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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Au § 140   Dnr KS2018/0275 

Revidering av reglementen 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-

mäktige att besluta fastställa nya reglementen för kommunstyrelsen. 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka reglementen på remiss för syn-

punkter och översyn till övriga nämnder. 
3. KsAu föreslår att det under § 46 ska anges att fritidsutskottet ska bestå av 3 ledamö-

ter och 3 ersättare. 
4. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en rutin för kommunicering av kom-

munstyrelsens beslut. 
 
Yrkanden  
Hans Johansson (C) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att ta fram en rutin för kom-
municering till media av kommunstyrelsens beslut. 
 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att yrkandet vinner utskottets bifall. 
______ 
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I samband med att beslut fattades i Kommunfullmäktige om att inrätta ett utskott under 
kommunstyrelsen för fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen för Kommun-
styrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden. I samband med den förändringen gör säven en 
översyn av samtliga nämnders reglementen 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Reviderat reglemente 
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Au § 141   Dnr KS2018/0279 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta den reviderade delegations-
ordningen. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens delegationsordning behöver kompletteras. 
 
Nya delegationspunkter 

• 3:18 
Beslut om att behandla nya personuppgifter delegeras till förvaltningschef. 

• 5  
Lönefrågor - ny rubrik tidigare lönesättningsfrågor. 

• 5.5.7 
Beslut om avskrivning av löneskuld delegeras till personalchef i samråd med förvalt-
ningschef 

• 5.5.8 
Avslag på beslut om sjuklön närmaste chef i samråd med personalenheten. 
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Au § 142    Dnr KS2018/0278 

Säkerhetschef 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att Pär Jerfström, kom-
mundirektör, tillika utses till säkerhetschef. 
______ 
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Med anledning av att samhället förändras och kommunerna får andra uppdrag i säkerhetsfrå-
gor har frågan kring kommunernas inre organisation kring säkerhetsfrågor väkts av Länssty-
relsen. Flera av länets kommuner har utsett säkerhetschefer som har det yttersta ansvaret 
samt till det en säkerhetssamordnare som hanterar de operativa frågorna. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
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Au § 143   Dnr KS2018/0285 

Markköp vid Stoltens 6:67 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden att utföra 
förhandlingar och eventuellt köp av berörd mark inom given delegation. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har beslutat att överlämna ärendet om markköp 
vid Stoltens, benämning 6:67, till kommunstyrelsen. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Till samhällsbyggnadsnämnden har inkommit förslag från privat markägare om att köpa de-
ras mark benämnd Säter 6:67. Då begärd prisnivå ligger över samhällsbyggnadsnämndens de-
legation, har samhällsbyggnadsförvaltningen föreslagit att ärendet överlämnas till kommun-
styrelsen för vidare hantering. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande med bilagor 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 
 
Beslutet delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Au § 144   Dnr KS2018/0288 

Planprogram för sambandet mellan järnvägsstation och centrum i 
Säter 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen uppdra till Samhälls-
byggnadsförvaltningen att upprätta planprogram för sambandet mellan järnvägsstation och 
centrum i Säter. 
______ 
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I prioritetsordningen för detaljplaner 2018–2019 i Säters kommun (2018-04-10 KS § 58) in-
går planer som rör dubbelspår och genomfart Säter. Då området är relativt stort och kom-
plext behöver ett helhetsgrepp tas som belyser såväl trafikfrågor och markanvändning som 
kopplingar mellan järnvägen och Säters centrum samt konsekvenser. Planprogrammets ställ-
ningstaganden fungerar i sin tur som ett underlag för de kommande detaljplanerna.  
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
 
Beslutet delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Au § 145   Dnr KS2018/0057 

Sanering grunder Åsen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige be-
sluta att: 

• genomföra sanering av berört område på Åsen. Arbetet kan ske i två etapper för att 
säkra avsättning av berörda massor. 

• delegera till Kommunstyrelsen att besluta om inriktning och genomförandeform. 
______ 
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade i 101 §, 2018-05-22, att uppdra till kommundirektören att till-
sammans med Säterbostäder AB ta fram förslag på åtgärder, med utredningen som bak-
grund, i syfte att iordningsställa byggbar mark och påvisa ekonomiska möjligheter att ta till-
vara restprodukter. 
 
En utredning har arbetats fram i samarbete med Säterbostäder. 
Beräkningar finns för kostnadspåverkan på bolaget respektive på kommunen baserat på utfö-
randeform som används. Siffrorna baseras på antagna mängder kopplat till projekt Återvin-
ningscentral. Detta är i nuläget uppskattade värden baserat på tidig planering. 
 
Marken ägs idag av Säterbostäder. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande med bilagor 
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Au § 146   Dnr SK2018/0287 

Försäljning Skålbo gård  

Beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden att genom-
föra försäljning av Skålbo gård till högstbjudande.  
______ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
2017-09-05, i 121 §, beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att avyttra Skålbo Gård. 
Grunden till detta beslut var att förvaltningen inte såg något framtida användningsområde 
som låg inom kommunens ansvarsområden. 
 
Fastighetsbyrån anlitades för att hålla i försäljningsprocessen efter det att fastigheten värde-
rats till 300 tkr. I processen inkom anbud som var högre än detta samt högre än Samhälls-
byggnadsnämndens delegation på 500 tkr avseende att köpa/sälja fastigheter. På grund av 
detta lyfts ärendet vidare så att beslut om försäljning skall kunna tas. 
 
Innan försäljning kan slutföras behöver besked om avstyckningsprocess genom lantmäteriet 
fastställas. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande med bilagor 
 
Beslutet delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Au § 147   KS2018/0237 

Beviljande av medel för tilläggstrafik Dalabanan 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen besluta att finansiera tåg 8202 
med 37 500 kr avseende 2018, under förutsättning att övriga parter fattar beslut om att bära 
sina delar av kostnaden. 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen ser vikten av den sena avgången till och från Stockholm. Avgången möjliggör 
arbetspendling och resande mot huvudstaden i större utsträckning än vad som kan ske an-
nars. Säters kommun har även tidigare år deltagit i finansieringen. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun har tillsammans med Landstinget och övriga kommuner utmed Dalabanan 
under flera års tid finansierat en specifik avgång för tåg 8202 då den ses som viktig för Dalar-
nas innevånare. Tåg 8202 trafikerar sträckan Dalarna-Stockholm tur och retur och den extra 
finansieringen avser den sena avgången på kvällen. Kollektivtrafikmyndigheten har meddelat 
att avgången från och med 2019 ska ingå i ordinarie turutbud. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
 
Beslutet delges 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten/Dalatrafik 
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Au § 148   Dnr KS2018/0178 

Medborgarförslag om att införa en eller flera hållplatser på Dalatra-
fiks linje 131 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera förslaget till Samhällsbyggnadsnämnden 
för beslut. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag kommit in om att införa en eller flera hållplatser på Dalatrafiks linje 
131 delsträcka genom Säters kommun. 
 
Medborgarförslaget föreslår sammanfattningsvis att hållplatsen Pingbo rv 69 och eventuellt 
även Hysta vägskäl återinförs på den busslinje, 131, som går mellan Hedemora och Falun. 
Syftet är att förbättra pendlingen för de som bor i den norra delen av Säters kommun genom 
tillgång till fler turer, helgtrafik och säkrare pendling då det inte finns möjlighet att cykla eller 
gå säkert till Fäggeby från denna del av kommunen. 

Medborgarförslaget presenterar två alternativa förslag: 
• Alternativ 1: Att inför hållplatsen Pingbo rv 69, hållplatsen är idag i bruk för linje 

374 och erforderlig infrastruktur finns. 
• Alternativ 2: Att införa hållplatsen Pingbo rv 69, hållplatsen är idag i bruk för linje 

374 och erforderlig infrastruktur finns, samt att införa hållplatsen Hysta vägskäl, 
hållplatsen är idag i bruk för linje 372 samt 373 och erforderlig infrastruktur finns. 

 
 
Underlag till beslut 
Medborgarförslag 
 
Beslutet delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Au § 149 Dnr KS2018/0128 

Budgetuppföljning - redovisning socialnämnden, barn- och utbild-
ningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden samt redovisning av 
skatteunderlagsprognos 

Beslut 
Redovisningarna läggs till handlingarna utan vidare åtgärder. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden redovisar 
åtgärder för att komma i balans mot budget 2018. 
 
Ekonomichefen redovisar skatteunderlagsprognos för 2018 och 2019 från Sveriges kommu-
ner och landsting (SKL). 
 
Bakgrund budgetuppföljning från nämnderna 
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott i 127 §, 2018-06-19, redovisades budgetuppföljning till 
och med maj 2018. Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnads-
nämnden visade alla ett prognostiserat underskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslu-
tade då att: 

1. Uppdra till Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnads-
nämnden att till nästkommande kommunstyrelses arbetsutskott 28 augusti inkomma 
med redovisning av åtgärder för att komma i balans mot budget 2018. 

2. Uppdra till Barn- och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden att till 
nästkommande kommunstyrelses arbetsutskott 28 augusti inkomma med redovis-
ning av lösning för att hantera ökade kostnader på 600 tkr för kostenheten beroende 
av ökade elevvolymer i skolan. 

 
 
Underlag till beslut 
Beslut i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott i 55 §, 2018-08-15 
Socialnämndens beslut i 102 §, 2018-06-28 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-28 
Blad 

12 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Au § 150 Dnr KS2018/0189 

Gemensam överförmyndarnämnd för mandatperioden 2019–2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att: 

1. Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommun bildar från och 
med 1 januari 2019 en gemensam överförmyndarnämnd. 

2. anta reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden. 
3. godkänna det reviderade samverkansavtalet. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndare ställs ofta inför svåra beslut vilket medför att erfarenhet och rutin är oer-
hört viktigt. Situationen inom överförmyndare i samverkan Falun – Borlängeregionen står 
därigenom för en stor utmaning då flera av de erfarna överförmyndarna gör sin sista mandat-
period 2015–2018. Överförmyndarna har i och med denna utmaning fört en diskussion i 
styrgruppen för Överförmyndare i samverkan Falun – Borlängeregionen och kommit fram 
till att det är önskvärt med en gemensam nämnd från och med årsskiftet 2018/2019. En ge-
mensam överförmyndarnämnd säkerställer rättssäkra beslut i överförmyndarens myndighets-
utövning samt enhetliga bedömningar i de samverkande kommunerna. Ytterligare vinster är 
ett enat förhållningssätt i utvecklingen av verksamheten och i bestämmandet av prioriterade 
frågor samt att det innebär en ökad inblick i den dagliga verksamheten då en gemensam 
nämnd föreslås sammanträda månadsvis. 
 
En gemensam överförmyndarnämnd är en vidareutveckling av nuvarande samverkan, som 
fungerat väldigt väl, och ett naturligt steg för överförmyndarverksamheten. För att möjlig-
göra en gemensam nämnd behöver kommunfullmäktige i samtliga samverkanskommuner 
anta ett reglemente för den gemensamma nämnden samt att det reviderade samverkansavta-
let behöver godkännas. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Avtal och reglemente för gemensam överförmyndarnämnd och gemensam organisation  
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Au § 151    Dnr KS2018/0219 

Insatser för ensamkommande unga i asylprocess – Rädda barnen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 209 754 kr lämnas 
som bidrag till Rädda Barnen att användas till arbete med asylsökande ensamkommande ung-
domar över 18 år under perioden 2018-07-01 - 2018-12-31. 
______ 
 
 
Bakgrund och beskrivning av ärendet 
Migrationsverket har tidigare i sin handläggning prioriterat ungdomar under 18 år, eftersom 
18-årsdagen kraftigt påverkar individen och även kommunernas möjligheter att få ekonomisk 
täckning för sina kostnader. På grund av den stora arbetsmängden sedan 2015 har Migrat-
ionsverket inte kunnat leva upp till tidigare prioriteringar gällande ensamkommande barn, 
utan många har fyllt 18 år utan att ha fått något svar på sin asylprocess.  
 
Regeringen har i höstbudget anslagit medel till ett tillfälligt kommunbidrag för att underlätta 
för kommuner att låta ensamkommande unga i asylprocess bo kvar i den kommun de vistas 
i. För Säters kommun innebär detta ett ekonomiskt tillskott om 700 515 kronor för 2017, 
samt 350 257 kronor för 2018. De avser att täcka kostnaderna för perioden 2017-07-01 – 
2018-06-30 och betalas ut i december 2017 och i början av 2018, oavsett om kommunen väl-
jer eller inte väljer att behålla ungdomarna. Syftet med det lagliga stödet är att möjliggöra 
fortsatt vistelse för berörd individ inom en kommun i väntan på beslut i asylprocess.  
 
Regeringen har i sin vårbudget 2018 anslagit ytterligare kommunbidrag för att underlätta för 
kommuner att låta ensamkommande unga i asylprocess bo kvar i den kommun de vistas i 
och Säters kommun får där ta del av 209 754 kronor för 2018 och som föreslås lämnas som 
bidrag till Rädda Barnen för perioden 2018-07-01 – 2018-12-31. Tidigare avtal med Rädda 
barnen gällde för arbete till och med 2018-06-30 och var på 250 000 kr. 
 
Rädda barnen ska 

• Organisera boende för ungdomar som tidigare stått under socialnämndens tillsyn 
och som antingen fyllt 18 år eller under avtalstiden fyller 18 år eller under avtalstiden 
får sin ålder uppskriven. 

• I övrigt bistå med åtgärder som underlättar ungdomars integration. 
• Verka för att arbetet i första hand sker på volontärsbasis. 
• I sin tur samarbeta med Svenska kyrkan och Elimkyrkan. 
• Om anvisade medel inte förbrukas återbetala dessa till Kommunen efter avtalspe-

riodens slut 2018-12-31. 
 
Avtal upprättas med Rädda barnen. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Avtalsförslag 
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Au § 152   Dnr KS2018/0284 

Finansieringspolicy 

Ärendebeskrivning 
För att möta en orolig räntemarknad bör Säter kommun införa en finansieringspolicy som 
anger mål för ränte- och kapitalbindning. Finansieringspolicyn bör även innehålla strategi för 
att styra att upplåningen hamnar hos säkra och seriösa långivare. 

Vid dagens sammanträde informerar ekonomichefen i Säters kommun om förslag till finan-
sieringspolicy.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott lyfter åter ärendet den 18 september för beslut. 
 
Bakgrund 
Säters kommun har stått och står inför stora investeringar med vidhängande belåning och 
med en självfinansieringsgrad på 60% av investeringar enligt riktlinjer för kommunens inve-
steringar. 
Riksbankens Stibor-räntenivå har under en period varit under minusstrecket, men förväntas 
enligt prognos stiga från 2019 och framåt. Idag har Säters kommun 5 lån på tillsammans 160 
mkr, där samtliga har rörlig ränta och med en genomsnittlig räntesats på -0,067%. Kapital-
bindningstiden är idag spridd där lån finns utan bindningstid och med förfallodagar 2019, 
2020 och 2021. 
 
 
Bilaga 
Tjänsteutlåtande 
Finansieringspolicy 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-28 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Au § 153    Dnr KS2018/0249 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för hjälpmedelsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för Hjälpmedelsnämnden. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för hjälpmedelsnämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för hjälpmedelsnämnden 2017. Utfallet för verksamheten 
uppgick till ett underskott på -40 tkr efter en återbäring på 5 mkr. Säters kommuns andel av 
återbäringen är 144 tkr. 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för 
hjälpmedelsnämnden. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Verksamhetsberättelse och bokslut från Hjälpmedelsnämnden 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-28 
Blad 

16 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Au § 154   Dnr KS2018/0261 

Remissvar av promemoria Tillstånd till offentlig danstillställning  
(DS 2018:20) Diarienummer Ju2018/03509/L4 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslag avseende lagändring. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Justitiedepartementet har skickat remittering av promemoria Tillstånd till offentlig danstill-
ställning till Säters kommun. Uppdraget för utredaren har varit att utreda kravet på tillstånd 
för att anordna offentlig danstillställning. 
 
Idag krävs tillstånd för att anordna en offentlig danstillställning enligt ordningslagen av Polis-
myndigheten, oavsett var den hålls och utan hänsyn till danstillställningens art eller omfatt-
ning – tillståndskravet är absolut. 
 
Offentliga danstillställningar är emellertid ett brett begrepp som omfattas av den kontroll 
som ett tillståndskrav medför. Det finns danstillställningar som inte utgör någon beaktans-
värd risk ur ett ordnings- och säkerhetsperspektiv och det finns danstillställningar som inne-
bär stora risker och som behöver omfattas av den kontroll som ett tillståndskrav medför. Ett 
avskaffande av detta tillståndskrav kan leda till minskad byråkrati. 
 
Ordet danstillställning har utgått i förslaget till lag om ändring i ordningslagen och ersatts av 
tillställning. I förslaget innebär ändringen att det inte längre föreligger något absolut till-
ståndskrav för offentlig danstillställning som anordnas på annan plats än offentlig plats. 
Endast danstillställningar som utgör en risk med hänsyn till ordning och säkerhet omfattas av 
krav på tillstånd. Risken ska bedömas utifrån danstillställningens natur, den väntade deltagar-
antalet samt tiden och platsen för tillställningen.  
När det gäller danstillställningar på offentlig plats behålls dagens absoluta tillståndskrav oför-
ändrat.  
 
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan på miljön eller det kommunala självstyret.  
Lagändringen ska träda i kraft den 1 maj 2019. 
 
Säters kommun har inget att erinra på det utskickade lagförslaget. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Promemoria Tillstånd till offentlig danstillställning 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Au § 155   Dnr KS2018/0220 

Riktlinjer för föreningsbidrag 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta den reviderade riktlinjen för 
föreningsbidrag med förslag att ordet ”ungdoms” tas bort på sid 1 under rubriken ”Bidrags-
berättigade föreningar & föreningsägda bolag”: E, vilket innebär att lydelsen blir enligt föl-
jande:  

”Föreningen åtar sig att med kraft motverka all eventuell användning av otillåtna 
prestationshöjande medel samt alkohol, narkotika och tobak i verksamhet.” 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av förslag till organisationsförändring där ett fritidsutskott inrättas under 
kommunstyrelsen har en översyn genomförts av riktlinjerna för föreningsbidragen. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Riktlinjer 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-08-28 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Au § 156   Dnr KS2018/0272 

Fordonspolicy för Säters kommunkoncern 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar bilagda förslag om Fordonspolicy till 

nämnderna samt Säterbostäder AB för yttrande. 
2. Återrapporteringen ska vara kommunkansliet tillhanda senast den 31 oktober 2018.  

______ 
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
De stora utsläppen av koldioxid och andra klimatstörande gaser måste minska kraftigt. 
Enligt FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC har 
• Vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än samtliga tidi-

gare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har de senaste årtiondena sannolikt va-
rit de varmaste under åtminstone de senaste 1400 åren. 

• Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan motsvarighet 
under åtminstone de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av koldioxid har ökat 
med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd av förbränning av fossila 
bränslen och i andra hand på grund av förändrad markanvändning (källa naturvårds-
verket.se) 

 
I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och 
ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 gra-
der och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 
2016 och det långsiktiga målet är att utsläppen ska ner till noll. 
 
Sveriges nationella klimatmål innebär bl.a. att Sverige senast år 2045 inte ska ha några netto-
utsläpp av växthusgaser i atmosfären och att utsläppen från inrikes transporter ska minska 
med minst 70% från år 2010 till år 2030. För att detta ska vara möjligt måste alla arbeta på en 
snabb omställning och kommunerna är viktiga aktörer denna process. (källa regeringen.se) 
 
Konsekvensbeskrivning 
Några av de konsekvenser som väntas vid en uppvärmning av planeten är följande: 
• Extrema väderhändelser 
• Hotad livsmedelsproduktion 
• Havsisarna smälter vid polerna/Stigande havsytor 
• Hot mot ekosystem 
• Havsförsurning 

 
 
Underlag till beslut 
Förslag till fordonspolicy 
 
 
Beslutet delges 
Nämnderna i Säters kommun 
Säterbostäder AB 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Au § 157 

Delgivningar 
 
KS2017/0291 Slutrapport i projekt Implementering av dataskyddsförordningen 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Au § 158 

Inbjudan till kurser och konferenser 
 
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser: 

• Inbjudan till kompetenshöjande dagar med fokus på barnkonventionen, den 24–25 
oktober, Tällberg. 

• Inbjudan till öppet hus på LD Hjälpmedel i Borlänge och Hjälpmedelscentralen, 
Mora lasarett, fredagen den 21 september 

• Inbjudan till konferens/mässa ASF-ett verktyg för en breddad arbetsmarknad i Da-
larna, den 13 september i Borlänge. 
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