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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 89 Dnr KS2015/0253 
 
Program för uppföljning och insyn 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar återremittera Program för uppföljning och insyn för att 
komplettera med en utökad omvärldsanalys. 
 
Ärendebeskrivning 
Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för 
privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och reg-
ioner. Syftet är att kontrollen och insynen ska bli bättre. SKL har tagit fram ett stöd-
material för programarbetet. Programmet ska innehålla följande: 

• Mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata 
utförare. 

• Information om hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter 
på området ska följas upp. 

• Och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. 
 
Kommunfullmäktiges presidium gav 2015-10-01 kommunchefen i uppdrag att ta 
fram förslag till program för uppföljning och insyn. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 90 Dnr KS2016/0189 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna rapporten. 
 
Ärendebeskrivning 
Från den 1 juli 2006 ska biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader rapport-
eras till inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunrevisionen och till kom-
munfullmäktige. Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade - LSS och enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) - 
SoL. 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 
För perioden2016-01-01—2016-03-31 har två beslut enligt LSS blivit rapporterade 
till IVO, som ej är verkställda inom 3-månadersgränden: 
 
2 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ p. 9 LSS 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
150828  Ej verkställt på grund av platsbrist. Bor i 

föräldrahemmet. 
150317  Platsbrist. Kommunen köper plats i familjehem 
 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 91 Dnr KS2016/0226 
 
Årsredovisning 2015 för Region Dalarna 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna Region Dalarnas 
årsredovisning för räkenskapsåret 2015. 
 
Ärendebeskrivning: 
Årsredovisning 2015 för Region Dalarna. 
 
Kommunalförbundets medlemmar har enligt kommunallagen att i sina fullmäktige 
behandla årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet eller inte för direktionen i 
dess helhet. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 92 Dnr KS2016/0256 
 
Årsredovisning 2015 för Södra Dalarnas Samordningsförbund 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna Södra Dalarnas 
Samordningsförbunds årsredovisning för räkenskapsåret 2015. 
 
Ärendebeskrivning: 
Årsredovisning 2015 för Södra Dalarnas Samordningsförbunds. 
 
Förbundets medlemmar har enligt kommunallagen att i sina fullmäktige behandla 
årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet eller inte för styrelsen i dess helhet. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 93 Dnr KS2016/0191 
 
Kommuninvest särskild medlemsinsats år 2016  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Säters kommun fullföljer 
beslutet från 2015 att erlägga den särskilda medlemsinsatsen under en treårsperiod. 
2015 nåddes 50 %, 2016 nås 75 % och 2017 nås 100 %. För 2016 skall kommunen 
erlägga 2 358 570 kronor 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I kölvattnet av finanskrisen 2008 har nya lagkrav ställts på banker och andra finansi-
ella institutioner. Ett sådant lagkrav är att bruttossoliditeten ska uppgå till en viss 
nivå. För att möta detta krav behöver Kommuninvest öka sitt egna kapital. Kommu-
ninvest har tagit fram en plan för hur minimikravet för bruttosoliditet ska uppnås 
senast 2018. På årsstämman för Kommuninvest Ekonomiska Förening 2015 fast-
ställdes nya stadgar som möjliggör för medlemmarna redan nu höja sina insatser ge-
nom en eller flera inbetalningar. Målnivån 2018 för kommuner är 900 kr/invånare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-19 att genomföra ökningen av kommunens 
insatskapital under en treårsperiod. 2015 tillfördes 2 697 021 kr genom vilket 50 % av 
målnivån på 900 kr/invånare uppnåddes. För att nå 75 % av målnivån krävs 2016 en 
ökad insats på 2 358 570 kr. För att nå 100 % skulle krävas 4 835 595 kr. 
 
Säters kommun erhåller avkastning på insatsen. 2016 var avkastningen 2.0 %. Så 
länge inte full insats erlagts kommer en del av avkastningen att läggas till insatsen. 
När full insats erlagts får kommunen behålla insatsen. 
 
Ytterligare information finns i Kommuninvests förfrågan om särskild medlemsinsats 
2016. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 94 Dnr KS2016/0025 
 
Svar på motion om placering av minderåriga i äktenskap 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen avslås. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om placering av minderåriga i äktenskap lämnas in till kommunfullmäkti-
ges sammanträde 2016-02-15 av Sverigedemokraterna. 
 
Motionärernas förslag:  
Att ansvarig verksamhetschef får i uppdrag att tillse att inga minderåriga som påstår 
sig vara gift i fortsättningen kommer att placeras hos sina makar av socialtjänsten. 
Att ansvarig verksamhetschef får i uppdrag att redovisa för kommunfullmäktige hur 
många minderåriga som påstått sig vara gifta som de senaste fem åren placerats hos 
sina makar. 
 
Beslutsunderlag: 
Motion inlämnad till kommunfullmäktige 2016-02-15 
Yttrande från socialnämnden 2016-06-16 som föreslår att motionen avslås. 
 
Yrkande: 
Jenny Nordahl (SD) yrkar bifall till motionen. 
Arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 
 
Proposition: 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet varvid han finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 95 Dnr KS2016/0183 
 
Försäljning av industrimark 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna försäljning av 
industrimark vid Kullsveden i enlighet med upprättat köpekontrakt.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att godkänna försäljning av industrimark vid Kullsveden i enlighet med bifo-
gade köpekontrakt.  
 
Området föreslås säljas till det lokala företaget KJ Byggservice AB. Denna del av om-
rådet är detaljplanelagt men ej avstyckat, för vilket lantmäteriförrättning är beställd. 
Köpeskillingen för denna del är 976 000 kr vilken tillsammans med försäljningen av 
Kullsveden 1:16 ger en total köpeskilling av 1 226 000 kr. Från detta dras avstyck-
ningskostnaderna. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 96 Dnr KS2016/0218 
 
Taxa sprängämnesprekursorer 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken ändras med tillägg för taxa 
avseende sprängämnesprekursorer.  

2. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente justeras med tillägg § x sprängäm-
nesprekursorer, utöva tillsyn enligt lagen och förordningen om sprängämnes-
prekursorer 

 
Ärendebeskrivning: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken ändras med tillägg för taxa avseende 
sprängämnesprekursorer 
Nämndens föreslår vidare att reglementet justeras med tillägg § x sprängämnespre-
kursorer, utöva tillsyn enligt lagen och förordningen om sprängämnesprekursorer 
 
 
På grund av förändringar i lagstiftning behöver taxan för prövning och tillsyn inom 
miljöbalken anpassas till aktuella förutsättningar. 
Förslaget innehåller nödvändig förändring för att nämnden ska kunna ta ut avgift för 
uppgifter som tillkommit kommunen. 
 
Från hösten 2014 gäller nya regler för produkter som innehåller vissa kemiska äm-
nen, så kallade sprängämnesprekursorer. Syftet med reglerna är att minska möjlighet-
erna till tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Tillsynen enligt dessa regler är ett 
kommunalt ansvar och enligt lagen får kommunen även ta ut avgifter för den tillsyn 
som utförs. 
Reglerna har sin grund i EU-förordning 98/2013, som kompletterats med lagen 
(2014:799) och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer. De ställer 
bland annat krav på tillstånd för enskilda personer (privatpersoner), samt krav på 
märkning och rapportering för ekonomiska aktörer.  
I bilaga 1 Avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalken ges möjlighet till uttag 
av timavgift vid tillsyn. 
 
Förslag till ny formulering i taxan 
SPRÄNGÄMNESPREKURSORER 
Tillsyn 
Tillsyn av ekonomiska aktörer som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till en-
skilda enligt lagen om sprängämnesprekursorer. 
Tillsyn av sprängämnesprekursorer med timavgift. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 97 Dnr KS2016/0219 
 
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga besluta anta ny taxa för tillsyn enligt 
tobakslagen med följande:  
Förslag till ny formulering i taxan 
TOBAKSLAGEN, Rökfria miljöer 
Tillsyn 
Tillsyn av skolgårdar med 1500:- per besök och skolgård. 
Tillsyn av övriga rökfria miljöer med timavgift. 
 
Ärendebeskrivning: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktiga 
anta ny taxa för tillsyn enligt tobakslagen med följande.  
Förslag till ny formulering i taxan 
TOBAKSLAGEN, Rökfria miljöer 
Tillsyn 
Tillsyn av skolgårdar med 1500:- per besök och skolgård. 
Tillsyn av övriga rökfria miljöer med timavgift. 
 
För att genomföra en effektivare tillsyn av avseende rökfria miljöer krävs lokalkänne-
dom, lokal närhet och samordning. Förslaget innehåller nödvändig förändring för att 
nämnden ska kunna ta ut avgift för uppgifter som tillkommit kommunen. På grund 
av att Gemensamma nämnden har haft denna tillsyn under 2015 och att uppgiften 
återgår till SBN från den 1 januari 2016 behöver ny taxa läggas in i taxebilagan. 
 
Gemensamma nämndens avgift för tillsyn av skolgårdar har under 2015 varit 1500 
kr. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 98 Dnr KS2016/0220 
 
Revidering av avgifter för uthyrning av mätinstrument och kattfälla 
mm 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa förslag till nya avgif-
ter för uthyrning av mätinstrument och kattfälla mm. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa förslag till nya avgifter för uthyrning av mätinstrument och kattfälla mm. 
 
Tidigare kommunfullmäktigebeslut från 2010-03-25 är i behov av revidering då ut-
hyrningsavgifter inte stämmer med nuvarande inköpspriser. Många instrument har 
blivit betydligt billigare i inköp och uthyrningsavgiften står inte i proportion till dessa 
inköpspriser. Miljö- och byggenhetens årliga utgift kan innebära t ex kalibrering eller 
inköp av nya batterier. 
 
Förslag till nya avgifter för uthyrning av mätinstrument och kattfälla vid miljö 
och byggenheten 
 
Inledande bestämmelse 
1 § Enligt nedanstående tas avgift ut för uthyrning av mätinstrument 
 
Avgift 
 
2 § Avgift tas ut för: Tidigare avgift Förslag till ny avgift 
 Bullermätare (500) 250 kr + moms/dygn/helg 
 Fuktmätare (240) 100 kr + moms/dygn/helg 
 Hyra av måttband  100 kr + moms/dygn/helg 
 Kattfälla  100 kr + moms/vecka 
 Metalldetektor  500 kr + moms/dygn/helg 
 Temperaturmätare (240) 100 kr + moms/dygn/helg 
 Radonmätare Nytt 100 kr + moms/vecka 
 Gamma-

Strålningsmätare 
Nytt 100 kr + moms/vecka 

 Chipmätare Nytt 100 kr + moms/dygn/helg 
 Kattskrämma Nytt 100 kr + moms/vecka 
 Övriga mätinstrument  240 kr + moms/dygn/helg 
3 § Avgiften ska betalas till Säters kommun 
 
Avgifterna gäller för påbörjat dygn/helg alt vecka och är för kommunens medbor-
gare. 
Dessa avgifter träder ikraft när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 99 Dnr KS2016/0253 
 
Samråd detaljplan för kvarteret Liljan, Säters kommun, Dalarnas län  
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar i yttrande till samhällsbyggnadsnämnden lämna syn-
punkten att en översyn av byggrättens storlek och användningssätt i planområdets 
sydöstra hörn bör ske. I övrigt tillstyrka förslag till detaljplan för kvarteret Liljan. 
 
Ärendebeskrivning: 
Samhällsbyggnadsnämnden har för samråd översänt förslag till ny detaljplan för kvar-
teret Liljan. Planhandlingarna består av en karta med planbestämmelser, en planbe-
skrivning, en bullerberäkning, en riskbedömning avseende transporter med farligt 
gods och en markundersökning.  
 
Detaljplanen görs för att tillgodose behovet av lägenheter i Säter genom att delar av 
planområdet planeras för flerbostadshus. Totalt planeras ca 80 bostäder. Även beho-
vet av parkeringsplatser för grannkvarteret Lutan tillgodoses genom att Trädgårdsga-
tan får ändrad användning och ett tillskott på ca 20 parkeringsplatser. Samtidigt sä-
kerställs andra delar av planområdet som allmän plats, naturmark och parkmark.  
 
Planområdet utgörs av ett mindre område i anslutning till Säters innerstad, länsväg 
650 och riksväg 70. Förslaget avviker från kommunens översiktsplan från 2013 där 
delar av planområdet redovisas som centrum, butiker. Nuvarande detaljplan anger 
området för handelsträdgårdsändamål.  
 
Ärendet handläggs med utökat planförfarande vilket innebär kungörelse och samråd, 
därefter kungörelse och granskning innan planen kan antas.  
 
Samråd pågår under perioden 2016-08-24 – 2016-09-20. 
 
Yrkande: 
Tommy Andersson (M) med instämmande av Jenny Nordahl (SD) yrkar att i yttrande 
lämna synpunkten att i området tillåta tre våningar. 
Arbetsutskottets förslag att i yttrande tillstyrka förslag till detaljplan för kvarteret Lil-
jan. 
 
Proposition: 
Ordförande ställer proposition på yrkandet varvid han finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag att tillstyrka förslag till detaljplan för kvarteret 
Liljan. 
 
 
     forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 99 forts 
 
Tilläggsyrkande: 
Hans Johansson (C ) och Magnus Gabrielson (MP) yrkar att i yttrande lämna syn-
punkten att en översyn av byggrättens storlek och användningssätt i planområdets 
sydöstra hörn bör ske. 
 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen godkänner tilläggsyrkandet. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks 100 §  Dnr KS2016/0255 
 
Hyresavtal Dahlander kunskapscentrum 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar teckna förändrat hyresavtal avseende Dahlander kun-
skapscentrum för tiden 2016-07-01—2017-06-30. 
 
Ärendebeskrivning: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen teckna förändrat hyresavtal 
avseende Dahlander kunskapscentrum. 
 
Kommunen hyr sedan flera år tillbaka lokaler på Skönviksområdet av Klövern för 
Dahlander kunskapscentrum. Tidigare hyresavtal har haft en löptid på 3 år med 
automatisk förlängning. Senaste omförhandlingen gjordes 2012 då löptiden anpassa-
des efter läsåret istället för som tidigare kalenderår. I samband med beslutet om noll-
intag, sades avtalet upp för omförhandling för att kunna anpassas till nya förhållan-
den. 
 
Efter avstämning med BUN och verksamheten har framkommit att lokalytan inte 
bör minskas, då verksamheten har fortsatt behov av samma yta som tidigare bero-
ende på verksamhetsförändringar. Däremot pågår en diskussion om framtida föränd-
ringar av det totala ytbehovet från kommunen, vilket gör att en kortare löptid av  
avtalet är önskvärt för att möjliggöra handlingsfrihet. Därför har detta avtal samma 
innehåll som tidigare avtal, med den enda skillnaden att löptiden är endast 1 år i sän-
der.  
 
Utöver detta tillkommer en engångskostnad av 180 000 kr för att åtgärda ett krav 
från arbetsmiljöinspektionen avseende solinstrålning och höga temperaturer. Detta 
löses genom montering av solavskärmning. 
 
_________ 
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Ks § 101 KS2015/0314 
 
Medborgarundersökning 2016 – analys av resultatet i Kommunstyrel-
seperspektiv 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar lägga medborgarundersökning 2016 till handlingarna. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun har under våren 2016 låtit SCB genomföra en medborgarundersök-
ning. Det är den 4:e undersökningen som genomförs i Säter. Tidigare medborgarun-
dersökningar har genomförts 2009, 2012 och 2014. 2016 tillfrågades 600 personer i 
åldrarna 18 – 84 år. Av dessa har 294 personer svarat på enkäten vilket ger en svars-
frekvens på 49 %. 
 

1. Resultatet av enkäten har presenterats för Kommunstyrelsen arbetsutskott 
2016-06-21. Arbetsutskottet beslutade 
Översända undersökningen till nämnderna för analys av de delar som berör 
respektive nämnds ansvarsområde 

2. Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen göra en djupare analys av de delar 
som berör kommunstyrelsens områden. 

 
Kommunstyrelsen har utöver ett direkt ansvar för vissa verksamheter en ledande och 
samordnande roll för den kommunala verksamheten. Analysen görs därför utifrån 
båda dessa perspektiv. Analysen koncentreras till större förändringar i resultaten jäm-
fört med föregående undersökning. 
 
Nöjd-Region-Index NRI 
I denna del ställs frågor om kommunen som plats att bo och leva på. Kommunen 
har inflytande över vissa faktorer, men svaren påverkas även av vad som sker region-
alt. NRI på helheten och rekommendationen av Säter som boendeort uppvisar end-
ast en mindre förändring och Säters betyg är höga jämfört med andra kommuner. 
Större förändringar finns på arbetsmöjligheter och bostadsmöjligheter. 
 
Index för arbetsmöjligheter är 2016 56 vilket är en ökning jämfört med 2014 då index 
var 51. Kvinnor har högre index än män, 61 jmf 51. Kvinnor verkar ha lättare att få 
arbete än män. Yngsta åldersgruppen har högre index än äldsta åldersgruppen, 56 jmf 
46. Den äldsta åldersgruppen (75 - 84 år) är troligen inte så aktiv på arbetsmark-
naden. Det är glädjande att den yngsta åldersgruppen (18 – 24 år) har samma index 
som det totala indexet. Detta är en förbättring jämfört med undersökningen 2014 då 
den yngsta åldersgruppen hade index 32 jämfört med 51 totalt.  
 
 
    forts 
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Ks § 101 forts 
 
Boende i andra tätorter har högre index än boende i centralorten och boende utanför 
tätorten. (58 jmf 55 resp 56) Detta kan bero på att vi är en pendlingsort och att bo-
ende i Gustafs har närmare till arbeten i Borlänge. Inrikes födda har högre index än 
utrikes födda. (57 jmf 42) Detta stämmer med nationell statistik på arbetslöshet, där 
utrikes födda har svårare att komma in på arbetsmarknaden. 
 
Det finns bara en fråga om området arbetsmarknad, ”hur ser du på möjligheterna att 
få arbete inom rimligt avstånd?”. 20 % har angett ingen åsikt på denna fråga. 
 
Det är svårt att hitta någon specifik förklaring till att upplevelsen av möjligheterna att 
få arbete ökar. Troligen var arbetsmarknadsläget bättre våren 2016 än våren 2014. 
 
Index för bostäder är 2016 58 vilket är en minskning jämfört med 2014 då index var 
63. Här finns inga skillnader mellan kön eller åldersgrupper. Boende i centralorten 
har lägre index än boende i andra tätorter och boende utanför tätorter. (54 jmf 60 
resp. 61) Bostadsbristen verkar vara mest prekär i centralorten. 
Födelseland ger ingen skillnad i index. Däremot har boende med kort boendetid i 
kommunen högre index är boende med längre boendetid. (68 resp. 61 jmf 57) De 
som nyligen flyttat hit har ju funnit bostad och söker kanske inte ny för tillfället. 
 
Det finns tre frågor på området bostäder.  
”Hur ser du på möjligheterna att hitta bra boende?” 5,6 av 10 möjliga. 2014 var bety-
get 6,4. 12 % har angett ingen åsikt. 
”Hur ser du på utbudet av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc?” 5,1 av 
10 möjliga. 2014 var betyget 6,0. 16 % har angett ingen åsikt. 
”Hur ser du på hur trivsam bebyggelsen är?” 7,3 av 10 möjliga. 2014 var betyget 7,6. 
6 % har angett ingen åsikt. 
 
Det är alltså utbudet och variationen på boendetyp som uppvisar störst förändring. 
Betyget för trivsamhet minskar mindre och ligger fortfarande på en relativt hög nivå. 
 
Bristen på bostäder är ett känt fenomen och ett prioriterat område för kommunsty-
relsen. Bostäder är ett av KS strategiska mål för mandatperioden, antalet bostäder ska 
öka med 200 åren 2015-18. Kommunfull-mäktige har 2016-06-13 antagit en bostads-
plan med inriktningsbeslut för kommundelarna. Kommunen arbetar dels genom det 
helägda bolaget Säterbostäder, dels genom planarbete och även med att försöka få 
andra aktörer att bygga bostäder i kommunen. Resultatet från medborgaundersök-
ningen stödjer vikten av detta arbete. 
 
Nöjd-Medborgar-Index NMI 
I denna del ställs frågor om kommunens verksamheter. Här har kommunen en direkt 
påverkansmöjlighet på omdömet. Av verksamheterna så är det framför allt rädd-
ningstjänsten som ligger på KS ansvars-område. KS har utifrån sin ledande och sam-
ordnande roll ett ansvar för de kommunövergripande områdena, helhetsomdöme, 
bemötande och tillgänglighet, samt miljöarbete   forts 
.  
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Ks § 101 forts 
 
Helhetsbetyget är 2016 54 vilket är en minskning jämfört med 2014 då index var 59. 
Kvinnor är mer positiva än män. (57 jmf 51). 2014 var indexet lika för män och 
kvinnor. Det är således männen som i huvudsak står för det minskade indexet. Den 
yngsta åldersgruppen är mer positiv än den äldsta. (58 jmf 52). Här har omdömet 
skiftat om rejält sedan föregående undersökning 2014. Då var den yngsta åldersgrup-
pen minst positiv och de äldre mer positiva. (44 jmf 75) Har kommunens arbete med 
ungdomar förbättrat deras syn på kommunens verksamhet? 
 
Bosättningsort i kommunen har ingen större påverkan på betyget. Boende utanför 
tätort ger marginellt bättre betyg än boende i centralort och andra tätorter. (55 jmf 
53) Utrikes födda är mer positiva än inrikes födda. (62 jmf 53) Hur länge du har varit 
bosatt i kommunen påverkar betyget. Nyinflyttade som bott 2 år eller kortare tid ger 
betyget 63, boendetid 3-5 år 71, medan de som bott i kommunen år eller längre ger 
betyget 52. De som uppger att de haft kontakt med kommunen ger bättre betyg än 
de som inte haft kontakt. (56 jmf 53) 
 
Det finns tre frågor på området 
”Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika verksamheter?” 6,2 av 10 
möjliga, jmf 6,2 2014.  
(Män 6,2 jmf 6,3) (Kvinnor 6,2 jmf 6,2) 
”Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dina förväntningar?” 6,1 av 10 möj-
liga, jmf 6,2 2014. 
(Män 6,0 jmf 6,2) (Kvinnor 6,3 jmf 6,2) 
”Föreställ dig en kommun som sköter sina olika verksamheter på ett perfekt sätt. 
Hur nära ett sådant ideal anser du att din kommun kommer?” 5,9 av 10 möjliga, jmf 
6,2 2014. (Män 5,9 jmf 6,2) (Kvinnor 6,0 jmf 6,2) 
På den sista frågan är män och kvinnor relativt överens men på de två första drar 
männens omdömen ner totalresultatet. 
 
Bemötande och tillgänglighet. Index 56 vilket är en minskning jämfört med 2014 då 
index var 62. Män är betydligt mer kritiska än kvinnor, (47 jmf 65). Kvinnor har ett 
högre betyg 2016 än 2014 medan männens betyg är lägre 2016. (M2014 63 och 
K2014 61) Det är inga större skillnader mellan yngsta och äldsta åldersgruppen. Utri-
kesfödda är mer kritiska än inrikes födda (39 jmf 57). Boende utanför tätort är mest 
positiva, därefter boende i centralorten, medan boende i annan tätort ger lägst betyg. 
(59,55 och 52). De som bott 2 år eller mindre ger betyget 42, 3 – 5 år betyget 81, 6-10 
år 54, och 11 år eller mer 55. De som haft kontakt med kommunen de senaste två 
åren är mer positiva än de som inte haft kontakt. (60 jmf 50) 
 
Det finns fyra frågor på området bemötande och tillgänglighet. 
”Hur nöjd är du med hur lätt det är att komma i kontakt med tjänstemän eller annan 
personal i din kommun?” 6,5 av 10 möjliga jmf 6,3 2014. Ingen åsikt 24 %. (Män 6,3 
jmf 6,2) (Kvinnor 6,8 jmf 6,4)  
     forts 
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”Hur nöjd är du mer hur du blir bemött när du har kontakt med tjänstemän eller an-
nan personal i din kommun?” 7,0 av 10 möjliga jmf 6,9 2014. Ingen åsikt 27 %. (Män 
6,7 jmf 6,8) (Kvinnor 7,5 jmf 6,9) 
”Hur nöjd är du med den service du får när du har kontakt med tjänstemän eller an-
nan personal i din kommun?” 6,8 av 10 möjliga jmf 6,7 2014. Ingen åsikt 27 %. (Män 
6,4 jmf 6,7) (Kvinnor 7,3 jmf 6,7) 
”Hur nöjd är du med möjligheter att komma i kontakt med kommunens högre che-
fer? 5,7 av 10 möjliga jmf 6,2 2014. Ingen åsikt 59 %. (Män 5,5 jmf 6,3) (Kvinnor 6,1 
jmf 5,9) 
 
Den stora skillnaden mellan män och kvinnor och förändringen från 2014 väcker 
många frågor. I undersökningen 2014 var inte skillnaden så stor mellan könen och 
männen var något mer positiva än kvinnorna. Det måste ha skett något mellan 
undersökningarna som påverkat män mer än kvinnor. Det kan också vara så att män 
har kontakt med kommunen i andra frågor än kvinnor och att förändringen skett där.  
 
Det är framför allt fråga 3 och 4 som uppvisar negativa förändringar. På fråga 4 är 
andelen ingen åsikt stor så där har ett mindre antal personers svar fått stor påverkan. 
 
Räddningstjänst utförs i Säters kommun av Räddningstjänstförbundet Dalamitt. 
Uppdraget regleras via ett räddningstjänstavtal. KS har ansvar för avtalets upprät-
tande. 
Räddningstjänst är ett av de få verksamhetsområden som får ett bättre betyg 2016 än 
2014. (77 jmf 75) 
Kvinnor ger ett något högre betyg än män (78 jmf 75). Den yngsta åldersgruppen är 
något mer positiv än den äldsta (71 jmf 68) Det är ingen skillnad på var i kommunen 
man är bosatt, men utrikes födda är något mindre positiva än inrikes födda. (73 jmf 
77) 
 
Det finns bara en fråga på området. 
Vad tror eller tycker du om räddningstjänsten (brandkåren) i din kommun? 22 % har 
angett ingen åsikt på frågan. 
 
Räddningstjänst är ett verksamhetsområde som får högt betyg även i andra kommu-
ner. Snittet för de kommuner som deltagit ligger på 75. 
 
Miljöarbete. KS har en ledande och samordnande roll för miljöarbetet i kommunen. 
Index 49 vilket är en minskning jmf 2014 52. Män ger ett något högre betyg än kvin-
nor. (50 jmf 48) Den yngsta åldersgruppen är mer positiv än den äldsta. (48 jmf 42) 
Boende i centralorten är mer positiva än boende i annan tätort och boende utanför 
tätort. (54 jmf 42 resp. 45) Utrikes födda mycket mer positiva än inrikes födda. (73 
jmf 47) 
 
    forts 
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Ks § 101 forts 
 
Det finns bara en fråga på detta område. 
”Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för att kommuninvånarna ska 
kunna leva miljövänligt?” 
25 % har angett ingen åsikt på frågan. 
 
Det här kan vara en kommunikationsfråga. Kommunen kanske inte har varit lika ak-
tiv som tidigare. Kommunen har i beslut om budget för 2017-19 antagit ett strate-
giskt mål för kommunens miljöarbete.  
Ett miljöbokslut skall tas fram i samband med årsredovisning 2016. En plan för fort-
satt miljöarbete samt mätbara mål tas fram efter att första bokslutet redovisas. Detta 
bör leda till ett ökat fokus på miljöfrågor. 
 
Nöjd-Inflytande-Index 
I den här delen ställs frågor om medborgarna inflytande på kommunalal beslut och 
verksamheter. 
Helhetsbetyget minskar från 48 till 45. Det är fortfarande ett betyg som är högre än 
snittet för andra kommuner. Kvinnor är marginellt mer positiva än män. (45 jmf 44). 
Den yngsta åldersgruppen ger lägre index än den äldsta. (42 jmf 55). Boende i kom-
munens tätort ger högre index än boende i annan tätort och boende utanför tätort. 
(46 jmf 44 resp. 44) Boende som bott i kommunen kort tid 2 år eller mindre ger in-
dex 37, 3-5 år 61, medan boende 6 eller mer år ger index 45. 
 
Det är små förändringar på alla delområden utom området information som får 
samma betyg som undersökningen 2016. Det inga speciella frågor som sticker ut med 
stora förändringar mellan åren. 
 
__________ 
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Ks § 102 Dnr KS2016/0214 
 
Länskort till gymnasieelever 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att gymnasieelevers resor ska regleras enligt reglementet 
för skolskjuts. Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut 2012-04-10, § 77. 
 
Ärendebeskrivning: 
Barn- och utbildningsnämnden begär av Kommunstyrelsen att ompröva tidigare be-
slut, att erbjuda alla gymnasieelever som är berättigade till studiemedel/ stöd och som 
är skrivna i Säters kommun, länskort i Dalarnas län (2012-04-10, § 77). 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att gymnasielevers 
resor ska regleras enligt skolskjutsreglementet. 
 
__________ 
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Ks § 103 KS2016/0224 
 
Inrättande av styrgrupp/samrådsgrupper 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar inrätta samrådsgrupper knutna till respektive process en-
ligt nedanstående förslag. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Sedan mars 2015 har en styrgrupp arbetat med framtagandet av en Bostadsplan & 
Lokalplan. Styrgruppen har bestått av kommunstyrelsens presidium, kommunchefen, 
ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningens för-
valtningschef. 
Styrgruppsarbetet har varit mycket positivt för processen och ökat kvaliteten i arbetet 
därför föreslås att styrgrupper bildas på andra områden för att säkerställa kvaliteten i 
andra pågående processer. 
 
Förslag till organisation: 
Pågående process Förslag till samrådsgrupp Föredragande tjänste-

män 
Bostadsplan och 
Lokalplan 

Ks-presidium 
ordf samhällsbyggnadsnämnd 
 

Kommunchef 
Förvaltningschef  
samhällsbyggnadsförvalt-
ningen 
 

Genomförandeplan 
SÄBO 

Ks-presidium 
ordf samhällsbyggnadsnämnd 
ordf socialnämnden 
 

Kommunchef 
Förvaltningschefsam-
hällsbyggnadsförvaltning-
en 
 

Om- och tillbyggnad 
St Skedvi skola 

Ks-presidium 
ordf barn- och utbildnings-
nämnd 
ordf samhällsbyggnadsnämnd 
 

Kommunchef 
Förvaltningschefsam-
hällsbyggnadsförvaltning-
en 
 

Säterdalen Ks-presidium 
 

Kommunchef 
Förvaltningschefsam-
hällsbyggnadsförvaltning-
en 
 

Genomfart och  
bytespunkt Säter 

Ks-presidium 
ordf samhällsbyggnadsnämd 
 

Kommunchef 
Förvaltningschef  
samhällsbyggnadsförvalt-
ningen 
 

Organisationsöversyn 
 

Ks-presidium Kommunchef 
Personalchef 
 

     forts 
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Ks § 103 forts  
 
Yrkande: 
Magnus Gabrielson (MP) yrkar att gruppen byter namn till samrådsgruppen. 
 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen är eniga i att byta namn till samråds-
gruppen. 
 
__________ 
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Ks § 104 
 
Kalendarium samrådsgruppen 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna informationen. 
 
Ärendebeskrivning: 
Förslag till kalendarium hösten 2016 för styrgruppen. 
 
5 september 10.00-12.00 
29 september 10.00-12.00 
7 november 10.00-12.00 
6 december 10.00-12.00 
 
__________ 
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Ks § 105 
 
Information från revisorerna 
 
Bengt Wester informerar om kommunrevisionens närvaro i nämnder och styrelser 
samt revisorernas arbetsuppgifter och roll. Vidare lämnar revisionen information om 
genomförd granskningsrapport avseende ansvaret för samhällsbetalda resor i Dalar-
na.  
 
Därefter följer en diskussion om kommunstyrelsens uppsiktsplikt och kommunens 
representation i olika samverkansorgan. 
 
__________ 
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Ks § 106 
 
Verksamhetsinformation 
 

• Abbe Ronsten informerar om ev nya medlemmar i Räddningstjänstförbundet 
Dala Mitt. 

 
• Pär Jerfström informerar om remiss-regionalindelning - tre nya län 

 
• Pär Jerfström informerar i flyktingfrågan. 

 
_________ 
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Ks § 107 
 
Redovisning av delegationsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut som för-
tecknas i protokoll 2016-08-30, § 107. 
 

KS2016/0023 Avskrivning av fordran, daterad 2016-05-25 
 

KS2016/0249 Yttrande över ansökan om tillstånd till kameraövervakning. 
 

KS2016/0258 Anställningar enligt delegation för tiden 160516--160815 
 
__________ 
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Ks § 108 
 
Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna. 
 

KS2016/0127 Utbetalning av ersättning enligt kap 5 1§ lagen om kommuners och landstings åtgär-
der inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

 
KS2016/0216 Överenskommelse mellan Säters kommun och Polismyndigheten 2016 och 2017. 
 
KS2016/0236 Slutlig promemoria med konkurrenskommissionens bedömning, Visit Dalarna AB. 
 
KS2016/0241 Ny lag begränsar möjligheten att få upphållstillstånd. 
 
KS2016/0242 Slutrapport för projekt Biosfärområde som identitet och varumärkesplattform. 
 
KS2016/0250 Synpunkter på kommunslogan ”Jag är tokig i Säter”. 
 
 Beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län om tillstånd till kameraövervakning. 
 
 Beslut om dispens i Bispbergs klack naturreservat. 
 
 Årsredovisning AB Dalatrafik 2015. 
 
 Slutrapport projekt ”Biosfärområdet som identitet och varumärkesplattsform” 
 
 Protokoll från sammanträde med: 

• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2016-
05-23 

• Språktolknämnden, 2016-05-26 
• Region Dalarna, direktionen, 2016-02-10 och 2016-03-18. 
• Säterbostäder AB, 2016-05-27 
• Säters kommuns fastighets AB, 2016-05-24 
• Hjälpmedelsnämnden, 2016-05-26 
• Årsmöte med Intresseföreningen Bergslaget, 2016-05-17 
• Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, 2016-05-16 
• Brottsförebyggande rådet, 2016-05-20 
• Södra Dalarnas samordningsförbund, 2016-06-03 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-06-21 
• Dalabanans intressenter, föreningsstämma, 2016-06-17 
• Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt, 2016-06-27 

 
     forts 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunstyrelsen 2016-08-30 28  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 108 forts 
 
Protokollsutdrag från; 

• Språktolknämnden, 2016-05-26, § 10. Ekonomiskt resultat och delårsbokslut 
• Språktolknämnden, 2016-05-26, § 9, teknikutveckling tolkförmedlingen, tele-

fonväxelsystem – Tolk online 
 
Undersökningstillstånd för området Gumsberget nr 6,7 och 8  
 
Meddelande från Sveriges kommuner och landsting och förbundsavgift 2017. 
 
Handling med information och underrättelse från Polismyndigheten gällande: 

• Stöld, Säterdalens café, 2016-06-29. 
• Försök till stöld, Enbacka skola, 2016-05-21 
• Stöld Trollskogens förskola, 2016-06-05 
• Stöld, gatuförrådet , 2016-06-12 
• Stöld av bensin, Malmsteinsgatan, 2016-06-16 
• Försök till stöld vid Storhaga förskola, 2016-07-05 
• Skadegörelse Falkgränd, 2016-07-20 
• Försök till stöld genom inbrott, St Skedvi skola 

 
Beslut från Arbetsmiljöverket om föreläggande om vite, Dahlander Kunskapscent-
rum 
 
Underrättelse från Arbetsmiljöverket om möjlighet att lämna synpunkter före beslut 
gällande Dahlander kunskapscentrum. 
 
__________ 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunstyrelsen 2016-08-30 29  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 109 
 
Övriga ärenden 
 
Daniel Ericgörs ställer fråga om Posom-gruppen . 
 
________ 
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