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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 10 KS2018/0009 
 
Svar på medborgarförslag om gräsklippningstjänster 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta avslå medborgarförslaget. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om gräsklippning som tjänst lämnades in till kommunfullmäk-
tiges sammanträde 2018-04-26 av Siv Vornanen. 
 
Medborgarens förslag 
”Då Säters kommun har tjänster som snöskottning på vintern, skulle jag vilja att gräs-
klippning på sommaren skulle vara väldigt bra. Alltså gräsklippning vill jag att kom-
munen ska ha som förslag.” 
  
Yttrande: 
Förslagsställaren likställer i sitt medborgarförslag tjänsten om gräsklippning på som-
maren med möjligheten att ansöka och erhålla snöröjning mot avgift utfört av kom-
munen.  
 
Riktlinjerna för snöröjning syftar till att upprätthålla förutsättningarna hos den en-
skilde kommunmedborgaren med särskilda behov att underlätta /stödja den dagliga 
livsföringen. Kommunen erbjuder insatsen efter individuell bedömning utifrån upp-
ställda kriterier. Exempelvis möjlighet att ta sig till och från sin fastighet, räddnings-
tjänstinsatser och vårdbehov mm. 
 
Förvaltningen anser att behovet av tjänsten som förslagsställaren anger, inte är av 
den karaktär där effekten påverkar den dagliga livsföringen avseende möjlighet att ta 
sig till och från sin fastighet samt tillgänglighet av räddningstjänstinsatser, vårdbehov 
mm. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med ovanstående motiv. 
 
Underlag till beslut: 
Medborgarförslag inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-26. 
Tjänsteutlåtande. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 11 KS2018/0009 
 
Svar på medborgarförslag om städning på äldreboendet Fågelsången 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta avslå medborgarförslaget. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om städning på äldreboende Fågelsången lämnades in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2018-02-15 av Bodil Schönberg, Säter. 
 
Medborgarens förslag: 
”Låt rätt personal sköta det dom är bäst på. Det måste vara frustrerande att känna at 
man inte räcker till. Att vilja så mycket och inte hinna. Låt städningen skötas av dom 
duktiga städpatrullerna som finns i Säter. Jag hoppas ni kan titta på detta och ta en 
funderare på vad som är det mes mänskliga att göra.” 
 
Underlag till beslut: 
Medborgarförslag inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-15. 
Yttrande från socialnämnden 2018-09-20 som föreslår avslag till medborgarförslaget. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 12 Dnr KS2017/0406 
 
Svar på motion om valfrihet för äldre 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommundirektören får i uppdrag till 
kommunstyrelsens sammanträde den 27 november lämna förslag på inriktning för en 
utredning av LOV och hur utredningen ska finansieras 
 
___________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Caroline Willfox (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att motionen bifalles. 
Hans Johansson ( C) yrkar att kommundirektören får i uppdrag till kommunstyrel-
sens sammanträde den 27 november lämna förslag på inriktning för en utredning av 
LOV och hur utredningen ska finansieras 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsut-
skott beslutat enligt Hans Johanssons ( C) yrkande, 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om valfrihet för äldre lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 
2017-11-30 av Moderaterna.  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-19 
remittera motionen till socialnämnden för yttrande. 
 
Motionärens förslag 
Säters kommun utreder möjligheterna att inför LOV i vår kommun. 
 
Beslutsunderlag: 
Motion från moderaterna om valfrihet för äldre. 
Yttrande från socialnämnden 2018-04-12 som föreslår avslag till motionen eftersom 
socialnämnden i sin budget saknar medel att utresa frågan. 
 
 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06 5  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Au § 13 Dnr KS2018/0326 
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen om konsekvensanalys på 
kostnader för målet att bli 12 000 invånare 2030 behandlas på arbetsutskottets sam-
manträde den 20 november. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta godkänna redovisningen samt att motionerna ligger kvar för beredning.  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två gånger 
varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
 
Motion om att minska buller i utemiljö på  Dnr KS2017/0173 
Borgens förskola och Myrans förskola samt säkra 
Vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacks- 
vägen 
Motionen är inlämnad av Sverigedemokraterna till kommunfullmäktiges samman-
träde 2017-09-21. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Motionen är re-
mitterades till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden 
lämnade 2018-04-18 yttrande. Yttrandet behandlades på kommunstyrelsens arbetsut-
skott 2018-05-15. Arbetsutskottet beslutade återremittera motionen till samhällsbygg-
nadsnämnden för komplettering att genomföra en bullermätning i utemiljön på Bor-
gens och Myrans förskolor. Motionen behandlas av samhällsbyggnadsnämnden 
2018-11-07. 
 
Motion om konsekvensanalys på kostnader  Dnr KS2017/0233 
för målet att bli 12 000 invånare 2030 
Motionen är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-
06-15. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen bereder mot-
ionen. Motionen behandlas på arbetsutskottets sammanträde den 20 november. 
 
Motion om alkolås på kommunens fordon  Dnr KS2018/0064 
Motionen inlämnad till kommunfullmäktige 2018-03-22. Kommunstyrelsens arbets-
utskott beslutade 2018-04-17 uppdra till förvaltningen utreda motionen. Hanteras i 
samband med förslaget till fordonspolicy.  
 
Motion om att låta våra äldre få möjlighet att  DnrKS2018/0065 
äta på vår skola 
Motionen inlämnad till kommunfullmäktige 2018-03-22. Kommunstyrelsens arbets-
utskott beslutade 2018-04-17 uppdra till förvaltningen utreda motionen. Pågår. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 14 Dnr KS2018/0325 
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta godkänna redovisningen samt att medborgarförslagen kvarligger för be-
redning. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktige arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen två gånger per 
år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske 
på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober. 
 
Medborgarförslag om gamla häktena vid Rådhuset  Dnr KS2018/0091 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-17. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-04-17 remitterat förslag till samhällsbygg-
nadsnämnden att i samråd med kulturnämnden lämna yttrande. Behandlas av sam-
hällsbyggnadsnämnden 2018-12-12. 
 
Medborgarförslag om att ta bort nätet vid Ljusternbadet Dnr KS2018/0255 
samt sätta dit rovfågelattrapper 
Medborgarförslaget lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-20. 
Behandlas av samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-12. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 15 Dnr KS2018/0348 
 
Reglemente Brottsförebyggande rådet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta anta reviderat 
reglemente för Brottsförebyggande rådet i Säters kommun. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Reglementet har reviderats med anledning av att arbetsformerna för Rådet har för-
ändrats, sammansättning och organisation har utökats. Rådet har behandlat regemen-
tet 2018-10-10.  
 
Det lokala brottsförebyggande rådet, lokala BRÅ i Säter, är det gemensamma foru-
met för kommunens brottsförebyggande arbete. Fler olika aktörer finns represente-
rade i lokala BRÅ och möjligheterna att samverka mot kriminella företeelser är därför 
goda. 
 
Tillsammans ska aktörerna stärka det kort- och långsiktiga lokala brottsförebyggande 
arbetet i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.  
Rådet skall inom denna ram: 
- fånga upp signaler på risker för brottslig verksamhet 
- på uppdrag av kommunstyrelsen initiera, planera, samordna och leda det 

brottsförebyggande arbete som bedrivs inom kommunen 
- engagera individer, grupper och föreningar i det brottsförebyggande arbetet 
- vara remissinstans i ärenden som berör brott och trygghet samt planärenden 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 16 Dnr KS2018/0310 
 
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt famil-
jeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta anta bestämmel-
ser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande 
bilaga. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landstingsstyrelse har den 14 september 2018 antagit för-
slag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroende-
valda (OPF-KL18).  
 
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller 
som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kom-
munen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.  
 
OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-
31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensions-
förmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF 
eller PRF-KL att gälla. 
 
I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställ-
ningsinsatser saknats. SKL har därför tagit fram förslag till nya bestämmelser. 
 
Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, bestäm-
melser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd. 
 
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställnings-
insatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna innebär att 
Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. 
 
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet 
AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda 
familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd 
för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en kol-
lektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 17 Dnr KS2018/0320 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut, 2:a kvartalet 2018 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige godkänna rapporten. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till inspektionen 
för vård och omsorg (IVO), kommunrevisionen och till kommunfullmäktige. Det 
gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-
rade - LSS och enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2018 
För perioden har 1 beslut enligt SoL och 5 beslut enligt LSS blivit rapporterade till 
IVO, som ej verkställda inom 3-månadersgränden: 
 
1 beslut om Särskilt boende enligt 4 kap 1 § SOL 
 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
2018-03-26  Eftersom det är fullt på våra särskilda bo-

enden har beslutet inte kunnat verkställas. 
Personen har i dagsläget hjälp av hemtjäns-
ten och ytterligare stöd eller korttidsbo-
ende är inte aktuellt. 

 
3 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § p. 9 LSS 
 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
2015-08-28  Ej verkställt på grund av platsbrist *. 

Bor i föräldrahemmet 
2016-03-29  Ej verkställt på grund av platsbrist * 
2016-05-03  Ej verkställt på grund av platsbrist * Perso-

nen, via föräldrarna, har tackat nej till be-
fintlig gruppbostad och man väntar på att 
den nya gruppbostaden ska bli klar 

2018-03-23  Har blivit erbjuden en plats i ett boende 
men har valt att tacka nej och accepterat en 
senare inflyttning när en plats blir ledig på 
en befintlig gruppbostad som kommer att 
ske i samband med öppnandet av en ny 
gruppbostad i december 2018. 

*Nybyggnation av gruppbostad pågår. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 17 forts 
 
1 beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS 
 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
2017-12-29  2018-01-12 tackar till tänkt kontakt-

person, nej till uppdraget. 2018-01-25 
meddelar familjen att de inte har några 
andra förslag på kontaktperson. Re-
krytering pågå. 

 
Rapport av beslut som har verkställts 
 
1 beslut om sysselsättning enligt 4 kap 7 § SoL 
 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
 2018-04-10 Efter individens önskemål har en 

praktikplats hittats som skulle ha verk-
ställts 2018-03-13 men har blivit upp-
skjutet till 2018-04-10. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 18 
 
 
Inbjudan till kurser och konferenser 
 
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser tiden 2018-08-25—2018-10-30. 
 
___________ 
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