvis byggas om. Det innebär att salen blir bättre för
både Dalasinfoniettan och dess publik. Salongens kapacitet ökas från dagens 513 till omkring 585
platser. En tillbyggnad kommer innehålla en publikfoajé, kontor och repetitionslokaler, så att
byggnaden kan fungera som hemvist för hela verksamheten. Genom flera förbättringar kommer
salen också i större utsträckning än nu att kunna användas för andra musikaliska evenemang. Region
Dalarna har förbundit sig att stå för hyran för Dalasinfoniettans nyttjande av den nya Kristinehallen,
som beräknas vara klar för inflyttning under planperioden.
Stärka och stödja arrangörsledet för ett rikt musikliv i hela Dalarna
Att stärka och stödja arrangörsledet är ett självklart utvecklingsområde för de regionala
musikverksamheterna. Organisationen har idag etablerade samarbeten med flera arrangörer i länet,
men fler sådana relationer behöver utvecklas. All regional musikverksamhet, behöver i högre grad bli
en angelägenhet för invånare i alla kommuner i Dalarna. Musikuppdraget ska vara brett genremässigt
och bidra till att fler frilansmusiker kan arbeta i länet.
Region Dalarna vill:
•
•

Erbjuda konserter i ett konserthus med hög kvalitet och i attraktiva lokaler
Stärka och stödja arrangörsledet för ett rikt musikliv i hela Dalarna

Bild och form
I bild- och formområdet ingår konst, arkitektur, form och design. Till området räknas till exempel
måleri, teckning, grafik, konsthantverk, foto och skulptur men även mer samtida och
gränsöverskridande uttryck såsom performance, community art och konceptuell konst samt
utformningen och utveckling av produkter, tjänster, processer, byggnader och miljöer. Upplevelser
av och processer med dessa uttryck hjälper oss att reflektera över vår samtid, att samtala om våra
livsvillkor samt att ge oss nya perspektiv i formandet av vårt framtida samhälle.
Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med
omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den
gemensamma miljön.
Bild- och formområdets infrastruktur
Visningsytor, produktionsmöjligheter, samverkansplattformar och stödstrukturer utgör tillsammans
med länets yrkesverksamma och organisationer inom bild- och formområdet, en infrastruktur eller
ett slags tjänstesystem där dessa aktörer och strukturer samspelar med varandra.
Främjandeverksamhet
Region Dalarnas verksamhet Bild och form Dalarna arbetar genom konsulentverksamhet med att
stärka och utveckla bild- och formområdet i länet, både strategiskt och operativt. Utvecklingsfrågor
drivs i samverkan med nationella, regionala och kommunala aktörer samt tillsammans med länets
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främjandeorganisationer Konst i Dalarna, Konstfrämjandet Dalarna och Svensk form Dalarna. Genom
Dalarnas arkitekturråd bedrivs ett sektorsövergripande samverkansarbete för att utveckla våra
gemensamma miljöer med hjälp av konsten, arkitekturen, formen och designen utifrån
politikområdet gestaltad livsmiljö. Genom samverkan i nätverk och dialog med olika bild- och
formaktörer i och utanför länet stärks bild- och formområdet.
Arenor och visningsytor
Nationellt är infrastrukturen för bild- och formområdet svag, vilket även återspeglas i Dalarna.
Ytterligare stabila utgångspunkter för både konstpedagogisk verksamhet och curatoriella satsningar
behövs för att bredda deltagande och inte minst barns och ungas möte med samtidskonst och
form/design.
På Avesta Art samspelar konst med det industrihistoriska kulturarvet i Verket. Den konstbildande
verksamheten är central och ambitionen är att öka förståelsen av samtidskonst, specifikt mot
målgruppen barn och unga. Bild och form Dalarna ansvarar för regionens konstsamling och det
konstnärliga gestaltandet av regionens fastigheter, tex sjukvårdens lokaler, som därigenom blir en
viktig yta för allmänheten att möta konst i vardagen. Bild och form Dalarna och Avesta Art är länets
enda aktörer med ett regionalt uppdrag inom samtidskonsten. I Konsthallen på Dalarnas museum
visas tidvis samtidskonst.
I några av länets kommuner finns etablerade utställningshallar, såsom Konsthallen Meken i
Smedjebacken och konsthallar i Rättviks respektive Mora kulturhus samt Magasinet i Falun.
I flertalet av länets kommuner finns mindre utställningsytor eller gallerier ofta i anslutning till
bibliotek, vilka alla är viktiga arenor för bild- och formområdet. Vid sidan av de offentliga aktörerna
visas bildkonst och form/design av flera privata gallerier, ideella konstföreningar och konstnärsdriva
initiativ. Dalarnas konstförening arrangerar årligen en curerad höstsalong. Svensk Form Dalarna
arrangerar årligen Formveckan som är en viktig plattform för visning av form och design i Dalarna.
Samverkansplattformen Dalarna Art Trail marknadsför årligen länets etablerade konstaktörer.
Förutsättningar professionell produktion inom bild- och formområdet
Tillgång till ändamålsenliga produktionsplatser, arbetslokaler och verktyg samt kollegialt utbyte utgör
viktiga förutsättningar för yrkesmässig produktion. I Dalarna finns flera grafikverkstäder, en
kollektivverkstad för emalj och en för glas. Flertalet verkstäder är konstnärsdrivna med kommunalt
stöd. Ingen av dessa har idag någon anställd personal. Ateljéföreningen Nisserska Huset i Falun
rymmer 14 ateljéer och huserar ett 20-tal bild- och formutövare. Huset ägs av regionen och
ateljéföreningens hyra är subventionerad.
För att stärka strukturerna runt form och design har ett arbete med att bygga upp SPOK Dalarna
påbörjats. Genom arbetet samlas flera viktiga branschaktörer, näringslivsfrämjare, och
utbildningsarrangörer. SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion
som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri.
SPOK vill verka för en utveckling av lokal produktion i hela Sverige och i förlängningen en mer lokal
konsumtion.
Yrkesverksamma inom bild- och formområdet är viktiga aktörer inom kulturella och kreativa näringar
där de ofta utgör den kreativa kärna som är en grundförutsättning för många andra branscher, inte
minst besöksnäringen.
Residens, platsutveckling och konstnärlig mobilitet
Utöver väl fungerande verkstäder stimuleras konstnärlig utveckling och produktion av möjligheter till
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fördjupning och utbyte mellan konstnärer, formgivare och designers på andra platser och i andra
sammanhang. Genom residens och möjligheter till mobilitet etableras också värdefulla band mellan
olika platser, regioner och länder. Detta skapar nya perspektiv på utvecklingen av våra gemensamma
rum. Ett antal aktörer i länet har potential och erfarenhet av att arrangera residens. Bild och form
arrangerar idag inga egna residens och regionala finansieringsmodeller saknas.
Bild och form Dalarna prövade under slutet på föregående planperiod öppnare former för stöd till
yrkesverksamma genom finansiering av hemmaresidens, utvecklingsinsatser för produktionsplatser
och andra stärkande insatser för yrkesverksamma. Erfarenheterna utgör grund för fortsatt utveckling
av stödformer.
Offentlig konst
Region Dalarna ansvarar idag genom verksamheten Bild och form för konstinköp samt förmedlar och
förvaltar Region Dalarnas konstinnehav som består av närmare 21 000 konstverk. Konstsamlingen
finns att uppleva i alla Regionens verksamheter där det vistas personal och besökare, både inomhus
och utomhus. Arbetet i regionens offentliga lokaler sker i tätt samarbete med Regionfastigheter och
konstnärliga gestaltningsprocesser påbörjas i ett tidigt skede i om-, till och nybyggnationer. Konst
tillför en humanistisk, estetisk och poetisk dimension i mötet med betraktaren och lokalen samt har
betydelse för vår hälsa. En ambition med konst i vårdmiljö är att skapa omtanke om patienter och
personal samt bidra till stimulerande och attraktiva miljöer. Digitaliseringen erbjuder flera
utvecklingsmöjligheter för konst i specifika miljöer och en spännande utmaning är att använda digital
teknik som komplement till vårt nuvarande sätt att gestalta miljöer med konst. Bild och form testar
just nu ett nytt sätt att förmedla konst digitalt i patienternas rum. Digitaliseringen har också
betydelse för hur konsten registreras och förvaltas i framtiden.
Kommunerna är viktiga aktörer inom bild- och formområdet. Alla kommuner har egna konstinnehav.
De flesta kommunerna använder en del av byggkostnaderna till konstnärliga gestaltningar vid
nyproduktion.
Dalarnas museum förvaltar en konstsamling med en spets inom grafik och Måendets museum i Säter
har en samling av verk inom kategorin särlingskonst/Art Brut.
Utbildning och kompetensförsörjning
Kulturskolor erbjuder kurser på fritiden för barn och gymnasieskolor har estetiska program för unga.
Dalarnas produktionsplatser ger kurser för professionella konstnärer, hantverkare och designers.
Bild- och formområdet anknyter på många sätt med hemslöjd och hantverk och Dalarna kan erbjuda
kurser drivna av föreningar, rörelser och förbund. Utbildningar inom konst, hantverk och design finns
på Fornby, Mora och Leksands folkhögskolor samt på Sätergläntan. Dessa utbildningar förbereder för
högre studier. På Högskolan Dalarna finns programmen Audiovisuell produktion, grafisk design och
webbutveckling samt bildlärarutbildning. Flera av studieförbunden arrangerar studiecirklar och
kulturprogram inom bild- och formområdet.
Konstpedagogiska insatser och bild- och formupplevelser är en demokratisk rättighet för alla barn
och unga och en förutsättning för att synliggöra möjligheterna att som vuxen kunna verka inom bildoch formområdet.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Stärka förutsättningarna för visning och produktion för konstområdet i Dalarna
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Alla ska ha rätt att ta del av samtidskonst oavsett var man bor och Region Dalarna vill verka för ökad
tillgänglighet av samtidskonst. För att kunna ta del av samtidskonst krävs visningsplatser som
konsthallar och gallerier. Produktionsplatser eller verkstäder är en förutsättning för konstnärer att
producera konst. Region Dalarna ska utveckla ändamålsenliga former för stöd för produktion och
visning.
Utveckla infrastruktur för bild- och formområdet
Form och design har inte alltid setts som ett självklart kulturområde som får offentligt stöd. Eftersom
området är i gränslandet mellan en kulturform som får offentligt stöd och samtidigt har stark
koppling till näringslivet och kulturella och kreativa näringar så är det av vikt att hitta det stöd som är
mest effektivt för området. Region Dalarna utvecklar infrastrukturer i nära samverkan med näringsliv.
Bidra till inkluderande livsmiljöer genom konst, arkitektur, form och design
Konst, arkitektur, form och design har stor betydelse för utveckling av våra livsmiljöer. Väl gestaltade
livsmiljöer bidrar till ekonomiskt, klimatmässigt och socialt hållbara samhällen. Sättet att använda
konst i offentliga rum och vårdmiljöer utvecklas ständigt, även sätt att upphandla och samverka i
byggprocesser kräver nya arbetsmetoder. Dalarnas Arkitekturråd är verkar för utveckling och
kompetensöverföring inom arkitektur, design, form och konst samt hur den byggda miljön ska
användas och utvecklas. Arkitekturrådet består av aktörer från stat, region och kommun samt
föreningar och organisationer. Region Dalarna vill verka för inkluderande livsmiljöer genom konst,
arkitektur, form och design och att genom kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte tillsammans
verka för utveckling.
Utveckla det pedagogiska arbetet
Konstpedagogiska insatser och bild- och formupplevelser är en demokratisk rättighet för alla barn
och unga och en förutsättning för att synliggöra möjligheterna att som vuxen kunna verka inom bildoch formområdet. Region Dalarna utvecklar det pedagogiska fältet för barn och unga och för att med
hjälp av pedagogik öka förståelsen för området konst, form och design.
Region Dalarna vill:





Stärka förutsättningarna för visning och produktion för konstområdet i Dalarna
Utveckla infrastruktur för form, design och arkitekturområdet
Bidra till inkluderande livsmiljöer genom konst, arkitektur, form och design
Utveckla det pedagogiska arbetet

Film och rörlig bild
Film och rörlig bild är ett audiovisuellt område som har en stark tillväxt både vad gäller publik och
produktion över hela världen, inte minst i Sverige. Den rörliga bilden är i stark förändring både hur vi
producerar och konsumerar den. Få om någon annan konstnärsyttring kan mäta sig med dess
förmåga att dokumentera och spegla vår samtid, bygga kulturella identiteter och bidra till det
offentliga samtalet.
Filmområdets infrastruktur
På den producerande sidan återfinns Sveriges Television med SVT Dalarnas regionala nyheter, SVT
Teckenspråks programproduktion för döva samt en del postproduktion av SVT:s övriga utbud. I
Dalarna finns över hundratalet bolag registrerade för filmproduktion och postproduktion, varav
merparten är egenföretagare. Några exempel på uppmärksammade produktioner som spelats in i
Dalarna är Länge leve Bonusfamiljen, Ur spår, Red Dot och Trevligt Folk.
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På den distribuerande sidan finns biografer i fjorton av femton kommuner, alla digitala. Flera aktiva
filmstudior och filmklubbar i länet erbjuder värdefull film som annars bara når storstäderna. I länet
arrangeras några nischade filmfestivaler, såsom Existentiell filmfestival, Japansk filmfestival, Dalarnas
filmfestival, Noomaraton och Hantverksfilmfestival. AV-media i Falun köper in och lånar ut läromedel
i form av film och ljud till kommuner och externa kunder.
På utbildningssidan återfinns Högskolan Dalarna som bedriver en utbildningsverksamhet som
sträcker sig från teoretiska studier av audiovisuella mediers betydelse i dagens samhälle, till praktiskt
arbete inom områdena grafisk design, bild- och ljudproduktion. Det finns flera filmrelaterade
program: Film- och TV-produktion, Filmproduktion för reklam och information, Manus för film och
TV, Audiovisuell produktion samt Magisterprogram i audiovisuella studier. I länets kommuner ingår
film i ett tilltagande antal kulturskolors utbud samt på estetiska programmet på flera gymnasier. Det
tas även många initiativ på kommunal nivå till filmrelaterade projekt i bildningssyfte som vänder sig
till målgruppen barn och unga. Studieförbunden, ofta i samverkan med andra aktörer, håller kurser
och cirklar i filmskapande.
Flera institutioner i länet arbetar med film som kulturhistoria. I Säter finns ett unikt film- och
biografmuseum och i Grängesberg finns ett statligt filmvårdsarkiv som tar emot ickefiktiv film från
föreningar, företag och privatpersoner. Dalarnas museum inventerar, arkiverar och tillgängliggör
smalfilm i länet samt producerar historiska dokumentärer, ofta i samarbete med länets
hembygdsrörelse.
Det regionala uppdraget att främja filmkulturell verksamhet innehas av Film i Dalarna AB, ett bolag
helägt av Region Dalarna. Film i Dalarna AB verkar för ett levande filmlän utifrån den rörliga bilden
som konstart, pedagogiskt verktyg och näring. I uppdraget ingår att främja barn och ungas möjlighet
att uppleva och skapa med rörliga bilder, både i skolan och på fritiden samt utveckla barn och ungas
kritiskt tänkande genom ökad medie- och filmkunnighet. Film i Dalarna AB arrangerar och är
medarrangör till regionala filmfestivaler och filmvisningar samt driver utveckling och frågor som är
kopplade till länets biografer. Film i Dalarna AB:s uppdrag är också att talangutveckla filmare och
skapa förutsättningar för att filmarbetare ska kunna verka och bo i Dalarna genom att stödja filmare
och investera i filmproduktioner med anknytning till länet. Filmområdet är en omfattande kulturell
och kreativ näring och dessutom en stark motor till andra delar av KKN. Ungefär en femtedel av en
långfilms budget går till andra kulturella och kreativa näringar per genomsnittsproduktion. Regionala
filmproduktioner ger därmed anställningsmöjlighet till en stor bredd av lokala kreatörer och
hantverkare.
Till verksamheten hör även att verka för utveckling av infrastrukturen på filmområdet samt
marknadsföring av Dalarna som filmlän och inspelningsplats. Film i Dalarna AB är engagerade i flera
nationella nätverk så som Filmregionerna, Föreningen Film- och mediepedagogik (FOMP), och
Women in film and television Dalarna (Wift).
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Driva utvecklingsfrågor inom filmområdet för barn och unga samt stärka arbetet med media- och
filmkunnigheten i Dalarna
I ett samhälle som alltmer präglas av den tilltagande mängden information genom rörliga bilder ställs
höga krav på den enskilde individen att kunna tillgängliggöra sig kunskap och tillämpa kritiskt
tänkande. I syfte att möta en växande efterfrågan på medie- och informationskunnighet (MIK) har
Dalarna i likhet med många andra regioner behov av att stärka medie-och filmkunnigheten. I dialog
med berörda aktörer i länet vill Region Dalarna därför främja tillkomsten av fler filmpedagogiska
kurser och utbildningar samt stärka lärarnas och pedagogernas kompetens. Region Dalarna vill även
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främja en ökad dialog mellan kulturskolorna i länet samt de aktörer som bedriver fritidsaktiviteter
inom filmområdet för barn och unga.
Främja utvecklingen av Dalarnas biografstruktur samt stärka förutsättningarna för visning och
spridning av värdefull film
Biograferna utgör en viktig roll i den distribuerande infrastrukturen i länet och genom
filmföreningarnas visning av värdefull* film. Region Dalarna vill bidra till att utveckla ytterligare
arrangörskap i syfte att skapa ett breddat och mer tillgängligt filmutbud i regionen.
Flera biografer på mindre orter kämpar dessvärre för sin överlevnad. Region Dalarna ser med oro på
den negativa utvecklingen och vill i dialog med biografägarna och andra visningsaktörer bidra till att
bibehålla och stärka Dalarnas biografstruktur. Detta genom kompetensutveckling, konsultativt stöd,
interregional samverkan och medverkan i nationella nätverk i syfte att driva regionala biografers
frågor och behov.
*Definitionen av värdefull film är att den i hög grad bedöms nå kvalitetskriterierna angelägenhet, originalitet, och hantverksskicklighet.
Källa: Svenska Filminstitutet.

Fortsätta utvecklingen av Dalarna som en attraktiv produktion- och inspelningsplats samt stärka
återväxten av filmskapare i länet
På svensk film skildras inte hela Sverige, utan oftast de regioner som organiserat sig tillräckligt för att
kunna ta emot filminspelningar. Därför har Region Dalarna sedan föregående planperiod inlett en
satsning för att göra Dalarna till en attraktiv region för större film och tv-produktioner. Närvaron av
stora produktioner i regionen har stor betydelse för och skapar synergier mellan barn och ungaområdet, talangutveckling, filmarbetare och visningsområdet.
Positiva följder av en professionell filmproduktion som har sin inspelning i länet är de mervärden som
genereras. Det kan vara intäkter till lokala näringar, att filmproduktionen blir en katalysator till de
kreativa och kulturella näringarna (KKN) och att en inspelning i länet ger en ökad regional
attraktivitet.
Region Dalarna vill fortsätta utveckla denna satsning och arbeta långsiktigt genom att stärka
återväxten av filmskapare i länet och förstärka förutsättningarna för film- och kulturarbetare att
kunna bo och verka i länet.

Region Dalarna vill:
•
•
•

driva utvecklingsfrågor inom filmområdet för barn och unga samt stärka arbetet med media- och
filmkunnigheten i Dalarna
främja utvecklingen av Dalarnas biografstruktur samt stärka förutsättningarna för visning och
spridning av värdefull film
fortsätta utvecklingen av Dalarna som en attraktiv produktion- och inspelningsplats samt stärka
återväxten av filmskapare i länet.

Spelkultur
Spelkultur är ett relativt nytt begrepp. Inom spelkultur ryms bland annat brädspel, cosplay, E-sport,
figurspel, lajv, kortspel, rollspel och TV- och datorspel. Spelkultur angränsar och till vissa delar
överlappar en rad av de befintliga etablerade kulturverksamheterna.
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Utredningen ”Regional spelkultur” (2021) visar att Dalarnas har ett brett utbud av
spelkultursföreningar, studieförbund, utbildningar och företag som är verksamma inom området.
Spelkultur är en stor del av vardagen hos många barn, unga och vuxna.
Region Dalarna vill stärka spelkulturen och under planperioden pröva spelkultur som ett eget
verksamhetsområde. Genom att stärka kompetensen kring spelkultur hos övriga kultur- och
bildningsområden vill Region Dalarna bidra till utveckling av digital delaktighet och digitala
kompetenser och därigenom bidra till ett breddat deltagande, ett brett kulturutbud och en
meningsfull fritid.
Spelkulturens infrastruktur
Spelkultur genomförs till viss utsträckning i organiserad form men en mycket stor del är helt
informellt. De flesta spel- och spelkultursföreningar i Dalarna är medlemmar i det nationella
ungdomsförbundet Sverok och har en stor bredd av spelformer och aktiviteter.
Mora Rollspelsklubb har i 30 år samlat spelkultursintresserade. Föreningen GUSWIL samlar spelare
och arrangerar LAN. Andra föreningar som funnits under flera år med omfattande verksamhet är
Spelföreningen Valkyr i Rättvik, Konfliktspel i Borlänge, Falu Konfliktspel och Lajv- och spelföreningen
Epos i Borlänge.
Flera studieförbund har verksamhet kopplad till spel. Studiefrämjandet har sedan flera år en
verksamhetsutvecklare med särskilt fokus på spel. Studiefrämjandet samverkar med Rättviks
bibliotek kring spelkvällar och med flera föreningar kring spelkonventet ArCon. Två projekt med stöd
från Region Dalarna E-sport som kultur- och verksamhetsform och Under ytan - en lajvsaga har
genomförts under innevarande planperiod av Studiefrämjandet.
Spel som en pedagogisk metod i klassrum förekommer kommunal nivå. Mer specifika satsningar där
spelkulturen är ett bärande element är till exempel Fritidsgården Jippo i Insjön i samarbete med
spelföreningen IGC och Leksands kommun. Samverkan mellan kommun och civilsamhälle finns på
flera håll exempelvis i Rättvik där kommunen samverkar med spelföreningen Valkyr kring
fritidsaktiviteter på Ungdomens hus. Avesta kommun driver sedan 2017 spelkonventet AvestaCon.
Folkbiblioteken har en unik roll bland offentliga aktörer i det att de har både utvecklad verksamhet
inom spel och spelkultur samt upparbetade relationer med föreningslivet. Falu Stadsbibliotek, likt
många andra bibliotek, har under flera år varit en viktig mötesplats för spelkultursintresserade.
Utlåningen av spel både analoga och digitala är stor.
Tensionhusets i Falun är en viktig mötesplats. Här finns yrkeshögskolan PlaygroundSquad (PSQ) som
under 20 år har examinerat över 500 elever inom spelgrafik, spelprogrammering och speldesign. I
huset finns även en spelbutik och ett makerspace. Flera av Faluns föreningar använder lokalerna för
återkommande spelkvällar.
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Pröva spelkultur som ett eget verksamhetsområde
För att stärka kompetensen hos offentliga aktörer, skola och föreningslivet inom spelkultur vill
Region Dalarna utreda och prova Spelkulturen som eget verksamhetsområde.
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Utredningen ”Regional spelkultur” (2021) visar att spelkultur kan vara ett verktyg för att främja ungas
organisering, stärka medie- och informationskunnighet, samt att bredda deltagande och främja
möjligheter till eget skapande. Region Dalarna vill genom att lyfta in spelkultur som eget
verksamhetsområde stödja utvecklingen av föreningar, studieförbund, företag, och utbildningar som
arbetar med spelkultur.
Erbjuda kompetenshöjande insatser för regionens alla verksamhetsområden och Dalarnas
kommuner
Många delar i spelkulturen innehåller kulturuttryck som bildkonst, teater, konsthantverk, musik, film,
författande eller textil-, trä-, och metallslöjd och är genreöverskridande.
Region Dalarna vill erbjuda kompetenshöjande insatser, hitta nya samverkansmöjligheter och öka
samarbetet mellan kulturområden, särskilt genom verksamheter som riktar sig till barn och unga.
Stärka demokratin genom att bidra till barn och ungas organisering
Spelkultur och spelhobbyn är en stor del av barn och ungas vardag. Ofta ger spelkulturen barn och
unga ett socialt sammanhang och möjlighet att ses, utvecklas, och lära tillsammans i grupp.
Genom att stärka dialogen med barn och unga vill Region Dalarna öka barn och ungas reella
inflytande och medbestämmande, stärka demokratin och bidra till barn och ungas organisering.
Region Dalarna vill:




prova spelkultur som eget verksamhetsområde under planperioden,
erbjuda kompetenshöjande insatser för regionens alla verksamhetsområden och Dalarnas
kommuner och
stärka demokratin genom att bidra till barns och ungas organisering

Enskilda arkiv
Arkiven är en outtömlig källa till kunskap om vårt gemensamma kulturarv. Historien kan väckas till liv
genom alla de olika typer av handlingar, så som traditionella arkivhandlingar men även kartor,
ritningar, fotografier och filmer som finns bevarade och förtecknade här. Väl fungerande arkiv är
viktiga för flera grupper i samhället. De gör det möjligt för media och allmänhet att granska den
offentliga makten. Utifrån arkivens källmaterial tar forskare och studenter inom högskola och
akademi fram ny kunskap om samhället. För släkt- och hembygdsforskare kan upptäckterna i arkivet
ge viktiga pusselbitar till berättelsen om den egna individen, familjen eller hemorten.
Arkivsektorn är delad i två delar – offentliga och enskilda arkiv. Den offentliga arkivverksamheten
lyder under offentlighetsprincipen och arkivlagen. Den omfattar statliga myndigheter, kommuner
och region. Hit räknas till exempel Region Dalarnas eget arkiv i Ludvika. Enskilda arkiv är
föreningsarkiv, företagsarkiv, personarkiv, gårdsarkiv med mera. Den regionala kultur- och
bildningsplanen omfattar de enskilda arkiven i länet.
Infrastruktur för de enskilda arkiven
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I Dalarna återfinns enskilda arkiv inom flera verksamheter, exempelvis på företags- och
föreningsarkiv, inom hembygdsrörelsen och på länsmuseet. En del enskilda arkiv kan även ha tagits
emot av de kommunala arkiven och Region Dalarnas arkiv, även om det primärt inte är deras uppgift.
Folkmusikens hus i Rättvik har byggt upp tekniska resurser och hög kompetens inom ljudmigrering,
ljudarkivering och tillgängliggörande av framförallt folkmusik från länet och riket i stort.
I Falun finns tre arkiv samlade under samma tak: Arkivcentrum Dalarna, Dalarnas Folkrörelsearkiv
och Falu kommuns centralarkiv. Arkiven har samma öppettider och delar en gemensamt bemannad
forskarexpedition och en forskarsal. Byggnaden ägs av Arkivcentrum Dalarna, som tack vare det väl
fungerande samarbetet med övriga verksamheter utsågs till Årets arkiv 2014.
Det regionala uppdraget för de enskilda arkiven i länet innehas av Arkivcentrum Dalarna och
Dalarnas Folkrörelsearkiv. Arkivcentrum Dalarna är en ekonomisk förening med uppdrag att driva ett
näringslivsarkiv, främja forskning samt vara ett forum för näringslivshistoria i länet. Medlemmar i den
ekonomiska föreningen är Region Dalarna, Stiftelsen Stora Kopparberget, Dalarnas Folkrörelsearkiv,
Falu kommun, Riksarkivet, Stora Enso AB, Borlänge kommun och Falu Kyrkliga samfällighet. Här
förvaras, vårdas och tillgängliggörs handlingar från företag, organisationer och enskilda med
anknytning till Dalarnas näringsliv. Inom detta område samarbetar man även med andra arkiv inom
länet, och sedan 2017 pågår ett projekt där man ordnar och förtecknar Malung-Sälens kommuns
lokalhistoriska arkiv, där information om bland annat skinnäringen bevaras. Arkivet består för
närvarande av cirka 19 000 hyllmeter handlingar och cirka 55 000 kartor/ritningar. Största arkivet är
från Stora Enso AB, vilket är landets största sammanhållna enskilda företagsarkiv. Stora Ensos arkiv
är av både regionalt, nationellt och internationellt intresse, inte minst avseende Falu koppargruva
och Världsarvet Falun.
Initiativet till att grunda den ideella föreningen Dalarnas Folkrörelsearkiv togs gemensamt av
Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund och Dalarnas Bildningsförbund 1959. Ursprungligen var
arkivet en depå för arbetarrörelsens arkivmaterial. Med tiden kom även andra folkrörelser, så som
nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen, den kooperativa rörelsen och idrottsrörelsen, att deponera sitt
material här. Arkivet är idag politiskt och religiöst oberoende och hyser nästan alla de större
partiernas arkiv. I Dalarnas Folkrörelsearkiv finns arkiv deponerade från samtliga 15 kommuner i
Dalarna. Totalt omfattar materialet mera än 4 300 arkivbildare. Arkivets viktigaste uppgift är att
fortsätta långtidsbevara, vårda och tillgängliggöra det rika kulturhistoriska material som folkrörelseoch föreningslivets organisationer i Dalarna har skapat och fortsätter att skapa. I dag har Dalarnas
Folkrörelsearkiv över 135 medlemsorganisationer som alla valt att bevara sina unika handlingar på
arkivet. Utöver detta finns det även en stor mängd historiskt material från många olika typer av
föreningar som inte längre finns kvar och dessa ägs i dag av Dalarnas Folkrörelsearkiv.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Riktade insatser för digitisering och digitalisering av enskilda arkiv
Större delen av arkivmaterialet hos Arkivcentrum Dalarna och Dalarnas Folkrörelsearkiv är och
förblir, av praktiska skäl, analogt, men det finns ett stort behov av göra angelägna delar av
samlingarna tillgängliga digitalt.
Mängden handlingar som digitiserats i samband med förfrågningar eller utställningar har ökat. Stora
delar av Dalarnas Folkrörelsearkivs fansamlingar har fotograferats och finns tillgängliga i digital form,
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och vissa nyckelvolymer i Arkivcentrum Dalarnas bestånd finns digitsierade i PDF-format.
Verksamheterna fortsätter arbetet med riktade insatser för att digitisera speciellt skört och
efterfrågat material.
Både Arkivcentrum Dalarna och Dalarnas Folkrörelsearkiv har i dagsläget tjänster vigda för
digitalisering av manuella förteckningar. Dessa arbeten kommer att fortgå under överskådlig tid och
leder till en påtaglig förbättring med ökad sökbarhet och tillgänglighet.
Ordnings- och förteckningsarbete är kärnverksamhet för arkiven och att göra bestånd och
förteckningar tillgängliga och sökbara över internet genom Nationell Arkivdatabas (=NAD) är därför
en viktig insats. Verksamheterna kommer därför att sträva efter största möjliga exponering utifrån
sina individuella förutsättningar.
Stora Kopparbergs Bergslags arkivbildning nomineras som världsminne
Grundat 1992, uppmärksammar Unescos Världsminnesprogram det skrivna kulturarvet och bidrar på
så sätt till att stärka yttrandefriheten genom att sprida kunskap och information. Målet med
Världsminnesprogrammet är att öka digitaliseringen och främja bevarandet av arkiv och dokument.
Det finns idag sju världsminnen i Sverige.
Stora Kopparbergs Bergslags arkivbildning utgör den absolut viktigaste kunskapskällan till Falu gruva
och Kopparbergslagen som redan 2001 upptogs på Unescos världsarvslista. Arkivet finns sedan 2014
på Svenska Unescorådets tentativa lista över möjliga framtida världsminnen och Region Dalarna
hoppas att tiden nu är mogen att arkivet förlänas ett internationellt skydd och nomineras till
världsminne.
Region Dalarna vill:

•

prioritera insatser för digitisering och digitalisering av enskilda arkiv och
verka för att Stora Kopparbergs Bergslags arkivbildning nomineras till världsminne

Museer och kulturmiljö
Region Dalarna bidrar till den regionala museiverksamheten och museernas arbete med kulturarvet
och kulturmiljöerna i länet.
Museer brukar beskrivas som institutioner som utan egentligt vinstintresse tjänar samhället och dess
utveckling, som är öppna för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker och visar olika
vittnesbörd om människan och hennes omvärld, så att de kan studeras, utgöra forskningsmaterial
och skapa ett lärande, men också väcka nyfikenhet och förundran och upplevas av den som önskar
göra det.
En kulturmiljö betecknar den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som
därigenom berättar om människors liv. Det kan röra sig om en enskild bebyggelsestruktur eller
lämning, en del av ett landskap eller en hel region. Även immateriella företeelser som ortsnamn och
sägner utgör delar av Dalarnas kulturmiljöer.
Kulturmiljöer har lokala särdrag, men ofta också sådana som är universella. Kulturmiljöerna är en del
av kulturarvet, som är ett bredare begrepp och används inte enbart för föremål, konst, byggnader
och fornlämningar utan också om berättelser, traditioner, musik, namnskick, verksamheter och andra
spår och värden från dagens och tidigare generationer. Kulturarvet fylls ständigt på.
Det levande kulturarvet i Dalarna har sedan nationalromantiken utgjort en viktig komponent i en
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svensk identitet. Det gör också att kulturarvet fått en särskild status i länet. Det nästan allom
närvarande kulturarvet gör att många måste förhålla sig till det, exempelvis genom upplevelser, egna
uttryck, lärande, tolkningar och problematiseringar.
På så sätt präglas också Regionens kulturella karaktär och unicitet, både i egna och andras ögon. Det
kan vara en framgångsfaktor för den regionala utvecklingen på många plan. Därmed blir kulturarvet
en i flera avseende värdefull tillgång för Dalarna och dess invånare som bör vårdas och utvecklas
omsorgsfullt och långsiktigt hållbart.
Kopplingen till hur den regionala museiverksamheten kan bidra till den regionala utvecklingsstrategin
(Dalastrategin 2030) är flera:




Ett klimatsmart Dalarna kan främjas genom att ta tillvara och sprida kunskap om äldre tiders
byggnadsskick och metoder inom jordbruk.
Ett konkurrenskraftigt Dalarna kan främjas genom kulturarvets påverkan på trivsel, nyfikenhet
och attraktionskraft såväl hos invånare (både befintliga, nya och potentiella) som hos besökare –
något som bidrar positivt till både kompetensförsörjning och besöksnäring.
Ett sammanhållet Dalarna kan främjas genom kulturarvets – och särskilt kulturmiljöers – förmåga
att skapa identifikation, igenkännande och relation till det lokala både hos invånare med
långvarig förankring i Dalarna och hos personer som kommit hit senare.

Förutom de nationella kulturpolitiska och regionala målen omfattas kulturarvsområdet även av
nationella kulturmiljömål samt kulturmiljölagen, miljöbalken och museilagen, en lag som särskilt
säkerställer museernas oberoende och frihet.
Infrastruktur inom musei- och kulturmiljöområdet
Museer och kulturmiljöer i Dalarna är väl inventerade och kan summeras i siffror. I länet finns
Världsarvet Falun, som är ett av Sveriges femton objekt på Unescos världsarvslista och en juvel i
museilandskapet, 1 länsmuseum, 2 ekomuseer, 26 konstnärshem eller -museer kopplade till enskilda
konstnärskap, 96 byggnadsminnen, 7 statliga byggnadsminnen och 2 kulturreservat, 3 kommunala
kulturhus, 93 arbetslivsmuseer och ett femtiotal hembygds- och gammelgårdar. Siffrorna visar dels
på kulturarvets storlek och tyngd i länet men vittnar även om sektorns mångfald och uppdelning på
flera små aktörer.
Dalarnas museum är länsmuseum i Dalarna och organiserat i en stiftelse med regionen och Dalarnas
Fornminnes- och Hembygdsförbund som stiftare. Dalarnas museum uppbär det regionala
museiuppdraget och är ett av Sveriges stora kulturhistoriska museum för folkkonst. Här finns en av
Sveriges största samlingar av dalmålningar, folkmusik, dräkter och textilier samt grafik. I museet visas
fasta och tillfälliga utställningar kopplade till såväl aktuella ämnen i samhället som kulturhistoriska
perspektiv. Till utställningsverksamheten finns en bred pedagogisk verksamhet för skola och
allmänhet som bland annat omfattar visningar, föreläsningar, temadagar och olika workshopar.
Dalarnas museum samlar, vårdar, undersöker och visar artefakter, berättelser och kulturmiljöer som
beskriver hur människor i Dalarna har levt, bott, nyttjat och rört sig i landskapet. På så sätt
uppmärksammas och sprids kunskap om kulturlandskapet, de fysiska spåren av människan och
berättelserna över hela Dalarna. Genom kulturmiljövård med arkeologi, byggnadsvård och
hembygdsrörelsen tar museet tillvara kulturlandskapet som en långsiktigt hållbar tillgång för
människors livsmiljöer och identiteter, för besöksnäring och för samhällets utveckling. Dalarnas
museum jobbar i nära samarbete med bland annat kommunerna, skolan, studieförbunden,
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hembygdsrörelsen, hemslöjden och länsstyrelsen samt bistår även lokala museer, i vissa fall även
organisatoriskt.
Regionen är inte bara stiftare till Dalarnas museum utan även huvudman för Måendets museum,
tidigare Mentalvårdsmuseet, som förmedlar och förvaltar psykiatrihistoria utifrån Säters sjukhus
perspektiv och lämnade artefakter och källor. Genom den historien förmedlas också en nationell
kulturhistoria. Mentalvårdsmuseets mål är att öka kunskapen om psykiatrihistorien och psykisk
sjukdom i hela länet och på så sätt motverka eventuell rädsla och känsla av främlingskap inför till
synes avvikande människor och beteenden. Måendets museum har delvis ett nytt uppdrag att även
relatera till psykisk ohälsa idag och då särskilt rikta sig till barn och unga.
För kommunerna i Dalarna är kulturarvet en särskilt viktig fråga, som en del av en lokal identitet i ett
traditionsrikt län. Kommunerna har stora möjligheter att utveckla områden och bebyggelse i
samklang med äldre kulturlandskap och kulturbebyggelse. Kommunerna äger och vårdar ofta
kulturmiljöer samt driver ibland museer och kulturhus i egen regi. De främjar sektorn i olika
omfattning genom att fördela bidrag och stödja föreningar med sin kompetens. Inom
Bergslagsområdet ingår Ludvika och Smedjebackens kommuner, jämte fem kommuner i
Västmanland och två länsmuseer i en formaliserad samverkan i Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen,
som erhåller regionala och kommunala medel för att förmedla Bergslagens industrihistoria på cirka
60 olika besöksmål.
Bland länets många idéburna kulturbärare intar Svenska kyrkan en särskild plats. Kyrkan förvaltar en
viktig del av socknarnas kulturarv genom sina kyrkor med inventarier, varav flera skyddas enligt lag
och omfattas av den kyrkoantikvariska ersättningen. Dalarnas traditioner och folkkultur bärs främst
av enskilda och ideellt föreningsliv. Det är inom folkrörelser som folkmusik, folkdans,
hembygdsrörelse, arbetsmuseer och hemslöjd som medlemmar lägger ner hundratals årsarbetsverk
för att föra länets kulturarv vidare till nya generationer och invånare. Inom museum/kulturmiljö är
det främst Arbetslivsmuseernas samarbetsråd och Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund som
organiserar och stödjer sina medlemsföreningar i Dalarna. Hembygdsförbundet organiserar 91
medlemsföreningar med närmare 21 000 medlemmar. Förbundet främjar hembygdsarbete i
landskapet Dalarna genom medlemsaktiviteter, kunskapsgenerering och -spridning samt genom
utdelning av priser, utmärkelser och projektstöd.
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Bredda och fördjupa kunskap och forskning om Dalarnas kulturarv
Dalarnas museum har omfattande kulturhistoriska och i många fall unika samlingar som inte ställs ut
i de publika museilokalerna. Dessa skatter förvaras i föremålsmagasin. Regionen har beslutat att
investera i nya sådana lokaler i utkanten av Falun för museets räkning. Sett ur ett långsiktigt
perspektiv är det nog den enskilt viktigaste politiska handlingen på det kulturhistoriska området i
Dalarna som har vidtagits under senare år. Med moderna samlingsmagasin sker en avsevärd
kvalitetshöjning och förbättring av förutsättningarna att bevara Dalarnas museums kulturskatter för
eftervärlden. Tillgängligheten kommer att öka och därmed även värdet av museets samlingar, både
genom att förutsättningarna att digitalisera drastiskt förbättras och för att utnyttja samlingarna för
utställningar och forskning/studier. Region Dalarna vill ta till vara möjligheterna som nya
föremålsmagasin för Dalarnas museum erbjuder för att både inom och utanför Dalarnas gränser
bredda och fördjupa kunskap och forskning om Dalarnas kulturarv
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Stärka museernas och kulturarvets roll för skolorna
Kulturmiljö, kulturarv och museer kan i högre omfattning än idag bidra till måluppfyllelse inom
skolan. En stärkt museipedagogik bidrar till att öka barns och elevers kunskaper om så väl den egna
hembygden och landskapet som om nationella och internationella perspektiv. Att skolklasser besöker
museet eller tar det av kulturarvet på plats är minst lika viktigt som att museet blir en resurs i skolan
genom fysiska besök eller tillhandahållet skolmaterial, på papper eller digitalt.
Stärka det regionala perspektivet i utvecklingen av Världsarvet Falun
År 2001 upptogs det industrihistoriska landskapet kring Stora Kopparberget och Falun på Unescos
världsarvslista. Sedan 2019 finns en nationell strategi för världsarven i Sverige där regionerna pekas
ut som viktiga parter och efterfrågas inta en mer aktiv roll i utvecklingen av de 15 världsarven i
Sverige. Genom projektet Stärkta världsarv har Region Dalarna bland annat drivit ett internt arbete
för att bättre kunna möta det lokala världsarvets behov för att på så sätt bidra med sitt regionala
perspektiv i världsarvets utveckling. Arbetet har omfattat dels länskulturinstitutioner som Dalarnas
museum och Arkivcentrum Dalarna, dels förvaltningarna för Kultur- och bildning samt Regional
utveckling. Region Dalarna är adjungerad i det lokala världsarvsrådet.
Region Dalarna vill:




bredda och fördjupa kunskap och forskning om Dalarnas kulturarv,
stärka museernas och kulturarvets roll för skolorna och
stärka det regionala perspektivet i utvecklingen av Världsarvet Falun.

Hemslöjd och hantverk
Hemslöjd är ett levande folkligt kulturarv och en del av länets kulturella identitet. Hemslöjd förenar
nutid och tradition, lokal särprägel med internationella influenser. Slöjdade föremål är präglade av
handens arbete och kunskap om material och teknik. Slöjdens material och hantverksmässiga
tekniker är resurssnåla och har liten påverkan på miljön. Överföring av handens kunskap till yngre
generationer, för bevarande och utveckling av olika slöjdtekniker i framtiden, ligger helt i linje med
Unescos konvention om bevarandet av det immateriella kulturarvet.
Hemslöjdens infrastruktur
Dalarna intar en särställning när man räknar på hur många som ägnar sig åt och livnär sig på slöjd,
hantverk och konsthantverk. Området intar en stark position nationellt inom näring, utbildning och
föreningsliv. Dalarnas slöjd och slöjdare bidrar rikligt med aktiviteter och innehåll till Dalarnas starka
varumärke inom kulturturism.
Dalarnas Hemslöjdsförbund bildat 1937, är den samlande regionala organisationen för länets
hemslöjd och innehar det regionala uppdraget att bedriva hemslöjdsfrämjande verksamhet i Dalarna.
Hemslöjdsförbundet jobbar för att tillvarata, utveckla och förnya slöjden som kultur och näring.
Förbundet har 19 juridiska medlemmar, både ideella och näringsdrivande. Fem av medlemmarna
bedriver butiksverksamhet med försäljning av slöjd och hantverk. Hemslöjdsförbundet är
arbetsgivare åt två hemslöjdskonsulenter vars verksamhet omfattar områdena kulturarv,
kunskapsförmedling och näring. Målgrupper är slöjdare/hantverkare, pedagoger, föreningar och den
slöjdintresserade allmänheten. Barn och unga utgör en prioriterad målgrupp.
Genom att upplysa om slöjdens kunskaper och naturliga material kan hemslöjdsförbundet bidra till
att öka medvetenheten om en hållbar utveckling av samhället. Hållbarhet och mångfald ska
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genomsyra alla led inom hemslöjdens verksamhetsområden. I de lokala hemslöjdsföreningarna
bedrivs en utåtriktad verksamhet i form av kurser, vävstugor och aktivitet för barn. Flera
hemslöjdsföreningar har föremålssamlingar som tillgängliggjorts genom digitalisering.
I Insjön, Leksands kommun, ligger Sätergläntan – Institutet för slöjd och hantverk som är Nordens
centrum för lärande inom slöjd. Här finns yrkesinriktade utbildningar på 1–3 år i smide, trä, vävning
och sömnad där eleverna efter 3 år kan erlägga ett gesällprov. Utbildningarna lockar elever inte bara
från hela Sverige utan även från en rad andra länder. Här finns även distansutbildningar samt korta
kurser i en mängd olika tekniker. Med sin geografiska placering är Sätergläntan även viktig för den
regionala utvecklingen av slöjden.
Dalarnas folkhögskolor har alla någon form av slöjd- eller hantverksutbildning.
Stiftelsen Hantverk och utbildning anordnar utbildningar till hantverkslärling inom ett 80-tal smala
hantverksyrken.
Dalarnas museum samt flera av länets hemslöjds- och hembygdsföreningar har rika samlingar av
föremål inom textil, folkkonst, hemslöjd och hantverk som används till inspiration och kunskapskälla
av slöjdare och utbildningar. I takt med att dessa blir digitaliserade ökar tillgängligheten och
möjligheten att ta del av samlingarna.
På arrangörssidan finns även lokala museer, kulturhus, bibliotek, studieförbund, hemslöjdsföreningar
och hembygdsgårdar. Genom utställningar, workshopar och seminarier bidrar de alla till att sprida
kunskap och inspiration om hemslöjd, hantverk och konsthantverk.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Verka för bevarande av slöjdens och hantverkets immateriella kulturarv
Traditionell hantverkskunskap omfattas av Unescos konvention om skydd av det immateriella
kulturarvet. Med immateriellt kulturarv menas en kunskapstradition som överförs mellan
generationer. I Dalarna finns mycket av den immateriella kunskapen bevarad inom olika
slöjdtekniker, mycket tack vare enskilda initiativ, både ideella och professionella. Men slöjdens tysta
kunskaper förs inte idag naturligt vidare mellan generationer på samma sätt som tidigare. Region
Dalarna vill verka för att bibehålla en hög kunskapsnivå inom slöjd och hantverk och i förlängningen
använda det levande kulturarvet till nyskapande och profilering av Dalarna. Detta skulle kunna ske
genom att säkerställa en hög nivå på de utbildningar som finns i länet samt undersöka behovet av
nya. Andra delar är att arbeta med dokumentation och tillgängliggörande, bygga upp regional
samordning och nätverk för att tillgodose tillgången på material, utrustning och gemensamma
verkstäder, samt möjliggöra fördjupning och forskning inom hantverk och slöjd.
Framhålla slöjdens bidrag till hållbar omställning och uppmuntra till ett ökat återbruk
Hemslöjdens har en naturlig koppling till Agenda 2030 där materialkännedom, vård av föremål och
vikten av närproducerade produkter utgör kärnan av verksamheten. Traditionella slöjdtekniker är
relevanta för ett effektivt nyttjande av naturresurser, kvalitetsmedvetenhet, återvinning och
återbruk samt kan ge utövande slöjdare en viktig roll som inspiratörer och förebilder.
Omställningen till hållbara material och cirkulär ekonomi tillhör hemslöjdens expertkunskap och kan
ske genom att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster, uppmuntra till reparation och
renovering samt fortbilda yrkesverksamma slöjdare i hållbarhetsfrågor.
Region Dalarna vill:
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verka för bevarande av slöjdens och hantverkets immateriella kulturarv samt
framhålla slöjdens bidrag till hållbar omställning.

Bildning
Ett demokratiskt samhälle växer fram där människor förstår och respekterar varandra. Bildning är
den process där människor utvecklar den förmågan. Folkbildning är samlingsnamnet på
bildningsarbetet som i mer än hundra år har samlat människor kring kurser och studiecirklar för
livslångt lärande och kulturutövande. De olika bildningsrörelserna växte fram parallellt med och i
samarbete med de nya folkrörelserna på 1800-talet: nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och
frikyrkorörelsen. Redan från start fanns en stark koppling mellan bildning och demokrati i samband
med att de första folkhögskolorna, biblioteken, föreläsarföreningarna, bildningscirklar samt även
tidskrifter och debattböcker grundades. Inom folkbildningen pågår en ständig utveckling av metoder
och arbetssätt för en modern bildningsverksamhet som följer samhällsutvecklingen. De främsta
aktörerna inom folkbildning är studieförbund och folkhögskolor, som är en egen utbildningsform.
Folkbiblioteken är också en gren på folkbildningsträdet med sitt fria rum för människors
kunskapssökande. Folkbildningen och folkrörelserna hänger tätt samman och har stor betydelse för
civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen.
Att delta i folkbildningsverksamhet är mer än bara kunskapsinhämtning, deltagarna söker sig till
kunskap genom dialog och reflektion. Orden insikt, reflektion och sammanhang återkommer
ofta i definitionen av vad bildning är. Deltagandet är fritt och frivilligt och folkbildningens
förhållningssätt till lärande innebär att deltagarna har stort inflytande över vad och hur de lär sig.
Studiecirklarna och folkhögskolekurserna är anpassade efter deltagarnas förutsättningar och behov.
Folkbildningen erbjuder livslångt lärande och möjlighet för människor att höja sin bildnings- och
utbildningsnivå. Att främja bildning i Dalarna är att ge människor förutsättningar att skaffa sig nya
kunskaper, nya intryck och möjlighet att reflektera över dem tillsammans med andra. Att främja
bildning stärker den sociala sammanhållningen i Dalarna genom att människor som står långt från
arbetsmarknaden eller som inte hittar sin plats i det ordinarie skolsystemet får en möjlighet för en
nystart. Genom att delta på folkhögskolornas yrkesinriktade kurser kan deltagare utmana sig själva
och hitta nya intressen och nya yrken.
Region Dalarna har sedan inträdet i samverkansmodellen 2012 kunnat konstatera att det
kulturpolitiska området stärkts i spåren av en utvecklad dialog med länets kommuner, civilsamhälle
och länskulturinstitutioner. Då regionen år 2016 utvidgade sin regionala kulturplan till att även
omfatta folkbildning var det utifrån övertygelsen att det finns synergieffekter att vinna på ett
liknande arbetssätt med folkbildningen.
Folkbildningen är en gräsrotsrörelse som har en naturlig koppling till den regionala utvecklingen
genom sitt sätt att verka i samhället. Den sociala sammanhållningen i länet stärks genom möjligheten
till ett livslångt lärande och genom att folkbildningen fångar upp individer i utanförskap. Deltagare
inom folkbildningens cirkelverksamhet och folkhögskolekurser får möjlighet att skaffa sig nya
kunskaper och lära sig nya yrken och bidrar således till att skapa ett konkurrenskraftigt Dalarna.
Genom ett aktivt deltagande i klimat- och energifrågor samt ett brett nätverk inom den idéburna
sektorn bidrar även folkbildningen till att uppnå målet om ett klimatsmart Dalarna.
Folkbildningens infrastruktur
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Region Dalarna ger stöd till folkbildningsverksamhet genom verksamhetsbidrag och genom att
studieförbund och rörelsedrivna folkhögskolor kan söka regionala projektmedel. Region Dalarna
stödjer även bildningen genom att driva folkhögskolor i egen regi, ge bidrag till idéburna
organisationer, stimulera till ökad samverkan mellan kommunbiblioteken samt mellan folkbildning
och andra aktörer. Vid sidan av regionen är kommunerna viktiga främjare av folkbildning i egenskap
av huvudman för de lagstadgade folkbiblioteken och som bidragsgivare till studieförbunden och de
rörelsedrivna folkhögskolorna.
Dalarnas bildningsförbund är länets gemensamma samverkansorgan och paraplyorganisation för
folkbildning. De har som grund att gemensamt dra nytta av varandras kunskaper och lära sig saker
tillsammans samt vara den samlingspunkt dit alla kan vända sig med frågor om folkbildning och
samhällslösningar. Utbildning och bildning utgör de självklara byggstenarna för bildningsförbundet.
Folkbildning är en stor kulturbärare och länskulturinstitutionerna är alla viktiga samarbetsparter för
folkhögskolor och studieförbund. Högre utbildning och forskning är en viktig aktör som genom olika
forskningsprojekt bidrar till ökad kunskap både om och inom folkrörelser och föreningsliv.
I Dalarna finns sju folkhögskolor och elva studieförbund.
Regionens tre folkhögskolor
Fornby folkhögskola är belägen i Borlänge sedan 1877 och numera finns även två filialer i Falun, i
centrum och i Vassbo. Fornby driver ett demokratiarbete för folkhälsa genom livslångt lärande samt
engagemang och delaktighet i samhälle och kultur. Kursutbudet omfattar allmänna
behörighetsgivande kurser, fritidsledarutbildning, hjärnskadekurs, konst- och textilkurser samt
studieförberedande kurs. De flesta kurser hålls på plats på Fornby men som komplement finns även
kurser med fjärrstudier eller distansstudier. Årligen arrangeras en sommarkursvecka med inriktning
mot måleri, keramik, broderi, träslöjd med mera samt korta kurser i samverkan med olika föreningar.
Fornbys internat och lokaler används även för konferensverksamhet, främst Region Dalarnas interna
konferenser och utbildningar.
Malungs folkhögskola startade 1909 i tingshuset Malung, med den nybildade Västerdalarnas
folkhögskoleförening som huvudman. Den bestod av Transtrand, Lima, Malung och Äppelbo socknar.
Skolan har för närvarande allmän kurs med temainriktning, yrkesutbildning – personlig assistent, kurs
för personer med intellektuell funktionsnedsättning, profilkurser inom friluftsliv-fjälledarefäbodskötsel, hantverk - textil, smide, skinn, folkmusik - fiol, folklig sång och dans. En återkommande
kurs är ”Lev billigt – må bra” som är helt på distans med fokus på privatekonomi med kopplingen till
kost och mående. Andra återkommande kurser är exempelvis konstkurser, kurs för att lära sig
Malungsmål samt kurs i samarbete med Svenska institutet för utländska universitetsstudenter som
läser svenska. För övrigt har skolan en variation av sommar- och kortkurser samt uppdragsutbildning,
konferensverksamhet och festivalarrangemang. Med förankring i skolans nuvarande profiler och
lokalsamhället verkar skolan för bildning, fortbildning och kompetensförsörjning i ett lokalt, regionalt
och nationellt perspektiv. Friskvård, i vid mening, är skolans signum.
Mora folkhögskola är en anrik skola grundad under namnet Skeriol av konstnären Anders Zorn 1907 i
syfte att ge bygdens ungdomar möjlighet till utbildning. Kursutbudet har varierat under åren i
enlighet med medborgarnas behov och omvärldens förändringar. Idag är skolan ett centrum för
utbildning, folkbildning och kulturverksamhet i norra Dalarna med verksamhet både på Skeriol i Mora
och i Skattungbyn i Orsa kommun. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i form av allmän kurs och
särskilda kurser inom skolans profilområden: natur, miljö, hälsa och skapande i ett hållbarhets- och
helhetsperspektiv. Dessutom anordnar folkhögskolan distanskurser och korta kurser samt arrangerar
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öppen avgiftsfri verksamhet mot allmänheten i form av bildnings- och kulturprogram. Med avstamp i
ett gediget kulturarv utvecklar folkhögskolan angelägna och moderna former för livslångt lärande
och är föregångare inom ekologisk odling och självhushållning likväl som inom digital delaktighet.

De fyra rörelsedrivna skolorna i Dalarna
Brunnsviks folkhögskola med huvudsäte i Borlänge grundades 1906 av Landsorganisationen, LO, och
Kooperativa förbundet och blev därmed Sveriges första rörelsedrivna skola. Skolan bedriver kurser
som ska ge människor möjligheter till att läsa in behörighet för vidare studier. Det genomförs
utbildningar, dels på samhällsuppdrag, som har till syfte att leda till fortsatta studier, arbete, språkoch samhällskunskaper för olika prioriterade grupper, dels profilerade utbildningar tillsammans med
huvudmännens organisationer. Skolan driver och utvecklar dessutom musiklinjen Creative Music i
Borlänge. Brunnsvik arbetar aktivt med att utveckla nya utbildningar, som bygger på skolans idé och
profil, folkbildning och pedagogik, stärker demokratin och ger stöd till folkrörelseutveckling.
Huvudman är ABF-förbundet tillsammans med LO.
Leksands folkhögskola har sedan 1953 bedrivit utbildningar, främst inom hantverkssektorn. Idag finns
utbildningar inom keramik, metall och bokbinderi. Här finns också en utbildning inom design och
kreativt entreprenörskap. Allmän kurs har inriktningarna Grund, Personlig utveckling, Estetisk och
Kreativ e-sport. Skolan bedriver också studiemotiverande folkhögskolekurser tillsammans med
Arbetsförmedlingen. På sommaren fylls anläggningen av deltagare på en mängd sommarkurser och
den nya mötesplatsen Wallénhallen har blivit ett fint tillskott till verksamheten. Huvudman är
Stiftelsen hantverk & utbildning.
Sjöviks folkhögskola ligger i Folkärna, Avesta kommun. Verksamheten kan delas upp i
folkhögskoleverksamhet, korta kurser och uppdrag samt sommarverksamhet och övrig
folkhögskoleverksamhet. Sjövik erbjuder utbildningar i såväl allmänna ämnen som musik, textil,
friluftsliv, timring och kurser för ungdomar med funktionsnedsättning. Huvudman är
Equmeniakyrkan och Sjöviks kamratförbund.
Västanviks folkhögskola i Leksand erbjuder en studiemiljö där alla använder teckenspråk. Skolan står
på tre ben: folkbildning, uppdragsutbildningar samt mottagande av döva asylsökande. Skolans
målgrupper är döva, hörselskadade, personer med dövblindhet och hörande deltagare som vill
studera och komplettera sina tidigare studier eller skaffa sig en yrkesutbildning. Bland annat är
skolan en av de tre folkhögskolor som utbildar teckenspråkstolkar- och dövblindtolkar i samarbete
med Myndigheten för Yrkeshögskolan. Skolan är godkänd av Skolverket att bedriva SFI för döva och
har undervisning i både Leksand och Stockholm. Skolan har också vecko- och helgkurser. På
sommaren har skolan olika läger, kurser och konferenser. Sveriges Dövas Riksförbund är skolans
huvudman.
Elva studieförbund med verksamhet i Dalarna
Arbetarnas bildningsförbund, ABF, består av 59 medlemsorganisationer och 54 organisationer med
samarbetsavtal. ABF är partipolitiskt obundet, men dess värderingar sammanfaller med
arbetarrörelsens. Grundarna är Socialdemokraterna, LO och Konsumentkooperationen. ABF är
organiserat i ett daladistrikt med sex lokalkontor.
Folkuniversitetet drivs i stiftelseform med säte i fem orter i landet. I stiftelsernas styrelser sitter
representanter från universiteten, studentkårerna och Folkuniversitetsföreningen. Studieförbundet
är partipolitiskt obundet och fristående från religiösa och fackliga intressen. Dalarnas län ingår jämte
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Uppsala, Västmanland, Örebro och Gävleborgs län, i Region Mitt med säte i Uppsala och ett
lokalkontor i Falun.
Ibn Rushd är partipolitiskt obunden och verkar utifrån muslimska värderingar. Studieförbundet har
fokus på tro, rättigheter och mångfald. I Ibn Rushd Mitt, med distriktskansli i Borlänge, ingår
Dalarnas, Södermanland, Västmanland och Örebro län.
Kulturens bildningsverksamhet är partipolitiskt och religiöst obundet med mottot Av kulturutövare –
för kulturutövare. Kulturens bidrar till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.
Målgruppen är utövare av kultur i hela landet som söker lärande och utveckling i folkbildningens
anda, inklusive nya utövare. Dalarna ingår i Region Mitt. Alla regioner delar på ett nationellt kansli.
Medborgarskolan har en humanistisk värdegrund och är partipolitiskt och religiöst obunden. Region
Mitt med kontor i Falun och Ludvika omfattar Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands
län.
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, är ett partipolitiskt obundet och religiöst neutralt
studieförbund. NBVs idégrund bygger på nykterhet, demokrati och föreningsliv. NBVs vision är
”Befriande möten som bildar ett klartänkt Sverige”. Dalarna ingår i NBV Mitt, en region tillsammans
med Örebro, Västmanlands och Uppsala län.
Sensus studieförbund lyfter fram livsfrågor, rättighetsfrågor och hållbarhetsfrågor. Sensus är
partipolitiskt obundet och resultatet av en sammanslagning av Svenska kyrkans och KFUK/KFUMs
studieförbund samt Tjänstemännens Bildningsverksamhet. Dalarna tillhör region Svealand som har
tre kontor i länet. Sensus är också huvudman för Rättighets Centrum Dalarna.
Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund med en särskild inriktning
mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. I Distrikt Mitt ingår Dalarnas, Gävleborgs
Jämtlands län. Det finns fyra lokalkontor i länet.
Studieförbundet Bilda är sprunget ur frikyrkorörelsen och är en ideell och partipolitiskt obunden
organisation. I Bilda Mitt ingår Dalarnas, Jämtlands , Gävleborgs samt delar av Västernorrlands län.
Det finns fyra lokalkontor i länet.
Studieförbundet Vuxenskolan förenar landsbygdsrörelse och en liberal idétradition i samma
studieförbund. Individens rätt att få vara en aktiv samhällsmedborgare, närvaro i hela landet och
lokal utvecklingskraft är viktiga utgångspunkter för verksamheten. Vuxenskolan Dalarna är en
avdelning med nio kontor.
RF (Riksidrottsförbundet) SISU är idrottens studie- och utbildningsorganisation och ska verka för att
bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning. SISU är organiserat i ett daladistrikt
med kontor i Falun. Eftersom SISU mottar statsbidrag utanför Folkbildningsrådet ger Region Dalarna
SISU bidrag som en ideell idéburen organisation och inte som studieförbund.

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Folkbildningen verksamhetsområden har ett brett spann. Kultur, rättighetsfrågor, hälsa, hållbarhet,
tillgänglighet och digitalisering är några exempel på vad folkbildningen arbetar med dagligen,
tillsammans med sina medlemsorganisationer. Dialogen mellan Region Dalarna, kommuner och
folkbildningen under framtagandet av en ny kultur- och bildningsplan har kännetecknats av öppenhet
och engagemang att diskutera de regionala prioriteringarna i Dalarna, samtidigt efterfrågar
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folkbildningen en mer stadigvarande samverkan med regionala aktörer i länet och att folkbildningens
kompetens tas till vara även när det inte är kris. Under 2021 har folkbildningens
samlingsorganisation, Dalarnas bildningsförbund tagit fram en ny organisationsstruktur. Genom ny
organisation, tydliga roller och mandat representerar Dalarnas bildningsförbund
folkbildningsgemensamma frågor med en starkare röst på kommunal, regional och nationell nivå.
Den nya organisationen öppnar upp för ökad samverkan med interna och externa parter och skapar
nya kontaktytor. Under planperioden vill Region Dalarna stärka sin samverkan med Dalarnas
Bildningsförbund och tillsammans identifiera samverkansområden.
I dialog med kommuner och folkbildningens representanter har Region Dalarna har definierat
följande utvecklingsområden för folkbildningen:
Stärka samverkan med Dalarnas Bildningsförbund och identifiera samverkansområden
Region Dalarna vill stärka sin samverkan med Dalarnas Bildningsförbund och identifiera
samverkansområden. En ökad samverkan mellan Region Dalarna och Dalarnas Bildningsförbund
stärker kultur- och bildningsområdet och bidrar till att hållbarhetsmålen inom den regionala
utvecklingsstrategin uppnås.
Skapa förutsättningar och anordna yrkesutbildningar inom bristyrken och språk
Folkhögskolor i hela Sverige genomför yrkesutbildningar inom bristyrken och språk. Region Dalarna
vill genom samverkan med andra förvaltningar skapa förutsättningar och anordna yrkesutbildningar
inom bristyrken och språk inom Region Dalarnas folkhögskolor.
Utreda införandet av idéburet offentligt partnerskap med folkbildningen inom Region Dalarna
Idéburna organisationer har ett stort ansvar i att möta förändringar och utmaningar i samhället och
har ofta särskilda kunskaper som är viktiga för den offentliga sektorn. Ett sätt att ta tillvara denna
kompetens är att ingå ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP) där kompetens inom den
offentliga och den idéburna sektorn kompletterar varandra. Ett IOP-avtal sträcker sig ofta över mer
än ett år och har som syfte att uppnå ett visst samhälleligt mål. För att möta utmaningar inom kulturoch bildningsområdet vill Region Dalarna utreda behoven och förutsättningarna för att ingå i IOPavtal med folkbildningen.

Region Dalarna vill:
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stärka samverkan med Dalarnas Bildningsförbund och identifiera samverkansområden,
skapa förutsättningar och anordna yrkesutbildningar inom bristyrken och språk inom Region
Dalarnas folkhögskolor samt
utreda införandet av idéburet offentligt partnerskap med folkbildningen inom Region Dalarna

Yttrande
2022-05-23
Kultur- och fritidsförvaltningen
Linda Örneblad
linda.orneblad@malung-salen.se
0280-18301
KFN/2022:

Remissvar över regional Kultur och bildningsplan i Dalarna
2023-2026
Beskrivning av ärendet
Landstinget Dalarna har det regionala uppdraget inom områdena kultur- och bildning. År
2012 gick Region Dalarna in i den så kallade kultursamverkansmodellen och tog över
ansvaret för att fördela den samlade regionala och statliga finansieringen till regional
kulturverksamhet. Den regionala kultur- och bildningsplanen är det dokument som beskriver
de politiska ambitionerna för den regionala kultur- och bildningsverksamheten. Dalarna har
tidigare haft tre kulturplaner under perioden, 2013-2015, 2016-2018 och en kultur- och
bildningsplan för åren 2018-2022. Den nya kultur och bildningsplanen kommer att omfatta de
fyra åren 2023-2026.
Planen 2023-2026 innehåller visionen ”Kulturen i Dalarna lyfter Sverige och kulturen i
världen lyfter Dalarna” Region Dalarna har det regionala uppdraget inom områdena kultur
och bildning. De strategiska ramarna för den regionala kulturpolitiken består av Dalastrategin
2030 och regionplan 2022-2024 samt de nationella kulturpolitiska målen och Riksdagens mål
för folkbildningspolitiken.
För att uppnå målen ska kulturpolitiken:
Främja allas möjlighet till kulturupplevelse, bildning och till att utvecklas sina skapande
förmågor,
Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan,
Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Alla kommuner i Dalarna inbjuds att senast den 20 juni lämna synpunkter på förslaget till
regional kultur- och bildningsplan Dalarna 2023-2026.

Yttrande
Malung-Sälens kommun finner att den regionala Kultur- och bildningsplanen Dalarna 20232026 är heltäckande och väl genomarbetad. Det finns dock alltid skäl att påminna om att det
är viktigt att kulturen kommer ut till medborgarna i hela länet. Även om utvecklingen de
senaste åren har varit i positiv riktning behöver detta fortsätta och gärna utvecklas ännu mer
framöver.

Nedan några synpunkter och kommentarer

- Remisstiden är alldeles för kort.

- Kommunen skulle gärna se ett bredare genreutbud från Musik i Dalarna.
- På s. 6, stycke 6 anges att man två gånger per år bjuder in cheferna för länskulturen,
landstingets skolor samt kommunernas kulturförvaltningar till en regional kulturdialog. Förra
året anordnades även en dag där man bjöd in länets kulturpolitiker och alla länsinstitutioner
presenterade sin verksamhet och vad man satsade på just nu. Malung-Sälens kommun
skulle gärna se en fortsättning på detta eftersom det gagnar alla inom kultursektorn om även
politikerna får möjlighet att möta de institutioner som tjänstemän samarbetar med. MalungSälens kommun föreslår därför att man skriver in i planen att en sådan dag (oavsett formatet)
genomförs varje år.
- På s 10, stycke 6 beskrivs behovet av fler insatser för unga vuxna vilket Malung-Sälens
kommun uppskattar att man uppmärksammat denna grupp då den ofta förbises.
- På s 13, stycke 4. Malung-Sälen önskar en skriftlig återrapportering hur regionens
verksamheter nått ut. Det vill säga statistik över vilka föreställningar och ungefär
besöksantal, vilka föreningar man samarbetat med och dess effekt. Förvaltningen har fått ett
första utkast från regionen under mandatperioden, på en sammanställning och vill se liknade
rapporter. Bakgrunden till önskemålet är att på ett enkelt sätt kommunicera hur våra
gemensamma skattemedel används inom kulturområdet.
- På s 13, stycke 6 önskar Malung-Sälens kommun en tydligare skrivning av vilka
institutioner eller verksamheter som avses. Avser man de kommuner som har fasta platser
för institutioner eller de kommuner som mottagare av aktiviteter?
- På s 16, stycke 2. Det borde finnas förtydligande runt andra former än dans- och
teatergrupper, när det gäller fleråriga stöd till fria grupper. Som det är formulerat nu upplevs
det något begränsande.
Yttrandet skickas till
Region Dalarna Kultur- och bildning
kultur@ltdalarna.se (ange Kultur- och bildningsplan KBN 2022/34 i rubriken)

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Socialnämndens arbetsutskott

2022-05-18

§ 82
Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och
Nära vård i Dalarna 2022-2030 (SN/2022:161)
Arbetsutskottets förslag till socialnämnden
1. Anta länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och
Nära vård i Dalarna 2022-2030.
2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående huvudmän
fattar likalydande beslut.
3. Överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.
Beskrivning av ärendet
En länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region
Dalarna och Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, delmål
och färdplan och utgör ett styrdokument för att stödja samverkan på den
lokala och regionala nivån i omställningen till en god och nära vård i
Dalarna. Strategin utgör en grund för det lokala arbetet med framtagande
av lokala planer för god och nära vård. Strategins giltighetstid löper 202207-01 till och med 2030-01-01. Arbetet med strategin har letts av en
styrgrupp bestående av chefsrepresentanter från regionens och
kommunernas hälso- och sjukvård. Styrgruppen har arbetat på uppdrag
från Välfärdsrådet och Länsnätverket för förvaltningschefer
(Länschefsnätverket).
Beslutsunderlag
Missiv Strategi god och nära vård dalarna
Länsgemensam strategi för god och nära vård i Dalarna
Minnesanteckningar Välfärdsrådet Region Dalarna
Underlag för rekommendation Länsgemensam strategi för god och nära
vård Dalarna
Dagens sammanträde
Ordförande samt socialchefen redogör för ärendet. Ordförande finner att
arbetsutskottet överlämnar ärende vidare till socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar ärendet slutgiltigt.
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Socialförvaltningen
Marie Olsson
marie.olsson@malung-salen.se
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Anta länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära
vård i Dalarna 2022-2030.
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående huvudmän fattar
likalydande beslut.
Beskrivning av ärendet
En länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region
Dalarna och Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, delmål
och färdplan och utgör ett styrdokument för att stödja samverkan på den
lokala och regionala nivån i omställningen till en god och nära vård i Dalarna.
Strategin utgör en grund för det lokala arbetet med framtagande av lokala
planer för god och nära vård. Strategins giltighetstid löper 2022-07-01 till och
med 2030-01-01. Arbetet med strategin har letts av en styrgrupp bestående
av chefsrepresentanter från regionens och kommunernas hälso- och
sjukvård. Styrgruppen har arbetat på uppdrag från Välfärdsrådet och
Länsnätverket för förvaltningschefer (Länschefsnätverket).
Beslutsunderlag
Missiv Strategi god och nära vård dalarna
Länsgemensam strategi för god och nära vård i Dalarna
Minnesanteckningar Välfärdsrådet Region Dalarna
Underlag för rekommendation Länsgemensam strategi för god och nära vård
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Förord
Omställningen till en God och nära vård pågår runt om i
Sverige, och även här i Dalarna pågår en resa tillsammans
inom regionens och kommunernas hälso-och sjukvård. Den
goda och nära vården behöver växa fram i samverkan
utifrån lokala och regionala behov och förutsättningar för
att säkerställa att rätt vård ges samordnat vid rätt tidpunkt
och på rätt plats. Utgångspunkten ska alltid vara den bästa
tillgängliga kunskapen för den enskilda individens behov
– vården ska vara designad för och tillsammans med
invånarna den är till för.
Ett viktigt steg i detta arbete är denna gemensamma
strategi som är framtagen i bred samverkan mellan Region
Dalarna och kommunerna i Dalarna.
Strategiarbetet har varit en resa där utmaningar har vänts
till möjligheter. Tillsammans har vi verkat för att skapa goda
förutsättningar så att alla Dalarnas invånare ska uppleva
att vården finns nära genom hela livet och att vi alla
arbetar för detta gemensamt tillsammans.
Omställningen handlar både om vård, omsorg samt hälsa.
Men navet är primärvården som samspelar både med all
övrig hälso-och sjukvård och med socialtjänsten. Arbetet
framåt handlar om att driva en omställning i komplexitet.
Bara för att det är komplext betyder det inte att det är
omöjligt. Men det betyder att det är extra viktigt med:
1) en systemledning som driver arbetet och fattar
nödvändiga beslut, 2) en tydlig och enkel målbild som
visar riktningen, 3) ett aktivt implementeringsarbete, 4)
en systematisk och gemensam uppföljning samt analys
som visar att länet är på rätt väg. Denna strategi beskriver
dessa olika delar som är viktiga på vår fortsatta resa
tillsammans.

Färdplanen berättar för oss hur länet tillsammans, både
lokalt och regionalt, ska ta oss till målbilden och följa
upp arbetet. Färdplanen blir därmed kartan för vår
gemensamma resa.
De fem delmålen stämmer väl in på målet
”Ett sammanhållet Dalarna” i den nyligen antagna
Dalastrategin 2030, vars prioriteringar bland annat är att
verka för ökad tillgänglighet till vård och omsorg, stärka
digital delaktighet, verka för ökad jämlikhet och jämställdhet
samt verka för god och förbättrad hälsa.
En bra samverkan har växt fram i strategiarbetet och för
att lyckas med att driva omställningen framåt är det ännu
viktigare att nu fortsätta denna samverkan med varandra
och att följa de enkla samverkansprinciper som finns
beskrivna i strategin.
Gemensamt tillsammans fortsätter vår resa mot God och
nära vård i hela Dalarna oavsett vem du är och var du bor.
Sofia Jarl
Ordförande Välfärdsrådet
Åsa Bergkvist
Vice ordförande Välfärdsrådet

Vår gemensamma målbild för vår färd är:
Nära genom hela livet – gemensamt
tillsammans.
För att kunna följa färden har målbilden brutits ner i fem
delmål:
Nära för mig - Nära för alla - Nära i hela
Dalarna - Nära mellan oss - Nära till hälsa
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Inledning
God och nära vård i hela Sverige
Just nu pågår en stor omställning av svensk hälso- och
sjukvård. Hälso- och sjukvården ska vara effektiv
och av hög kvalitet samt stärka hälsan och möta vår
demografiska utveckling och invånarnas behov. För att
fortsätta göra detta på ett bättre sätt krävs en omfattande
omställning och en resursförskjutning i hela vårdkedjan
mot en God och nära vård.
Svensk hälso- och sjukvård ska vara likvärdig,
personcentrerad och tillhandahållas på lika villkor till
hela befolkningen. Men vården når inte alltid upp till
detta. Det finns därför behov av att skapa en närmare,
mer jämlik, jämställd och tillgänglig vård i hela landet
som bättre motsvarar behoven som enskilda kvinnor
och män, flickor och pojkar samt personer av annan
könsidentitet har.1
Omställningen till en God och nära vård pågår runt
om i Sverige på både lokal, regional och nationell
nivå. Arbetet ligger i linje med WHO:s mål att
åstadkomma allmän hälso- och sjukvård (Universal
Health Coverage, UHC) runtom i världen samt
genomförande av FN:s Agenda 2030 och de globala
målen för hållbar utveckling. En grundförutsättning
är att hälso- och sjukvården, i både region och
kommun, är baserad på bästa tillgängliga kunskap.
Hälso- och sjukvården innefattar både primärvård
i regionen och kommunal regi, specialiserad och
högspecialiserad vård, tandvård, medicinsk diagnostik
samt rehabilitering och habilitering. För att nå önskad
utveckling behöver stat, regioner och kommuner
arbeta tillsammans i samma riktning.

1

Syftet med omställningen är att utveckla den
svenska hälso- och sjukvården till en samordnad
välfungerad helhet som tar utgångspunkt i den
enskildes individuella behov, preferenser och
förutsättningar för medskapande. Individens hela
livssituation ska beaktas oavsett vem du är och
var du bor. Det gäller oavsett om du är barn eller
ungdom, mitt i livet eller äldre, samt om du söker
hjälp för fysisk eller psykisk ohälsa.

Primärvården som nav där
individen är kärnan
Omställningen handlar inte om en ny
benämning på dagens primärvård eller en
ny organisationsform eller vårdnivå. Men det
berör hela hälso-och sjukvårdssystemet med
primärvården som nav och individen är kärnan.
Det handlar om ett nytt förhållningssätt, en
gemensam fokusförflyttning, där samordningen,
samarbetet och samverkan mellan regioner och
kommuner är avgörande. Basen och navet för
vården ska vara primärvården, som utförs av
såväl regioner, kommuner som privata utförare.
Primärvården ska finnas nära invånarna och
ha goda möjligheter att arbeta främjande,
förebyggande och proaktivt. Utgångspunkten ska
alltid vara individens behov och vården ska vara
utformad för och tillsammans med den individ som
den är till för. Kärnan i den goda och nära vården
är därmed ett personcentrerat arbetssätt. Det
innebär att se, involvera och anpassa insatserna
efter vad som är viktigt för varje enskild individ.

Nästan alla invånare definierar sig som de juridiska könen kvinna eller man, men det är samtidigt viktigt att inkludera de invånare som
identifierar sig på annat sätt. Begreppet personer av annan könsidentitet används i Regeringens proposition 2019/20:164 Inriktningen för
en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform. Diskrimineringsgrunderna är också viktiga i arbetet för likvärdighet: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. Läs mer
om jämställdhet, jämlikhet och diskriminering inom vård i SKR:s (O)jämställdhet i hälsa och vård - en genusmedicinsk kunskapsöversikt.
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Det nationella målet med omställningen av hälsooch sjukvården är att patienten får en god, nära och
samordnad vård av hög kvalitét som stärker hälsan och
förebygger fysisk och psykisk ohälsa. Genom att patienten
är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser
kan ett mer samhällsekonomiskt, effektivt och långsiktigt
hållbart hälso- och sjukvårdssystem skapas. För att lyckas
behöver det personcentrerade angreppssättet genomsyra
samspelet mellan primärvården och den specialiserade
vården både på och utanför sjukhusen.

Primärvården i region och kommun behöver också
samspela med övrig hälso-och sjukvård, den
kommunala omsorgen och socialtjänsten, samt
andra intressenter som behövs utifrån individens
perspektiv. Det kan handla om skola, elevhälsa,
ungdomsmottagningar, företagshälsovård, och
civilsamhället men även statliga myndigheter. Med
den fysiska och psykiska hälsan i fokus behöver
primärvården och folkhälsoarbetet också ske i nära
samverkan med varandra (se bild nedan).

Bild 1 - Källa: SKR
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Förändrade arbetssätt för att
driva omställningen
Omställningen handlar om att ett förändrat sätt att arbeta
med både hälsa, vård och omsorg. Utifrån primärvården
som nav i omställningen behöver verksamheterna arbeta
med att bygga upp kontinuiteten, det vill säga det som
främjar relationer, tillit och bidrar till ökad trygghet och
tillgänglighet för befolkningen. I praktiken kan det handla
om kortare väntetider och minskade köer som ger fler
individer vård i rätt tid. En stärkt kontinuitet kan även
underlätta för att individerna att lyfta frågor som kan
vara svåra, såsom våld i nära relationer, hedersrelaterat
våld och förtryck, skadligt bruk och beroende (missbruk),
begynnande psykisk ohälsa eller suicidtankar.
En ökad tillgänglighet är centralt för omställningen och
avser bland annat ett gott och inkluderande bemötande,
men även geografisk närhet, öppettider som är anpassade
efter människors behov, ökad digital vård och digitala
lösningar för kontakter med vården. Det kan också handla
om anpassningar av den fysiska miljön, information och
kommunikation. Den närmaste vården är den vård som
individen kan ge sig själv – egenvården. Kommuner och
regioner ska ge goda förutsättningar för att möjliggöra
egenvård för kvinnor, män, flickor och pojkar samt
personer med annan könsidentitet.

Rätt kompetens hos medarbetarna är en grundläggande
förutsättning för att hälso- och sjukvården ska fungera väl.
Att medarbetarna trivs och vill utbilda sig för att arbeta
och stanna kvar i vården är därför grundläggande. I
omställningsarbetet är det därför också viktigt att verka för
att nyttja medarbetarnas kompetens på ett så optimalt sätt
som möjligt och för att skapa en god arbetsmiljö.
Ny teknik och digitalisering är andra viktiga verktyg som
kan bidra till omställningen. Digitaliseringen är viktig för
att ändra beteenden, nå målen om kvalitet och effektivitet,
men även för att tillgodose individers behov och
förväntningar på nya sätt. Genom att använda teknikens
möjligheter kan tid frigöras till det som teknik inte kan
ersätta – de nära mötena mellan människor.
Samverkan och samordning är avgörande mellan såväl
verksamheterna inom regionen och inom kommunerna
liksom mellan regionen och kommunerna samt med andra
aktörer. Samverkan mellan kommun och region är särskilt
viktigt för de individer som har komplexa behov och
behöver samordnade insatser och/eller kan ha svårt att
föra sin egen talan, till exempel multisjuka, sköra äldre,
personer med samsjuklighet, våldsutsatta med flera.
Samverkan och samordning kan säkerställa att individer
inte riskerar att ”falla mellan stolarna” och att individerna
upplever en välfungerande helhet.
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Sveriges kommuner och regioner (SKR)
beskriver omställningsarbetet som en
fokusförflyttning. Omställningen till God och
nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt
där det sker en förflyttning i sättet att arbeta
tillsammans för regionen och kommunerna.
Detta beskrivs som ett paradigmskifte av den
svenska hälso- och sjukvården.
Fokusförflyttningen beskrivs av
SKR enligt följande;
Fokus på person och relation
Från fokus på organisation till fokus på person
och relation.
• Utgå från patientens/brukarens
individuella förutsättningar, förmågor och
behov och bidra till trygghet.
• Utgå från att relationer är centrala för
kvalitet och effektivitet.
Samordning utifrån personens fokus
Från isolerade vård- och omsorgsinsatser till
samordning utifrån personens fokus.
• Utgå från det bästa för patienten/brukaren
i hela vård- och omsorgsprocessen.
• Främja gemensamt ansvarstagande och
tillit.
• Skapa förutsättningar för jämlik vård och
omsorg.
Aktiv medskapare
Från invånare och patienter/brukare som
passiva mottagare till aktiva medskapare.
• Skapa tillsammans med invånare,
patienter och brukare.
Proaktiv och hälsofrämjande
Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande.
• Hälsofrämjande, förebyggande och
proaktiva insatser är det mest hållbara
arbetssättet.
• Skapa förutsättningar för självständighet
och livskvalitet.
• Skapa förutsättningar för jämlik hälsa.

8
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Bilder - Källa: SKR

Fokusförflyttning inom
fyra viktiga områden

Bild 2 - Källa: SKR

Ny struktur och kultur
tillsammans
Den goda och nära vården med fokus på ett nytt hälso-och sjukvårdssystem där primärvården utgör navet,
innehåller alltså hela eller delar av många verksamheter i
regionen och kommunerna och inkluderar samtidigt samverkan mellan dessa verksamheter (se bild 1). Det är därför
avgörande för utvecklingen hur väl länet tillsammans förmår att överbrygga hinder och skapa en samordnad vård
för alla våra olika invånare. Omställningen handlar därför
både om att utveckla en ny struktur och en ny kultur utifrån
ett förändrat förhållningssätt. För att göra denna förflyttning behöver nya och förändrade arbetssätt utvecklas och
implementeras. Och allt detta tillsammans i samverkan.

där det finns många olika perspektiv och en hög grad av
ömsesidiga beroenden2. Det innebär att det sällan går att
planera exakt hur processen ska gå till och arbetet kommer
vara oförutsägbart och dynamiskt. I omställningen till God
och nära vård kan det därför vara värdefullt att tillsammans försöka sortera vad som är enkelt, komplicerat och
komplext för att lyckas i omställningen. Att det här handlar
om komplexitet innebär inte att det är omöjligt. Men det
är viktigt att det finns en systemledning som styr och leder
helheten. Det bör finnas en tydlig och enkel målbild som
visar riktningen, ett aktivt implementeringsarbete och en
systematisk uppföljning som visar att vi är på rätt väg.

Att driva omställningen i en så stor verksamhet, dessutom
på ett nytt och utvecklat sätt, där varje individmöte är unikt
– är att driva en omställning i komplexitet. Komplexitet
kan definieras som en situation, fråga eller organisation

Det är viktigt att den goda och nära vården växer fram
utifrån lokala och regionala behov och förutsättningar.
Detta för att säkerställa att rätt vård ges samordnat vid rätt
tidpunkt och på rätt plats.

2

Klara Palmberg Broryd – Komplexitet – Enklare navigerat, bättre hanterat: så driver du utveckling i komplexa system, 2021 s.20-21.
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Dalarnas strategi:
Målbild och färdplan
Denna länsgemensamma strategi med målbild och
färdplan utgör ett styrdokument för att stödja den lokala
och regionala nivån, i samverkan mellan Region Dalarna
och Dalarnas 15 kommuner, i omställningen till en
God och nära vård i Dalarna. Strategin är framtagen
i bred samverkan mellan region och kommun av både
tjänstepersoner och förtroendevalda (se avsnitt –
Framtagandet av strategin).
Strategin utgör vidare en grund för det lokala arbetet med
framtagande av lokala planer för God och nära vård. I
praktiken kan dessa sägas utgöra konkreta aktivitetsplaner
som beskriver hur samverkansarbetet bedrivs på den
lokala nivån. De lokala planerna kan liknas vid de lokala
samverkansöverenskommelser (LÖK) som tas fram utifrån
de regionala samverkansöverenskommelserna (RÖK)
som styrdokument för Dalarnas kommuner och Region
Dalarna3.
Arbetet på lokal nivå bör anpassas utifrån de specifika
förutsättningarna och behoven, men genom att ta
sin utgångspunkt i den regionalt framtagna strategin
säkerställs förutsättningarna för att invånarna i länet ges
en likvärdig och jämlik vård, men även omsorg och hälsa.
I första hand berör denna strategi samverkan mellan
primärvården i Region Dalarna och länets kommuner,
men dessa behöver också samspela med all övrig hälsooch sjukvård, kommunal omsorg samt socialtjänst och
inkluderas i ett bredare folkhälsoarbete. Även andra
aktörer inom vård, omsorg samt hälsa kan komma att
involveras utifrån lokala förutsättningar (som beskrivs i
inledningen – se bild 1).

3

4
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Systemledning i Dalarna
Samverkan mellan Region Dalarna och länets kommuner
utgör en central omständighet för att nå omställningen till
en God och nära vård. Utifrån ett invånarperspektiv är
gränsdragningen mellan regionens och kommunernas
olika verksamheter, uppdrag, ansvarsfördelning,
styrningsmodeller med mera inte så viktig. Det som bör
eftersträvas är snarare en helhet som tydligt åskådliggör
och möter invånarnas alla behov av vård och omsorg.
För att åstadkomma detta krävs en organisering som
kan styra och leda helheten i länet. Det som kan kallas
för ett läns systemledning för God och nära vård. Som
systemledning ansvarar man för hela omställningens
implementering, resultat, uppföljning och utveckling.
Systemledningen ska inte styra arbetssätt, vad och hur
saker görs, i andras organisationer. Utifrån omställningen
till god och nära vård bör en systemledning bestå av ytterst
ansvariga politiker och tjänstepersoner för socialtjänst
och hälso- och sjukvård, samt även andra ansvariga
förtroendevalda och tjänstepersoner i ledande ställning
inom organisationerna.4
I Dalarna finns en upparbetad samverkansstruktur
mellan kommunerna och regionen där representanter
för socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården
möts regelbundet . Grupperingarna finns inom den
regionala samverkans – och stödstrukturen i länet
(RSS). Välfärdsrådet är ett politiskt samverkansorgan
där förtroendevalda från kommunerna och regionen
möts. Kommunernas ledamöter utgörs av ordförande
i socialnämnd eller motsvarande nämnd. Regionens
ledamöter utgörs av presidiet i hälso- och sjukvårdsnämnd.

Tre av de regionala samverkansöverenskommelserna är lagstadgade (enligt SoL och HSL), dessa rör personer med psykisk funktionsnedsättning, personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar
samt barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.
Att driva omställningen till Nära vård - Handbok om att hantera komplexa system, Sveriges Kommuner och Regioner, 2020, s.24-26

Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030

På tjänstenivå möts länets högsta chefsledning från
socialtjänst och hälso- och sjukvård i Länsnätverket för
förvaltningschefer (”Länschefsnätverket”).
Regionens och kommunernas allra högsta ledning
möts också i etablerade samverkansforum.
Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) består
av 21 ledamöter (och 21 ersättare). Regionens
ledamöter består av regionstyrelsens och regional
utvecklingsnämnds presidier och kommunernas
ledamöter består av kommunstyrelsens ordförande
i varje kommun. Länets kommundirektörer
och regiondirektör möts i vad som benämns
Kommundirektörsnätverket.

För att skapa en helhet som leder omställningen behöver
alla dessa grupperingar samverka i olika konstellationer
och olika sammanhang för att driva implementering,
gemensamma mål samt att följa upp och reflektera över
hur omställningen fortskrider över tid.

Strategi bestående av två delar målbild och färdplan
Strategin är uppdelad i två delar, den första delen rör
målbild, delmål och enkla principer för samverkan och den
andra delen utgörs av en färdplan. Färdplanen beskriver
på ett övergripande sätt hur mål och delmål kan uppnås.
Tillsammans utgör detta Dalarnas strategi för att nå
omställningen till God och nära vård.
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Målbild och delmål
Dalarnas Målbild är:
Nära genom hela livet – gemensamt
tillsammans
Ytterst sett handlar det om att gemensamt tillsammans
i länet, utifrån bästa tillgängliga kunskap, utveckla en
behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen
vårdkedja av hög kvalitet för alla olika grupper av kvinnor
och män, flickor och pojkar och personer med annan
könsidentitet. Utgångspunkten är individens behov genom
hela livet – från det ofödda barnet, genom hela livet, till
livets absoluta slutskede.
För att lyckas med omställningen till en God och nära
vård i Dalarna är målbilden nedbruten till fem delmål
som hjälper oss att följa omställningsresan i regionen och
i länets kommuner. De olika delmålen är nära kopplade
till fokusförflyttningens fyra områden - Fokus på person
och relation, Samordning utifrån personens fokus, Aktiv
medskapare, och Proaktiv och hälsofrämjande.

De fem delmålen är:
1. Nära för mig
2. Nära för alla
3. Nära i hela Dalarna
4. Nära mellan oss
5. Nära till hälsa

God och nära vård i Dalarna
Nära till hälsa

Nära för mig

Nära för alla

Nära mellan oss

Region
Dalarna

Nära i hela Dalarna
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1. Nära för mig
Nära för mig – alla invånare i Dalarna ska bli
bemötta med respekt samt tilltro och ska uppleva
utökade möjligheter till medskapande och delaktighet utifrån sin förmåga och sina behov.

Invånarna i Dalarna ska uppleva att det är lätt att
nå rätt vårdinstans, att kontaktvägarna in i vården är
tydliga och enkla. Invånarna ska, i sin vård, känna tillit,
trygghet och delaktighet, utifrån sina egna förmågor
och behov. Invånarna ska också vara medskapare,
uppleva att de blir sedda och lyssnade på samt blir
bemötta med respekt och tilltro.

2. Nära för alla
Nära för alla – en mer tillgänglig, jämställd och
jämlik vård för barn och unga, för dig mitt i livet och
för dig som är äldre.

Invånarna i Dalarna ska uppleva att vården är
sammanhållen och likvärdig oavsett kön, ålder och annan
bakgrund och oavsett vårdbehov (både fysiskt och psykiskt).
Vården är likvärdig och jämlik utifrån att personalen arbetar
olika utifrån vem individen är. Det ska upplevas att Region
Dalarna och länets kommuner samverkar och samordnar
sitt arbete för att öka tillgängligheten och hitta den bästa
helhetslösningen för varje individ.

3. Nära i hela Dalarna
Nära i hela Dalarna – en mer likvärdig tillgång
till personcentrerad vård i hela länet oavsett var
individerna bor med hjälp av nya och utvecklade
lösningar som gagnar individerna.

Invånarna i Dalarna ska uppleva att den goda och nära
vården finns tillgänglig när och där individen behöver den
och att den är personcentrerad. Invånarna ska uppleva att
regionen och kommunerna samarbetar och samverkar för
att ge vården på rätt nivå och med rätt stöd i förhållande
till behov och närhet, med fysiska, mobila och/eller
digitala lösningar som gagnar invånarna i hela länet.
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4. Nära mellan oss

5. Nära till hälsa

Nära mellan oss – stärkt samverkan inom
och mellan länets kommuner och Region Dalarna
som präglas av tillit och prestigelöshet för
invånarnas bästa.

Invånarna i Dalarna ska uppleva att vården är samordnad
och därmed ges i en väl fungerande helhet. Invånarna
ska uppleva att regionen och kommunerna tillsammans
och även med andra relevanta aktörer planerar och
samordnar de insatser som ska ges. Detta sker i en
bra dialog och med respekt, utifrån invånarnas behov,
preferenser och förmåga. Medarbetarna i kommunerna
och Region Dalarna ska uppleva att samverkan baseras
på tillit och prestigelöshet på ett gränsöverskridande och
relationsskapande sätt (se även avsnitt enkla principerna
för samverkan).
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Nära till hälsa– ett mer hälsofrämjande och
förebyggande arbete i Dalarna utifrån var
varje enskild individ befinner sig i livet.

Invånarna i Dalarna ska uppleva att alla verksamheter
tillsammans och gemensamt, i länets kommuner och Region
Dalarna, arbetar förebyggande och hälsofrämjande för
att skapa en god hälsa hos alla invånare. Det är viktigt
att hela människan blir sedd både fysiskt, psykiskt, socialt
och kulturellt. Invånarna ska även uppleva att stöd ges
till egenvårdsaktiviteter genom en samverkan med övriga
civilsamhällets olika aktörer.
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Enkla principer för samverkan
Samverkan är avgörande för att gemensamt skapa en
bra samordnad helhetslösning . Det är inte alltid helt
tydligt vem som har ansvar för vad och ofta går ansvaren
ihop och är gemensamma. Därför måste kommunen och
regionen i samverkan skapa en bra helhetslösning för den
enskilda individen utifrån dennes behov.
I denna strategi definieras samverkan enligt följande:
”Samverkan: en process som är ämnad att skapa nytänkande, nytt agerande, ny förståelse och nytt lärande
i en specifik fråga. Samverkan innebär ett gemensamt

agerande och gemensam handling”.5 För att lyckas i
samverkan i omställningsarbetet i Dalarna har följande
enkla principer för en god samverkanskultur tagits fram
gemensamt i strategiarbetet:

• Vi utgår ifrån individernas olika behov
och bjuder in till delaktighet.
• Vi lyssnar på varandra.
• Vi är prestigelösa och visar tillit till
varandra.
• Vi är modiga och vågar ta beslut.
• Vi lär av varandra och reflekterar
tillsammans.

Region
Dalarna
ÄLVDALEN
ORSA

RÄTTVIK
MORA
MALUNG-SÄLEN
FALUN

LEKSAND

VANSBRO

GAGNEF

BORLÄNGE
SÄTER

HEDEMORA
AVESTA

LUDVIKA
SMEDJEBACKEN

5

Partnerskapet som verkar inom kunskapsstyrningsfrågor för socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård använder denna definition.
Läs mer om Partnerskapet på SKR:s hemsida. Källa citat: Bottheim, K. & Zingmark, A. (u.å.). Samverkansmodellen – en modell för att leda
samverkan strategiskt. Länka Consulting.
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Färdplan för en God och
nära vård i Dalarna
Färdplanen berättar för oss hur vi tillsammans i samverkan,
både lokalt och regionalt, ska ta oss till målbilden.
Färdplanen blir därmed kartan för vår gemensamma
resa. Färdplanen innehåller en övergripande beskrivning
av implementering, det lokala samverkansarbetet, en
regional handlingsplan (årlig eller över fler år) med olika

prioriteringar i samverkan samt årlig uppföljning (nyckeltal,
aktiviteter, självskattning). Färdplanen beskriver vidare olika
regionala stödverktyg som regional årsrapport, samt länets
systemledning. Detta kan ses som en process som också bidrar
till viktiga vägval och prioriteringar i omställningsarbetet på
både lokal och regional nivå, se bild nedan:

För att uppnå målbilden för den goda och nära vården i
Dalarna behöver nya arbetssätt utvecklas och börja testas
– arbetet behöver göras annorlunda för att det ska bli en
omställning. Arbetet behöver ske runt om i länet i både
regionen och kommunerna, både lokalt och regionalt, i
samverkan och enskilt.

prioriteringar över tid, tas en regional handlingsplan
fram som revideras och följs upp årligen. Planen, som
beslutas av systemledningen i länet (se nedan), kan
t.ex. innefatta olika prioriteringar i samverkan som t.ex.
målområden, målgrupper och aktiviteter. Den regionala
planen ska bidra till omställningen som helhet, i både
region och kommun, och främja att en jämlik och
likvärdig omställning sker geografiskt för invånarna i
Dalarna.

För att stärka det regionala samverkansarbetet i
omställningen och fatta beslut om viktiga vägval och

16
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Det lokala samverkansarbetet beskrivs i lokala planer för
God och nära vård. Att ta fram dessa kan sägas vara det
första steget i implementeringsprocessen av strategin. I
de lokala planerna beskrivs alltså vilka aktiviteter som ska
göras i samverkan och hur dessa ska mätas och följas upp
(se avsnitt Årlig uppföljning).
Uppföljning av omställningsarbetet är viktigt och
säkerställer en förflyttning i rätt riktning. Uppföljning är
därmed också en viktig drivkraft i implementeringen av
strategin.
Det handlar alltså om att systematiskt följa upp och
reflektera över arbetet på olika sätt. Detta för att skapa
underlag för prioriteringar och fatta nödvändiga beslut
till den regionala planen (se ovan), men uppföljningen
behöver också ske på lokal nivå. Sammantaget är
uppföljning också viktigt för att skapa engagemang för att
driva omställningen på olika nivåer inom verksamheterna.

Implementeringsprocessen för
God och Nära vård i Dalarna
Omställningsarbetet för att uppnå målet, en God och
nära vård, sker över tid, i en implementeringsprocess,
vilket förutsätter olika implementeringsstrategier och ett
systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning och analys.
Vad är implementering? En samsyn kring det är inte alltid
självklar, men blir nödvändig för att gemensamt kunna ta
sig framåt i processen.
”Implementering avser de tillvägagångssätt som används
för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet.
Implementering säkerställer att metoderna används så som
det var avsett och sker med varaktighet.”6
Med andra ord handlar det om att med hjälp av olika
implementeringsstrategier stötta/underlätta ett införande
av något nytt, i det här fallet God och nära vård, så att
det nya tillämpas i det dagliga arbetet på ett sådant sätt
som det var tänkt och så att tillämpningen håller i sig över
tid. Implementeringsstrategierna behöver anpassas till de
specifika mottagarna och kontexten kan handla om att på
olika sätt stärka kunskapen och kompetensen (veta), öka
förståelsen och motivationen (vilja) samt förutsättningarna

6
7
8
9

och möjligheterna (kunna) att genomföra omställning för
God och nära vård.7
Implementeringsprocessen behöver därför vara
genomtänkt och ha ett strukturerat upplägg. Upplägget
behöver också innefatta både kort- och långsiktiga
implementeringsstrategier eftersom förändring ofta
tar tid och det då blir viktigt att ”hålla i och hålla ut”.
Både strategier för att ”komma igång” och för att
vidmakthålla det nya på lång sikt behöver finnas i
implementeringsarbetet.8
Implementeringsstrategierna för arbetet med God och
nära vård kan behöva se olika ut hos olika aktörer, på
olika nivåer i en organisation etcetera och ansvaret för
implementeringen behöver ligga på olika verksamhetsoch ledningsnivåer och också på politisk nivå.
En avgörande förutsättning för en lyckad implementering
av strategin med målbild och färdplan är att
implementeringen sker i samverkan mellan Region Dalarna
och kommunerna. Att implementera i samverkan och i
komplexa system ter sig särskilt utmanande. Det blir därför
viktigt att säkerställa att alla/hela systemet är på väg åt
samma håll och att förutsättningar finns för att var och en
utifrån sitt perspektiv ska kunna ta avstamp och hitta kraft i
den gemensamma regionala målbilden.9

Lokal plan för God och nära vård
och stöd i framtagande
Dalarnas femton kommuner har alla skilda förutsättningar,
behov (både gällande kompetens och utveckling), resurser
och samverkansformer. Det är därför viktigt att de enskilda
kommunerna och Region Dalarnas verksamheter inom
varje kommun, tillsammans, formulerar hur de vill arbeta i
omställningsarbetet – förslagsvis inom ramen för en skriftlig
lokal plan.

Implementering – Kunskapsguiden.se
Källa: Folkhälsoguiden, Region Stockholm - https://www.folkhalsoguiden.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/centrum-for-epidemiologi-och-samhallsmedicin/folkhalsoguiden/implementering-och-utvardering/arbetshafte-metodstod-200113.pdf
Om implementering (socialstyrelsen.se), Från nyhet till vardagsnytta. Om implementeringens mödosamma konst. (folkhalsomyndigheten.se)
Att driva omställningen till Nära vård - Handbok om att hantera komplexa system, Sveriges Kommuner och Regioner, 2020.
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Syftet med en lokal plan för God och nära vård är
att omsätta den regionala strategin med målbild och
färdplan i praktiken på lokal nivå. Den lokala planen
ska tas fram i en gemensam process av regionens och
kommunens primärvård, i den enskilda kommunen
utifrån den lokala kontexten samt förutsättningarna
för samverkan med fler aktörer. Som lyfts tidigare är
samspelet med andra delar av hälso- och sjukvården
och socialtjänsten viktigt liksom det bredare
folkhälsoarbetet, men hur det organiseras beslutas
lokalt. Det är också möjligt att ta fram en gemensam
lokal plan tillsammans mellan flera kommuner.

Årlig uppföljning

För att den lokala planen ska vara användbar är det
viktigt att den är så konkret som möjligt och tydligt
beskriver hur omställningsarbetet ska bedrivas i
praktiken i samverkan (vilka aktiviteter, när, hur, av vem
och hur det följs upp). Med fördel kopplas den lokala
planen till ordinarie arbete med verksamhetsplaner och
uppföljning eller i andra styrdokument.

1. Nyckeltal
2. Självskattning
3. Aktiviteter

Tips: Ett stöd i arbetet att ta fram den
lokala planen är SKR:s skrift Att driva
omställningen till Nära vård - Handbok
om att hantera komplexa system.
Handboken syftar till att ge både
kunskap, inspiration och vägledning
i omställningsarbetet och riktar sig
till personer med ansvar att leda och
driva omställningsarbetet regionalt
eller lokalt. Handboken innehåller olika
delar där del 1 och 2 har varit ett viktigt
stöd i arbetet med att ta fram Dalarnas
målbild. Del 3 fokuserar däremot mer på
färdplanen och kan därför vara ett stöd
i arbetet med lokala planer även framåt
(del 3 med tillhörande frågor 11 till 24).

Resultat behöver följas upp och analyseras systematiskt
för att verksamheterna ska kunna förändra och förbättra
arbetet. Uppföljning och analys ska ske på både lokal
och regional nivå. Eftersom omställningen rör både
struktur och kultur kommer flera redskap att användas för
att följa helheten, dessa kommer under arbetets gång att
vidareutvecklas.
Uppföljningen av God och nära vård i region och kommuner
kommer ske på tre sätt:

De lokala planerna kommer även att samlas in på regional
nivå i syfte att skapa lärande och för uppföljning.
1. Nyckeltal
En uppföljning av omställningen till
God och nära vård i Dalarna genom
nyckeltal är nödvändig. Detta för att
veta att rätt saker görs vid rätt tillfälle
och ger den effekt som önskas i både
Region Dalarna och länets kommuner i relation till vad som
sker i andra regioner och kommuner i landet.
Nyckeltal på både lokal och regional nivå behöver analyseras så att de viktigaste avvikelserna identifieras, både
positiva och negativa, och så att orsakerna till avvikelserna
kan analyseras och slutsatser dras.
En utmaning är att dagens befintliga mått i form av nyckeltal
som följs på nationell nivå och samlas in lokalt och regionalt
är anpassade efter gårdagens vård och inte den vård som
ska utvecklas i omställningen. Det pågår därför ett nationellt
arbete och på Sveriges kommuner och regioner (SKR) med
att ta fram nya kvalitetssäkrade mått som kan följa omställningsarbetet och bidra med jämförelser mellan län. Under
varje delmål beskrivs därför nyckeltal som i nuläget används
i uppföljningsarbetet (se Bilaga 1 Nyckeltal).10
För att belysa effekterna av omställningen hos olika grupper av
kvinnor/flickor och män/pojkar samt personer av annan könsidentitet och för att främja jämställdhet och jämlikhet är analyser
av könsuppdelad individbaserad statistik avgörande.

10
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Samtliga nyckeltal samlas redan in och finns att tillgå i databasen Kolada och via Socialstyrelsen.
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2. Självskattning
För att komplettera
nyckeltalen är ett
annat verktyg i
uppföljningsarbetet en
”självskattning” (exempel på utformning ges
nedan). I en självskattning tas ställning till hur väl
ett antal påståenden stämmer in på den egna
verksamheten. Utifrån svaren får verksamheten
”poäng” som indikerar styrkor och utmaningar
i omställningsarbetet. Förutom att ge en
nulägesbild kan självskattningen även användas
för att mäta utveckling över tid genom att den
genomförs kontinuerligt. I den regionala analysen
(som nämns nedan) redovisas länets genomförda
självskattningar som möjliggör jämförelser mellan
verksamheter, så kallad benchmarking.

Självskattning

3. Aktiviteter
Det sista verktyget är att följa det som görs i
form av aktiviteter och vad det leder till. Vid
uppföljning och analys av aktiviteterna får
verksamheterna i kommunerna och regionen
reda på hur omställningsarbetet går både i strukturellt och
kulturellt avseende.
Exempel på frågor som kan ställas är:
• Vilka aktiviteter har genomförts och vilka resultat har
uppnåtts?
• Reflektion kring lärdomar och vad som
varit framgångsfaktorer och utmaningar i
omställningsarbetet?
• Bedömning av hur arbetet fortgår med att nå delmål
och målbild?

Resultat

Nära för mig – Vi arbetar för att alla invånare
i Dalarna ska bli bemötta med respekt samt tilltro
och ska uppleva möjligheter till medskapande och
delaktighet utifrån sin förmåga och sina behov.
Nära för alla – Vi arbetar för en tillgänglig,
jämställd och jämlik vård för barn och unga, för dig
mitt i livet och för dig som är äldre.
Nära i hela Dalarna – Vi arbetar för en likvärdig tillgång till personcentrerad vård i hela länet
oavsett var individerna bor med hjälp av nya och
utvecklade lösningar som gagnar individerna.
Nära mellan oss - Vi arbetar för stärkt samverkan inom och mellan länets kommuner och Region
Dalarna som präglas av tillit och prestigelöshet för
invånarnas bästa.
Nära till hälsa – Vi arbetar hälsofrämjande och
förebyggande i Dalarna utifrån var varje enskild
individ befinner sig i livet.
Version 1.
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Regionalt stöd
Ett regionalt stöd i omställningsarbetet är en av flera
viktiga förutsättningar för att lyckas i länet som helhet.
Det kan bidra med ett helhetsperspektiv på omställningen
avseende framgångar och utmaningar, sprida goda
resultat och skapa stabilitet över tid. Det regionala stödet
ska följa och stötta länets arbete i samverkan och bidra
till utveckling, reflektion och lärande. Region Dalarna och
den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) ger
ett övergripande stöd för omställningsarbetet på regional
nivå med fokus på implementering och uppföljning. För
att stötta samverkansarbetet mellan region och kommun
att ta fram lokala planer, kan även stöd ges till ett antal
gemensamma arbeten (piloter) som senare kan spridas till
fler i länet.

20

Det lokala arbetet, som sker med stöd av de lokala
planerna, kommer följas upp på regional nivå utifrån
ovanstående tre uppföljningsmått. På så vis erhålls en
heltäckande bild över hur omställningen fortgår ute i länet.
Årligen kommer en regional redovisning att sammanställas
som beskriver omställningen till God och nära vård i
Dalarna. Den kommer innefatta bland annat analyser
av arbetet som sker på lokal och regional nivå och en
sammanställning av aktiviteter med mera.
Regionala stödverktyg för hur arbetet kan bedrivas i
kommunerna och i regionen kommer utvecklas under resan
och löpande spridas , bland annat avseende nyckeltal för
Dalarna.
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Giltighetstid,
ikraftträdande,
revidering, beslut
Giltighetstid

Revidering

Giltighetstid 2022-07-01 till och med 2030-01-01.

Välfärdsrådet beslutar om revidering av strategin efter
samråd med övriga aktörer inom systemledningen.
Revidering av strategin ska ske var fjärde år om inte
Välfärdsrådet beslutar annat. Länschefsnätverket kan
initiera och fatta beslut om ändringar och tillägg till
strategin av icke principiell innebörd och som inte påverkar
strategins huvudsakliga innehåll (till exempel målbild,
delmål eller nyckeltal). Välfärdsrådet ska informeras om
sådana eventuella ändringar och tillägg.

Ikraftträdande
Denna länsgemensamma strategi ska undertecknas
skriftligen av parterna genom ordförande och vice
ordförande i Länschefsnätverket för förvaltningschefer och
Välfärdsrådet.
Välfärdsrådet lämnar beslut om rekommendation till
region och kommuner att godkänna strategin. Strategin
ska godkännas av parternas respektive organ. Varje part
beslutar om ordningen för beslut om godkännande av
denna strategi.

Beslut
Beslutad av Välfärdsrådet 27 april 2022
Beslutad av Länschefsnätverket för förvaltningschefer 28 januari 2022

Sofia Jarl
Ordförande Välfärdsrådet

Åsa Bergkvist
Vice ordförande Välfärdsrådet

Åsa Dedering
Ordförande Länsnätverket för förvaltningschefer

Ulrika Gärdsback
Vice ordförande Länsnätverket för förvaltningschefer
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Efterord: Framtagandet
av strategin
Strategin är framtagen i bred samverkan mellan Region
Dalarna och länets kommuner. Arbetet har letts av en
styrgrupp bestående av chefsrepresentanter från regionens
och kommunernas hälso- och sjukvård. Styrgruppen har
arbetat på uppdrag från Välfärdsrådet och Länsnätverket
för förvaltningschefer (se avsnitt Systemledning).
En processledare från Avdelningen för Hälsa och välfärd,
RSS Dalarna, har lett styrgruppen och samordnat arbetet.11
I arbetet med framtagandet av strategin har styrgruppen
fokuserat på att:
1) Inventera och kartlägga pågående arbeten och
aktiviteter i regionen och kommunerna som kan kopplas
till God och Nära vård. Det är aktiviteter som bedrivs
gemensamt mellan regionen och kommunerna eller
enskilt av regionen eller i en kommun.
2) Identifiera tidigare utvecklingsarbeten i Dalarna i linje
med God och nära vård.
3) Formulera framtidens arbete med fokus på en
gemensam strategi för regionen och kommunerna.

11
12
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För att involvera alla berörda verksamheter i länet har
arbetsdagar arrangerats under 2021. Målgrupperna
för dessa arbetsdagar har varit chefer, ledare och/
eller förtroendevalda i, eller med koppling till, berörda
verksamheter. Under dessa dagar valde man metaforen
om en gemensam resa för att beskriva färden mot målet,
en God och nära vård i Dalarna.
Styrgruppen har även analyserat resultaten i rapporten
“Värde för vem?” Ett tjänstelogiskt perspektiv på
invånarens värdeskapande i hälso-sjukvård och
socialtjänst som Hälsolabb12 gav ut under 2021 i syfte att
stödja omställningen till nära vård utifrån ett patient- och
brukarperspektiv. Rapporten användes vid framtagandet
av målbilden och dess fem delmål. Det som invånarna
upplevde som värdeskapande i rapporten stämde väl
överens med det som chefer/ledare och förtroendevalda
tog upp under arbetsdagarna i Dalarna.

I styrgruppens delrapport från våren/sommaren 2021 beskrevs arbetet samt den föreslagna strategin med målbild och tillhörande delmål.
Även en slutrapport för arbetet med strategin har tagits fram i slutet av 2021.
Hälsolabb är en samverkan mellan Experio Lab, SKR, Karlstad Universitet samt Linköpings Universitet som har samlat in data kring invånares
upplevelser av hälso- och sjukvård och socialtjänst samt vad som är värdeskapande för dem.
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Bilaga 1. Nyckeltal
Nyckeltalen är baserade på SKR infografik från år 2021 med fyra tillägg från Socialstyrelsen
rapport från 2020 Uppföljning av omställningen till en mer nära vård - Ett förslag på indikatorer.
Nära för mig

Nära i hela Dalarna

Upplevd trygghet i äldreomsorg Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg
- trygghet, andel (%) (ID: U23521), Andel personer i
åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de kände
sig mycket eller ganska trygga med att bo på sitt
äldreboende. (SKRs infografik)
Patientupplevelse av information och
kunskap - Patientupplevd kvalitet avseende
information och kunskap i primärvården, index (ID:
U71456), Andelen positiva svar om information och
kunskap för det senaste besöket från patienter som
besökt en primärvårdsmottagning. (SKRs infografik)

Kontinuitetsindex i PV - Patientupplevd kvalitet
avseende kontinuitet och koordinering i primärvården,
index (ID: U71455), Får du träffa samma läkare vid dina
besök på hälso-/vårdcentralen?. (SKRs infografik)
Kontinuitetsindex på Säbo - Brukarbedömning
särskilt boende äldreomsorg - läkare vid behov, andel
(%) ID: U23482, Andel personer (respondenter) 65
år och äldre i särskilda boenden som svarat att det vid
behov är mycket lätt eller ganska lätt att få träffa läkare
(F22). (SKRs infografik)

Individuell plan - Andel patienter med individuell
plan, (SKRs infografik – under utveckling – inget värde.)

Påverkbar slutenvård - Påverkbar slutenvård vid
kronisk sjukdom, antal/100 000 inv (ID: U79133), Antal
slutenvårdsperioder med diagnos för hjärtsvikt, diabetes,
astma eller KOL per 100 000 invånare 20 år eller äldre.
Åldersstandardiserade värden. (SKRs infografik)

Patientupplevelse av delaktighet - Patientupplevd
kvalitet avseende delaktighet och involvering i
primärvården, index (ID: U71453), Andel patienter som
anser att de är delaktiga i besluten beträffande deras
vård/behandling i den utsträckning de önskar.

Behov av hemtjänst > 65 år - Invånare 65+ med
hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) [Ny hemtjänstdefinition] (ID: N21701), Antal personer 65+ år med
hemtjänst i ordinärt boende, dividerat med antal invånare
65+ år den 31/12. (SKRs infografik)

Nära för alla
Tillgänglighet till bedömning på VC inom 3
dagar - Medicinsk bedömning inom tre dagar i primärvård, andel (%) (ID: N79173), Andel av de medicinska
bedömningarna av legitimerad personal inom primärvård som gjordes inom 3 dagar. (SKRs infografik)
Fast vårdkontakt – (SKRs infografik – under utveckling – inget värde.)
Vårdtillfällen - Vårdtillfällen i specialiserad somatisk
slutenvård, antal/100 000 inv, (ID: N72802), Antal
vårdtillfällen per 100 000 invånare. (SKRs infografik)
Kostnadsandel PV i regionen - Nettokostnad
primärvård totalt (exkl. läkemedel), kr/inv (ID:
U71456), Kostnadsandel i det som definieras som
region-primärvård i relation till samtlig hälso- och
sjukvård i regionen.
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Nära mellan oss
Förtroende för hälso- och sjukvården - Förtroende för sjukvården i sin helhet, andel (%) (ID:
U70447), Andel invånare som svarar att de har ett
stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet i sin egen region. (SKRs infografik)
Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar
- Patienter med oplanerad återinskrivning inom 30
dagar, andel (%) (ID: U79092), Andel oplanerade
återinskrivningar inom 30 dagar vid utvalda diagnoser
för patienter 65 år och äldre. (SKRs infografik)
Äldre med läkemedel som bör undvikas
- Personer 75+ år med hemtjänst med olämpliga
läkemedel, andel (%) (ID: U21426), Andel äldre i
befolkningen med minst ett läkemedel som bör undvikas
till äldre om inte särskilda skäl föreligger. Avser personer
75 år och äldre.
Besök på akutmottagning >80 år - Besök på
akutmottagning - 80 år och äldre, antal/1000 inv (ID:
U79029), Antal besök av personer 80 år eller äldre vid
sjukhusbundna akutmottagningar per 1 000 invånare.

Nära till hälsa
Självskattad hälsa - Invånare med bra självskattat
hälsotillstånd, andel (%) (ID: U01405), Andel (procent)
invånare 16–84 år som uppgav en bra eller mycket bra
hälsa i nationella folkhälsoenkäten. (SKRs infografik)
Fallskador bland äldre - Fallskador bland personer
65+, 3-årsm, antal/100 000 inv (ID: U20462), Antal
personer som vårdats för fallskador i sluten vård eller
vid läkarbesök i specialiserad öppen vård per 100 000
invånare 65 år och äldre. Åldersstandardiserade värden.
(SKRs infografik)
Övervikt och fetma - Invånare med fetma, andel (%)
(ID: U01411), Andel (procent) invånare i åldern 16–84 år
som uppgav a) övervikt, b) fetma, c) övervikt och fetma.
(SKRs infografik)
Samtalsbehandling barn med depression och
ångest - Andel patienter under 18 år med diagnos depression eller ångestsyndrom som fått samtalsbehandling.
(SKRs infografik – under utveckling – inget värde.)
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ÄLVDALEN
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(Sida 1 av 5)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ledningsstöd och strategi
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna)

Minnesanteckningar
Datum: 2022-04-28
Dnr: RD22/00383

Välfärdsrådets möte den 27 april 2022
Tid: Kl. 13-16
Plats: Teams
Närvarande: Sofia Jarl Region Dalarna (ordförande), Åsa Bergkvist Ludvika, Britt-Inger
Remming Hedemora, Tom Andersson Avesta, Kenneth Dahlström Leksand, Fredrik Ollén
Rättvik, Camilla Andersson Sparring Falun, Håkan Yngström Orsa, Anette Eriksson Älvdalen,
Annelie Hultgren Vansbro, Monica Forsgren Smedjebacken, Matilda Kilström Smedjebacken,
Cecilia Rodin Borlänge
Närvarande tjänstepersoner: Tanja Mårtensson, Stefan Nielsen, Linda Haglund Region
Dalarna samt föredragande enligt nedan.
1. Mötets öppnande
Välfärdsrådet beslutade
att öppna mötet.
2. Godkännande av dagordning
Välfärdsrådet beslutade
att godkänna dagordningen.
3. Val av justerare
Välfärdsrådet beslutade
att utse Fredrik Ollén till justerare.
4. Föregående minnesanteckningar 220223
Välfärdsrådet beslutade
att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.

(Sida 2 av 5)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ledningsstöd och strategi
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna)

Minnesanteckningar
Datum: 2022-04-28
Dnr: RD22/00383

5. Rapport: Aktuellt läge Covid och vaccination
Föredragande: Roger Larsson, Chefsläkare och Olof Ehrs,
Vaccinationssamordnare Region Dalarna
Roger Larsson: En minskning av antal positiva fall ses både nationellt och regionalt
men man måste betänka att provtagning görs i princip endast på vård- och
omsorgspersonal. I Region Dalarna finns nu 46 inneliggande patienter med covid
varav två på IVA. Nya smittspridningsscenarier har vidare presenterats från FoHM
som tyder på en kommande ökning/topp i maj som orsakas av den nya
virusvarianten BA2 samt att skyddet från vaccinen har börjat klinga av. Det i sin tur
kan leda till en förväntad ökad belastning på vården i maj-juni men med
utgångspunkt från en relativt låg nivå av vårdbelastning. Man har även börjat med
Tamiflu-behandling mot säsongsinfluensan på äldreboenden där det finns en viss oro
för att smittspridning av den kan öka. Det finns även en liten oro för mässlingsutbrott
efter den ökade invandringen från Ukraina där flera är ovaccinerade mot mässlingen.
Olof Ehrs: Dos 4 ges nu till de som är 65 år eller äldre samt personer med vissa
diagnoser och där det gått minst 4 månader sedan dos 3. Bokningsläget för dos 4 är
gott i Dalarna. Man kan se att benägenheten för att ta fler än 2 doser vaccin sjunker
tydligt bland yngre.
Se Bilaga 5.
Välfärdsrådet beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
6. Lägesrunda kommuner och region med anledning av kriget i Ukraina
Alla mötesdeltagare föredrog en kort muntlig presentation om aktuellt läge i sin
kommun eller sitt verksamhetsområde. Ledamöter från fyra kommuner saknades.
En fråga uppkom huruvida ukrainska medborgare, som får åtnjuta avgiftsfri
kollektivtrafik i Dalarna, även gäller skolskjutsar? Stefan och Tanja tog med sig
frågan och svaret från kollektivtrafikförvaltningen är att det inte gäller planerad
skolskjuts. Kommunerna får beställa skolskjuts till de ukrainska barnen i enlighet
med de rutiner som gäller för barn med skyddad identitet under den tid de inte har
svenskt personnummer. Så snart de har svenskt personnummer får kommunerna
beställa skolskjuts som vanligt.
Välfärdsrådet beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
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7. Beslut om rekommendation: Länsgemensam strategi med målbild och
färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030
Föredragande: Tanja Mårtensson

En länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region
Dalarna och Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, delmål och
färdplan och utgör ett styrdokument för att stödja samverkan på den lokala och
regionala nivån i omställningen till en god och nära vård i Dalarna. Strategin
utgör vidare en grund för det lokala arbetet med framtagande av lokala planer
för god och nära vård. Strategins giltighetstid löper 2022-07-01 till och med
2030-01-01.
Länsnätverket för förvaltningschefer godkände strategin på möte 220128.
Välfärdsrådet behandlade strategin som ett överläggningsärende på möte
220223 och enades om att strategin skulle kompletteras med en del ändringar.
Välfärdsrådet beslutade därvid att uppdra till presidiet att återkomma till
Välfärdsrådet med slutligt förslag till Länsgemensam strategi för God och Nära
vård i Dalarna 2022-2030, att beslut om rekommendation fattas vid
nästkommande möte.
Presidiet har tagit fram ändringar i linje med Välfärdsrådets överläggning på
mötet den 23 februari.
Tanja presenterade de ändringar/förtydliganden som gjorts av färdplanen utifrån
de uppkomna synpunkterna från föregående möte i Välfärdsrådet. Bilaga 6
Det poängterades att det är viktigt att kommunikationsinsatserna i kommunerna
och från Regionen sker samordnat vilket också är ambitionen att så sker.
Välfärdsrådet beslutade
att rekommendera kommunerna och regionen att anta länsgemensam
strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i Dalarna 20222030.
att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående huvudmän
fattar likalydande beslut.
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8. Rapport: Samverkan kring personer med samsjuklighet –
Samsjuklighetsutredningens reformförslag samt pågående regionalt
uppdrag
Föredragande: Caroline Mörk, Utvecklingsledare Hälsa och välfärd
I november 2021 presenterade Samsjuklighetsutredningen sitt delbetänkande
SOU 2021:93: Från delar till helhet – en reform för samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med
samsjuklighet. Utredningen föreslår en genomgripande reform av samhällets
insatser till personer med samsjuklighet. Reformen förutsätter ett förändrat
huvudmannaskap för vård och stöd till alla personer med skadligt bruk eller
beroende. Utredningen är nu ute på remiss och Region Dalarna och ett par
kommuner i länet är utnämnda remissinstanser.
På regional nivå pågår ett utvecklingsarbete kring målgruppen med
samsjuklighet. Uppdraget sker med stöd av de länsgemensamma medlen enligt
Överenskommelse psykisk hälsa 2022 och syftar till att bidra till att personer med
samsjuklighet i Dalarna erbjuds en samordnad, behovsanpassad och
personcentrerad vård och omsorg samt får de insatser de är i behov av. Inom
ramen för uppdraget har en djupare kartläggning gjorts av länets verksamheter
som delvis möter målgruppens behov. Inom ramen för uppdraget ska också ett
antal åtgärder föreslås som bland annat syftar till att öka samverkan,
brukarinflytandet samt öka kompetens och kunskap om målgruppens
problematik.
Caroline presenterade sig själv och sitt uppdrag inom samsjuklighetsområdet
med både en sammanfattning av delbetänkandet från Samsjuklighetsutredningen samt en genomförd kartläggning över målgruppen i länet och vilka
insatser, samverkansarbeten m.m. som finns. Caroline presenterade också
några förslag på stärkta insatser för målgruppen. Bilaga 7
Välfärdsrådet beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
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9. Rapport: Uppdrag regional styrgrupp för välfärdsteknik och digitalisering
Föredragande: Katarina Nordin-Kajblad, Verksamhetsutvecklare Dalarnas
Hjälpmedelscenter och Carina Andersson, Systemförvaltare Rättviks kommun
Förra året beslutade Länschefsnätverket att bilda en regional styrgrupp för
välfärdsteknik och digitalisering i länet. Styrgruppens ledamöter utsågs genom ett
brett nomineringsförfarande och består av 10 ledamöter från regionen,
kommunerna, Högskolan Dalarna och Dalarnas Science Park. Målet med
styrgruppens uppdrag är att samverka för att främja en hållbar, god och jämlik
tillgång och användning av välfärdsteknik och digitalisering i hela Dalarna.
Föredragande presenterade sig själva och bakgrunden till sitt uppdrag samt
uppstarten av arbetet i styrgruppen med bland annat framtagande av en
uppdragsbeskrivning. Bilaga 8 och 9.
Välfärdsrådet beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
10. Rapport: Pågående arbete inom den regionala samverkans- och
stödstrukturen (RSS)
Föredragande: Tanja Mårtensson
Rapport om bland annat det fortsatta regionala stödarbetet med god och nära
vård, utredningen om hemsjukvårdsavtalet och nytt avtal för RSS.
Tanja berättade kort om utredningen om hemsjukvårdsavtalet som kommer
presenteras vid nästa möte i Välfärdsrådet samt bakgrund till nytt avtal för RSS
för 2023-2026 där det bland annat föreslås en utökning av antal tjänster från
dagens tre till fyra. Bilaga 10.
Välfärdsrådet beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande

MISSIV
Hälso-och sjukvårdsförvaltning
Ledningsstöd och strategi
Hälsa och välfärd (RSS Dalarna)

Datum

2022-05-02

Sida
Dnr

1 (1)
RD22/00386

Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God
och Nära vård i Dalarna 2022-2030
En länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region
Dalarna och Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, delmål och
färdplan och utgör ett styrdokument för att stödja samverkan på den lokala
och regionala nivån i omställningen till en god och nära vård i Dalarna.
Strategin utgör en grund för det lokala arbetet med framtagande av lokala
planer för god och nära vård.
Strategins giltighetstid löper 2022-07-01 till och med 2030-01-01.
Arbetet med strategin har letts av en styrgrupp bestående av
chefsrepresentanter från regionens och kommunernas hälso- och sjukvård.
Styrgruppen har arbetat på uppdrag från Välfärdsrådet och Länsnätverket för
förvaltningschefer (Länschefsnätverket).
Länschefsnätverket beslutade att godkänna strategin den 28 januari 2022.
Den 27 april 2022 beslutade Välfärdsrådet att rekommendera kommunerna
och regionen:
att anta länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära
vård i Dalarna 2022-2030.
att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående huvudmän fattar
likalydande beslut.
I ärendet bifogas följande dokument:
a) Underlag för rekommendation, Välfärdsrådet
b) Minnesanteckningar Välfärdsrådet 220427 (p.7)
c) Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i
Dalarna 2022-2030
d) Bildspel PowerPoint som stöd för intern ärendeberedning.
Tanja Mårtensson
Avdelningschef Hälsa och välfärd (RSS Dalarna), Region Dalarna
tanja.martensson@regiondalarna.se
Tfn: 076-6954462

Postadress

Besöksadress

Kontakt

Org.nr 232100-0180

Handläggare
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Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära
vård i Dalarna 2022-2030
Välfärdsrådet beslutar att rekommendera kommunerna och regionen:
att anta länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i
Dalarna 2022-2030.
att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående huvudmän fattar likalydande
beslut.
Sammanfattning
En länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region Dalarna och
Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, delmål och färdplan och utgör ett
styrdokument för att stödja samverkan på den lokala och regionala nivån i
omställningen till en god och nära vård i Dalarna. Strategin utgör en grund för det lokala
arbetet med framtagande av lokala planer för god och nära vård. Strategins giltighetstid
löper 2022-07-01 till och med 2030-01-01.
Arbetet med strategin har letts av en styrgrupp bestående av chefsrepresentanter från
regionens och kommunernas hälso- och sjukvård. Styrgruppen har arbetat på uppdrag
från Välfärdsrådet och Länsnätverket för förvaltningschefer (Länschefsnätverket).
Länschefsnätverket beslutade att godkänna strategin den 28 januari 2022.
Välfärdsrådet behandlade strategin som ett överläggningsärende på möte den 23
februari och enades om att strategin skulle kompletteras med en del ändringar.
Välfärdsrådets presidium fick i uppdrag att återkomma till Välfärdsrådet med slutligt
förslag till Länsgemensam strategi för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030 och att
beslut om rekommendation fattas vid möte den 27 april 2022.
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Bakgrund
Det pågår en stor omställning av svensk hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården ska
vara effektiv och av hög kvalitet samt stärka hälsan och möta vår demografiska
utveckling och invånarnas behov. För att fortsätta göra detta på ett bättre sätt krävs en
omfattande omställning och en resursförskjutning i hela vårdkedjan
mot en God och nära vård. Svensk hälso- och sjukvård ska vara likvärdig,
personcentrerad och tillhandahållas på lika villkor till hela befolkningen.
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Primärvården i region och kommun utgör navet i omställningen och behöver samspela
med övrig hälso-och sjukvård, den kommunala omsorgen och socialtjänsten, samt
andra intressenter som behövs utifrån individens perspektiv. Det kan handla om skola,
elevhälsa, ungdomsmottagningar, företagshälsovård, och civilsamhället men även
statliga myndigheter.
Omställningen till en God och nära vård pågår runt om i Sverige på både lokal, regional
och nationell nivå. Arbetet ligger i linje med WHO:s mål att åstadkomma allmän hälsooch sjukvård (Universal Health Coverage, UHC) i hela världen samt genomförandet av
FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver omställningsarbetet som en
fokusförflyttning. Omställningen till God och nära vård innebär ett förändrat
förhållningssätt där det sker en förflyttning i sättet att arbeta tillsammans för regionen
och kommunerna. Fokusförflyttningarna innebär fokus på person och relation,
samordning utifrån personens fokus, från patienter/brukare som passiva mottagare till
aktiva medskapare och från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande. Detta beskrivs som
ett paradigmskifte av den svenska hälso- och sjukvården.
Länsgemensam strategi för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030
Strategin är uppdelad i två delar, den första delen rör målbild, delmål och enkla
principer för samverkan och den andra delen utgörs av en färdplan. Färdplanen
beskriver på ett övergripande sätt hur mål och delmål kan uppnås. Tillsammans utgör
detta Dalarnas strategi för att nå omställningen till God och nära vård.
Dalarnas Målbild är: Nära genom hela livet – gemensamt tillsammans. Målbilden är
vidare nedbruten till fem delmål som är nära kopplade till SKRs fyra fokusförflyttningar
(se ovan). De fem delmålen i strategin är: 1. Nära för mig, 2. Nära för alla, 3. Nära i hela
Dalarna, 4. Nära mellan oss, 5. Nära till hälsa.
Färdplanen beskriver hur arbetet i samverkan, både lokalt och regionalt, når målbilden
och delmålen. Färdplanen innehåller en övergripande beskrivning av implementering,
det lokala samverkansarbetet, en regional handlingsplan (årlig eller över fler år) med
olika prioriteringar i samverkan samt årlig uppföljning (nyckeltal, aktiviteter,
självskattning). Färdplanen beskriver vidare olika regionala stödverktyg som regional
årsrapport samt länets systemledning.
Strategin utgör en grund för det lokala arbetet med framtagande av lokala planer för
God och nära vård. I praktiken kan dessa sägas utgöra konkreta aktivitetsplaner
som beskriver hur samverkansarbetet bedrivs på den lokala nivån. De lokala planerna
kan liknas vid de lokala samverkansöverenskommelser (LÖK) som tas fram utifrån
de regionala samverkansöverenskommelserna (RÖK) som styrdokument för Dalarnas
kommuner och Region Dalarna.
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Sammantaget, för att uppnå målbilden för den goda och nära vården i Dalarna behöver
nya arbetssätt utvecklas och börja testas – arbetet behöver göras annorlunda för att det
ska bli en omställning. Arbetet behöver ske runt om i länet i både regionen och
kommunerna, både lokalt och regionalt, i samverkan och enskilt.
Samverkan mellan Region Dalarna och länets kommuner utgör en central omständighet
för att nå omställningen till en God och nära vård. För detta krävs en organisering som
kan styra och leda helheten i länet och kan kallas för ett läns systemledning för God och
nära vård. I Dalarna finns en upparbetad samverkansstruktur där representanter från
kommunerna och regionen för socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården möts
(inom den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS). Regionens och
kommunernas allra högsta ledning möts också i etablerade samverkansforum som
Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) och det s.k. Kommundirektörsnätverket. För
att skapa en helhet som leder omställningen behöver alla dessa grupperingar samverka
i olika konstellationer och olika sammanhang för att driva implementering,
gemensamma mål samt att följa upp och reflektera över hur omställningen fortskrider
över tid.
Region Dalarna och den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) kommer ge
ett övergripande stöd för omställningsarbetet på regional nivå med fokus på
implementering och uppföljning. En regional redovisning kommer årligen att
sammanställas som beskriver hur omställningen till God och nära vård fortlöper i
Dalarna.
Välfärdsrådet beslutar om revidering av strategin efter samråd med övriga aktörer inom
systemledningen. Revidering av strategin ska ske var fjärde år om inte Välfärdsrådet
beslutar annat.
Länschefsnätverket beslutade att godkänna strategin den 28 januari 2022.
Välfärdsrådet behandlade strategin som ett överläggningsärende på möte den 23
februari och enades om att strategin skulle kompletteras med en del ändringar.
Välfärdsrådets presidium fick i uppdrag att återkomma till Välfärdsrådet med slutligt
förslag till Länsgemensam strategi för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030 och att
beslut om rekommendation fattas vid möte den 27 april 2022.
Strategin träder i kraft 1 juli 2022.
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Giltighetstid:
Giltig från 2022-07-01 till 2030-01-01
För verksamhet:
Länets kommuner och Region Dalarna
Beslutad av:
Länsnätverket för förvaltningschefer och Välfärdsrådet
Efterföljande politiska beslut väntas i Dalarnas 15 kommuner och i Region
Dalarna.
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Förord
Sofia Jarl Ordförande Välfärdsrådet
Åsa Bergkvist Vice ordförande Välfärdsrådet
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”Omställningen till en God och nära vård pågår runt
om i Sverige, och även här i Dalarna ... Den goda
och nära vården behöver växa fram i samverkan
utifrån lokala och regionala behov och
förutsättningar för att säkerställa att rätt vård ges
samordnat vid rätt tidpunkt och på rätt plats.
…vården ska vara designad för och tillsammans
med invånarna den är till för.”

”Gemensamt tillsammans fortsätter vår resa mot God och
nära vård i hela Dalarna oavsett vem du är och var du bor .”
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Inledning
Inledningen belyser bakgrund och vem, vilka som berörs av strategin.
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Inledning
Omställningen berör hela hälso-och sjukvårdssystemet med primärvården som nav och
individen är kärnan. Basen och navet för vården ska vara primärvården, som utförs av
såväl regioner, kommuner som privata utförare.
I första hand berör alltså denna strategi samverkan mellan primärvården i Region Dalarna
och länets kommuner, men dessa behöver också samspela med övrig hälso-och sjukvård,
den kommunala omsorgen och socialtjänsten samt andra intressenter som behövs utifrån
individens perspektiv. Det kan handla om skola, elevhälsa, ungdomsmottagningar,
företagshälsovård, civilsamhället men även statliga myndigheter.
Således kan även andra aktörer inom vård, omsorg och hälsa involveras utifrån lokala
förutsättningar.
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Dalarnas länsgemensamma
strategi
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Systemledning
För att lyckas med omställningen behövs en systemledning som driver
arbetet och fattar nödvändiga beslut.
I Dalarna finns en upparbetad samverkansstruktur mellan kommunerna och
regionen där representanter för socialtjänsten respektive hälso- och
sjukvården möts regelbundet, som användas även inom detta arbete.
Systemledningen för God och nära vård kommer utgå ifrån: Välfärdsrådet,
Länsnätverket för förvaltningschefer, Beredningen för Dalarnas utveckling
och Kommundirektörsnätverket.
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Målbild
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Målbild
Vår gemensamma målbild
för vår färd är:
Nära genom hela livet –
gemensamt tillsammans.
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Delmål
För att kunna följa färden har målbilden brutits ner i fem delmål:

1.
2.
3.
4.
5.

Nära för mig
Nära för alla
Nära i hela Dalarna
Nära mellan oss
Nära till hälsa
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1. Nära för mig
Alla invånare i Dalarna ska bli
bemötta med respekt samt
tilltro och ska uppleva utökade
möjligheter till medskapande
och delaktighet utifrån sin
förmåga och sina behov.
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2. Nära för alla
En mer tillgänglig, jämställd
och jämlik vård för barn och
unga, för dig mitt i livet och för
dig som är äldre.
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3. Nära i hela Dalarna
En mer likvärdig tillgång till
personcentrerad vård i hela länet
oavsett var individerna bor med
hjälp av nya och utvecklade
lösningar som gagnar individerna.
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4. Nära mellan oss
En stärkt samverkan inom och
mellan länets kommuner och
Region Dalarna som präglas av tillit
och prestigelöshet för invånarnas
bästa.
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5. Nära till hälsa
Ett mer hälsofrämjande och
förebyggande arbete i Dalarna
utifrån var varje enskild individ
befinner sig i livet.

2022-02-23
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Enkla principer för samverkan

”Samverkan: en process som är ämnad att
skapa nytänkande, nytt agerande, ny
förståelse och nytt lärande i en specifik fråga.
Samverkan innebär ett gemensamt agerande
och gemensam handling”.
Källa citat: Bottheim, K. & Zingmark, A. (u.å.). Samverkansmodellen – en
modell för att leda samverkan strategiskt. Länka Consulting.

2022-02-23
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Färdplan
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Färdplanen
• Färdplanen berättar för oss hur vi tillsammans, både regionalt och
lokalt, ska ta oss till målbilden.
• Färdplanen blir kartan för vår gemensamma resa.
• Detta kan ses som en process som också bidrar till viktiga vägval och
prioriteringar i omställningsarbetet på både lokal och regional nivå.

2022-02-23
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Implementeringsprocessen
Omställningsarbetet för att uppnå målet, en God och nära vård, sker
över tid, i en implementeringsprocess, vilket förutsätter olika
implementeringsstrategier och ett systematiskt kvalitetsarbete med
uppföljning och analys.

Vad är implementering?
”Implementering avser de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder i en ordinarie
verksamhet. Implementering säkerställer att metoderna används så som det var avsett och sker
med varaktighet.” Källa: Kunskapsguiden.se

2022-02-23
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Lokal plan för God och Nära vård
Dalarnas femton kommuner har alla skilda förutsättningar, behov både
gällande kompetens, utveckling, resurser och samverkansformer.
Det är därför viktigt att de enskilda kommunerna och Region Dalarnas
verksamheter inom varje kommun, tillsammans, formulerar hur de vill arbeta
i omställningsarbetet – genom en skriftlig lokal plan för God och nära vård.
Planen tas fram i en gemensam process av kommunens och regionens
primärvård i den enskilda kommunen utifrån den lokala kontexten samt
förutsättningarna för samverkan med fler aktörer.
Det är också möjligt att ta fram en gemensam lokal plan tillsammans i flera
kommuner.
2021-09-30
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Stöd i arbetet med lokal plan

Vilka aktiviteter?
När? Hur? Av vem?
Hur följs det upp?
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Årlig uppföljning
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Uppföljning
Resultat behöver följas upp och analyseras systematiskt för att
verksamheterna ska kunna förändra och förbättra arbetet.
Uppföljning och analys ska ske på både lokal och regional nivå.
Eftersom omställningen rör både struktur och kultur kommer flera
redskap att användas för att följa helheten, dessa kommer under
arbetets gång att vidareutvecklas.

2022-02-23
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Uppföljning
1. Nyckeltal
2. Självskattning
3. Aktiviteter

2022-02-23

Länsgemensam strategi GNV Dalarna

33

1. Nyckeltal
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Nyckeltalen
• Utgår ifrån nationellt kvalitetssäkrade nyckeltal som redan samlas in
till Kolada och Socialstyrelsen, vilket inte bidrar till mer administration.
• Nyckeltalen kan jämföras både nationellt, regionalt och lokalt. Kan
därmed med lätthet analyseras regionalt och lokalt.
• Eftersom detta är ett område som utvecklas snabbt kommer
nyckeltalen att behöva anpassas över tid till bästa tillgängliga
nyckeltal.

2022-02-23
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Bilaga 1. Nyckeltal

Nyckeltalen är baserade på SKR infografik från år 2021 med fyra tillägg från Socialstyrelsen rapport från
2020 Uppföljning av omställningen till en mer nära vård - Ett förslag på indikatorer.
2022-02-23
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2. Självskattning

2021-09-30
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Självskattning
För att komplettera nyckeltalen är ett annat
verktyg i uppföljningsarbetet en
”självskattning”.
I en självskattning tas ställning till hur väl ett
antal påståenden stämmer in på den egna
verksamheten.
Självskattningen kan visa på styrkor och
utmaningar i omställningsarbetet.
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3. Aktiviteter
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Aktiviteter
Det sista verktyget är att följa det som görs i form av aktiviteter och vad
det leder till. Vid uppföljning och analys av aktiviteterna får
verksamheterna i kommunerna och regionen reda på hur
omställningsarbetet går.
Exempel:
• Vilka aktiviteter har genomförts och vilka resultat har uppnåtts?
• Reflektion kring lärdomar och vad som varit framgångsfaktorer och
utmaningar i omställningsarbetet?
• Bedömning av hur arbetet fortgår med att nå delmål och målbild?
2022-02-23
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Regionalt stöd i omställningsarbetet
• Region Dalarna och den regionala samverkansoch stödstrukturen (RSS) ger ett övergripande
stöd för omställningsarbetet på regional nivå med fokus på
implementering och uppföljning.
• Årligen kommer en regional redovisning att sammanställas som
beskriver omställningen till God och nära vård i Dalarna.
• Regionala stödverktyg för hur arbetet kan bedrivas i kommunerna
och i regionen kommer utvecklas under resan och löpande spridas
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Efterord
Strategin är framtagen i bred samverkan mellan Region Dalarna och
länets kommuner.
Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av chefsrepresentanter
från regionens och kommunernas hälso- och sjukvård.
Styrgruppen har arbetat på uppdrag från Välfärdsrådet och
Länsnätverket för förvaltningschefer.
En processledare från Avdelningen för Hälsa och välfärd, RSS
Dalarna, har lett styrgruppen och samordnat arbetet.
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