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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 114 Dnr KS2017/0235 
 
Sociala investeringsfonden 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela medel på totalt 2 739 000 kr ur sociala investe-
ringsfonden till projektet att främja närvaro i förskola, grundskola, grundsärskola och 
gymnasieskola i Säters kommun. 
 
Ärendebeskrivning: 
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen be-
slutar tilldela medel på totalt 2 739 000 kr ur sociala investeringsfonden till projektet 
att främja närvaro i förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola i Säters 
kommun. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har återupptagit samar-
betet för att nämnderna gemensamt ska söka medel ur de sociala investeringsfon-
derna. 
 
Tanken är att medel ska sökas för att främja närvaro i skolorna i Säters kommun ge-
nom s.k. ”närvaroteam”, bestående av kompetenser från barn- och utbildningsför-
valtningen och socialförvaltningen. 
 
Sociala investeringsfonderna 
Det övergripande målet för den sociala investeringsfonden är att genom tidiga insat-
ser minska socialt utanförskap. Ett underordnat mål är att kunna pröva för kommu-
nen nya metoder för att åstadkomma detta. De insatser som efter utvärdering be-
döms ge effekt skall sedan implementeras i ordinarie verksamhet. Ett annat delmål är 
att utveckla en gränsöverskridande samverkan mellan kommunens verksamheter, 
samt med andra aktörer i samhället. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 115  Dnr KS 2017/0268 
 
Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Säters kommun antar förslaget att tillskapa tillnyktringsplatser i Dalarna fr o 
m 1 januari 2018.  

2. Teckna avtal om tillnyktringsverksamhet mellan Dalarnas kommuner och 
landstinget Dalarna.  

3. Finansiering föreslås ske inom socialnämndens befintliga budgetram för 
2018. 

4. Finansiering för 2019 hänskjuts till budgetberedningen för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
LOB projektet är ett samverkansprojekt mellan landstinget, kommunerna och poli-
sen. Syftet med projektet är att öka den medicinska säkerheten i omhändertagandet 
av berusade. Enligt projektet är den viktigaste åtgärden att tillskapa tillnyktringsplat-
ser. Utifrån detta har en arbetsgrupp utarbetat ett förslag till tillnyktringsplatser och 
ett förslag till kostnadsfördelning mellan landstinget och kommunerna. Förslaget har 
skickas för beslut till landstingsstyrelsens ordförande och kommunstyrelsernas ordfö-
rande i Dalarna.  
 
Förslag till kostnadsfördelningsmodell utgår från en 50/50-lösning, där landstinget 
står för 50% och kommunerna resterande 50% med en fördelningsnyckel som utgår 
från befolkningen 2016-12-31. För Säters del uppgår kostnaden till 134 031 kronor. 
 
Förslaget om tillnyktringsplatser kommer att behandlats politiskt på direktionen Reg-
ion Dalarna. En stor del av tilldelade medlen inom LOB-projektet ska enligt förslaget 
användas till uppstartskostnader av tillnyktringsplatser. De tilldelade projektmedlen 
är garanterade under 2017. 
 
Socialförvaltningen är positiv till förslaget att tillskapa tillnyktringsplatser, men saknar 
medel för att kunna finansiera Säters kommuns andel av kostnaden för den planerade 
tillnyktringsverksamheten.  
 
__________ 
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Ks § 116 Dnr KS2017/0243 
 
Riktlinjer för arvoden till gode män för ensamkommande flyktingbarn 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta nya riktlinjer för arvo-
den till gode män enligt bilagt förslag, samt att de nya riktlinjerna ska gälla från 2017-
10-01. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Från att överförmyndare i samverkan Falun – Borlänge regionen bildades i juni 2011 
och fram till första kvartalet 2014 fanns mindre än 100 aktiva ärenden rörande god-
manskap för ensamkommande barn registrerade i verksamheten. Från första kvarta-
let 2014 har ärendemängden kraftigt ökat, under 2014 fördubblades antalet ärenden 
och under 2015 har antalet ärenden mer än fördubblats ytterligare en gång. 
I slutet av 2015 fanns ca: 600 aktiva ärenden i samverkanskommunerna, den kraftiga 
ökning vi såg under 2015 har dock avtagit. I dagsläget finns ca: 500 aktiva ärenden 
registrerade i samverkanskommunerna.  
 
Under 2017 träder ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande 
barn och unga i kraft. Det nya ersättningssystemet innebär att från och med 1 juli 
2017 kommer det ej längre vara möjligt att återsöka de faktiska kostnaderna för de 
ärenden som överförmyndare i samverkan Falun – Borlänge regionen handhar. Istäl-
let skall kommunerna ersättas med en schablon per anvisat barn. Schablonen förvän-
tas täcka kommunens samtliga kostnader för ärendet, såväl kostnader inom överför-
myndarverksamheten som kostnader som härrör från andra nämnder i kommunen. 
 
Schablonen som tilldelas kommunen kommer inte att täcka de kostnader som idag 
finns inom överförmyndarverksamheten. För att klara ekonomin behöver nivån på 
arvode för gode män justeras. Den föreslagna justeringen innebär att arvodesnivåerna 
för gode män kommer att sänkas. Att arvodesnivåerna sänks är inte unikt för över-
förmyndare i samverkan Falun – Borlänge regionen utan samtliga kommuner i Da-
larna har tagit eller kommer att ta liknande beslut.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det nya regelverk som träder i kraft från och med den 1 juli 2017 innebär att varje 
kommun erhåller 52 000 kronor i form av en schablon för varje ensamkommande 
barn som anvisas till kommunen. Av schablonen erhåller sedan överförmyndare i 
samverkan hälften, alltså 26 000 kronor per barn. Denna schablon ska täcka samtliga 
kostnader som kommunen har.  
 
Handläggningstiderna hos Migrationsverket är relevanta i sammanhanget då det är 
dessa som styr hur länge godmanskapet kvarstår. 
 
 
     forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 116  forts 
 
I dagsläget ligger handläggningstiderna på 12-24 månader. Tittar man på kostnaderna 
för ett godmanskap med de nu gällande arvodesnivåerna så är de 59 200 kronor för 
ett godmanskap som löper under 24 månader. Med den nu föreslagna revideringen 
blir kostnaden för samma godmanskap under 24 månader istället 31 955 kronor. 
 
Handläggningstiden hos Migrationsverket förväntas bli kortare under hösten 2017 då 
antalet nya barn som kommer till Sverige drastiskt har minskat. Vår bedömning är att 
kostnaden för godmanskapen ryms inom den tilldelade schablonen under förutsätt-
ning att riktlinjen revideras till de nya föreslagna lägre arvodesnivåerna. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för arvode för gode män 
SFS 2017:193 
Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga 
 
__________ 
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Ks § 117 Dnr KS2017/0239 
 
Förslag till utvidgning av GNU/Upphandlingscenters uppdrag 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Tillstyrka alternativ 3, att uppdraget skall omfatta alla områden exklusive byg-
gentreprenader och direktupphandlingar. 

2. Begära att hänsyn tas till utnyttjandet av tjänster för upphandling med stöd av 
LOV, vid debitering av kostnader till de samverkande kommunerna. 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
När den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan bildades 2012 undan-
togs vissa områden från samverkan som: 

• Byggentreprenader 
• Undervisning och yrkesutbildning 
• Hälsovård och socialtjänster 
• Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet där medverkan från 

föreningsliv är aktuell 
 
De samverkande kommunerna sköter dessutom direktupphandlingar själva. 
 
Orsaken till att vissa områden undantogs var att de samverkande kommunerna hade 
olika uppfattning om vad som skulle ingå och att samverkan via gemensam nämnd 
förutsätter att man samverkar om samma områden. 
 
GNU är nu inne på sitt 4:e verksamhetsår. Utöver de fem kommuner som var med 
från början, Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef och Säter har även Hedemora anslutit 
sig. Efter en inkörningsfas har organisationen nu satt sig. Frågan om GNU skall få 
ett utvidgat ansvarsområde som även omfattar undantagen har väckts och Upphand-
lingscenter har låtit Ecenea Managemnt AB utreda från. Se bilaga 1 
 
Ecenea har analyserat för- och nackdelar med 3 olika förslag: 
 

• Alternativ 1 nuvarande uppdrag kvarstår 
• Alternativ 2 uppdraget utvidgas till att omfatta alla områden 
• Alternativ 3 uppdraget utvidgas till att omfatta alla områden utom byggentre-

prenader 
 
Direktupphandlingar ligger i samtliga alternativ fortfarande utanför GNU:s ansvars-
område. I Eceneas rapport förordas alternativ 3. 
 
 
     forts 
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Ks § 117 forts 
 
Hur hanteras undantagen i Säter idag? 
Byggentreprenader är det av de undantagna områden som har störst omfattning i Sä-
ters kommun. Kommunen och Säterbostäder har dels egen teknisk kompetens som 
kompletteras med inköpta konsulter. För att tillföra kompetens i upphandling köper 
kommunen kvalitetssäkring och annonsering från GNU/UHC. 
 
Undervisning och yrkesutbildning köps endast i begränsad omfattning. Det är fram-
för allt inom vuxenutbildning som detta förekommer. Grundskola och gymnasieskola 
omfattas av det fria skolvalet och upphandlas inte. Vuxenutbildningen har för upp-
handlingskompetens köpt konsulttjänst av UhC vid upphandling av distansutbild-
ning. 
 
Hälsovård och socialtjänster köps också i begränsad omfattning. Företagshälsovård 
har upphandlats tillsammans med några andra kommuner med stöd av inköpt kom-
petens på upphandling. Hem för vår eller boende för vuxna och barn & ungdom, 
samt konsult för familjehemsvård har tidigare upphandlats tillsammans med några 
andra kommuner. Även här kompetens på upphandling köpts in via konsult. 
Nu har kommunen valt att delta i SKL/Kommentus upphandling av HVB och famil-
jehemskonsulter 
 
Säters kommun har ingen egen kompetens på upphandling. När sådan behövs och 
inte tillhandahålls via GNU/UhC så får den köpas in. Kommunen har även avtal 
med GNU/UhC för köp av tjänst/ annonsering vid direktupphandlingar översti-
gande 100 000 kr. Här finns således ingen risk för dubbla kompetenser. För de behov 
Säters kommun har skulle en utvidgning av ansvarsområdet vara positiv. Byggentre-
prenader kan hanteras på samma sätt som det gör idag genom tjänsteköp och annon-
sering via GNU/UhC. 
 
Upphandling för Lagen om valfrihetssystem (LOV) 
Säters kommun tillämpar idag inte Lagen om valfrihet i vården (LOV). Av de övriga 
samverkande kommunerna är det såvitt känt endast Falu kommun som tillämpar 
LOV. Vid tillämpning av LOV ökar behovet av upphandlingsstöd vid upphandling 
av hälsovård och socialtjänster. Detta kan innebära en snedfördelning av utnyttjandet 
av UhC:s tjänster. Hänsyn till detta bör tas vid debitering av UhC:s kostnader. 
 
Bilagor 
Missivbrev UhC 
Rapport från Johan Almesjö Ecenea Management AB Förteckning över undantagen 
LOU:s tjänstekategori 24 Undervisning och yrkesutbildning, samt tjänstekategori 25 
Hälsovård och socialtjänst 
 
__________ 
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Ks § 118 
 
Verksamhetsinformation 
 
Verksamhetsinformation från kommunchefen. 
 
Uppsägning för omförhandling av ”Avtal med Räddningstjänsten Dala Mitt om ut-
bildningar av Säters kommuns anställda i Grundläggande brandskydd:” 
 
Sjukfrånvaro och nyttjande av Företagshälsovården. 
 
Lönesystemet Medvind 
 
__________ 
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Ks § 119 Dnr KS2017/0270 
 
Placering av särskilt boende för äldre (SÄBO) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Placering av nytt särskilt boende i Säters tätort placeras på ”förskoletomten” 
enligt alternativ D i detaljplaneprogrammet.  

2. Om detaljplanen för plats D ej kan färdigställas så föreslår kommunstyrelsen 
att plats B Alga skall vara nummer 2 i prioriteringsordning. 

3. Beslut om övergång från plats D till plats B fattas av kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2017-06-07, § 85, att placering av avseende nytt 
särskilt boende i Säters tätort placeras på ”förskoletomten” enligt alternativ D i de-
taljplaneprogrammet. Om detaljplanen för plats D ej kan färdigställas så föreslår 
Samhällsbyggnadsnämnden att plats B Alga skall vara nummer 2 i prioriteringsord-
ning. 
 
Enligt de underlag som tagits fram och det samråd som hållits i samband med plan-
program för särskilt boende, så rekommenderas ”förskoletomten”, enligt alternativ D 
i detaljplaneprogrammet, att bli kommunens huvudalternativ avseende placering av 
nytt särskilt boende. Övriga platser som ingick i detaljplaneprogrammet arbetas vi-
dare med enligt tidigare beslut. Undantag är alternativ C eftersom denna plats ej 
nämns i tidigare beslut. 
 
Beslut avseende detaljplaneläggning för nytt särskilt boende finns sedan tidigare. 
 
Yrkande 
Sune Hemmingsson (C ) yrkar att beslutet om övergång från plats D till plats B fattas 
av kommunfullmäktige.’ 
 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen är eniga om yrkandet. 
 
__________ 
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Ks § 120 Dnr KS2017/0107 
 
Riktlinjer för markanvisning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta förslag till riktlinjer för 
markanvisning för Säters kommun.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2017-08-16 kommunfullmäktige att anta förslag 
till riktlinjer för markanvisning för Säters kommun.  
 
Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och bygglagen 
(änd-rad genom SFS 2014:900) och om en ny lag om kommunala markanvisningar 
(SFS 2014:899) som har stor betydelse för kommunerna när det gäller exploaterings-
avtal och markanvisningar. De nya reglerna har trätt i kraft den 1 januari 2015, med 
vissa övergångsbestämmelser.  
 
Enligt lagstiftning som gäller från den 1 januari 2015 ska kommunerna anta två nya 
typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och dels riktlinjer för exploate-
ringsavtal. Kommuner som inte genomför några markanvisningar eller tecknar explo-
ateringsavtal är inte skyldiga att anta riktlinjer.  
 
Riktlinjerna för exploateringsavtal ska ange grundläggande principer för fördelning av 
kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden 
som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsav-
tal.  
 
Beträffande riktlinjerna för markanvisningar finns inga särskilda övergångsregler, 
d.v.s. riktlinjerna gäller för markanvisningar som sker från årsskiftet. När det däremot 
är fråga om riktlinjer för exploateringsavtal, gäller reglerna endast för sådana ärenden 
om detaljplaner som påbörjas efter den 1 januari 2015.  
 
__________ 
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Ks § 121 Dnr KS2017/0249 
 
Inriktningsbeslut kring samverkan Borlänge Energi/Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna att Säters kommun inleder ett samarbete med AB Borlänge energi, 
främst inom avfallsområdet 

2. Godkänna att ett samverkansavtal upprättas mellan Säters kommun och AB 
Borlänge energi för att reglera samarbetet 

3. Godkänna att samverkan mellan parterna kan utvecklas inom andra områden 
och regleras inom ramen för samverkansavtalet, utan att nya beslut erfordras. 

4. Uppdra till kommunstyrelsen att teckna samverkansavtal enligt angivna motiv 
och principer 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kompletterande uppdrag gavs i Kommunstyrelsen arbetsutskott 2015-03-10 §116 
Dnr KA13/228. 
 
Tidigare utvärderingar har konstaterat att VA-och avfallsverksamheten i Säter funge-
rar väl utifrån de förutsättningar som finns. Organisationen förvaltar och upprätthål-
ler verksamheten och anläggningarna. 
Det är dock svårt i nuläget att utveckla verksamheten utifrån de utmaningar som 
finns. 
 
Att ingå samverkan möjliggör att på sikt utveckla verksamheten och arbeta för att nå 
uppsatta mål i högre grad.  
 
_________ 
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Ks § 122 Dnr KS2017/0246 
 
Yttrande om rapporten ”Granskning av kommunens arbetsmiljö” 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta nedanstående yttrande som sitt eget och överlämnar 
till revisionen 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har av kommunens revisorer ålagts att yttra sig över rapporten 
”Granskning av kommunens arbetsmiljö”. KPMG har granskat kommunen arbets-
miljöarbete på central nivå genom intervjuer och genomgång av gällande dokument. 
 
Yttrande 
Yttrande om rapporten ”Granskning av kommunens arbetsmiljö” 
I yttrandet beskrivs vilka åtgärder KPMG anser att Säters kommun bör se över. 
Rekommendationer utifrån KPMG´s rapport till kommunstyrelsen är att 
 
1. Följa upp bristerna i statistikuppföljning gällande personalfrågor 
 
Kommunstyrelsens svar 
Sedan bytet av personal/lönesystem har inte statistik kunna redovisats som tidigare. 
Dock har kostnader följt upp vilket ger samma underlag som att följa frånvarostatisti-
ken. Arbetet med att få alla delar i det nya personal/lönesystemet att fungera pågår 
kontinuerligt. 
 
2. Revidera och omarbeta arbetsmiljöpolicyn 
 
Kommunstyrelsens svar  
Sedan hösten 2016 har en arbetsgrupp med representanter från arbetsgivaren och de 
fackliga organisationerna haft ett uppdrag att se över samtliga arbetsmiljödokument, 
däribland arbetsmiljöpolicy. Ett förslag finns nu för beslut. Beslut om ny arbetsmiljö-
policy kommer att tas under hösten 2017. 
 
3. Utarbeta riktlinjer avseende att förebygga ohälsosam arbetsmiljö 
 
Kommunstyrelsens svar 
En stor del av arbetsmiljöarbetet är det dagliga samtalet. I det Ledarskapsprogram 
som genomfördes under hösten 2015 och våren 2016 har det ingått att öka delaktig-
heten hos medarbetare. Vikten av närvarande chefer är den metod som förvaltnings-
cheferna arbetar för att ska vara normen för Säters kommun. En översyn av chefers 
förutsättningar och arbetsmiljö planeras. Vissa förbättringar gällande arbetsbelastning 
har redan genomförts. 
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Ks § 122 forts 
 
4. Se över arbetet med introduktion av nyanställda 
 
Kommunstyrelsens svar 
Ett nytt introduktionsprogram har tagit fram och kommer att samverkas med led-
ningsgrupper och de fackliga organisationerna under aug och september 2017 
 
__________ 
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Ks § 123 Dnr KS2017/0252 
 
Tillsyn av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt justering av reg-
lemente och samarbetsavtal 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar: 

1. Tillsynen av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska ingå i den gemensamma 
nämndens uppdrag. 

2. Reglemente och samarbetsavtal justeras. 
3. Anmälningsavgift för tillsyn av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare får tas ut 

med 1 500 kronor från de näringsidkare som försäljer e-cigaretter och påfyll-
ningsbehållare. 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Den 17 maj 2017 sa riksdagen ja till regeringens förslag om regler som rör e-cigaret-
ter och påfyllnadsbehållare. De nya reglerna anpassar svensk lag till EU:s regler på 
området. Från och med den 1 juli 2017 får Sverige en lagstiftning om e-cigaretter och 
påfyllnadsbehållare. 
 
Det är kommunen som ska göra tillsyn i de butiker där produkterna säljs. Länsstyrel-
serna utöver tillsyn inom länet. Kommunerna samt polisen ansvarar lokalt för den 
omedelbara tillsynen.  
 
Då inga medel för denna tillsyn kommer att flyttas från kommunerna till den gemen-
samma nämnden innebär det inte några negativa ekonomiska konsekvenser för de sju 
ingående kommunerna. Avgift för tillsyn får tas ut enligt 46 § i den nya lagen. 
 
Avgiften 1 500 kronor harmoniserar med vad den som försäljer tobak, folköl och re-
ceptfria läkemedel i dag debiteras. 
 
__________ 
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Ks § 124 Dnr KS2017/0202 
 
Förslag till ändringar i förbundsordningen för Södra Dalarnas Sam-
ordningsförbund 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna förslag till nedanstående ändringar i förbundsordningen för Södra 
Dalarnas Samordningsförbund. 

2. Förändringarna i förbundsordningen gäller fr o m 2019-01-01. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Styrelsen för Södra Dalarnas Samordningsförbund föreslår ändringar i förbundsord-
ningen. Medlemmarna vill se över mandatperiodlängder så att de överensstämmer 
mellan samtliga samordningsförbund i Dalarna. I samband med detta har hela för-
bundsordningen setts över. 
 
Den nya förbundsordningen föreslås gälla fr o m 1 januari 2019. 
 
Följande förändringar föreslås: 
§14 Revisorer och revision 
Förtydligad text om den kommun- och landstingsgemensamma revisorn, att det ska 
utses en gemensam revisor och att den utses av kommunfullmäktige i Avesta kom-
mun. Dessutom ändras mandattiden så att en fyraårsperiod börjar 1 januari efter det 
år val till fullmäktige i region och kommuner. 
 
§18 Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer 
Text om ordförandearvode tillförs. Förslag att ordförande har rätt till 5 % av 90 % 
riksdagsledamöternas månadsarvode. 
 
__________ 
 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunstyrelsen 2017-08-29 16  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 125 Dnr KS2016/0365 
 
Svar på medborgarförslag om pedagogisk måltid inom demensvår-
den 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att införa pedagogisk måltid inom Säters kommuns de-
mensvård lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-05 av Björn 
Grahn, Gustafs och Anette Karlsson, Säter. 
 
Medborgarnas förslag: 
Införa pedagogisk måltid inom Säters kommuns demensvård. 
 
Yttrande: 
Socialnämnden uppger i yttrande 2017-05-11: 
”Nationella riktlinjer finns för vård och omsorg vid demenssjukdom, uppdaterade 
riktlinjerna kommer hösten 2017 och är en vägledning för personalen som beskriver 
hur de ska arbeta, bemöta och hantera de olika problemställningarna kring omvård-
naden av de dementa. De individuella behoven av stöd i samband med en måltidssi-
tuation ska beskrivas i den enskildes genomförandeplan. I samband med den speci-
fika måltidssituationen är det inte möjligt att peka ut en enskild åtgärd som grund för 
att förbättra den demenssjukes förmåga att äta. De handlar om flera olika åtgärder 
som kan underlätta förmågan att äta. Därför är det inte motiverat med att införa 
kostnadsfria pedagogiska måltider på det sättet som beskrivs i medborgarförslaget.” 
 
Underlag till beslut: 
Medborgarförslag om pedagogiska måltider inom demensvården 
Yttrande från socialnämnden, 2017-05-11 
 
__________ 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunstyrelsen 2017-08-29 17  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 126 Dnr KS2017/0322 
 
Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avstå från införande av mobi-
litetsstöd som komplement till färdtjänst i Säters kommun.. 
 
Bakgrund och Ärendebeskrivning 
Lagen om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst är en frivillig möjlighet för 
kommuner att införa ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av ett motor-
fordon till personer med funktionsnedsättning. Lagen började gälla 1 juli 2014. 
 
Säters kommun har fått en ansökan om mobilitetsstöd och kommunstyrelsen beslu-
tade vid det tillfället att avslå ansökan med hänvisning till att för att kunna fatta ett 
sådans beslut ska det finnas ett princip beslut av kommunfullmäktige. Således är det 
kommunfullmäktige som fattar beslut om att mobilitetsstöd ska införas. 
 
Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten att införa 
mobilitetsstöd. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-02-21 uppdra till so-
cialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att ta ställning till om det har positiva 
effekter i andra verksamheter om Säters kommun erbjuder mobilitetsstöd  
 
Samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden uppger i respektive yttrande att det 
ur respektive nämnds perspektiv inte ser direkta/positiva effekter att erbjuda mobili-
tetsstöd. 
 
Underlag till beslut: 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden, 2017-05-17, § 50 
Yttrande från socialnämnden, 2017-05-11., § 72 
 
__________ 
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Ks § 127 Dnr KS2017/0147 
 
Svar på motion om att ta fram riktlinjer och en kommunal policy gäl-
lande visselblåsare inom Säters kommun. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att ta fram riktlinjer och en kommunal policy gällande visselblåsare 
inom Säters kommun lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-06 
av Sverigedemokraterna. 
 
Motionärens förslag 
Att man tar fram riktlinjer och en policy för hur man skall hantera anmälningar från 
visselblåsare i den kommunala verksamheten. 
 
Att man tar fram ett dokument med vilka uppgifter som krävs vid anmälan samt gör 
det tillgängligt på kommunens hemsida. 
 
Yttrande 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat yttrande 2017-08-09. Förvaltningen fö-
reslår att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag: 
Motion om att ta fram riktlinjer och en kommunal policy gällande visselblåsare inom 
Säters kommun. 
Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen 2017-08-09. 
 
Yrkande: 
Jenny Nordahl yrkar bifall till motionen. 
Annika Karlsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunstyrelsen 
beslutar att avslå motionen. 
 
Reservation 
Jenny Nordahl (SD) reserverar sig mot beslutet 
 
___________ 
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Ks § 128 Dnr KS2017/0134 
 
Svar på motion om kommunens slogan ”Tokig i Säter” 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad då 
det pågår ett arbete kring Bilden av Säter som siktar på att resultera i en platsvaru-
märkesplattform. Platsvarumärkesplattformen kommer att fastställas politiskt och 
den kommer innefatta en helhetsmålbild vad gäller kommunens marknadsföring.  
 
Ärendebeskrivning 
En motion om kommunens slogan ”Tokig i Säter” lämnas in till kommunfullmäkti-
ges sammanträde 2017-04-06 av Birgitta Gustafsson (L). 
 
Motionärens förslag 
Kommunen slutar använda denna slogan i marknadsföring och annan kommunikat-
ion. 
 
Yttrande 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat yttrande 2017-08-09. Förvaltningen fö-
reslår att motionen är besvarad. 
 
Beslutsunderlag: 
Motion om kommunens slogan ”Tokig i Säter” 
Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen 2017-06-27.. 
 
__________ 
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Ks § 129 Dnr KS2017/0253 
 
Redovisning av verksamheten vid Säters biograf- och TV-museum, 
2016 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna verksamhetsberättelsen för 2016. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fr o m innevarande verksamhetsår begära av före-
ningen Säters Biograf- och TV museum: 

• en utvecklad redovisning som innehåller en beskrivning av verksamheten vad 
som planerats och vad som genomförts under verksamhetsåret  

• ekonomisk redovisning  
• en besöksredovisning och en analys varifrån besökande kommer ifrån  
• samverkanspartners  
• framtida utvecklingsmöjligheter  

 
Bakgrund och Ärendebeskrivning  
Föreningen Säters Biograf- och TV museum inkom för 2016 med en ekonomisk re-
dovisning.  
 
Kommunen som bidragsgivare vill av samtliga bidragstagande föreningar erhålla en 
verksamhetsberättelse som ger en god inblick i föreningens verksamhet. Verksam-
hetsberättelsen bör innehålla redovisning som innehåller en beskrivning av vad som 
planerats och vad som genomförts under verksamhetsåret, en ekonomisk redovis-
ning och framtida utvecklingsmöjligheter.  
 
___________ 
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Ks § 130 Dnr KS2015/0253 
 
Program för uppföljning och insyn 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta Program för uppföljning 
och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare.  
 
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 områ-
det 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 i verksamhet som utförs av pri-
vata utförare. Ett förslag presenterades i kommunstyrelsen 2016-08-30 som beslutade 
att återremittera programmet för att komplettera med en utökad omvärldsanalys. 
 
Fullmäktigeprogrammet har tagits fram med hjälp av SKLs stödmaterial, skrifterna 
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, 
Kvalitetssäkrad välfärd: förhindra fusk och oegentligheter, och Kvalitetssäkrad väl-
färd: förutsättningar för uppföljning. Information har även inhämtats vid SKLs kon-
ferens i ämnet.  Ytterligare omvärldsbevakning har gjorts genom att exempel har in-
hämtats från andra kommuner. Inspiration till detta förslag har särskilt hämtats från 
Österåkers, Eskilstunas samt Moras kommun. 
 
Efter att ha inhämtat synpunkter från kommunstyrelsens tidigare sammanträde har 
några mindre justeringar gjorts i programmet: programmets syfte har förtydligats. 
Även det lagstöd med vilket programmet stödjer sig på har förtydligats. Beskriv-
ningen av processen med kravarbetet har förenklats 
 
Datum för återrapportering 
Programmet för uppföljning och insyn ska vid varje mandatperiod antas. 
 
__________ 
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Ks § 131 
 
Redovisning av delegationsärenden 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut som för-
tecknas i protokoll 2017-08-29, § 131. 
 

KS2017/0063 Medverkan i Säterkartan 2017. 
 
KS2017/0261 Begäran om utlämnande av handlingar gällande krisberedskap. 

 
___________ 
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Ks § 132 
 
Delgivningar 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna. 
 

KS2017/0210 Telia moderniserar nätet i kommunen. 
 
KS2017/0215 Firmateckning Visit Dalarna AB. 
 
KS2017/0033 Beslut från Boverket om bidrag till Arkhyttans bystuga. 
 
KS2017/0213 Svar från Trafikverket på skrivelse om samtida infart i Säter och dess konsekvenser 

för tätorten. 
 

 Tillstånd till kameraövervakning med drönare för: 
KS2017/00106 SCIOR Geomanagement AB. Områden i hela Sverige. 
KS2017/0128 Skymap Innovations AB. Område i hela Sverige förutom Kronobergs län. 
KS2017/0133 Teracom AB. Hela Sverige. Område i hela Sverige. 
KS2017/0146 Sveriges lantbruksuniversitet. Området omfattar vatten, fjäll samt skogs- och jord-

bruksmark i hela Sverige. 
KS2017/0177 Diagona AB. Område hela Sverige. 
KS2017/0180 Orica Sweden AB. Omfattar sprängarbetsplatser över hela landet. 
KS2017/0206 Metria AB. Område Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands 

län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Blekinge län, Hallands län, Värmlands 
län, Örebro län, Västmanlands län, Dalarnas län, Västernorrlands län, Jämtlands län, 
Västerbottens län, och Norrbottens län. 

 
 Norconsult AB. Områden i hela Sverige. 
 
 CybAero AB. Övervakningsområdet består av räddningsstationer och övningsområ-

den tillhörande kommunal räddningstjänst och områden tillhandahållna av kommu-
nal räddningstjänst samt områden för tillståndshavarens utprovningsverksamhet. 
 
Förbundsavgift 2018 till Sveriges kommuner och landsting. 
 
Bolagsstyrningsrapport 2016, Falun Borlänge regionen AB. 
 
Nytt namn på lönebidrag, utvecklingsanställning, trygghetsanställning och stöd till 
personligt biträde. 
 
Undervakas öppenhetsindex 2017. 
 
SKL:s styrelses beslut nr 12. Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga 
rättigheter. 
      forts 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunstyrelsen 2017-08-29 24  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks §132 forts 
 
Beslut om avslag till Säters kommuns ansökan om ersättning för insatsen ”IT-guide- 
nyanlända ungdomar lär seniorer internet”. 
 
Lantmäteriets rapport sakersättning och fasta avgifter vid lantmäteriförrättningar. 
 
Information om ersättning för kostnader på grund av uppsagda överenskommelser 
om mottagande av ensamkommande barn. 
 
Letter to Government of Säter Municipality 
 
Protokollsutdrag från sammanträde med; 

• Socialnämnden 2017-06-08 § 81, personalbemanning 
• Socialnämnden, 2017-06-08, § 79, budgetuppföljning 
• Socialnämnden 2017-06-08, § 78, patientsäkerhetsberättelse 2016. 
• Kommunfullmäktige i Falu kommun 2017-05-11, § 84, ansvarsprövning ge-

mensamma nämnden alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
• Kommunfullmäktige i Älvdalens kommun, 2017-06-19, § 53, ansvarsfrihet 

för Region Dalarna 2016 
• Kommunfullmäktige i Älvdalens kommun 2017-06-19, § 52, skatteväxling för 

kollektivtrafiken, 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2017-

05-17, § 51, budgetförslag 2018. 
• Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, 2017-05-22, § 9 budgetupp-

följning t o m april 2017. 
• Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, 2017-05-22, § 10 rapport 

från upphandlingscenters chef. 
 
Protokoll från sammanträde med 

• Region Dalarna, 2017-05-17 och 2017-06-17. 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2017-

05-17 och 2017-06-21. 
• Gemensam lönenämnd, 2017-05-04. 
• Språktolknämnden Dalarna, 2017-05-19. 
• Årsstämma med styrelsen för Falun Borlänge regionen AB, 2017-04-12. 
• Styrelsemöte Falun Borlänge regionen AB, 2017-04-12. 
• Hjälpmedelsnämnden 2017-05-18. 
• Räddningstjänsten Dala Mitt, 2017-05-12. 
• Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, 2017-05-22. 
• Brottsförebyggande rådet, 2017-05-17. 
• Södra Dalarnas Samordningsförbund, 2017-06-02. 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-06-20. 

forts 
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Ks § 132 forts 
 

• Sätersbostäder AB 2017-06-22 
• Dalabanans intressenter, 2017-04-07 

 
Handling med information och underrättelse från Polismyndigheten gällande: 

• Viltolycka Solvarbo, 2017-06-15 
• Skadegörelse på kommunal badplats, 2017-07-16 
• Skadegörelse Säterdalen, 2017-06-01. 
• Stöld biblioteket, 2017-05-25. 

 
__________ 
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Ks § 133 
 
Övriga ärenden 
 
Mats Nilsson informerar om pågående organisationsöversyn gällande arvoden mm 
inför kommande mandatperiod.  
 
Pär Jerfström informerar om kommunens deltagande i Almedalsveckan. 
 
Information om gemensam samverkansgrupp med Trafikverket. Tjänstemän från 
kommunen och representanter för Trafikverket deltar och diskuterar samtida infart. 
 
 
__________ 
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