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Marie Ehlin
Kommunstyrelsen

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda 
vattentäkter
        
Sammanfattning av ärendet
För att skydda vattentillgångarna som används för dricksvatten i Hansjö, Mässbacken-
Björken, Oljonsbyn-Stenberg, Skattungbyn, Slättberg, Stackmora och Sörmedsjön har 
Orsa kommun tagit fram förslag till skyddsområden samt föreskrifter som föreslås 
gälla inom dessa områden. 

Kommunen har genom 9 kap 12 § miljöbalken och 40 § första stycket 5 Förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) mandat att meddela 
föreskrifter till skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter. Att ta fram 
skyddsområden med lokala hälsoskyddsföreskrifter är ett också uppdrag som 
kommunen har genom kommunens Plan för vatten och avlopp 2021–2024, 
miljömålsarbetet och vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Beslut om lokala 
hälsoskyddsföreskrifter bidrar till att uppnå:

 åtgärd 5 i kommunens VA-plan (Orsa kommun, 2021): Skydd via lokala 
hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter. Motivet till åtgärden är 
att skydda vattentäkter från föroreningspåverkan samt att stödja förslag till 
åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2021–2027.

 målet ”Skydd av enskilda vattenresurser” i Åtgärdsprogram 2018–2022 till 
Dalarnas miljömål (Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2018). I åtgärdsprogrammet 
ges miljönämnden ansvar att vara drivande för att skydda enskilda gemensam 
vattenförsörjning genom beslut om lokala hälsoskyddsföreskrifter.

 kommunernas åtgärd 5 i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 
(Vattenmyndigheten Bottenhavet, 2016). Åtgärden anger att kommunerna ska 
säkerställa ett långsiktigt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter 
som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 
m3/dygn.

Mot bakgrund av det som beskrivs ovan har kommunen både i uppdrag att skydda
enskilda vattenresurser samt mandat att besluta om detta. 

Förslaget har kommunicerats med representanter för berörda 
vattenledningsföreningar, via samråd med berörda fastighetsägare, internt i 
kommunen samt med Brandkåren Norra Dalarna.

Beslutsunderlag
 Förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter- med 

kartbilaga
 Förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter – med motiveringstexter
 Samrådsredogörelse – Lokala hälsoskyddsföreskrifter
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Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen att:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större 
enskilda vattentäkter.

Sändlista
Miljö- och byggnadsnämnden
Brandkåren Norra Dalarna

Marie Ehlin
Kommunchef
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Förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för större 

enskilda vattentäkter i Orsa kommun 

Nedan angivna skyddsföreskrifter föreslås gälla inom områden som avgränsats kring större enskilda 

vattentäkter i Orsa kommun, se kartbilaga.  

Definitioner av begrepp som används i de föreslagna föreskrifterna finns i 7 §. 

 

1 § Petroleumprodukter och andra för grundvatten skadliga ämnen 
Tillfällig och permanent lagring av petroleumprodukter i cisterner och lösa behållare med en volym 

om totalt mer än 150 liter kräver tillstånd från kommunen.  

Hantering av petroleumprodukter och andra för grundvatten skadliga ämnen får endast ske på ett 

sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas. 

 

2 § Markarbeten och materialtäkter 
Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt borrning, pålning, sprängning och andra 

liknande arbeten kräver anmälan till kommunen. Undantag från kravet på anmälan gäller för mindre 

markarbeten. Undantag gäller även för akuta saneringsåtgärder som får utföras efter att 

kommunen informerats.  

Utfyllnad med massor som kan förorena grundvattnet är förbjudet. 

Materialtäktsverksamhet är förbjuden. Husbehovstäkt kräver tillstånd från kommunen. 

 

3 § Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen 
Hantering av bekämpningsmedel är förbjuden. Undantag från förbudet gäller vid hantering som har 

karaktär av punktbehandling och som har en sådan begränsad omfattning att grundvattnet inte 

riskerar att skadas. 

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen kräver tillstånd från kommunen.  

 

4 § Skogsbruk 
Upplag av timmer, massaved, grot, flis och bark med en längre varaktighet än tre månader kräver 

tillstånd från kommunen.  

Skogsbruksåtgärder som t.ex. anläggande av skogsbilväg, markberedning, gallring och 

slutavverkning kräver anmälan till kommunen.  

 

 

 

5 § Enskilda avlopp 
Ny infiltrationsanläggning för spillvatten är förbjuden. 
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6 § Geoenergianläggningar och anläggningar för uttag av grundvatten 
Ny anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från berg, mark och vatten kräver 

tillstånd från kommunen. Ändring av befintlig anläggning kräver tillstånd från kommunen. 

Ny anläggning för uttag av grundvatten kräver tillstånd från kommunen.  

 

7 § Definitioner 
I dessa föreskrifter används följande begrepp med angiven betydelse: 

Hantering: En verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk produkt, bioteknisk organism eller 

vara tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, används, omhändertas, 

destrueras, konverteras, saluförs, överlåts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande.  

Husbehovstäkt: Sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess 

egna behov. En husbehovstäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, 

avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt. 

Kommun: Med kommunen avses den nämnd som har ansvar för miljö- och hälsoskyddsfrågor. 

Lagring: Förvaring eller upplag (i t.ex. oljefat eller dunkar) under längre tid än i omedelbar anslutning 

till själva användandet 

Materialtäkt: Täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. 

Mindre schaktningsarbeten: Markarbete av mindre omfattning som till exempel grävning för 

fundament för staket, flaggstång eller friggebod, markberedning för garageuppfart, plattsättning, 

stubbrytning av enstaka träd som ej ingår i skogsbruk, uppgrävning av block eller liknande. 

Punktbehandling: Behandling av växter med en metod som medför att växtskyddsmedlet inte sprids 

utanför det avsedda objektet.  

Upplag: Plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring.  

Bekämpningsmedel: Kemiska eller biologiska produkter som är avsedda att förebygga eller 

motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller skada på egendom. 

Yrkesmässig: Verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, ett objektivt fastställbart 

vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga dessa kriterier måste vara uppfyllda för att en 

verksamhet ska anses vara yrkesmässig. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes 

huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet.  

 

Allmänna bestämmelser 

Övergångsregler 

Pågående verksamhet som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och 

som inte har varit tillstånds- eller anmälningspliktig enligt äldre föreskrifter, får utan hinder av 

tillstånds- eller anmälningsplikten fortsätta att bedrivas i oförändrad omfattning intill dagen två år 



39 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter - OK KS 2021/00218-17 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter : Förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter - med kartbilaga 

 

 4 av 4 

efter det att dessa föreskrifter har trätt i kraft. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den 

som bedriver verksamheten senast den dagen lämnat in en ansökan om tillstånd eller anmälan i 

enlighet med vad som föreskrivs i föreskrifterna.  

Tillstånd och anmälan 

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av den kommunala 

nämnden för miljöfrågor (miljö- och byggnadsnämnden från 1 januari 2023). Som förutsättning 

gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada på grundvattnet. 

Ansökan/anmälan ska lämnas in skriftligen. För ansökan/anmälan tas en avgift ut enligt aktuell 

timtaxa.  

En åtgärd som kräver tillstånd enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna får inte påbörjas förrän den 

kommunala nämnden för miljöfrågor har meddelat tillstånd.  

Anmälan lämnas in till den kommunala nämnden för miljöfrågor senast fyra veckor innan planerad 

åtgärd.  

Undantag från föreskrifterna 

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för 

vattentäktsverksamhetens bedrivande.  

Föreskrifterna utgör inte hinder för genomförande av nödvändiga insatser för att avhjälpa akut 

föroreningsrisk i samband med olyckshändelse, spill eller läckage.  

Anmälan om olyckshändelse 

Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för yt- eller 

grundvattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom 

om händelsen enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) 

om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till den räddningstjänsten, tel. 112, eller i icke-akuta fall 

till den kommunala nämnden för miljöfrågor. Om åtgärder utförts inom skyddsområdet till följd av 

händelsen ska miljökontoret informeras inom 36 timmar. 

Hänsynsregler 

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla. De kan läsas i sin helhet i miljöbalkens 2 

kapitel (1998:808). Reglerna innebär att alla alltid måste vara försiktiga och vidta de åtgärder som 

behövs för att skydda, förebygga, hindra och motverka risk för skada eller olägenhet på hälsa och 

miljö. Det handlar bland annat om att ha kunskap om hur den egna verksamheten eller åtgärden 

riskerar att inverka på människors hälsa eller miljön och vid behov vidta de skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått som behövs för att begränsa påverkan. 

 

Beslutad av:  

Datum för beslut:  

Dokumentet gäller för:  

För revidering ansvarar:  

Datum för revidering:  

Diarienummer: 

Bilagor: 
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Förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för större 

enskilda vattentäkter i Orsa kommun 

Nedan angivna skyddsföreskrifter föreslås gälla inom områden som avgränsats kring större enskilda 

vattentäkter i Orsa kommun, se kartbilaga. Till varje föreskrift ges en motivering.  

Definitioner av begrepp som används i de föreslagna föreskrifterna finns i 7 §. 

1 § Petroleumprodukter och andra för grundvatten skadliga ämnen 
 

 

Motiv till föreskrift 

Petroleumprodukter kan slå ut en vattentäkt eftersom redan mycket små mängder av 

petroleumprodukter i vattnet (cirka 5 µg/l) påverkar smaken och gör det odrickbart. Hantering och 

lagring av petroleumprodukter utgör därför en risk för förorening av grundvatten. Risker kan till 

exempel uppstå genom spill och läckage, i samband med olyckor eller vid brand.  

Förvaring av diesel, eldningsolja, spillolja och andra miljö- och brandfarliga vätskor i markförlagda 

cisterner under och ovan mark regleras enligt flera olika lagstiftningar, till exempel 

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid 

hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2018:3) om cisterner med anslutna rörledningar för 

brandfarliga vätskor samt föreskrifter (MSBFS 2013:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga 

gaser och vätskor.  

Generellt gäller att tillstånd ska sökas hos Räddningstjänsten för hantering av större mängder 

brandfarliga varor medan anmälan ska ske till kommunen för installation eller kassering av mindre 

cisterner för brandfarliga varor. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2021:10) ska installation 

av cistern som är större än 1 m3 anmälas till kommunen.  

Det föreslagna tillståndsförfarandet för lagring av petroleumprodukter ger kommunen möjlighet att 

säkerställa att verksamhetsutövaren har tillräcklig kunskap om riskerna med verksamheten samt 

möjlighet att sätta upp villkor så att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas.  

I samhället hanteras en stor mängd ämnen som kan vara skadliga för grundvattnet. För många av 

dessa saknas kunskap om hur de påverkar människors hälsa och miljön. Därför föreslås att hantering 

av petroleumprodukter och andra för grundvatten skadliga ämnen endast får ske på ett sådant sätt 

att spill och läckage kan samlas in och omhändertas. 

 

Tillfällig och permanent lagring av petroleumprodukter i cisterner och lösa behållare med en 

volym om totalt mer än 150 liter kräver tillstånd från kommunen.  

Hantering av petroleumprodukter och andra för grundvatten skadliga ämnen får endast ske 

på ett sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och omhändertas. 
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2 § Markarbeten och materialtäkter 

 

Motiv till föreskrift 

Markarbeten inom särskilt sårbara områden kan utgöra en betydande risk för påverkan på 

vattenförsörjningen då de påtagligt kan förändra markförhållanden. Markarbeten utgör även en risk 

för spridning av förorenande ämnen, som till exempel bränsle och hydraulolja, från arbetsmaskiner. 

Därför föreslås krav på anmälan för maskinella markarbeten.  

Föreslagna föreskrifter ger kommunen möjlighet att säkerställa att verksamhetsutövaren har 

tillräcklig kunskap med verksamheten. Det ger också möjlighet att ställa krav på skyddsåtgärder i 

samband med markarbeten eller att inte tillåta markarbeten där konsekvenserna bedöms bli för 

stora för vattenförsörjningen. Undantag från kravet på anmälan föreslås gälla för mindre 

schaktningsarbeten då de inte bedöms utgöra så stor risk, till exempel markberedning för 

garageuppfart, grävning för fundament för staket och liknande arbeten. För definition av mindre 

schaktningsarbeten, se definitioner i 7 §. Undantag föreslås även gälla för akuta saneringsåtgärder 

samt underhållsarbeten av vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el och teleledningar etc., som får utföras 

efter att kommunen informerats. 

För att undvika förorening av vattentäkten föreslås förbud för utfyllnad med massor som kan 

förorena grundvattnet.  

För materialtäkter gäller generellt tillståndsplikt enligt 9 kap. 6a-d § miljöbalken. Enligt 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller tillståndsplikt för all 

täktverksamhet med undantag för husbehovstäkter upp till en viss storlek. 

Materialtäkter ökar grundvattenmagasinets sårbarhet genom att markvegetation, jordlager och 

berg avlägsnas och att avståndet från markytan till grundvattenytan minskar. Det kan få till följd att 

det naturliga skyddet mot förorening av grundvattnet försämras så att förorenande ämnen lättare 

kan nå grundvattnet. Även för mindre täktverksamheter som husbehovstäkter har avlägsnandet av 

skyddande markskikt betydelse för skyddet av grundvattnet. Det finns även en risk till följd av 

utsläpp av bränsle eller andra petroleumprodukter från arbetsmaskiner och tankar som används 

inom verksamheten. Förorening kan till exempel uppkomma på grund av spill eller läckage eller vid 

transport och påfyllning. Vid avslutade täkter finns risk att platsen används för dumpning av avfall. 

Täkter är en beaktansvärd risk för vattentäkten. Därför föreslås förbud mot materialtäkter. Mycket 

små täkter kan eventuellt accepteras. Därför föreslås krav på tillstånd för husbehovstäkter, vilket 

ger kommunen möjlighet att sätta upp villkor för verksamheten, t.ex. avseende uppställning av 

fordon eller täktbottens avstånd till grundvattenytan. 

Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt borrning, pålning, sprängning och andra 

liknande arbeten kräver anmälan till kommunen. Undantag från kravet på anmälan gäller för 

mindre markarbeten. Undantag gäller även för akuta saneringsåtgärder som får utföras efter 

att kommunen informerats.  

Utfyllnad med massor som kan förorena grundvattnet är förbjudet. 

Materialtäktsverksamhet är förbjuden. Husbehovstäkt kräver tillstånd från kommunen. 
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3 § Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen 

 

Motiv till föreskrift 

Hantering av bekämpningsmedel inom skyddsområdena bedöms utgöra en stor risk för 

vattentäkterna. Bekämpningsmedel som når grundvattenzonen kan föras vidare till nedströms 

liggande områden och återfinnas i yt- eller grundvatten långt från den plats där de använts. Risk att 

bekämpningsmedel förorenar grundvattnet kan uppkomma vid både lagring och hantering.  

Hantering av bekämpningsmedel regleras enligt flera olika lagstiftningar: 

• Europaparlamentets förordning nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på 
marknaden, styr processen att godkänna preparat. 

• 14 kapitlet miljöbalken (1998:808) om kemiska produkter och biotekniska organismer 

• Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel, styr användning av kemiska 
bekämpningsmedel 

• Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel 

• Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter.  

För att bibehålla ett råvatten fritt från bekämpningsmedel föreslås att hantering ska vara förbjuden. 

Begränsad punktbehandling (normalt hushållsbruk) föreslås dock vara undantaget från förbudet. 

Hantering av växtnäringsämnen regleras enligt flera olika lagstiftningar, se nedan. Mycket av 

regelverket är kopplat till att begränsa utläckage av näringsämnen med hänsyn främst tagen till 

övergödningsproblematik.  

• Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 

• Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 
2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring 

• Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i 
jordbruket.  

För att undvika risken för förhöjda nitrat- och nitrithalter samt fekal påverkan föreslås att 

yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen kräver tillstånd. Tillståndsförfarandet ger kommunen 

möjlighet att säkerställa att verksamhetsutövaren har tillräcklig kunskap om riskerna med 

verksamheten samt möjlighet att sätta upp villkor så att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas. Villkor 

kan till exempel ställas på hur stallgödsel lagras. 

 

Hantering av bekämpningsmedel är förbjuden. Undantag från förbudet gäller vid hantering 

som har karaktär av punktbehandling och som har en sådan begränsad omfattning att 

grundvattnet inte riskerar att skadas. 

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen kräver tillstånd från kommunen.  
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4 § Skogsbruk 
 

 

Motiv till föreskrift 

Upplag av timmer, massaved, grot, flis och bark kan utgöra en risk för vattentäkter på grund av 

lakvatten som kan innehålla bland annat fenoler (stark smaksättning), fosfor och syreförbrukande 

ämnen. För att lagring ska kunna ske under en längre tid kan det krävas behandling med kemikalier 

för att motverka skadedjursangrepp. I samband med bevattning av timmerupplag ökar urlakningen. 

För att undvika risk för förening av vattentäkten föreslås krav på tillstånd för upplag av timmer m.m. 

Kravet på tillstånd ger kommunen möjlighet att säkerställa att verksamhetsutövaren har tillräcklig 

kunskap om riskerna med verksamheten samt möjlighet att sätta upp villkor så att nödvändiga 

skyddsåtgärder vidtas, till exempel att bevattning av timmerupplag inte tillåts. 

Kalavverkning, röjning och gallring, mekanisk markberedning, hyggesbränning, skogsdikning samt 

gödsling är skogsbruksåtgärder som på olika sätt påverkar mark- och vattenförhållanden. 

Avverkning som omfattar minst 0,5 ha ska enligt Skogsvårdslagen anmälas till Skogsstyrelsen. Det 

finns dock inga krav på anmälan för gallring eller mindre slutavverkningar. Det är fastighetsägarens 

ansvar att ta hänsyn till områdesskydd, som till exempel lokala hälsoskyddsföreskrifter, i samband 

med avverkning. Genom att skogsbruksåtgärder som kan påverka mark- och vattenförhållanden ska 

anmälas till kommunen ges kommunen möjlighet att informera verksamhetsutövaren om att 

arbeten sker inom skyddsområde samt vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas under arbetets 

gång.  

 

5 § Enskilda avlopp 

 

Motiv till föreskrift 

Generellt gäller att det för anläggande av enskilt avlopp för klosettvatten krävs tillstånd från 

kommunen enligt 9:e kapitlet 6 § miljöbalken samt 13 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. Allt utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet vilket 

bland annat innebär att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att 

olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Det generella tillståndsförfarandet ger 

kommunen möjlighet att bedöma vilken typ av avloppslösning som är lämplig samt vilken 

skyddsnivå som krävs inom vattenskyddsområdet utifrån Havs- och vattenmyndighetens allmänna 

råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten. 

För att undvika att påverkanstrycket från enskilda avlopp ökar inom det mest sårbara området 

föreslås förbud mot anläggande av infiltrationsanläggning. För övriga typer av anläggningar bedöms 

Ny infiltrationsanläggning för spillvatten är förbjuden. 

Upplag av timmer, massaved, grot, flis och bark med en längre varaktighet än tre månader 

kräver tillstånd från kommunen.  

Skogsbruksåtgärder som t.ex. anläggande av skogsbilväg, markberedning, gallring och 

slutavverkning kräver anmälan till kommunen.  
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befintlig lagstiftning vara tillräcklig för att kommunen ska kunna ställa tillräckliga krav på befintliga 

och tillkommande anläggningar. Hög skyddsnivå bör dock gälla inom skyddsområden för 

vattentäkter. 

 

6 § Geoenergianläggningar och anläggningar för uttag av grundvatten 

 

Motiv till föreskrift 

Värme- och kylanläggningar regleras av Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

Miljöprovningsförordning (2013:251). I Orsa kommun gäller att installation av värmepump som 

utvinner värme från berg, jord eller vatten ska anmälas till miljökontoret.  

Geoenergianläggningar bedöms utgöra en risk för påverkan på grundvattnet, dels i samband med 

installation, dels genom läckage när anläggningen är i drift. Anläggningen kan också utgöra en 

spridningsväg för föroreningar till grundvattnet. Därför föreslås ett tillståndsförfarande för sådana 

anläggningar inom skyddsområdena.  

Bortledande av grundvatten kräver enligt 11 kap 9 § miljöbalken tillstånd från mark och 

miljödomstolen. I 11:e kapitlet 11 § miljöbalken finns dock ett särskilt undantag från tillståndsplikten 

för vattenuttag för en- och tvåfamiljsfastigheters vattenförsörjning. Vidare finns i 11:e kapitlet 12 § 

miljöbalken ett generellt undantag från tillstånd om det är uppenbart att varken allmänna eller 

enskilda intressen skadas av vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.   

För att minska risken för ökad sårbarhet samt att uttagskapaciteten för vattenledningsföreningarna 

minskar föreslås krav på tillstånd för ny anläggning för uttag av grundvatten. 

Tillståndsförfarandet för geoenergianläggningar och uttag av grundvatten ger kommunen möjlighet 

att säkerställa att verksamhetsutövaren har tillräcklig kunskap om riskerna med verksamheten samt 

möjlighet att sätta upp villkor så att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas. I hanteringen av 

tillståndsärenden för uttag av grundvatten måste vattenledningsföreningens nuvarande och 

framtida behov beaktas. 

 

7 § Definitioner 
I dessa föreskrifter används följande begrepp med angiven betydelse: 

Hantering: En verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk produkt, bioteknisk organism eller 

vara tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, används, omhändertas, 

destrueras, konverteras, saluförs, överlåts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande.  

Ny anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från berg, mark och vatten 

kräver tillstånd från kommunen. Ändring av befintlig anläggning kräver tillstånd från 

kommunen. 

Ny anläggning för uttag av grundvatten kräver tillstånd från kommunen.  
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Husbehovstäkt: Sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess 

egna behov. En husbehovstäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, 

avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt. 

Kommun: Med kommunen avses den nämnd som har ansvar för miljö- och hälsoskyddsfrågor. 

Lagring: Förvaring eller upplag (i t.ex. oljefat eller dunkar) under längre tid än i omedelbar anslutning 

till själva användandet 

Materialtäkt: Täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. 

Mindre schaktningsarbeten: Markarbete av mindre omfattning som till exempel grävning för 

fundament för staket, flaggstång eller friggebod, markberedning för garageuppfart, plattsättning, 

stubbrytning av enstaka träd som ej ingår i skogsbruk, uppgrävning av block eller liknande. 

Punktbehandling: Behandling av växter med en metod som medför att växtskyddsmedlet inte sprids 

utanför det avsedda objektet.  

Upplag: Plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring.  

Bekämpningsmedel: Kemiska eller biologiska produkter som är avsedda att förebygga eller 

motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller skada på egendom. 

Yrkesmässig: Verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, ett objektivt fastställbart 

vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga dessa kriterier måste vara uppfyllda för att en 

verksamhet ska anses vara yrkesmässig. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes 

huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet.  

 

Allmänna bestämmelser 

Övergångsregler 

Pågående verksamhet som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och 

som inte har varit tillstånds- eller anmälningspliktig enligt äldre föreskrifter, får utan hinder av 

tillstånds- eller anmälningsplikten fortsätta att bedrivas i oförändrad omfattning intill dagen två år 

efter det att dessa föreskrifter har trätt i kraft. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den 

som bedriver verksamheten senast den dagen lämnat in en ansökan om tillstånd eller anmälan i 

enlighet med vad som föreskrivs i föreskrifterna.  

Tillstånd och anmälan 

Tillståndsansökningar och anmälningar enligt dessa skyddsföreskrifter prövas av den kommunala 

nämnden för miljöfrågor (miljö- och byggnadsnämnden från 1 januari 2023). Som förutsättning 

gäller att det kan visas att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada på grundvattnet. 

Ansökan/anmälan ska lämnas in skriftligen. För ansökan/anmälan tas en avgift ut enligt aktuell 

timtaxa.  

En åtgärd som kräver tillstånd enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna får inte påbörjas förrän den 

kommunala nämnden för miljöfrågor har meddelat tillstånd.  
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Anmälan lämnas in till den kommunala nämnden för miljöfrågor senast fyra veckor innan planerad 

åtgärd.  

Undantag från föreskrifterna 

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för 

vattentäktsverksamhetens bedrivande.  

Föreskrifterna utgör inte hinder för genomförande av nödvändiga insatser för att avhjälpa akut 

föroreningsrisk i samband med olyckshändelse, spill eller läckage.  

Anmälan om olyckshändelse 

Olyckshändelser, spill eller läckage inom skyddsområdet som kan medföra risk för yt- eller 

grundvattenförorening ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom 

om händelsen enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) 

om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till den räddningstjänsten, tel. 112, eller i icke-akuta fall 

till den kommunala nämnden för miljöfrågor. Om åtgärder utförts inom skyddsområdet till följd av 

händelsen ska miljökontoret informeras inom 36 timmar. 

Hänsynsregler 

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken gäller alla. De kan läsas i sin helhet i miljöbalkens 2 

kapitel (1998:808). Reglerna innebär att alla alltid måste vara försiktiga och vidta de åtgärder som 

behövs för att skydda, förebygga, hindra och motverka risk för skada eller olägenhet på hälsa och 

miljö. Det handlar bland annat om att ha kunskap om hur den egna verksamheten eller åtgärden 

riskerar att inverka på människors hälsa eller miljön och vid behov vidta de skyddsåtgärder och 

försiktighetsmått som behövs för att begränsa påverkan. 
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Samrådsredogörelse angående förslag till 
lokala hälsoskyddsföreskrifter för större 
enskilda vattentäkter i Orsa kommun 
För att skydda vattentillgångarna som används för dricksvatten i Hansjö, 
Mässbacken-Björken, Oljonsbyn-Stenberg, Skattungbyn, Slättberg, Stackmora och 
Sörmedsjön har Orsa kommun tagit fram förslag till skyddsområden samt 
föreskrifter som föreslås gälla inom dessa områden. Förslaget har kommunicerats 
med berörda vattenledningsföreningar och senare även via samråd med berörda 
vilket beskrivs nedan.  

Möte med vattenledningsföreningarna 2021-12-14 
Ett kombinerat fysiskt och digitalt informationsmöte hölls med 
vattenledningsföreningarna. Samtliga vattenledningsföreningar utom Hansjö och 
Stackmora deltog i mötet. Dessa föreningar kontaktades dock av Marie Ehlin dagen 
efter mötet. Från kommunen deltog Marie Ehlin och Camilla Björck. Malin Spännar, 
Midvatten AB, gick igenom underlaget för respektive vattentäkt och det fanns 
möjlighet att ställa frågor.   

Kommunen bekostar utredningarna och är också den instans som tar beslut i frågan. 
Föreningarna ställde sig positiva till att grundvattnet skyddas med lokala 
hälsoskyddsföreskrifter.  

Efter mötet skulle frågan om lokala hälsoskyddsföreskrifter med skyddsområden 
förankras i föreningarna, till exempel i samband med föreningarnas årsmöten.  

Kommunen informerade om att samråd skulle gå ut i ett senare skede direkt till de 
fastighetsägare som berörs av föreslagna skyddsområden.  

 

Möte med vattenledningsföreningarna 2022-03-15 
Mötet med vattenledningsföreningarna hölls på plats i Orsa. Representanter från 
samtliga föreningar deltog i mötet. Från kommunen deltog Marie Ehlin och Camilla 
Björck. Malin Spännar deltog från Midvatten AB.  

Föreningarna uttryckte att de var nöjda med underlaget och gav kommunen 
klartecken att fortsätta med ärendet.  

 

Samråd  
Den 11 april 2022 skickades samrådshandlingar till berörda vattenledningsföreningar, 
fastighetsägare inom föreslagna skyddsområden (222 fastighetsägare), Miljönämnden, 



39 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter - OK KS 2021/00218-17 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter : Samrådsredogörelse - Lokala hälsoskyddsföreskrifter Orsa 

2(9) │ Samrådsredogörelse – Lokala hälsoskyddsföreskrifter Orsa │ Midvatten 2022  
 

Miljö- och byggnadsförvaltningen samt Brandkåren Norra Dalarna. Sista dag att 
lämna synpunkter sattes till den 13 maj 2022.  

Samrådshandlingarna omfattade följebrev, förslag till skyddsområden, förslag till 
föreskrifter samt motiv till dessa, se bifogade dokument. Handlingarna skickades via 
brev till berörda fastighetsägare och digitalt till övriga samrådsparter.  

 

Yttrande från miljönämnden 

Miljökontoret anser att det är positivt att kommunen väljer att besluta om 
skyddsföreskrifter för de största vattentäkterna i kommunen. Vattentäkterna är 
viktiga för byarnas infrastruktur och det är viktigt att skydda dricksvattentillgångar 
mot föroreningar som kan göra att stora kostnader behöver läggas på rening av 
dricksvattnet alternativt att hela dricksvattentäkten slås ut.  

Det bör framgå i föreskrifterna att det är miljönämnden (miljö- och 
byggnadsnämnden från 1 januari 2023) som prövar ansökningar och anmälningar 
enligt föreskrifterna. Det bör också framgå att nämnden tar ut en avgift för 
handläggningen samt att ärenden ska komma in till nämnden ett visst antal veckor 
innan verksamheten kan påbörjas.  

Miljökontoret deltar just nu i ett projekt med länsstyrelsen om dubbelregleringar 
inom vattenskyddsområden. Utifrån de diskussioner som förs i projektet kan det vara 
lämpligt att i förslaget till föreskrifter se över vilka åtgärder som ska vara anmälnings- 
respektive tillståndspliktiga.  

Svar: Föreskrifterna kompletteras med information om att det är miljönämnden 
(miljö- och byggnadsnämnden från 1 januari 2023) som prövar ansökningar och 
anmälningar enligt föreskrifterna. De kompletteras också med information om 
avgifter för handläggningen samt att ärenden ska komma in till nämnden ett visst 
antal veckor innan verksamheten kan påbörjas.  

Föreskrifterna stämdes av med miljökontoret avseende vilka åtgärder som ska vara 
anmälnings- respektive tillståndspliktiga innan ärendet går vidare till beslut.  2 § 
Markarbeten och materialtäkter ändrades så att det föreslås krav på anmälan i stället för 
krav på tillstånd för maskinella markarbeten. Angående akuta saneringsåtgärder 
justerades förslaget så att kommunen ska informeras i samband med sådana åtgärder. 
I övrigt gjordes inga ändringar i förslaget till föreskrifter.  

 

Yttrande från Orsa kommuns verksamhetsområde Samhälle 

Under 2 § Markarbeten och materialintäkter beskrivs undantag från kravet att ansöka om 
tillstånd. Även fiberledningar borde undantas från kravet om tillstånd. 

Även andra stycket sista meningen under rubriken Motiv till föreskrift behöver 
kompletteras med fiberledning. 
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Svar: Nedläggning av fiberledningar bedöms utgöra en likartad risk som övriga 
ledningsarbeten. Eftersom föreskriften till följd av miljönämndens yttrande ändrades 
så att maskinella markarbeten (där nedläggning av fiberledningar ingår) omfattas av 
krav på anmälan i stället för tillstånd skrevs undantaget om. Genom den ändringen 
upphörde behovet av att definiera att undantaget även gäller nedläggning av 
fiberledningar.  

 

Yttrande från Brandkåren Norra Dalarna 

Brandkåren Norra Dalarna har granskat inkomna handlingar och har inget att erinra. 

 

Yttrande från privatpersoner 

Oljonsbyn-Stenberg vattenledningsförening 
En fastighetsägare inom föreslaget skyddsområde för Oljonsbyn-Stenberg vattentäkt 
önskar mer information om ärendet och ställer flera frågor:  

1. Är hela det inringade området på kartan en inre skyddszon eller yttre skyddszon 
för ju närmare man bor vattenkällan ju mer restriktioner? Vad är det som gäller? 

2. Finns det någon möjlighet att aktuell fastighet inte kommer att ingå i ett 
skyddsområde? 

3. Fastighetsägaren vill inte upplåta hela sin fastighet för ett skyddsområde utan att få 
några fördelar. Fastigheten har funnits långt före vattenbolagets bildande 1948. 
Vidare kräver fastighetsägaren att Orsa kommun bekostar en ny avloppsanläggning 
och gratis vatten från Oljonsbyn-Stenbergs vattenförening för all framtid om 
skyddsområde ska bildas alternativt att fastigheten löses in till ett mycket högt pris.  

Svar: Fastighetsägaren är välkommen att höra av sig på nytt för att få mer 
information om skyddsområdet och vad som gäller kopplat till föreskrifterna.  

1. Hela det inringade området på kartan är skyddsområde. Området föreslås skyddas 
med lokala hälsoskyddsföreskrifter som skiljer sig från vattenskyddsområde på flera 
sätt. En skillnad är att beslutet om lokala hälsoskyddsföreskrifter tas med stöd av 
annan lagstiftning än beslut om vattenskyddsområde. En annan skillnad är att det 
bara finns en skyddszon i jämförelse med vattenskyddsområden som ofta innehåller 
flera skyddszoner. För det föreslagna skyddsområdet för Oljonsbyn-Stenberg 
vattentäkt gäller samma föreskrifter för hela skyddsområdet. Det är alltså inte någon 
skillnad på restriktionsnivå inom skyddsområdet.  

2. Aktuell fastighet ligger på mycket nära avstånd till uttagsbrunnarna varför det inte 
finns någon möjlighet att undanta fastigheten från att ingå i skyddsområdet.  

3. Att inrätta skyddsområden med lokala hälsoskyddsföreskrifter har som syfte att ge 
skydd så att vattenkvaliteten i Oljonsbyn-Stenbergs vattentäkt är god, både för 
nuvarande och framtida generationer. För de som har sin dricksvattenförsörjning 
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från vattentäkten är detta en klar fördel. I det fall en vattentäkt skulle förorenas kan 
det medföra stora kostnader vattenledningsföreningens abonnenter genom behov av 
ökad rening av råvattnet eller till följd av att vattentäkten behöver flyttas.  

På aktuell fastighet bedrivs inte jordbruksverksamhet eller skogsbruk. 
Skyddsföreskrifterna bedöms därför inte medföra några långtgående restriktioner för 
aktuell fastighet. Inlösen av fastigheten bedöms därför inte vara aktuellt.  

Kommunen har inte någon möjlighet att bekosta en ny avloppsanläggning till följd av 
skyddsområdet. Den föreskrift som behandlar enskilda avlopp innebär det inte är 
tillåtet att anlägga en ny infiltrationsanläggning inom skyddsområdet. I övrigt gäller 
samma regler som för alla andra i samhället. I det fall fastighetsägaren har en enskild 
avloppsanläggning som är godkänd enligt gällande lagstiftning så medför 
skyddsföreskrifterna inte någon ytterligare restriktion.   

 

Skattungbyn vattenledningsförening 
En privatperson i Skattungbyn menar att det förslag som lämnats till kommunen för 
granskning strider mot generella regler för kommunens uppgifter. Fastighetsägaren 
tycker inte att kommunen ska utnyttjas för denna typ av påtryckning och anser att 
kommunens nuvarande regler ska gälla. Förlaget förkastas därför.  

Svar: Kommunen har genom 9 kap 12 § miljöbalken och 40 § första stycket 5 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) mandat 
att meddela föreskrifter till skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter.  

Att ta fram skyddsområden med lokala hälsoskyddsföreskrifter är ett också uppdrag 
som kommunen har genom kommunens VA-plan, miljömålsarbetet och 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Beslut om lokala hälsoskyddsföreskrifter 
bidrar till att uppnå:  

• åtgärd 5 i kommunens VA-plan (Orsa kommun, 2021): Skydd via lokala 
hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter. Motivet till åtgärden är att 
skydda vattentäkter från föroreningspåverkan samt att stödja förslag till 
åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2021-2027. 

• målet ”Skydd av enskilda vattenresurser” i Åtgärdsprogram 2018–2022 till 
Dalarnas miljömål (Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2018). I åtgärdsprogrammet 
ges miljönämnden ansvar att vara drivande för att skydda enskilda gemensam 
vattenförsörjning genom beslut om lokala hälsoskyddsföreskrifter. 

• kommunernas åtgärd 5 i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 
(Vattenmyndigheten Bottenhavet, 2016). Åtgärden anger att kommunerna 
ska säkerställa ett långsiktigt skydd för allmänna och enskilda 
dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens 
uttag är mer än 10 m3/dygn. 

Mot bakgrund av det som beskrivs ovan har kommunen både i uppdrag att skydda 
enskilda vattenresurser samt mandat att besluta om detta.  
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_____ 
 

En fastighetsägare inom föreslaget skyddsområde för Skattungbyn vattentäkt har 
som önskemål att förslaget till skyddsområde ändras så att gränsen för 
skyddsområdet går längs fastighetsgränsen i stället för diagonalt över fastigheten. På 
så sätt skulle fastigheten inte omfattas av skyddsområdet. Anledningen till detta är att 
skyddsområdet inte ska utgöra ett hinder för att bygga ett bostadshus på fastigheten. 
Ett förhandsbesked för nybyggnad han sökts och beviljats av byggnadsnämnden.  

Svar: Fastigheten bedöms ligga för nära vattentäkten för att områdets avgränsning 
ska kunna minskas vid fastigheten.  

Den föreskrift som primärt bedöms vara aktuell kopplat till byggnation av bostad är 
2 § Markarbeten och materialtäkter. Det reviderade förslaget till föreskrift innebär att det 
krävs anmälan för de maskinella schaktnings- och grävningsarbeten som normalt 
krävs för grundläggning för ett bostadshus.  

I normalfallet innebär krav på anmälan att åtgärden ska kunna genomföras, men att 
det kan krävas vissa försiktighetsåtgärder. Byggnation av ett bostadshus bedöms 
därför kunna genomföras på fastigheten även efter att kommunen tagit beslut om 
lokala hälsoskyddsföreskrifter för området. Det kan dock vara aktuellt med vissa 
försiktighetsåtgärder i samband med aktuella markarbeten.  

_____ 
 

Fyra fastighetsägare inom föreslaget skyddsområde för Skattungbyn meddelar att de 
kraftfullt motsäger bildandet av skyddsområdet och förslaget till de lokala 
föreskrifterna i dess helhet.  

Svar: Synpunkten noteras men leder inte till någon ändring av förslaget.  

_____ 
 

Två fastighetsägare inom föreslaget skyddsområde för Skattungbyn tycker att kartan 
bör ritas om så att de bebodda fastigheterna inte finns med i skyddsområdet. De ser 
också en risk med ökad administration för kommunen eftersom antalet anmälningar, 
ansökningar om tillstånd m.m. kraftigt bör öka inom kommunen.  

Vidare ser fastighetsägarna en risk för värdesänkning vid eventuell 
fastighetsförsäljning. De ser också en risk att ingen fastighetsägare kommer att säga ja 
vid en nyanläggning av en ny vattentäkt på grund av osäkerhet om hur ägaren 
kommer att påverkas.  

Fastighetsägarna skriver också att brunnen är ett borrhål, inte en ytvattentäkt och att 
det bör vara skillnad på det när man räknar ut tiden det tar för naturliga vattenådrar, 
regnvatten når brunnen.  



39 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter - OK KS 2021/00218-17 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter : Samrådsredogörelse - Lokala hälsoskyddsföreskrifter Orsa 

6(9) │ Samrådsredogörelse – Lokala hälsoskyddsföreskrifter Orsa │ Midvatten 2022  
 

Slutligen nämner fastighetsägarna den positiva utveckling från 60-70-talet när DDT 
m.fl. miljöfarliga ämnen användes intensivt utan ifrågasättning men att det nu är god 
kontroll på hur medborgare, företag med flera sköter sig vad gäller miljösäkerhet. 
Fastighetsägarna ifrågasätter egentligen inte behovet att säkra vattnet utan tycker det 
är viktigt att inte bakbinda kommande generationer.  

Svar: Orsa kommun bekräftar att brunnen är borrad och inte en ytvattentäkt. 
Grundvattnets flödesmönster och därmed risken för förorening har legat till grund 
för avgränsningen av skyddsområdet. Att utesluta fastigheter som är bebyggda från 
skyddsområdet är därför inte något alternativ.  

Administrationen för kommunen kan öka marginellt till följd av beslut om lokala 
hälsoskyddsföreskrifter. Kommunen har dock god rutin kring hantering av 
anmälningar och tillståndsansökningar av detta slag. Precis som för andra typer av 
anmälnings- och tillståndsärenden tar kommunen ut en avgift som täcker 
kostnaderna för handläggningen.  

Hur värdet av en fastighet förändras till följd av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna 
kan tyvärr inte bedömas i det här skedet utan avgörs först vid en försäljning. 
Erfarenheter från tidigare skyddsområden är dock att det till stor del går att bruka 
fastigheter som tidigare, men att det kan krävas tillstånd för vissa åtgärder samt krav 
på att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det kan också ses som en positiv åtgärd 
för fastigheten att vattentillgången skyddas.  

 

Slättberg vattenledningsförening 
En fastighetsägare inom föreslaget skyddsområde för Slättberg vattentäkt uttryckte 
att det är bra att vattnet skyddas och har inga synpunkter på föreskrifterna. 

 

Stackmora vattenledningsförening 
En fastighetsägare inom föreslaget skyddsområde för Stackmora vattentäkt planerar 
gallring på sin fastighet och frågar hur den planerade skogsbruksåtgärden påverkas av 
föreslagna lokala hälsoskyddsföreskrifter. 

Svar: Gallring omfattas av 4 § Skogsbruk och kräver enligt förslaget anmälan till 
kommunen. Vid en anmälan till kommunen görs en bedömning av 
skogsbruksåtgärden. Därefter tar kommunen ett beslut som kan innehålla 
försiktighetsmått kopplat till åtgärden. Försiktighetsmått kan till exempel vara att 
uppställning av arbetsfordon ska ske utanför skyddsområdet eller att området intill 
uttagsbrunnen ska spärras av för att undvika åverkan på denna. 

_____ 
 

En fastighetsägare inom föreslaget skyddsområde för Stackmora vattentäkt ställer sig 
positiv till förslaget till lokala hälsoskyddsföreskrifter och ställer även några frågor. 
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En fråga gäller huruvida gränserna följer terrängförhållanden på marken samt om det 
är möjligt att avgränsa skyddsområdet vid aktuell fastighet så att färre brytpunkter 
läggs inom fastigheten. Fastighetsägaren lämnade även ett föreslag till alternativ 
gränsdragning och önskade också att parterna har samråd om detta innan något 
beslut fattas i frågan.  

Fastighetsägaren ifrågasätter också varför ägare av skogsfastigheter ska behöva 
anmäla skogsbruksåtgärder både till kommunen och till Skogsstyrelsen samt att det 
bör räcka att anmälan görs till en myndighet och att samordning sker mellan er och 
avseende beslut och tillstånd som behöver fattas av respektive myndighet.    

Svar: Det stämmer att avgränsningen bygger på bedömningar och beräkningar och 
avspeglar därför inte grundvattnets exakta uppehållstid och flödesmönster. Aktuell 
vattentäkt utgörs dessutom en bergborrad brunn vilket försvårar bedömningarna. 
Mer djupgående utredningar än vad som gjorts inom aktuellt projekt görs normalt 
inte inom ramen för framtagande av skyddsområde med lokala 
hälsoskyddsföreskrifter. Att göra sådana utredningar skulle bli mycket kostsamma 
och kan inte finansieras inom aktuellt projekt. De utredningar som gjorts bedöms 
vara tillräckliga för avgränsningen av skyddsområden.  

Praxis är att avgränsningen, där så är möjligt, följer fastighetsgränser och synliga 
gränser i terrängen. Inom aktuellt skyddsområde gjordes bedömningen att om sådana 
gränser följdes skulle det innebära att ett allt för stort eller ett allt för litet område 
skulle omfattas av skyddsområdet. Det får dock till följd att delar av skyddsområdet 
kan vara svårt att tolka i terrängen. En brytpunkt på aktuell fastighet bedöms dock 
kunna flyttas enligt förslag från fastighetsägaren.  

Varför krävs anmälan till både Skogsstyrelsen och kommunen för 
skogsbruksåtgärder? Skogsstyrelsen vidarebefordrar inte längre information till andra 
myndigheter i samband med avverkningsanmälningar vilket har lett till att behovet av 
anmälan även till kommunen har uppstått. Kommunen har inte möjlighet att 
kontinuerligt bevaka vilka avverkningsanmälningar som kommit in till Skogsstyrelsen 
samt om dessa kommer att ske inom skyddsområde med lokala 
hälsoskyddsföreskrifter. Syftet med föreskriften om krav på anmälan för 
skogsbruksåtgärder är att kommunen ska få kännedom om att sådana arbeten är på 
gång och att kommunen på så sätt får möjlighet att informera verksamhetsutövaren 
om att arbeten sker inom skyddsområde samt vilka försiktighetsåtgärder som ska 
vidtas under arbetets gång.  

 

Sörmedsjön vattenledningsförening 
En fastighetsägare inom föreslaget skyddsområde för Sörmedsjön norra vattentäkt 
vill veta hur värdet på fastigheten förändras när den kommer inom skyddsområdet. 
Fastighetsägaren ville också veta vad kostnaden blir för en framtida tillståndsansökan 
om anläggande av berg- eller jordvärme. 
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Svar: Hur värdet av en fastighet förändras till följd av de lokala 
hälsoskyddsföreskrifterna kan tyvärr inte bedömas i det här skedet utan avgörs först 
vid en försäljning. Erfarenheter från tidigare skyddsområden är dock att det till stor 
del går att bruka fastigheter som tidigare, men att det kan krävas tillstånd för vissa 
åtgärder samt krav på att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det kan också ses som 
en positiv åtgärd för fastigheten att vattentillgången skyddas.  

Miljökontoret tar ut en avgift för handläggning av jordvärme/bergvärme, det gäller 
både för anmälan och tillståndsansökan. Avgiften är i dagsläget 3 x 1038 kr, alltså 
3114 kr. Samma avgift tas ut oavsett om värmeanläggningen ligger inom ett 
skyddsområde eller inte. 

_____ 
 

En fastighetsägare inom föreslaget skyddsområde för Sörmedsjön vattentäkt berättar 
att denne har åker runt sitt hus och är väldigt angelägen om att den brukas för att 
förhindra att den växer igen. Nuvarande brukare använder ekologiska metoder, men 
om det senare kommer en annan brukare kanske den inte gör detta. Därför önskar 
fastighetsägaren att hela den aktuella fastigheten utesluts ur skyddsområdet.  

Svar: Frågan tolkas som att fastighetsägaren är angelägen om att jordbruksmarken på 
fastigheten kan fortsätta brukas även om den i framtiden brukas med icke ekologiska 
metoder, dvs. att bekämpningsmedel används. 

Skyddsområdet har avgränsats så att 30 % av den aktuella fastigheten ligger inom 
skyddsområdet.    

I de lokala hälsoskyddsföreskrifterna föreslås att hantering av bekämpningsmedel ska 
vara förbjudet inom skyddsområdet. Skälet till detta är att sådan hantering bedöms 
utgöra en risk för förorening av vattentäkten. Bekämpningsmedel kan redan i mycket 
små mängder ge en långvarig påverkan på grundvattenkvaliteten och det är av stor 
vikt att bibehålla ett råvatten fritt från bekämpningsmedel. 

Skyddsområdets avgränsning har sin grund i hur grundvattnet rör sig i området och 
det skyddsområde som slutligen har föreslagits motsvarar det område där det 
bedöms ta ett år för grundvattnet att röra sig från områdets ytterkanter till 
vattentäkten.  

Med tanke på den relativt korta uppehållstiden för grundvattnet inom skyddsområdet 
samt den bedömda risken för hantering av bekämpningsmedel bedöms 
avgränsningen och förslaget till föreskrifter vara rimliga för att uppnå syftet med 
skyddet. Formuleringen av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna och skyddsområdets 
avgränsning behålls därför i sin nuvarande form.   

_____ 
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En fastighetsägare inom föreslaget skyddsområde för Sörmedsjön vattentäkt menar 
att föreslagna föreskrifter innebär ett allt för stort intrång med konsekvenser för 
möjligheten att kunna producera i första hand hö och foder på marken. Marken 
behöver gödslas och behöver kunna användas för naturbete på sommaren. Växtgifter 
har aldrig använts på marken. Att belägga marken med brukanderestriktioner är att 
lägga död mans hand både på marken och i förlängningen även på djurhållningen.  

Svar: Enligt förslaget till föreskrifter krävs tillstånd från kommunen för yrkesmässig 
hantering av växtnäringsämnen. Vid ett antagande att fastighetsägarens djurhållning 
är att bedöma som yrkesmässig innebär detta att tillstånd ska sökas för denna 
hantering. I normalfallet innebär det att växtnäringsämnen även i fortsättningen ska 
kunna hanteras på fastigheten. Syftet med kravet på tillstånd för yrkesmässig 
hantering av växtnäringsämnen är att ge kommunen möjlighet att säkerställa att 
verksamhetsutövaren har tillräcklig kunskap om riskerna med verksamheten. Det 
finns också möjlighet för kommunen att sätta upp villkor så att nödvändiga 
skyddsåtgärder vidtas, till exempel på hur stallgödsel lagras. Ett tillstånd kan sökas för 
flertalet år och gälla så länge verksamheten bedrivs i enlighet med ansökan.  

Eftersom fastighetsägaren uppger att bekämpningsmedel inte används på fastigheten 
bedöms föreskrifterna inte innebära någon inskränkning på denna punkt.  

 

Referenser 
Orsa kommun (2021). Plan för vatten och avlopp 2021-2025. Beslutad av 
kommunfullmäktige 2021-09-27.  

Länsstyrelsen i Dalarnas län (2018). Vattenförsörjningsplan – Dalarnas län. Rapport 
2012:02. 

Vattenmyndigheten Bottenhavet (2016). Åtgärdsprogram 2016-2021 Del 4. Åtgärder 
riktade till myndigheter och kommuner samt konsekvensanalys.  
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Innehåll

• Bakgrund till varför lokala hälsoskyddsföreskrifter tas fram

• Mål och syfte

• Områdesavgränsning

• Riskbedömning

• Förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter
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Lokala hälsoskyddsföreskrifter vs Vattenskyddsområde

Lokala hälsoskyddsföreskrifter
• Beslutas med stöd av 40 § första stycket 5 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (FMH)

• Beslutas av kommunfullmäktige

• Mindre omfattande krav på tekniska 
utredningar och samrådsförfaranden

• Krav får endast ha till syfte att hindra 
olägenhet för människors hälsa 

• Är inte ersättningsgrundande och får inte 
innebära onödigt tvång för allmänheten eller 
annan obefogad inskränkning i den enskildes 
frihet 

Vattenskyddsområde
• Beslutas med stöd av 7 kap MB

• Beslutas normalt av Länsstyrelsen

• Mer omfattande krav på tekniska utredningar 
och samrådsförfaranden

• Mer långtgående krav kan ställas, både på 
kort och lång sikt. Kan gå utöver det som en 
verksamhet har fått villkor om i ett tillstånd

• Är ersättningsgrundande om pågående 
markanvändning inom berörd del av en 
fastighet avsevärt försvåras



39 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter - OK KS 2021/00218-17 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter : Presentation om lokala hälsoskyddsföreskrifter till skydd för större enskilda vattentäkter 

Mål och program

• VA-plan
• Skydd via lokala hälsoskyddsföreskrifter ska initieras för alla enskilda gemensamma 

vattentäkter som har fler än 50 personer anslutna eller en produktion större än 10 m3/dygn

• Nationella miljökvalitetsmål
• Grundvatten av god kvalitet
• Giftfri miljö
• God bebyggd miljö

• Dalarnas miljömål
• Skydd av enskilda vattenresurser genom beslut om lokala hälsoskyddsföreskrifter

• Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
• Säkerställa ett långsiktigt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer 

fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn
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Större enskilda vattentäkter i Orsa kommun

• Sju vattenledningsföreningar
• Hansjö

• Mässbacken-Björken

• Oljonsbyn-Stenberg

• Skattungbyn

• Slättberg

• Stackmora

• Sörmedsjön 
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Syfte och mål

• Syfte
• Skydda de större enskilda vattentäkterna i Orsa kommun genom att

• få närboende att iaktta försiktighet, 

• vara till hjälp vid kommunens ärehandläggning och planläggning samt 

• vara till stöd för Räddningstjänstens insatser vid brand och olycka

• Mål
• Avgränsning av skyddsområden med utgångspunkt ett års uppehållstid

• Riskinventering och översiktlig riskbedömning

• Förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter
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Områdesavgränsning

• Information om vattentäkten

• Hydrologiska förhållanden
• Nederbörd, avdunstning och avrinning

• Grundvattenbildning

• Jordlager

• Berggrund

• Höjdmodell
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Jordart & berggrund – exempel Hansjö
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Jordart & berggrund – exempel Stackmora
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Tillrinningsområde Ett års uppehållstid

• Tillrinningsområdet till ett 
grundvattenmagasin är det område 
varifrån nederbörd kan rinna mot och 
tillföras magasinet

• Topografisk avgränsning

• Beräkning av tillrinningsområdets 
minsta storlek

• Område för ett års uppehållstid
Det bedöms ta ett år för grundvatten 
vid skyddsområdets yttre gräns att nå 
uttagsbrunnen/brunnarna
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Tillrinningsområde - exempel Hansjö
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Ett års uppehållstid – exempel Hansjö

• Utgångspunkt ett års uppehållstid

• Styrs bland annat av 
• uttagsmängder

• grundvattenmagasinets mäktighet

• flödesaktiv porositet i berggrund/jordart

• Mer tillrinning från områden 
uppströms än nedströms

• Området har utökats för att omfatta 
deformationszoner som antas vara i 
kontakt med brunnarna

• Anpassning efter fastighetsgränser där 
det är möjligt
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Mässbacken-Björken 
– tillrinningsområde och ett års uppehållstid
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Oljonsbyn-Stenberg 
– tillrinningsområde och ett års uppehållstid
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Skattungbyn Prästladan 
– tillrinningsområde och ett års uppehållstid
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Slättberg
– tillrinningsområde och ett års uppehållstid
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Stackmora (bergborrad brunn)
– tillrinningsområde och ett års uppehållstid
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Stackmora (grävda brunnar)
– tillrinningsområde och ett års uppehållstid
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Sörmedsjön norra
– tillrinningsområde och ett års uppehållstid
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Sörmedsjön södra
– tillrinningsområde och ett års uppehållstid
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Riskinventering och riskbedömning

• Olika typer av riskkällor
• Markanvändning inom tillrinningsområdet

• Tillståndsgivna cisterner för brandfarliga varor

• Enskilda avlopp

• Vatten- och energibrunnar

• Förorenade områden

• Miljöfarlig verksamhet

• Verksamhet med risk för stora kemikalieolyckor (Seveso-objekt)

• Risk för översvämning

• Uppställningsplats för farligt gods m.m.
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Hansjö – riskinventering 
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Mässbacken-Björken – riskinventering 
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Oljonsbyn-Stenberg – riskinventering 



39 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter - OK KS 2021/00218-17 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter : Presentation om lokala hälsoskyddsföreskrifter till skydd för större enskilda vattentäkter 

Skattungbyn Prästladan - riskinventering
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Slättberg - riskinventering
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Stackmora - riskinventering
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Sörmedsjön - riskinventering

Sörmedsjön norra

Sörmedsjön södra
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Riskbedömning - sammanfattning

• Olyckshändelser bedöms vara den största risken för samtliga vattentäkter

• Petroleumprodukter 

• Markarbeten

• Områden som domineras av skog
• Skogsbruksåtgärder (som t.ex. gödsling, användning av bekämpningsmedel, slutavverkning) i 

nära anslutning till vattentäkterna

• Områden som domineras av bebyggelse – mer komplex riskbild
• Enskilda vattentäkter
• Energianläggningar
• Enskilda avlopp
• Jordbruk
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Förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter

• Uppnå syftet med skyddet

• Samma föreskrifter för samtliga områden

• Reglerar befintlig verksamhet och eventuell tillkommande verksamhet
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Förslag till föreskrifter

1 § Petroleumprodukter och andra för grundvatten skadliga ämnen
Tillfällig och permanent lagring av petroleumprodukter i cisterner och lösa behållare med en volym om totalt 
mer än 150 liter kräver tillstånd från kommunen. 

Hantering av petroleumprodukter och andra för grundvatten skadliga ämnen får endast ske på ett sådant sätt 
att spill och läckage kan samlas in och omhändertas.
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2 § Markarbeten och materialtäkter
Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt borrning, pålning, sprängning och andra liknande arbeten 
kräver anmälan till kommunen. Undantag från kravet på anmälan gäller för mindre markarbeten. Undantag 
gäller även för akuta saneringsåtgärder som får utföras efter att kommunen informerats.

Utfyllnad med massor som kan förorena grundvattnet är förbjudet.

Materialtäktsverksamhet är förbjuden. Husbehovstäkt kräver tillstånd från kommunen.
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3 § Bekämpningsmedel och växtnäringsämnen
Hantering av bekämpningsmedel är förbjuden. Undantag från förbudet gäller vid hantering som har karaktär av 
punktbehandling och som har en sådan begränsad omfattning att grundvattnet inte riskerar att skadas.

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen kräver tillstånd från kommunen. 
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4 § Skogsbruk
Upplag av timmer, massaved, grot, flis och bark med en längre varaktighet än tre månader kräver tillstånd från 
kommunen. 

Skogsbruksåtgärder som t.ex. anläggande av skogsbilväg, markberedning, gallring och slutavverkning kräver 
anmälan till kommunen. 
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5 § Enskilda avlopp
Ny infiltrationsanläggning för spillvatten är förbjuden.



39 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter - OK KS 2021/00218-17 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter : Presentation om lokala hälsoskyddsföreskrifter till skydd för större enskilda vattentäkter 

6 § Geoenergianläggningar och anläggningar för uttag av grundvatten
Ny anläggning för lagring eller utvinning av värmeenergi eller kyla från berg, mark och vatten kräver tillstånd 
från kommunen. Ändring av befintlig anläggning kräver tillstånd från kommunen.

Ny anläggning för uttag av grundvatten kräver tillstånd från kommunen. 
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 19.09.2022   

13 
(19)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 96 OK KS 2021/00218-17

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda 
vattentäkter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större 
enskilda vattentäkter.

Deltar ej i beslutet
Joep Meens (MP) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
För att skydda vattentillgångarna som används för dricksvatten i Hansjö, Mässbacken-
Björken, Oljonsbyn-Stenberg, Skattungbyn, Slättberg, Stackmora och Sörmedsjön har
Orsa kommun tagit fram förslag till skyddsområden samt förslag till föreskrifter inom
dessa områden. Det är också ett uppdrag genom kommunens Plan för vatten och
avlopp 2021–2024, miljömålsarbetet och vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Beslut om lokala hälsoskyddsföreskrifter bidrar till att uppnå:
 Åtgärd 5 i kommunens VA-plan (Orsa kommun, 2021): Skydd via lokala

hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter. Motivet till åtgärden är
att skydda vattentäkter från föroreningspåverkan samt att stödja förslag till
åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2021–2027.

 Målet ”Skydd av enskilda vattenresurser” i Åtgärdsprogram 2018–2022 till
Dalarnas miljömål (Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2018). I åtgärdsprogrammet
ges miljönämnden ansvar att vara drivande för att skydda enskilda gemensam
vattenförsörjning genom beslut om lokala hälsoskyddsföreskrifter.

 Kommunernas åtgärd 5 i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
(Vattenmyndigheten Bottenhavet, 2016). Åtgärden anger att kommunerna ska
säkerställa ett långsiktigt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter
som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än
10 m3/dygn.

Mot bakgrund av det som beskrivs ovan har kommunen både i uppdrag att skydda
enskilda vattenresurser samt mandat att besluta om detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-06-14
Förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter med
kartbilaga 2022-06-09
Förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter med motiveringstexter 2022-06-09
Samrådsredogörelse – Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Förslag till beslut
Utskottet för strategi överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 45 OK KS 2021/00218-17

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda 
vattentäkter
Beslut
Utskottet för strategi överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag. 

Sammanfattning av ärendet
För att skydda vattentillgångarna som används för dricksvatten i Hansjö, Mässbacken-
Björken, Oljonsbyn-Stenberg, Skattungbyn, Slättberg, Stackmora och Sörmedsjön har 
Orsa kommun tagit fram förslag till skyddsområden samt förslag till föreskrifter inom 
dessa områden. Det är också ett uppdrag genom kommunens Plan för vatten och 
avlopp 2021–2024, miljömålsarbetet och vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. 
Beslut om lokala hälsoskyddsföreskrifter bidrar till att uppnå:

 Åtgärd 5 i kommunens VA-plan (Orsa kommun, 2021): Skydd via lokala 
hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter. Motivet till åtgärden är 
att skydda vattentäkter från föroreningspåverkan samt att stödja förslag till 
åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2021–2027.

 Målet ”Skydd av enskilda vattenresurser” i Åtgärdsprogram 2018–2022 till 
Dalarnas miljömål (Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2018). I åtgärdsprogrammet 
ges miljönämnden ansvar att vara drivande för att skydda enskilda gemensam 
vattenförsörjning genom beslut om lokala hälsoskyddsföreskrifter.

 Kommunernas åtgärd 5 i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 
(Vattenmyndigheten Bottenhavet, 2016). Åtgärden anger att kommunerna ska 
säkerställa ett långsiktigt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter 
som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 
10 m3/dygn.

Mot bakgrund av det som beskrivs ovan har kommunen både i uppdrag att skydda
enskilda vattenresurser samt mandat att besluta om detta. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-06-14
Förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter med 
kartbilaga 2022-06-09
Förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter med motiveringstexter 2022-06-09
Samrådsredogörelse – Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Förslag till beslut
Utskottet för strategi föreslår kommunstyrelsen att:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större 
enskilda vattentäkter.

Yrkanden
Håkan Yngström (C) yrkar att utskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget förslag.



39 Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter - OK KS 2021/00218-21 Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens utskott för strategis sammanträde den 2022-08-30 - Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens utskott för strategis sammanträde den 2022-08-30 - Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter 

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsens utskott för strategi
Sammanträdesdatum: 30.08.2022   

5 (15)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden ställer tjänsteförslaget mot Håkan Yngströms yrkande och finner att 
utskottet bifaller det sistnämnda.

Sändlista
Kommunstyrelsen
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 96 OK KS 2021/00218-17

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda 
vattentäkter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större 
enskilda vattentäkter.

Deltar ej i beslutet
Joep Meens (MP) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
För att skydda vattentillgångarna som används för dricksvatten i Hansjö, Mässbacken-
Björken, Oljonsbyn-Stenberg, Skattungbyn, Slättberg, Stackmora och Sörmedsjön har
Orsa kommun tagit fram förslag till skyddsområden samt förslag till föreskrifter inom
dessa områden. Det är också ett uppdrag genom kommunens Plan för vatten och
avlopp 2021–2024, miljömålsarbetet och vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.

Beslut om lokala hälsoskyddsföreskrifter bidrar till att uppnå:
 Åtgärd 5 i kommunens VA-plan (Orsa kommun, 2021): Skydd via lokala

hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter. Motivet till åtgärden är
att skydda vattentäkter från föroreningspåverkan samt att stödja förslag till
åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2021–2027.

 Målet ”Skydd av enskilda vattenresurser” i Åtgärdsprogram 2018–2022 till
Dalarnas miljömål (Länsstyrelsen i Dalarnas län, 2018). I åtgärdsprogrammet
ges miljönämnden ansvar att vara drivande för att skydda enskilda gemensam
vattenförsörjning genom beslut om lokala hälsoskyddsföreskrifter.

 Kommunernas åtgärd 5 i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram
(Vattenmyndigheten Bottenhavet, 2016). Åtgärden anger att kommunerna ska
säkerställa ett långsiktigt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter
som försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än
10 m3/dygn.

Mot bakgrund av det som beskrivs ovan har kommunen både i uppdrag att skydda
enskilda vattenresurser samt mandat att besluta om detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande kommunchef 2022-06-14
Förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter med
kartbilaga 2022-06-09
Förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter med motiveringstexter 2022-06-09
Samrådsredogörelse – Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Förslag till beslut
Utskottet för strategi överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Verksamhetsområde lärande
Christine Alexandersson

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - gemensam satsning att få unga 
att röra på sig
        
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där man önskar att rektorerna 
byter ut läxor uppmuntrar mot en timmes fysisk aktivitet sju dagar i veckan.

Gemensam satsning för att få unga att röra på sig då tråkig statistik visas dagligen över 
ungas hälsostatus och mående. Medborgaren önskar att som i ett led att skapa en 
hållbar kommun satsa på ungas hälsa genom att ta bort läxor och uppmuntra 
ungdomar att röra på sig en timme om dagen.  

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-08-17
Medborgarförslag 2021-10-20

Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås med följande motivering:

Det är rektorerna som ansvarar för sin skolenhet och styr den inre organisationen. 
Enligt Skolverket är det lärare och rektorer som beslutar om de vill arbeta med läxor 
som en del i undervisningen.  Idag har rektorerna tagit ett gemensamt beslut i 
kommunen att de arbetar med funktionsdugliga läxor i verksamheterna, såsom till 
exempel extra lästräning eller att ta del av nyhetsvärdering. Det är något som de 
fortsätter att arbeta med. 

Utökning av antalet timmar idrottsämnet på grundskolan skedde 2020. F-6 skolorna 
arbetar tillsammans med SISU (Svenska idrottsrörelsen studieförbund) i Dalarna för 
att implementera mer rörelse i vardagen.   

Skolorna erbjuder läxhjälp inom ramen för fritidsverksamheten i f-6 och utökad tid på 
högstadiet 2 timmar/vecka. 

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Christine Alexandersson
Verksamhetschef lärande
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 90 OK LÄR 2021/00217-3

Svar på medborgarförslag - gemensam satsning att få unga 
att röra på sig
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

Medborgarförslaget avslås med följande motivering:

Det är rektorerna som ansvarar för sin skolenhet och styr den inre organisationen. 
Enligt Skolverket är det lärare och rektorer som beslutar om de vill arbeta med läxor 
som en del i undervisningen.  Idag har rektorerna tagit ett gemensamt beslut i 
kommunen att de arbetar med funktionsdugliga läxor i verksamheterna, såsom till 
exempel extra lästräning eller att ta del av nyhetsvärdering. Det är något som de 
fortsätter att arbeta med. 

Utökning av antalet timmar idrottsämnet på grundskolan skedde 2020. F-6 skolorna 
arbetar tillsammans med SISU (Svenska idrottsrörelsen studieförbund) i Dalarna för 
att implementera mer rörelse i vardagen.   

Skolorna erbjuder läxhjälp inom ramen för fritidsverksamheten i f-6 och utökad tid på 
högstadiet 2 timmar/vecka. 

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där förslagsställaren önskar att som 
i ett led att skapa en hållbar kommun satsa på ungas hälsa genom att ta bort läxor och 
uppmuntra ungdomar att röra på sig en timme om dagen. Det skulle kunna vara en 
gemensam satsning för att få unga att röra på sig då statistik visas dagligen över ungas 
hälsostatus och mående. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för lärande 2022-09-08
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde lärande 2022-08-17
Medborgarförslag 2021-10-20

Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige:

Medborgarförslaget avslås med följande motivering:

Det är rektorerna som ansvarar för sin skolenhet och styr den inre organisationen. 
Enligt Skolverket är det lärare och rektorer som beslutar om de vill arbeta med läxor 
som en del i undervisningen.  Idag har rektorerna tagit ett gemensamt beslut i 
kommunen att de arbetar med funktionsdugliga läxor i verksamheterna, såsom till 
exempel extra lästräning eller att ta del av nyhetsvärdering. Det är något som de 
fortsätter att arbeta med. 

Utökning av antalet timmar idrottsämnet på grundskolan skedde 2020. F-6 skolorna 
arbetar tillsammans med SISU (Svenska idrottsrörelsen studieförbund) i Dalarna för 
att implementera mer rörelse i vardagen.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Skolorna erbjuder läxhjälp inom ramen för fritidsverksamheten i f-6 och utökad tid på 
högstadiet 2 timmar/vecka. 

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 90 OK LÄR 2021/00217-3

Svar på medborgarförslag - gemensam satsning att få unga 
att röra på sig
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

Medborgarförslaget avslås med följande motivering:

Det är rektorerna som ansvarar för sin skolenhet och styr den inre organisationen. 
Enligt Skolverket är det lärare och rektorer som beslutar om de vill arbeta med läxor 
som en del i undervisningen.  Idag har rektorerna tagit ett gemensamt beslut i 
kommunen att de arbetar med funktionsdugliga läxor i verksamheterna, såsom till 
exempel extra lästräning eller att ta del av nyhetsvärdering. Det är något som de 
fortsätter att arbeta med. 

Utökning av antalet timmar idrottsämnet på grundskolan skedde 2020. F-6 skolorna 
arbetar tillsammans med SISU (Svenska idrottsrörelsen studieförbund) i Dalarna för 
att implementera mer rörelse i vardagen.   

Skolorna erbjuder läxhjälp inom ramen för fritidsverksamheten i f-6 och utökad tid på 
högstadiet 2 timmar/vecka. 

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där förslagsställaren önskar att som 
i ett led att skapa en hållbar kommun satsa på ungas hälsa genom att ta bort läxor och 
uppmuntra ungdomar att röra på sig en timme om dagen. Det skulle kunna vara en 
gemensam satsning för att få unga att röra på sig då statistik visas dagligen över ungas 
hälsostatus och mående. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för lärande 2022-09-08
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde lärande 2022-08-17
Medborgarförslag 2021-10-20

Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige:

Medborgarförslaget avslås med följande motivering:

Det är rektorerna som ansvarar för sin skolenhet och styr den inre organisationen. 
Enligt Skolverket är det lärare och rektorer som beslutar om de vill arbeta med läxor 
som en del i undervisningen.  Idag har rektorerna tagit ett gemensamt beslut i 
kommunen att de arbetar med funktionsdugliga läxor i verksamheterna, såsom till 
exempel extra lästräning eller att ta del av nyhetsvärdering. Det är något som de 
fortsätter att arbeta med. 

Utökning av antalet timmar idrottsämnet på grundskolan skedde 2020. F-6 skolorna 
arbetar tillsammans med SISU (Svenska idrottsrörelsen studieförbund) i Dalarna för 
att implementera mer rörelse i vardagen.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Skolorna erbjuder läxhjälp inom ramen för fritidsverksamheten i f-6 och utökad tid på 
högstadiet 2 timmar/vecka. 

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 22 OK LÄR 2021/00217–3

Svar på medborgarförslag - gemensam satsning att få unga 
att röra på sig
Beslut
Medborgarförslaget avslås med följande motivering:

Det är rektorerna som ansvarar för sin skolenhet och styr den inre organisationen. 
Enligt Skolverket är det lärare och rektorer som beslutar om de vill arbeta med läxor 
som en del i undervisningen.  Idag har rektorerna tagit ett gemensamt beslut i 
kommunen att de arbetar med funktionsdugliga läxor i verksamheterna, såsom till 
exempel extra lästräning eller att ta del av nyhetsvärdering. Det är något som de 
fortsätter att arbeta med. 

Utökning av antalet timmar idrottsämnet på grundskolan skedde 2020. F-6 skolorna 
arbetar tillsammans med SISU (Svenska idrottsrörelsen studieförbund) i Dalarna för 
att implementera mer rörelse i vardagen.   

Skolorna erbjuder läxhjälp inom ramen för fritidsverksamheten i f-6 och utökad tid på 
högstadiet 2 timmar/vecka. 

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där man önskar att rektorerna 
byter ut läxor uppmuntrar mot en timmes fysisk aktivitet sju dagar i veckan.

Gemensam satsning för att få unga att röra på sig då tråkig statistik visas dagligen över 
ungas hälsostatus och mående. Medborgaren önskar att som i ett led att skapa en 
hållbar kommun satsa på ungas hälsa genom att ta bort läxor och uppmuntra 
ungdomar att röra på sig en timme om dagen.  

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-08-17
Medborgarförslag 2021-10-20

Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås med följande motivering:

Det är rektorerna som ansvarar för sin skolenhet och styr den inre organisationen. 
Enligt Skolverket är det lärare och rektorer som beslutar om de vill arbeta med läxor 
som en del i undervisningen.  Idag har rektorerna tagit ett gemensamt beslut i 
kommunen att de arbetar med funktionsdugliga läxor i verksamheterna, såsom till 
exempel extra lästräning eller att ta del av nyhetsvärdering. Det är något som de 
fortsätter att arbeta med. 

Utökning av antalet timmar idrottsämnet på grundskolan skedde 2020. F-6 skolorna 
arbetar tillsammans med SISU (Svenska idrottsrörelsen studieförbund) i Dalarna för 
att implementera mer rörelse i vardagen.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Skolorna erbjuder läxhjälp inom ramen för fritidsverksamheten i f-6 och utökad tid på 
högstadiet 2 timmar/vecka. 

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-08-25
Dokument nr: OK LÄR 2021/00229-2, 623

1(1)

Verksamhetsområde lärande
Christine Alexandersson

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om skolskjuts på skollov
        
Sammanfattning av ärendet
Medborgare yrkar på att kommunen utreder i första hand möjligheten att barn med 
rätt till särskild skolskjuts får åka särskild skolskjuts till och från fritids på loven och i 
andra hand att barn med rätt till särskild skolskjuts alltid har rätt att åka till och från 
fritids om fritidsplats behövs för barnets utveckling och hälsa.

Enligt 9 kap 15b § skollagen: En elev i förskoleklass med offentlig huvudman har rätt 
till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka. Enligt 10 kap 32 § skollagen: Elever i grundskolan 
med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till 
elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts 
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Utbildning avses inte 
fritidsverksamhet.

Enligt reglementet kan ansökan om skolskjuts ske av särskilda skäl om eleven har 
någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedställning eller annan särskild 
omständighet. Skolskjuts av särskilda skäl gäller även det till och från utbildningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-08-25
Medborgarförslag 2021-11-23

Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås med följande motivering:
Orsa kommun avser att fortsätta samarbetet och följa skolskjutsreglemente gällande 
Dalarnas län - förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt 
bilaga med kommunens lokala beslut, reviderad version gällande från höstterminen 
2021. Därmed beviljas inte skolskjuts av särskilda skäl till alla barn i behov av stöd 
skolskjuts till och från fritids och inte heller under skolloven.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Christine Alexandersson
Verksamhetschef lärande
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 91 OK LÄR 2021/00229-2

Svar på medborgarförslag om skolskjuts på skollov
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget avslås med följande motivering:
Orsa kommun avser att fortsätta samarbetet och följa skolskjutsreglemente gällande 
Dalarnas län - förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt 
bilaga med kommunens lokala beslut, reviderad version gällande från höstterminen 
2021. Därmed beviljas inte skolskjuts av särskilda skäl till alla barn i behov av stöd 
skolskjuts till och från fritids och inte heller under skolloven.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in där förslagsställaren föreslår att kommunen 
utreder i första hand möjligheten att barn med rätt till särskild skolskjuts får åka 
särskild skolskjuts till och från fritids på loven och i andra hand att barn med rätt till 
särskild skolskjuts alltid har rätt att åka till och från fritids om fritidsplats behövs för 
barnets utveckling och hälsa.

Enligt skollagen (9 kap. 15b §) så har en elev i förskoleklass med offentlig huvudman 
rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats 
där utbildningen bedrivs och tillbaka. Och enligt 10 kap. 32 § skollagen så har elever i 
grundskolan med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i 
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om 
sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

I lagen avses utbildning, inte fritidsverksamhet. Det finns även ett skolskjuts-
reglemente som anger att ansökan om skolskjuts kan ske av särskilda skäl om eleven 
har någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedställning eller annan särskild 
omständighet. Skolskjuts av särskilda skäl gäller även det till och från utbildning.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för lärande 2022-09-08
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde lärande 2022-08-25
Medborgarförslag 2021-11-23

Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige:

Medborgarförslaget avslås med följande motivering:
Orsa kommun avser att fortsätta samarbetet och följa skolskjutsreglemente gällande 
Dalarnas län - förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt 
bilaga med kommunens lokala beslut, reviderad version gällande från höstterminen 
2021. Därmed beviljas inte skolskjuts av särskilda skäl till alla barn i behov av stöd 
skolskjuts till och från fritids och inte heller under skolloven.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 91 OK LÄR 2021/00229-2

Svar på medborgarförslag om skolskjuts på skollov
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
Medborgarförslaget avslås med följande motivering:
Orsa kommun avser att fortsätta samarbetet och följa skolskjutsreglemente gällande 
Dalarnas län - förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt 
bilaga med kommunens lokala beslut, reviderad version gällande från höstterminen 
2021. Därmed beviljas inte skolskjuts av särskilda skäl till alla barn i behov av stöd 
skolskjuts till och från fritids och inte heller under skolloven.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in där förslagsställaren föreslår att kommunen 
utreder i första hand möjligheten att barn med rätt till särskild skolskjuts får åka 
särskild skolskjuts till och från fritids på loven och i andra hand att barn med rätt till 
särskild skolskjuts alltid har rätt att åka till och från fritids om fritidsplats behövs för 
barnets utveckling och hälsa.

Enligt skollagen (9 kap. 15b §) så har en elev i förskoleklass med offentlig huvudman 
rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats 
där utbildningen bedrivs och tillbaka. Och enligt 10 kap. 32 § skollagen så har elever i 
grundskolan med offentlig huvudman rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i 
anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om 
sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

I lagen avses utbildning, inte fritidsverksamhet. Det finns även ett skolskjuts-
reglemente som anger att ansökan om skolskjuts kan ske av särskilda skäl om eleven 
har någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedställning eller annan särskild 
omständighet. Skolskjuts av särskilda skäl gäller även det till och från utbildning.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag utskottet för lärande 2022-09-08
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde lärande 2022-08-25
Medborgarförslag 2021-11-23

Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige:

Medborgarförslaget avslås med följande motivering:
Orsa kommun avser att fortsätta samarbetet och följa skolskjutsreglemente gällande 
Dalarnas län - förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt 
bilaga med kommunens lokala beslut, reviderad version gällande från höstterminen 
2021. Därmed beviljas inte skolskjuts av särskilda skäl till alla barn i behov av stöd 
skolskjuts till och från fritids och inte heller under skolloven.

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 23 OK LÄR 2021/00229–2

Svar på medborgarförslag om skolskjuts på skollov
Beslut
Medborgarförslaget avslås med följande motivering:
Orsa kommun avser att fortsätta samarbetet och följa skolskjutsreglemente gällande 
Dalarnas län - förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt 
bilaga med kommunens lokala beslut, reviderad version gällande från höstterminen 
2021. Därmed beviljas inte skolskjuts av särskilda skäl till alla barn i behov av stöd 
skolskjuts till och från fritids och inte heller under skolloven.

Sammanfattning av ärendet
Medborgare yrkar på att kommunen utreder i första hand möjligheten att barn med 
rätt till särskild skolskjuts får åka särskild skolskjuts till och från fritids på loven och i 
andra hand att barn med rätt till särskild skolskjuts alltid har rätt att åka till och från 
fritids om fritidsplats behövs för barnets utveckling och hälsa.

Enligt 9 kap 15b § skollagen: En elev i förskoleklass med offentlig huvudman har rätt 
till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka. Enligt 10 kap 32 § skollagen: Elever i grundskolan 
med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till 
elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts 
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Utbildning avses, inte 
fritidsverksamhet.

Enligt reglementet kan ansökan om skolskjuts ske av särskilda skäl om eleven har 
någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedställning eller annan särskild 
omständighet. Skolskjuts av särskilda skäl gäller även det till och från utbildningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2022-08-25
Medborgarförslag 2021-11-23

Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås med följande motivering:
Orsa kommun avser att fortsätta samarbetet och följa skolskjutsreglemente gällande 
Dalarnas län - förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt 
bilaga med kommunens lokala beslut, reviderad version gällande från höstterminen 
2021. Därmed beviljas inte skolskjuts av särskilda skäl till alla barn i behov av stöd 
skolskjuts till och från fritids och inte heller under skolloven.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
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MISSIV 1 (2) 

Beslutsmissiv 
Datum 
2022-06-17 
 
 

Diarienummer 
 
 
 

 

 
 

 

Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 
Box 712 Region Dalarna 023-49 00 00 Joakim Bergman 
791 29 Falun Vasagatan 27 www.regiondalarna.se Regionjurist 
 Falun 232100-0180 070-221 78 67 
   joakim.bergman@regiondalarna.se 
 

Kommunerna i Dalarnas län 
Region Dalarna 

 

 
 
 

Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och 
kommunerna i Dalarnas län angående 
kollektivtrafik 
Tilläggsavtalet med bilagor är ett tillägg till avtalet som 
tecknades i samband med skatteväxlingen och 
ansvarsöverförandet av kollektivtrafik. 

Förslag till beslut 
Beredningen för Dalarnas utvecklings (BDU) sammanträde den 11 maj 
rekommenderade att Tilläggsavtal med bilagor skulle skickas ut till samtliga 
parter, dvs Region Dalarna och kommunerna i Dalarnas län, för 
ställningstagande.  

Beslutspunkterna är följande: 

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

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

Dokument 
a. Tilläggsavtal 
b. Bilaga 1 – Huvudavtal 
c. Bilaga 2 – Samverkansformer 
d. Bilaga 3 – Fördelningsnyckel 

Förutsättningar 
Beslutet ska vara Region Dalarna tillhanda senast 15 oktober 2022. 

Bakgrund 
Region Dalarna (dåvarande Landstinget Dalarna) och länets kommuner 
beslutade under 2017 att ansvaret för allmän kollektivtrafik och färdtjänst 
skulle överföras från kommunerna till regionen. Överförandet innebar även 
att regionen övertog rollen som regional kollektivtrafikmyndighet. För att 
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 Tilläggsavtal mellan Region Dalarna 
och kommunerna i Dalarnas län 
angående kollektivtrafik 

MISSIV 2 (2) 

2022-06-17  
 

 
 

finansiera ansvarsövertagandet växlades 0,47 procentenheter på den 
länsvisa skattesatsen.  

I samband med beslutet tecknades även en överenskommelse 
(skatteväxlingsavtalet) om att Region Dalarna, som regional 
kollektivtrafikmyndighet, ska upphandla persontransport- och 
samordningstjänster för sådana transportändamål som kommunerna ska 
tillgodose samt samordna sådana transporttjänster. Vidare regleras även 
finansieringen av dessa tjänster samt samrådsförfaranden. 

Därefter har det uppkommit ett behov av att komplettera 
Skatteväxlingsavtalet samt reglera och förtydliga fördelning av kostnader 
samt samverkansformerna.  

Tilläggsavtalet och bilagorna har varit ute på remiss. Remissinstanserna 
förde fram ett stort antal synpunkter. De handlingar som skickas ut för 
godkännande är genomarbetade för att försöka tillmötesgå flertalet av 
synpunkterna.  

Handlingarna är utöver Tilläggsavtalet även dels en samverkansbilaga 
(bilaga 2), som reglerar formerna för samverkan mellan parterna för att 
utveckla kollektivtrafiken i länet, dels en fördelningsnyckel (bilaga 3), som 
reglerar fördelningen av kostnader mellan olika trafikslag.  

Det finns även en bilaga som är en numrerad version av skatteväxlings-
avtalet. Denna bilaga finns med för att hänvisningarna i tilläggsavtalet ska 
bli lättare att förstå och lättare att tillämpa. 

Tilläggsavtalet innehåller även skrivningar om att en ytterligare 
skatteväxling ska genomföras för att finansiera övertagandet av 
färdtjänsthandläggning och riksfärdtjänst. I remissrundan fanns synpunkter 
om att en ytterligare skatteväxling inte kunde genomföras förrän tidigast 
under 2023 och börja gälla från och med 2024. Det kommer att skickas ut 
ett ytterligare underlag för denna skatteväxling så snart färdiga underlag 
finns att tillgå. 

 

 

 

För Beredningen för Dalarnas utveckling, 

_________________________ 
Ulf Berg, 
Ordförande BDU 
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BILAGA 1 

AVTAL MELLAN LANDSTINGET DALARNA OCH DALARNAS KOMMUNER OM 
ANSVAR, SAMRÅD OCH EKONOMISKA EFFEKTER AV SKATTEVÄXLINGEN AV 
KOLLEKTIVTRAFIKEN 

Genom det ändrade huvudmannaskapet och skatteväxlingen kommer ansvars- och 
uppgiftsfördelning mellan landstinget och kommunerna att förändras. B) Nedanstående satser 
uttrycker landstingets och kommunernas gemensamma vilja och intentioner inför 
huvudmannaskapsförändring och skatteväxling. Parterna är överens om följande: 

1. Landstinget är regional kollektivtrafikmyndighet 

2. Landstinget ansvarar för kollektivtrafiken i länet innefattande 

a. Allmän kollektivtrafik på hjul och räls. 
b. Sjukresor. 
c. Färdtjänst. 
d. Skolskjutsar på kommunernas uppdrag. 
e. Övriga persontransporter som beställs av kommunerna. 
f. Planerar trafik på lång och kort sikt. 
g. Övertar ägande och delägande av kollektivtrafikbolag som idag ägs av Region 

Dalarna. 

3. Kollektivtrafikens finansiering 
a. Landstinget står för en grundfinansiering efter att skatteväxling skett. 
b. Kommunerna betalar skolskjutsar genom köp av kort. För skolskjutsar är 

benämningen skolkort. 
c. Kommunerna betalar efter självkostnad den trafik de själva beställer 
d. Landstinget Dalarna förbinder sig att det skatteväxlade anslaget till kollektivtrafiken 

samt ev. andra ersättningar från avtal med anknytning till kollektivtrafik, ska 
användas för kollektivtrafikens bedrivande och utveckling. 

e. En uppföljning av extern resurs av avtalens och skatteväxlingens ekonomiska utfall 
för parterna skall göras under år 2019 av kollektivtrafikmyndigheten. 

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

ungdomar, för närvarande 320 kronor i månaden. 
b. Inför eventuel.la förändringar av skolkortspriset skall landstinget i en utredning visa 

på behov av förändring och göra jämförelser med andra län. 
c. Ändring av skolkortspris skall ske i samråd mellan landstinget och kommunerna. 

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

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

till skolan enligt reglementen. Reglementen och beslut är kommunernas ansvar. 
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BILAGA 1 

c. Kommunerna ansvarar för att trafik- och skolplanering genomförs på ett sådant  sätt 
att rationalitet och effektivitet uppnås för både trafik och skola. 

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

kort och lång sikt skall landstinget utveckla planerings- och samverkansprocesser 
som säkerställer kommunernas möjligheter till aktiv deltagande och 
påverkansmöjligheter i processerna. 

b. Kommun får efter medgivande av kollektivtrafikmyndigheten göra s.k. tillköp1  av 
trafik men ska då själv betala kostnaden för den tillkommande trafiken och andra 
ev. kostnader som följer av tillköpet. Tillköp får inte påverka kollektivtrafik.- 
systemet negativt. 

c. Hastigt uppdykande händelser, t.ex. flyktingmottagande, väderfenomen, 
ekonomisk kris etc, som påkallar behov av ytterligare trafik ska hanteras av det 
gemensamma systemet för trafik och ekonomi och inte automatiskt leda till 
tillköp. 

7. Organisation 
a. Landstinget planerar för och inrättar trafikverksamheten i sin organisation. 
b. Landstinget ansvarar för att det skall finnas organ för såväl politisk samverkan 

som för förvaltningssamverkan med kommunerna. 
c. Om väsentliga förändringar sker i lagstiftningen för kollektivtrafik kan detta avtal 

omförhandlas. Fråga om omförhandling skall först resas i ovan nämnda organ för 
samverkan som efter inhämtande av parternas synpunkter rekommenderar om 
omförhandling skall ske eller inte ske. 

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

för att parera ekonomiska effekter av skatteväxlingen som bedöms ogynnsamma, se 
tabell på nästa sida. 

9. Avtalets ikraftträdande och godkännande 

Avtalet gäller under förutsättning att det godkänns genom beslut av samtliga 15 
kommuner och Landstinget Dalarna. 

10. Tvist 

Eventuella tvistigheter ska lösas genom lösningsinriktade och gemensamma 
ansträngningar. Tvist rörande tolkning och/eller tillämpning av avtalet ska slutligen 
avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk lag. 

Detta avtal träder i kraft 2018-01-01 förutsatt att avtalet har godkänts av kommun- 
fullmäktige i Avesta, Borlänge, Falun, Gagnefs, Hedemora, Leksands, Ludvika, Malung- 
Sälen, Mora, Orsa, Rättviks, Smedjebackens, Säters, Vansbro och Älvdalens kommuner 
och fullmäktige i Landstinget Dalarna. Detta avtal har upprättats i 16 likalydande exemplar 
varav parterna tagit var sitt. Avtalet har godkänts av samtliga kommuner, Landstinget 
Dalarna samt även Region Dalarna enligt redovisning nedan. 

                                                      
1 Tillköp kan bl.a. omfatta extra turer på befintlig linje, ny linje, mer trafik i ett geografiskt område men även sådant 
som avgiftsfri trafik eller särskilda satsningar på viss resenärsgrupp. Tillköp kan ses som en "extra kvalitet''. Tillköp kan 
gälla kortare eller längre tid. 
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1. Inledning 

Bilagan Samverkansbilagan beskriver de  
samverkansformer som krävs för att dels nå de 
uppsatta målen i Trafikförsörjningsprogrammet, dels 
effektivisera fullgörandet och formerna för den 
regionala kollektivtrafikmyndighetens (RKM) uppdrag 
från kommunerna i Dalarnas län avseende 
upphandling, planering och samordning av 
transporttjänster som kommunerna är ansvariga för.  

Trafikförsörjningsprogrammet är RKM: s styrande 
policydokument som beskriver de övergripande 
målen för utformning och utveckling av den regionala 
kollektivtrafiken. Kravet om trafikförsörjningsprogram 
är reglerat i EU:s kollektivtrafikförordning och i lag 
(2010:1065) om kollektivtrafik. 

För att kollektivtrafiken ska vara ett effektivt 
instrument för regional utveckling och utgöra ett reellt 
medel för att nå målen krävs att såväl Region 
Dalarna (Regionen) och kommunerna samt övriga 
aktörer strävar i en gemensam riktning. 

Samverkansbilagan beskriver utöver samverkans-
former även beslutsprocesser och hur de förhåller sig 
till varandra. Framtagna samverkansformer ska 
möjliggöra dialog och samverkan kring såväl 
strategiska som operativa frågor. Samtidigt ska en 
effektiv och smidig förankrings- och beslutsprocess 
kring frågor på lokal och regional nivå säkerställas. 
Intentionen är att skapa förtroende och en god 
relation mellan Regionen, regionen som regional 
kollektivtrafikmyndighet och kommunerna. Detta 
kräver ett stort ansvarstagande från samtliga parter. 

Samverkan innefattar ett aktivt agerande från 
samtliga inblandade parter och är att likställa med 

samarbete, dvs arbeta tillsammans för ett 
gemensamt syfte.  

Vikten av samverkan mellan trafikföretagen, RKM 
och kommunerna m.fl. finns beskrivet i en av 
Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafiks 
vägledningar, Vägledning – Upphandling av 
kollektivtrafik 2020: ”Utöver den naturliga samverkan 
som RKM och trafikföretaget bedriver inom kontraktet 
krävs en vidare samverkan genom fler parter för att 
kunna integrera och utveckla funktionella 
kollektivtrafiksystem samt tillgodose och lösa nya 
behov, dvs. trepartssamverkan. Även sannolikheten 
för att omhänderta resenärsbehov och få mer 
ekonomiska bärkraftiga lösningar ökar med 
samverkan. 

Med samverkan menas i detta avseende att flera 
formellt självständiga organisationer arbetar 
tillsammans för att etablera, realisera och styra mot 
gemensamma mål inom det aktuella trafikområdet. 
Samverkan bör ses som en styrningsform för att 
skapa förutsättningar för en hållbar och 
sammanhållen kollektivtrafik. Den bidrar till att 
utveckla gemensamma överenskommelser om 
prioriteringar för kollektivtrafik och för att RKM ska 
kunna säkra genomförandet av långsiktiga planer, 
t.ex. i en situation där kommuner bestämmer kring 
markanvändning.”. 

Samverkansbilagan och samverkansformerna bör 
regelbundet utvärderas. De olika samverkans-
forumen som beskrivs nedan kan därför förändras 
över tid.   
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2. Samverkan kollektivtrafikutveckling 

Region Dalarna är regional kollektivtrafikmyndighet i 
Dalarna, vilket innebär ansvar och beslutsrätt rörande 
den regionala kollektivtrafiken och dess utveckling i 
länet. För att kollektivtrafiken ska ha möjlighet att 
utvecklas och vara ett effektivt och hållbart 
transportsystem är det mycket viktigt att alla 
intressenter arbetar i samverkan enligt gällande 
trafikförsörjningsprogram. 

Samverkan mellan regionen och kommunerna är en 
av de allra viktigaste framgångsfaktorerna för att 
skapa samsyn kring kollektivtrafikens 
utvecklingsbehov. Kollektivtrafikens behov måste bli 
en självklar del i kommunernas infrastruktur och 
samhällsplanering. För att åstadkomma maximal 
nytta och effekt av de resurser som satsas på 
kollektivtrafiken, i ett samlat regionalt perspektiv, är 
det viktigt att kommunerna fortsatt tar aktiv del i 
planering och utveckling av kollektivtrafiken. 

De samverkansformer som föreslås i dokumentet 
utgår från att allmän kollektivtrafik fortsatt är en 
gemensam angelägenhet för parterna och att 
trafikutbudet ska planeras utifrån både behoven för 
länets medborgare och behoven för kollektivtrafikens 
resenärer. Vidare möjliggör samverkan ett effektivare 
nyttjande av resurserna i den särskilda 
kollektivtrafiken. Det innebär att regionen samt alla 
kommuner i länet behöver organisera sig internt för 
att uppnå bästa möjliga hantering av 
kollektivtrafikfrågor. För att underlätta samordning 

mellan samhällsplanering och kollektivtrafikens 
utveckling bör kommunerna informera om eventuella 
förändringar gällande översiktsplaner och andra 
planer som bedöms ha nära koppling till 
kollektivtrafikens utveckling. Exempelvis vid större 
exploateringar, förändringar eller inriktningar såsom 
nya bostadsområden, uppstart eller nedläggning av 
skolor, lägesförändringar av stora arbetsplatser. Lika 
viktigt är att regionen genom samverkan delger sina 
planer på förändringar i kollektivtrafiken. 

Regional kollektivtrafikmyndighet – RKM: s ansvar 
och befogenheter regleras av kollektivtrafiklagen, 
exempelvis fastställande av 
trafikförsörjningsprogram, beslut om allmän trafikplikt 
och eventuella upphandlingar. RKM: högsta 
beslutande organ är regionfullmäktige. Myndighetens 
beslut kan prövas rättsligt. 

Kollektivtrafiknämnd i Region Dalarna – Nämndens 
arbete regleras av kommunallagen. Här ingår 
politiker som utses av regionfullmäktige. 
Regionfullmäktige har till kollektivtrafiknämnden 
delegerat vissa av RKM:s beslutsbefogenheter. 
Nämnden beslutar bl.a. om allmän trafikplikt och 
fastställande av trafikplan. 

Dalarnas kommuner – Skapar förutsättningar genom 
samhällsplanering och infrastruktur som gynnar 
kollektivtrafikens genomslagskraft på lokal och 
regional nivå. Huvudmän för länets skolskjutsar.

 

3. Politiska mål och viljeriktningar 
Syftet med skatteväxlingen och det avtal som 
tecknades i samband med beslutet, var att skapa ett 
samlat sammanhållet system för allmän och särskild 
kollektivtrafik. Tanken var att behoven av särskild 
kollektivtrafik i största möjliga utsträckning ska 
ersättas av allmän kollektivtrafik och att 
samhällsbetalda resor därmed skulle stå öppna för 
allmänheten, vilket skulle kunna hålla nere den totala 
kostnaden för kollektivtrafiken i länet. 

Kollektivtrafikens främsta uppgift är därför att genom 
effektivt resursutnyttjande, knyta samman olika 
befolkningscentra såväl inom Dalarna som över 
länsgräns. Syftet är att skapa förutsättningar för 
effektiv arbetspendling, god tillgänglighet till 
utbildning och god tillgänglighet till vård- och andra 
serviceinrättningar. Detta görs genom att främst 
expandera trafiken i starka stråk. Dessa stråk 
kännetecknas av ett bra trafikutbud, stort resande 
och god trafikekonomi. Här finns också de bästa 
förutsättningarna för ytterligare ökat utbud, hög 

konkurrenskraft och resandeökning. En sådan 
utveckling bidrar till ytterligare regional integration 
och därmed bättre fungerande arbetsmarknad, ökad 
sysselsättning och ekonomisk tillväxt. 

En särställning inom den starka trafiken har den 
snabba långväga trafiken särskilt på järnväg, men till 
viss del också med buss. Mot bakgrund av att 
Dalarna består till stora delar av glest befolkade 
områden med begränsat resandeunderlag har 
kollektivtrafiken en viktig uppgift att tillgodose 
behovet av regional tillgänglighet även för de boende 
i glesbygd. 
I dessa områden krävs en lokal yttäckande 
matartrafik, som ansluter till starka stråk. Uppgiften 
innebär således att upprätthålla en bra 
kollektivtrafikförsörjning på alla nivåer, från det mest 
lokala till det regionala och interregionala, som 
handlar om att knyta samman olika regiondelar till en 
gemensam marknad för boende, arbete, utbildning, 
service och fritidsupplevelser.  
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Styrande dokument för den regionala kollektivtrafiken 
i länet är Trafikförsörjningsprogrammet. Målbilden för 
kollektivtrafiken som beskrivs i Trafikförsörjnings-
programmet bygger på Dalastrategin som stödjer sig 
på fyra viktiga delar: tillgänglighet och infrastruktur, 
kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, 

innovativa miljöer och entreprenörskap samt sist men 
inte minst livskvalitet och attraktionskraft. 

Därtill påverkas även verksamheten av 
Regionplanens uppsatta mål och uppdrag samt 
kollektivtrafiknämndens tilldelade budget. 

 

4. Samverkansprocessen 

4.1 Samverkan och samråd 

Samverkan är att samarbeta. Samarbete kräver tillit 
och hänsynstagande. Det kräver också pragmatism 
och kompromissvilja. Samverkan ska leda fram till 
bättre genomarbetade och underbyggda beslut som 
uppfyller de mål som parterna gemensamt satt upp 
utifrån den politiska visionen om ett 
sammanhängande kollektivtrafiksystem. 

Kollektivtrafikens utveckling påverkas även av beslut 
inom andra områden, såsom exempelvis statliga eller 
kommunala infrastruktursatsningar och kommunala 
bostadssatsningar. Genom samverkan ska parterna 
informera varandra i så god tid, så att tidtabeller och 
skolscheman kan anpassas utan att merkostnader för 
den andre parten uppkommer. 

Samverkan är en del av den stora processen som 
handlar om att ta utveckla, anpassa och effektivisera 
kollektivtrafiken genom att löpande utreda och följa 

upp samhällsutvecklingen och ta fram underlag och 
förslag till förändringar. Samverkan handlar till stora 
delar om att förankra förslag till förändringar eller 
tillägg i trafiken på alla nivåer inom respektive part. 

Samverkansmodellen visar övergripande hur arbetet 
mellan parterna kommer att ske i strategiska frågor. 
Nedanstående bilder illustrerar även var frågorna 
bereds och var besluten tas. 

Samverkan kan ske både på både politisk nivå och 
tjänstepersonsnivå eller enbart tjänstepersonsnivå 
beroende på frågans art och karaktär. Politiska beslut 
kräver beredning på tjänstepersonsnivå och därefter 
politisk samverkan och förankring. Om samverkan 
sker på tjänstepersonsnivå bör även beslutsfattandet 
ske av tjänsteperson, det högsta samverkansorganet 
BDU ska dock informeras om förändringen.

4.2 Samverkansforum 
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4.3 Samverkansmodell – regional kollektivtrafik 

Samverkansmodellen innebär att regionen och 
kommunerna ska samarbeta och föra dialog 
sinsemellan för att säkerställa att kollektivtrafiken i 
länet blir både kostnadseffektiv och tillgodoser länets 
demografi. De olika samverkansinstanserna ska 
säkerställa att parterna får tillräcklig insyn i, och 
förståelse för, respektive organisations strategiska 
planering. 

Lokala frågor lyfts upp på Lokala driftforum. Frågorna 
hanteras direkt av tjänstepersoner, men frågan kan 
föras vidare till strategiforum om frågan berör flera 
eller samtliga kommuner eller om frågan är av 
principiell vikt för länets kollektivtrafik i stort. 
Strategiforum fattar beslut i frågan eller bereder 
frågan inför den politiska samverkan i BDU. Detta 
beror helt och hållet på frågans art och karaktär. Om 
BDU eller Strategiforum är slutlig samverkansinstans 
ska ärendet gå ut på remiss. 

Kommundirektörnätverkets roll i samverkans-
processen är att vara en förankringsyta mellan 
tjänstepersoner och politiken inför den slutliga 
samverkan i BDU.  

Frågor som lyfts i POLSAM (se 4.7) kan tas vidare 
antingen direkt i kollektivtrafiknämnden eller i BDU för 
att sedan bli ett uppdrag som i sin tur ska in i 
samverkansprocessen. 

Skolskjutsreglementet beslutas av respektive 
kommunfullmäktige. RKM tar upp 

skolskjutsreglementet till beslut såsom en del av 
uppdraget från kommunerna. 

 

4.4 Beredningen för Dalarnas Utveckling – BDU 

Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) är ett 
politiskt samverkansorgan för regionen och 
kommunerna. Det är det högsta samverkansorganet 
där frågor av principiell art och karaktär samverkas. 
BDU behandlar frågor som är av strategisk karaktär. 
BDU är ett forum för hållbar samhällsutveckling och 
regionala utvecklingsfrågor, däribland kollektivtrafik. 
Minnesanteckningar skickas alltid ut till respektive 
kommuns myndighetsbrevlåda. 

BDU består av kommunstyrelsens ordförande i 
respektive kommun samt presidiet i både 
regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden.  

BDU ska slutligt samverka och politiskt förankra 
Trafikförsörjningsprogrammet, större 
trafikförändringar, prisstrategi, skolkortskostnader, 
övergripande skolskjutsfrågor och rutiner, 
utvecklingsfrågor, strategisk samhällsplanering med 
mera. Även skolskjuts- och färdtjänstreglemente ska 
beredas genom samverkan.

4.5 Strategiforum 

Strategiska möten på tjänstepersonsnivå ska genom 
samverkan bereda underlagen inför den politiska 
samverkan och förankringen i BDU. Ärenden som 
ska beredas är av länsstrategisk karaktär, bl.a. 
Trafikförsörjningsprogrammet, större 
trafikförändringar, prisstrategier, skolkortskostnader, 
övergripande skolskjutsfrågor och rutiner, 
utvecklingsfrågor, strategiska samhällsplanering med 

mera. Även skolskjuts- och färdtjänstreglemente 
bereds genom samverkan i strategiforum innan den 
politiska samverkan i BDU. 

I strategiska möten deltar utsedda tjänstepersoner, 
lämpliga för olika sakfrågor, från kommunkollektivet 
och regionen. Kommunerna kan utse gemensamma 
representanter.  



42 Tilläggsavtal med bilagor mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende kollektivtrafik, skatteväxling - OK KS 2022/00302-1 Tilläggsavtal med bilagor mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende kollektivtrafik, skatteväxling : Bilaga 2 Samverkansformer.pdf 

6 
 

Möten hålls med lämpligt intervall. Det grund-
läggande behovet av möten är en gång per kvartal. 
Vid behov kan projektgrupper tillsättas.  

Region Dalarnas tjänstepersoner ansvarar 
tillsammans med utsedda kommunrepresentanter för 
att ta fram en agenda för årets möten. Vid behov kan 
andra intressenter, t ex Trafikverket, trafikföretag eller 
representanter från angränsande 
län/kollektivtrafikmyndigheter bjudas in. Region 
Dalarna är sammankallande, men kommunerna kan 

initiera möten vid behov om ärendet inte kan 
hanteras på ordinarie möte. 

Region Dalarna ansvarar för att frågor tas upp till 
samverkan och samråd under beredningen inför 
beslut, såsom vid framtagande av mål och visioner. 
Parterna är tillsammans ansvariga för att samverkan 
eller samråd sker på rätt nivå i samverkans-
processen.  

 

4.6 Lokala driftforum 

Lokala driftmöten genomförs antingen på kommun- 
eller trafikområdesnivå. De ingår i det löpande 
samarbetet kring driftsfrågor, trafikplanering och 
skoltrafik. Här tas även upp trafikutveckling och 
analyser av den allmänna och särskilda 
kollektivtrafiken i området. Driftmöte och driftmöte-
skoltrafik kan genomföras samtidigt eller var för sig. 
Parterna ansvarar för att aktuella frågor tas upp på 
agendan. Denna fastställs och skickas ut från 
regionen en vecka innan mötet. Kommun och 
regionen ansvarar för vilka tjänstepersoner som 
deltar beroende på mötets innehåll. Löpande arbete 
med operativa frågor, enklare tidtabells- och 
hållplatsfrågor, marknadsföring med mera sköts 
främst på tjänstemannanivå genom vardagliga 
kontakter och avstämningar mellan regionens och 
kommunernas tjänstepersoner. Frågor av principiell 

och strategisk karaktär hänskjuts från de lokala 
driftforumen till strategiforum. 

Driftforum – Trafik  
Forumet hanterar bland annat frågor gällande 
hållplatser, väderskydd och vändplatser. Övriga 
väghållarfrågor tas också upp i denna 
samverkansform. Möten hålls fyra gånger per år. Fler 
möten kan vid behov initieras av berörda parter.  

Driftforum – Skoltrafik 
Här sker dialog och samverkan angående 
administration, rutiner och processer. Avstämning 
görs enligt planeringsprocessen. Formerna för 
beställning av skolkort och skoltidsresor tas upp 
liksom andra direkta och praktiska frågor rörande 
skoltrafik, skolhållplatser och väderskydd. 

4.7 Dialogforum 

Kommundirektörsmöten  
Kommundirektörsnätverkets syfte är att möjliggöra 
dialog och förankring av större strategiska frågor inför 
politisk behandling. Frågor som lyfts i Strategiforum 
och som kräver politisk samverkan ska passera 
kommundirektörsnätverket innan de diskuteras i 
BDU. Minnesanteckningar skickas alltid till respektive 
part. 

POLSAM – lokalt dialogforum  
POLSAM är ett politiskt samverkansråd för varje 
kommun. Företrädare för såväl kommunledning samt 
regionledning tar upp gemensamma ärenden som 
kan innefatta kollektivtrafik. Frågor som lyfts eller 
diskuterats i POLSAM kan lyftas till BDU om dessa 
påverkar flera kommuner eller om frågan är av vikt 
för utvecklingen kollektivtrafiken i länet

4.8 Övriga intressenter 

Övriga intressenter är exempelvis Trafikverket, 
trafikföretagen inom buss-, tåg- och taxiverk-
samheterna samt angränsande läns kollektivtrafik-
myndigheter och aktörer från privata och mer 
kommersiella områden. Privata aktörer kan vara 
representanter för näringsliv och handel, fastighets- 
och infrastrukturägare, vägföreningar, befintliga och 
potentiella resenärer, resenärsorganisationer samt 
andra intresseorganisationer. Regionen har en väl 
upparbetad brukarsamverkansprocess med både 
med organisationer som företräder dels 

funktionshindrade, dels pensionärer genom 
Regionens pensionärsråd (RPR) och 
Funktionshinderrådet i Dalarna (FRID). Denna 
samverkansprocess ska ingå i beredningen av ett 
ärende. 

Övriga intressenter bjuds in till dialog och information 
vid större strategiska frågor såsom Trafikförsörjnings-
program samt vid utveckling och större förändringar 
av den regionala kollektivtrafiken. 
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4.9 Ärendeprocess 

Samverkansprocessen är en del av beredningen av 
ett ärende. Beredningen inleds vanligtvis med ett 
initiativ, som innebär att en utredning initieras och 
information samlas in. Nästa steg är att bearbeta 

informationen och ta fram ett förslag. I denna process 
inleds samverkan. Regionens handläggare ansvarar 
för att det finns faktaunderlag och annan information 
när samverkan inleds.
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5. Särskilda processer inom samverkansprocessen 

5.1 Framtagande av Trafikförsörjningsprogram 

Region Dalarna, som RKM, har ansvaret för att 
upprätta och besluta om regionalt 
trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjnings-
programmet är en politisk viljeinriktning för den trafik 
som ska finnas i länet. Det är lämpligt, enligt 
förarbetena1 till lagen (2010:1064) om kollektivtrafik, 
att en bredare översyn av programmet sker minst en 
gång per mandatperiod.  

Programmet ska upprättas i samråd med 
motsvarande myndigheter i angränsande län, övriga 
berörda myndigheter, intresseorganisationer, 
kollektivtrafikföretag, kommuner samt företrädare för 
näringsliv och resenärer. Programmet ska kunna 

läsas av alla regionala aktörer som påverkar olika 
delar av kollektivtrafiken. 

Det är viktigt att programmet samordnas med andra 
planeringsprocesser och beaktar omvärldsfaktorer. 
Trafikförsörjningsprogrammet ska ses som en 
möjlighet till målstyrning av länets strategiska 
utveckling. Det ska innehålla en redovisning av 
behovet av regional kollektivtrafik i länet samt 
inriktningen och målen för kollektivtrafikförsörjningen. 
I arbetet ska hänsyn tas till övergripande strategiska 
kollektivtrafikfrågor. Sådana frågor kan vara regionala 
strategier med betydande påverkan på 
kollektivtrafikens utformning samt pris-, miljö-, 
tillgänglighets- och tågstrategi. 

5.2 Budgetprocess 

För att säkerställa en fungerande verksamhet är det 
viktigt att regionen och kommunerna årligen 
diskuterar och samråder innan budgetarbetet i 
respektive organisation påbörjas.  

Kommunernas budgetprocess  
Flera kommuner fattar beslut om nästa års budget i 
juni. Definitivt beslut om budget görs i de flesta 
kommunerna i november.  

Inför ovanstående tillfällen behöver kommunerna ha 
underlag från Regionen i form av utfall för föregående 
och delar av innevarande år. Kommunen å sin sida 
ska ge Regionen prognos i form av vilka behov som 
finns inför kommande år till exempel antal 
skolkortsberättigade elever samt antalet 
omsorgstagare. 

Regionens budgetprocess  
Regionfullmäktige beslutar om Regionplan inklusive 
Finansplan i juni året före budgetåret. Budget för 
kollektivtrafiken fastställs slutligt i november. 
Beslutsprocessen för regionens budget ska beredas i 
regionstyrelsens arbetsutskott och regionstyrelsen 
innan fullmäktige. 

Gemensam budgetprocess  
Utifrån de gemensamma underlagen bereds i 
budgeten i Strategiforum och samverkas slutligt i 
BDU. Samverkan ska vara genomförd innan 
budgetbehandlingen i november.  

Region Dalarna ska lämna månadsvis 
ekonomirapporter till respektive kommun som 
underlag för uppföljning och prognos.

5.3 Upphandling av trafik 

Regionen anskaffar genom upphandling av 
trafikleverantörer den kollektivtrafik som bedrivs i 
länet. Den senaste upphandlingen omfattade 
upphandling av samtliga sex stycken trafikavtals-
områden och då både allmän och särskild 
kollektivtrafik i samma avtal för respektive 
trafikavtalsområde. De olika trafikavtalen har olika 
villkor, vilket bl.a. gör att kostnaderna skiljer sig 
mellan olika trafikområden.   

                                                      
1 Prop 2009/10:200 s. 47 

Upphandling av kollektivtrafik ska utgå ifrån de mål 
och visioner som finns i Trafikförsörjnings-
programmet. Alla allmänna trafikplikter ska gå att 
härleda ur programmet.  

Vidare ska RKM, vid utformningen av 
förfrågningsunderlag inför upphandling, verka för en 
tillfredsställande taxiförsörjning i länet.  

Anskaffningen av trafik utgör ramen för regionens 
möjlighet att tillgodose önskemål om tillköp av trafik, 
eftersom Regionen är en upphandlande myndighet.
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Allmän kollektivtrafik 

Enligt de vägledningar som branschen2 tagit fram för 
upphandlingar bör RKM inleda sitt 
upphandlingsarbete avseende allmän kollektivtrafik 
senast tre år innan trafikstart.  

Arbetet inleds med att RKM beaktar den allmänna 
trafikplikten för att t.ex. säkra att det inte finns ett 
intresse att bedriva trafik på kommersiella grunder på 
vissa linjer. Beslut om allmän trafikplikt innebär ett 
verkställande av trafikförsörjningsprogrammet. 

Ungefär samtidigt (se processbeskrivning ovan) ska 
myndigheten även avisera (annonsera) sin avsikt att 
ingå avtal i Europeiska unionens officiella tidning.  

Efter annonseringen, men innan dess att 
förfrågningsunderlaget skickas ut ska upphandlande 
myndighet genomfört ett samråd inför upphandling 
(SIU). Samrådet ger svar på om det finns intresse att 
utföra trafiken kommersiellt eller inte. Efter samrådet 
bör beslut om allmän trafikplikt tas på grundval av det 
som kommit fram på samrådet. Därefter skickas 
förfrågningsunderlaget ut. 

Det tar cirka ett år innan tilldelningsbeslut kan tas, 
vilket är ett år innan trafikstarten.  

Samverkan och samråd mellan kommunerna och 
regionen inför en upphandling behöver grunda sig ett 
gediget samarbete i processen att ta fram ett 
trafikförsörjningsprogram. Parterna måste också 
aktivt delta i arbetet med beslut om allmän trafikplikt. 

Dessa beslut måste vara väl förankrade hos samtliga 
parter. Det är därför oerhört viktigt samverkan sker 
på ett mycket stringent och tydligt sätt, där 
inblandade personer har rätt kompetens. 

Särskild kollektivtrafik 
Upphandling av särskild kollektivtrafik, eller 
anropsstyrd trafik, innefattar inte beslut om allmän 
trafikplikt. Upphandlingen regleras av annat regelverk 
än den allmänna kollektivtrafiken, bl.a. krävs ingen 
annonsering vilket bl.a. medför att upphandlingens 
tidsramar är lite kortare än för den allmän 
kollektivtrafik. 

Upphandlingen kräver dock en analys/förstudie av 
det framtida behovet av anropsstyrd trafik i 
kommunerna och regionen. Analysen bör bl.a. 
innehålla hur den demografiska utvecklingen 
förväntas se ut under avtalsperioden. Analysen ska 
tas fram i samverkan med berörda parter. Analysen 
ska ligga till grund för behovet av antalet fasta fordon 
och antalet avropsfordon samt basproduktion under 
avtalsperioden. Avropsfordon är en avtalad resurs 
utöver de fasta fordonen. 

  

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

Kollektivtrafikens förändringar ska samverkas mellan 
kommuner och Regionen. Samverkan kan ske på 
olika nivåer beroende på omfattningen av 
förändringarna. Stora förändringar, såsom 
exempelvis hela trafikpaket, eller principiella 
förändringar, såsom förskjutning av 
kollektivtrafiksystemet från buss till spårburen trafik, 
ska alltid samverkas i BDU. Före förändringen ska en 
gemensam beredning ske i Strategiforum och i 
Lokala driftforum för aktuellt trafikområde. Mindre 
förändringar kan däremot samverkas enbart i 
strategiforum. Parterna ska gemensamt tillse att 
förändringar samverkas på rätt nivå.  

Parternas önskemål eller behov av förändringar i 
kollektivtrafiksystemet gällande exempelvis 
trafikutbud ska lyftas inom samverkansprocessen, 

stämmas av mot gällande Trafikförsörjningsprogram 
och beslutas av Regionen. 

Varje tillköp av extra trafik behöver utredas av 
regionen och måste därför beställas i så god tid att 
trafikleverantörerna kan leverera enligt gällande 
trafikavtal. Kommunerna måste skriftligen skicka in 
önskemålen i god tid inför utredning, bedömning och 
beslut. Vid ett beslut som resulterar i ett avtal om 
tillköp, måste tillräcklig tid för planering finnas innan 
trafikbeställning sker. Sådan planering kan innefatta 
ändrade/nya fordonsomlopp, nya hållplatser, 
fordonsbeställningar mm beroende på vilken typ av 
tillköp som parterna avtalat. Vid tillköp av allmän 
kollektivtrafik sker trafikstart endast vid planerade 
tidtabellsskiften, för närvarande i juni, augusti och 
december.

6.1 Tillköp – tågtrafik  
Kommunernas ansökningar om tillköp av tågtrafik ska 
inges senast första juni året innan tåglägesbeslutet 
från Trafikverket. RKM beslutar om tillköp och 
därefter följer planering, anmälan om trafikförändring 

samt tåglägesbeställning till Trafikverket. Slutgiltigt 
besked lämnas i september med trafikstart i 
december, året efter inlämnad och beslutad ansökan.
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7. Beslutsprocess 

I strategiska frågor till exempel vid beslut om 
antagande av Trafikförsörjningsprogram och vid 
avtalsskrivning krävs att remiss skickas till 
kommunerna minst tre månader innan beslut ska 
fattas av Regionen. Svarstiden bör förlängas vid 
utskick i samband med semesterperiod. Remiss 
skickas till kommunernas myndighetsbrevlådor. 
Underlaget ska vara samverkat i strategiforum och i 
BDU innan det går ut på remiss, vilket innebär att 
underlaget ska vara färdigt för utskick efter att BDU 
ställt sig bakom förslaget.  

Kommunerna beslutar om exempelvis remissvar, 
tecknande och uppsägning av avtal och andra 
principiella beslut. Regionen ansvarar att samla in 
och gå igenom remissvaren. 

Regionen är RKM i Dalarna. Regionfullmäktige får 
därför två roller; högsta beslutande organ i 
myndigheten och högsta beslutande organ i Region 
Dalarna. Vissa beslut är myndighetens, såsom 
Trafikförsörjningsprogram, och vissa är Region 
Dalarnas, såsom exempelvis skatteväxlingsärenden, 
Regionplan och budget. När regionen övertar ansvar 
för en viss funktion, såsom övertagande av färdtjänst, 
så är det, enligt gällande författningar, myndigheten 
som övertar ansvaret och inte Region Dalarna.  

Kollektivtrafiknämnden beslutar i de ärenden som 
regionfullmäktige delegerat till nämnden och är 
regionens utförare av RKM:s ansvar och uppgifter. 
Nämnden har även delegerat ansvar till 
tjänstepersoner, exempelvis för tillståndsgivning av 
färdtjänst. 

Processbeskrivning 

8. Årsprocess – regional kollektivtrafik 

Ett förslag till årsprocess tas fram av Region Dalarna 
och stäms av på strategiforum och BDU.  

Årsprocessen innehåller tider och datum för BDU, 
strategiforum, budget, budgetuppföljning och forum 
för beslut. Övriga tidpunkter återfinns i planerings-
process för skolskjuts respektive trafikbeställning.

8.1 Trafikplan och Årsrapport 

Trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för 
utförandet av kollektivtrafiken i länet. 
Trafikredovisning presenteras i en bilaga till 
kollektivtrafikförvaltningens årliga verksamhetsplan.  

Trafikredovisning och årsrapport kallades tidigare 
Trafikplan.  

I Trafikredovisningen redovisas kommande års;  

 beslut om allmän trafikplikt,  
 mål och budget (1-årsperspektiv),  
 eventuella tillköp/tilläggsbeställningar, 

 utvecklingsområden enligt gällande 
Trafikförsörjningsprogram t.ex. timmestrafik 
Dalabanan, och 

 aktiviteter för att nå målen i 
trafikförsörjningsprogrammet.  

Innevarande verksamhetsårs utförda trafik redovisas 
årligen i en årsrapport. 

Trafikredovisning och årsrapport presenteras för 
Kollektivtrafiknämnd och strategiforum samt 
presenteras i samråd för kommundirektörsmöte och 
BDU. 
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Då trafikredovisningen och årsrapport endast är en 
sammanställning krävs inget särskilt beslut innan den 
presenteras och skickas ut. 

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet. 

9. Utvärdering 

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

10. Kommunicering vid samverkan 

All information, såsom minnesanteckningar och kallelser, som gäller samverkan ska kommuniceras skriftligen via 
parternas respektive myndighetsbrevlåda samt kollektivtrafik@regiondalarna.se.  
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kollektivtrafik@regiondalarna.se  
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Bilaga 3 som beskriver fördelningsnyckel för fördelning av  Region 

Dalarnas overhead och trafikkostnader vid utförandet av uppdraget 

avseende serviceresor 

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

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

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

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

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

av trafiken.  

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

Overheadkostnader 

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

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

procentuellt efter nyttjandegrad.  

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

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

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

enbart med sjukresor belastar enbart kostnadsstället för sjukresor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

arbetar med linjetrafik, ska inte belasta kostnaderna för serviceresor.       

Trafikkostnader 

Utöver overheadkostnader så har regionen kostnader för utförande av servicetrafiken. 

Trafikkostnaderna utgår ifrån det upphandlade trafikavtalets ersättningsnivåer med tillkommande 

indexering. 

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

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

på trafikavtalsområde (det finns sex stycken trafikavtalsområden).   

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

bomkörningar. Kostnaderna för dessa ska fördelas.  
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Fördelning av kostnader 

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

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

ansvarar för beställningen.  

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

med en lika del per utförd resa.  

c. Övergripande fasta trafikkostnader varierar beroende på trafikavtalsområde och kostnaderna 

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

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

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

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

kostnadsmässigt med en lika del per utförd resa.           
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Parter 
a) Region Dalarna, org.nr 232100–0180, nedan kallad regionen  

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

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

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

kommun, nedan kallade kommunerna 

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

1. Parternas vilja och intentioner inför ändrat huvudmannaskap och 
skatteväxling  

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

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

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

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

2. Regional kollektivtrafikmyndighet  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vid domstolsprövning vid överklagande av beslut.  

4. Samverkan- och planeringsprocesser 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Finansiering 

5.1 Ekonomiskt ansvar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 mervärdesskatt tillkommer till den avtalade skolkortskostnaden enligt HA,  

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

och exklusive mervärdesskatt,   

 jämförelse med priset på ungdomskort inte ska ske27,  

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

respektive kommun. 

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

 riksfärdtjänst samt  

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

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

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

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

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

kommunallagen och debiteras respektive huvudman/uppdragsgivare med transparent 

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

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

fördelningsnyckel i bilaga 3. 

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

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

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

inte omfatta krav uppkomna tiden före föregående budgetår.  

5.4 Tillköp 

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

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

5.4.2 Tillköp32 regleras genom avtal mellan Regionen och kommunen.  

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

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

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

6. Register 

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

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

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

7. Avtalets giltighet 

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

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

8. Uppsägning, tillägg eller ändringar 

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

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

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

9. Tvist 

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

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

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

___________________________________________________________________________________ 

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

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

Region Dalarna Avesta kommun 

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

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

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

Borlänge kommun Hedemora kommun 

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

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

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

Falu kommun Gagnefs kommun 

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

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

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

Leksands kommun Ludvika kommun 

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

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

Malung-Sälens kommun Mora kommun 

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

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

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

Orsa kommun Rättviks kommun 

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

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

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

Smedjebackens kommun Säters kommun 
  

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

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

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

Vansbro kommun Älvdalens kommun 

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

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



42 Tilläggsavtal med bilagor mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende kollektivtrafik, skatteväxling - OK KS 2022/00302-1 Tilläggsavtal med bilagor mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende kollektivtrafik, skatteväxling : Protokollsutdrag från OK Kommunstyrelsens sammanträde den 2022-09-19 - Tilläggsavtal avseende skatteväxling kollektivtrafiken 

PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 19.09.2022   

12 
(19)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 94 OK KS 2022/00302-2

Tilläggsavtal avseende skatteväxling kollektivtrafiken
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

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

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

Sammanfattning av ärendet
Region Dalarna skickade den 17 juni 2022 ut ett förslag till tilläggsavtal till det avtal 
som tecknades mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner om ansvar, 
samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafiken. Tilläggsavtalet 
gäller under förutsättning att samtliga kommuner godkänner avtalets innehåll.

En granskning av tilläggsavtalet har gjorts av verksamhetsområde samhälle. Vid 
granskningen upptäcktes inga oklarheter. Verksamhetsområde samhälle föreslår därför 
kommunstyrelsen att godkänna tilläggsavtalet i sin helhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde samhälle 2022-09-13
Beslutsmissiv
Förslag till tilläggsavtal
Bilaga 1 – Huvudavtal
Bilaga 2 – Samverkansformer
Bilaga 3 - Fördelningsnyckel

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

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

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

Sändlista
Region Dalarna (senast den 15 okt)
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
2022-06-13
Dokument nr: OK KS 2022/00238-2, 042

1(1)

Verksamhetsområde service och utveckling

Anna Erkers

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2021, Norra Dalarnas samordningsförbund
        
Sammanfattning av ärendet
Norra Dalarnas samordningsförbund (FINSAM) ansvarar för finansiell samordning på 
rehabiliteringsområdet inom den geografiska zonen för medlemskommunerna. 
Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna 
samt Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. 

Samordningsförbundet har lämnat sin årsredovisning för 2021. Revisorerna bedömer 
sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som är uppställda. 

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för 
räkenskapsåret 2021. Kommunfullmäktige tar beslut om ansvarsfriheten och frågan 
behöver inte beredas i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Årsredovisning med revisionsberättelse 2021
Revisionsrapporter 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 
för Norra Dalarnas samordningsförbund 2021. 

Revisorerna tillstyrker: Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och 
dess enskilda ledamöter och ersättare i Norra Dalarnas samordningsförbund för 
verksamhetsåret 2021.

Sändlista
Norra Dalarnas samordningsförbund (FINSAM)

Marie Ehlin
Kommunchef
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1 Bakgrund 
Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Norra Dalarnas Samordningsför-
bund för räkenskapsåret 2021. Granskningen har bedrivits i enlighet med god revis-
ionssed för kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att lämna underlag för revi-
sorernas bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen.  
 
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen. 
 
Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och even-
tuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets revis-
ion. 

1.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att den ska utgöra underlag för revisorernas prövning av; 

 att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt,  

 om räkenskaperna är rättvisande och  
 om den interna kontrollen är tillräcklig. 

1.2 Revisionskriterier 
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida verksamheten bedrivits på ett 
ändamålsenligt sätt samt att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet 
med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:  

 Lag om finansiell samordning SFS 2003:1210, Kommunallag och lag om kommunal 
bokföring och redovisning 

 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR  

 Interna regelverk och instruktioner 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKR1 och Skyrev2. Det innebär att vi plane-
rat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra 
oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.  

 
1 Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2021. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och/eller som har direkt koppling till den 
finansiella redovisningen i årsredovisningen. Övriga delar har endast granskats utifrån 
om informationen är förenlig med de finansiella delarna. 
Vi har även granskat att förbundet följer förbundsordningen 
Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudier av relevanta dokument (verksamhetsplan med budget, protokoll 
och förbundsordning) inklusive årsredovisningen 

 Intervjuer med berörda tjänstemän 

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de beslutade målen 

 Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-
derlag. Översiktlig analys av övriga poster. 

 Stickprovsgranskning av attest och utanordning 

 Diskussion med processtöd/förbundssamordnare 

 Sedvanlig bokslutsgranskning 

1.3.1 Risk- och väsentlighetsanalys 

1.3.1.1 Redovisningen 

 Verksamhetens intäkter 
- Består av medlemmarnas årsavgifter vilka substansgranskas mot beslut, faktu-

rering och inbetalning. 

 Verksamhetens kostnader 
- Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanord-

ning samt avklipp. 

 Kassa och bank 
- Substansgranskas mot externa underlag. 

 Kortfristiga skulder 
- Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanord-

ning samt avklipp. 

 Redovisningsprinciper och upplysningsplikt 

1.3.1.2 Intern kontroll 

 ”Ordning och reda” 

 Bokslutsprocessen och relationen mellan förbundet och ekonom 
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 Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och med rätt 
belopp. 

2 Resultat av granskningen 
2.1 Årsredovisningen 

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i granskningen 
har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att års-
redovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning. Vissa anpassningar har genomförts utifrån förbundets verk-
samhet.  

2.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen 
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med 
LKBR och RKR:s rekommendationer. 
Vid vår granskning har vi granskat förbundets redovisningsprinciper mot RKR:s gäl-
lande rekommendationer.  
Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever 
RKR:s rekommendationer. 

2.3 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska samordningsförbundet ha en god ekono-
misk hushållning i sin verksamhet. Styrelsen ska fatta beslut om riktlinjer för god eko-
nomisk hushållning.  
I samordningsförbundets verksamhetsplan för 2021 lämnas inte någon definition av 
god ekonomisk hushållning kopplat till övergripande mål. Av verksamhetsplanen för 
2021 är det inte helt klart om det är några verksamhetsmål som kan anses ha en bety-
delse för god ekonomisk hushållning. 
Till målen saknas målvärden för uppföljning av om målen uppnås eller inte. I vissa fall 
är målet en specifik aktivitet och dessa går det att stämma av om aktiviteten genom-
förts eller inte.  
 

2.3.1 Ekonomiska mål 
Förbundet visar ett positivt resultat om +580 tkr vilket skiljer sig avsevärt mot budgete-
rat +104 tkr. Man strävar mot en minskning av Eget kapital men kostnaderna har inte 
blivit så höga som man förutspått, vilket förbundet förklarar med att beviljade medel för 
en insatserna inte rekvirerats samt effekter av pandemin.  
Det ekonomiska målet är inte uppfyllt för 2021.  
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2.3.2 Verksamhetsmål  
Verksamhetsplanen för 2021 tar upp 4 målområden; Individinriktade insatser, Struktur-
inriktade insatser, Kompetenshöjande insatser samt Insatser för gemensam resultatre-
dovisning, uppföljning och utvärdering. 
Till målen saknas målvärden för uppföljning av om målen uppnås eller inte. I vissa fall 
är målet en specifik aktivitet och dessa går det att stämma av om aktiviteten genom-
förts eller inte.  
I årsredovisningen lämnas en redogörelse för uppföljning och resultat för respektive 
målområde. Det framgår dock ingen sammanfattande bedömning för förbundet som 
helhet.   

2.4 Resultaträkning 
Erhållna bidrag 2 824 tkr är på samma nivå som förra året. 
Verksamhetens kostnader -2 244 tkr är på en lägre nivå än förra årets -2 642 tkr vilket 
är en följd av både strukturövergripande och individinriktade insatser. 
Årets resultat uppgår till 580 tkr vilket är 476 tkr högre än det budgeterade resultatet på 
104 tkr. Avvikelsen mot budget förklaras främst av att insatser sin beviljats medel inte 
har kunnat genomföras enligt plan p g a Coronapandemin. Svårighet att bedriva ut-
veckling och nya insatser i pandemitider anges också som en förklaring till avvikelsen. 
Detta innebär att förbundet inte minskat överskottet från tidigare år i den utsträckning 
som man tänkt sig. 
 

2.5 Balansräkning 

2.5.1 Kortfristiga skulder  
Bland kortfristiga skulder 278 tkr är det framförallt leverantörsskulder som utmärker sig. 
Förändring jämfört med föregående år beror på betalningstillfälle samt att förbundet 
jämfört med 2020 hade färre insatser som löpte över årsbokslutet.  

2.5.2 Övriga poster 
Bland tillgångsmassan 1 281 tkr utmärker sig likvida medel 1 275 tkr. 
Eget kapital uppgår per 2021-12-31 till1 004 tkr vilket motsvarar 36% av 2021 års bi-
drag (fg år 15%). Rekommenderad nivå är 20%. Budgeterat resultat för 2022 uppgår till 
-82 tkr vilket skulle minska det Egna kapitalet per 2022-12-31 något. 

2.6 Rekommendationer 
Budgetavvikelsen för 2021 förklarar förbundet med att beviljade medel för en insats 
inte rekvirerats full ut samt på grund av pandemin. Vi rekommenderar att man fortsätter 
söka hitta nya vägar fram även i tider som dessa. 
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Driftredovisningen uppfyller visserligen kraven i RKRs rekommendation. Den kan dock 
med fördel delas upp per exempelvis insats, vilket gör att driftredovisning presenteras 
på det sätt som budgetmedel tilldelas. 
 
Med hänsyn till den verksamhet som förbundet bedriver bedömer vi att det inte alltid är 
relevant att sätta upp måltal för uppföljning av verksamheten utan att det är verksam-
hetens innehåll som är det väsentliga för förbundet att utvärdera. Vi rekommenderar 
dock att man ser över möjligheten att ta fram ett antal nyckeltal eller liknande som kan 
ge en indikation på huruvida förbundet uppnått sina mål eller inte. I dag är det svårt för 
en läsare av årsredovisningen att få någon uppfattning kring detta. 
 
 
 
Dag som ovan 
KPMG AB 

 

Jenny Barksjö Forslund   
Auktoriserad revisor  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum: 20.06.2022   

22 
(31)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 82 OK KS 2022/00238-2

Årsredovisning 2021, Norra Dalarnas samordningsförbund 
(FINSAM)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Norra Dalarnas 
samordningsförbund 2021. 

Jäv
Jan Segerstedt (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Norra Dalarnas samordningsförbund (FINSAM) ansvarar för finansiell samordning på 
rehabiliteringsområdet inom den geografiska zonen för medlemskommunerna. 
Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna 
samt Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. 

Samordningsförbundet har lämnat sin årsredovisning för 2021. Revisorerna bedömer 
sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som är uppställda. 

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för 
räkenskapsåret 2021. Kommunfullmäktige tar beslut om ansvarsfriheten och frågan 
behöver inte beredas i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-06-13
Årsredovisning med revisionsberättelse 2021
Revisionsrapporter 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Norra Dalarnas 
samordningsförbund 2021. 

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 82 OK KS 2022/00238-2

Årsredovisning 2021, Norra Dalarnas samordningsförbund 
(FINSAM)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Norra Dalarnas 
samordningsförbund 2021. 

Jäv
Jan Segerstedt (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendet.

Sammanfattning av ärendet
Norra Dalarnas samordningsförbund (FINSAM) ansvarar för finansiell samordning på 
rehabiliteringsområdet inom den geografiska zonen för medlemskommunerna. 
Medlemmar i förbundet är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Dalarna 
samt Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. 

Samordningsförbundet har lämnat sin årsredovisning för 2021. Revisorerna bedömer 
sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 
och verksamhetsmål som är uppställda. 

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter för 
räkenskapsåret 2021. Kommunfullmäktige tar beslut om ansvarsfriheten och frågan 
behöver inte beredas i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande verksamhetsområde service och utveckling 2022-06-13
Årsredovisning med revisionsberättelse 2021
Revisionsrapporter 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Norra Dalarnas 
samordningsförbund 2021. 

Sändlista
Kommunfullmäktige
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Älvdalens kommun 

Älvdaelien tjielte 

PROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Sammanträdesdatum: 2022-06-07 
Dokument nr: AK KS 2022/00016-13 

21(25) 

§ 74 AK KS 2022/ 00455-2 

Ansvarsfrihet för kommunstyrelse och nämnder 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
nämnder samt förtroendevalda i dessa organ. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige vid ett sammanträde före utgången av 
juni månad året efter det som revisionen avser, besluta om ansvarsfrihet skall beviljas 
eller vägras för kommunstyrelsen, nämnder och förtroendevalda i dessa organ. 

Förslaget är att bevilja följande nämnder ansvarsfrihet: 

Kommunstyrelsen 
Myndighetsnämnden 
Gemensam gymnasienämnd 
Gemensam servicenämnd IT 
Gemensam servicenämnd Lön 
Gemensamma nämnden för social myndighetsutövning 
Överförmyndarnämnden 

Jäv 
Samtliga fullmäktigeledamöter och ersättare som är redovisningsskyldiga till kommun 
eller sådan redovisningsskyldigs närstående som avses i 5 kap 48 § kommunallagen 
(SFS 2017:725) deltar ej i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse avseende 2021 för Älvdalens kommun, daterad 2022-04-21 
Årsredovisning 2021 Älvdalens kommun 
Årsbokslut 2021 gemensam nämnd för socialmyndighetsutövning, inkommen 2022- 
04-08 
Årsbokslut 2021 gemensam gymnasienämnd, inkommen 2022-02-23 
Årsbokslut 2021 gemensam servicenämnd för IT 
Verksamhetsberättelse 2021 Överförmyndarnämnd 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 
nämnder samt förtroendevalda i dessa organ. 

Sänd lista 
Kommunrevisionen 
Styrelse och nämnder 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
Plats och tid: 

Beslutande: Henrik Skottheim (c) 
Karin Bogg (c) 
Margareta Grabowska (s) 
Birgitta Sjögren (kl) 
Patrik Skord (c) 
Monica Jönsson Thollander (s) 
Erik Larsson (sd) 
Åke Näslund (s) 
Maria W Abrahamsson (c) 
Mattias Högberg (s) 
Kjell Landen (m), tjänstgörande 
ersättare för Mattias Jonsson (m) 
Uno Spånberg (c), tjänstgörande 
ersättare för Kjell Tenn (c) 
Maria Hinders (s), tjänstgörande 
ersättare för Gunnar Barke (s) 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Underskrifter: 

Idre bygdegård, 2022-06-07 kl. 17:00-19:08 
Ajournering 17:55-18:15 

Stig Olsson (s), ordförande 
Edita Pinxter (c) 
Kristina Wahlström (c) 
Peter Egardt (s) 
Kenneth Upphagen (sd) § 59-75, 77-78 
Maria Eriksson (c) 
Anette Eriksson (s) § 59-74, 76-78 
Nils-Åke Norman (m) § 59-74, 76-78 
Jan Spånberg (c) 
Johnny Wallström (sd) 
Marica Leandersson (c) 
Berith Olsen (s) 
Kent Eriksson (s) 
Carina Källström (m) 
Östen Sjögren (kl) 
Gertrud Larsson Sivertsen (sd) 
Mari Rustad (s) 
Trång Lars Johansson, ordförande kommunrevisionen 
Kristian Koivumäki, ekonomichef 
Linda Holth § 68 
Kristina Hägglund § 68 
Erik Jakobsson, kommunsekreterare 
Peter Egardt (s) och Östen Sjögren (kl) 

Os oW?~. 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2022-06-07 
Överklagningstid: ;2c;z2- tJ{l--/6 -----Ä:;l~Ä - 0-;;/-=ol 
Anslaget sätts upp: 20 ,..d ~& G "' / tJ Anslaget tas ner: LO~ ~ 0 J ~ 0 L 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Älvdalen 

Underskrift Utdrags bestyrkande 
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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde
Tid: 2022-10-24 kl. 18:00. Musiklärare från musikskolan uppträder i foajén från kl. 17:45. 
Plats: Tingssalen

Öppnande, närvaro, justering

Elever från musikskolan inleder mötet med ett uppträdande.

Beslutsärenden
1. Val av kommunfullmäktiges presidium 2022-2026

2. Val av valberedning 2022-2026 (Paus)

3. Lokala hälsoskyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Lokala hälsoskyddsföreskrifter för 
större enskilda vattentäkter.

4. Svar på medborgarförslag - gemensam satsning att få unga att röra 
på sig
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med följande motivering:
Det är rektorerna som ansvarar för sin skolenhet och styr den inre 
organisationen. Enligt Skolverket är det lärare och rektorer som beslutar om 
de vill arbeta med läxor som en del i undervisningen.  Idag har rektorerna 
tagit ett gemensamt beslut i kommunen att de arbetar med funktionsdugliga 
läxor i verksamheterna, såsom till exempel extra lästräning eller att ta del av 
nyhetsvärdering. Det är något som de fortsätter att arbeta med. 

Utökning av antalet timmar idrottsämnet på grundskolan skedde 2020. F-6 
skolorna arbetar tillsammans med SISU (Svenska idrottsrörelsen 
studieförbund) i Dalarna för att implementera mer rörelse i vardagen.   

Skolorna erbjuder läxhjälp inom ramen för fritidsverksamheten i f-6 och 
utökad tid på högstadiet 2 timmar/vecka. 

5. Svar på medborgarförslag om skolskjuts på skollov
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med följande motivering:
Orsa kommun avser att fortsätta samarbetet och följa skolskjutsreglemente 
gällande Dalarnas län - förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola samt bilaga med kommunens lokala beslut, reviderad 
version gällande från höstterminen 2021. Därmed beviljas inte skolskjuts av 
särskilda skäl till alla barn i behov av stöd skolskjuts till och från fritids och 
inte heller under skolloven.

6. Tilläggsavtal med bilagor mellan Region Dalarna och Dalarnas 
kommuner avseende kollektivtrafik, skatteväxling
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas 
kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av
kollektivtrafiken” (skatteväxlingsavtalet), med bilaga 2 och 3, godkänns.
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2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Region Dalarna och 
samtliga kommuner i länet fattar motsvarande beslut.
 

7. Årsredovisning 2021, Norra Dalarnas samordningsförbund
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Norra 
Dalarnas samordningsförbund 2021. 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och
dess enskilda ledamöter och ersättare i Norra Dalarnas samordningsförbund 
för verksamhetsåret 2021.

Delgivningar
1. Protokollsutdrag Älvdalens kommunfullmäktige 2022-06-07 - Beviljande av 

ansvarsfrihet

Mikael Thalin Marie Ehlin
Ålderspresident Kommunchef
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