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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 214 Dnr KS2019/0200 
 
Budgetuppföljning per 31 augusti 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga augusti månads budgetuppfölj-
ning till handlingarna 
 
__________ 
 
Resultat 
Resultatet för år 2019 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +16,6 mkr, vil-
ket är +11,4 mkr bättre än budget. Det förbättrade resultatet beror på en uppskriv-
ning av placerade pensionsmedel med +11,2 mkr i enlighet med ny redovisningslag. 
Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensions-förvaltningen av- och 
tillräknas visar ett överskott på + 12,4 mkr (budget +13,2 mkr).  
 
Verksamheternas nettokostnader 
Prognos: 2,7 mkr högre än budgeterat 
 
Vid den här månadens uppföljning har tre förvaltningar inrapporterat avvikelser från 
budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall 
för perioden. 
 
Kommunstyrelsen har förbrukat 60 % av årsbudgeten och vid en jämn förbrukning 
över året skulle 8/12 eller 67 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall 
och ackumulerad budget är +3,8 mkr. IT-enheten förespås ett överskott i årsprogno-
sen med +0,45 mkr, vilket är ett erhållet vite från ny telefonleverantör. Årsprognosen 
för Kommunstyrelsen hamnar på +0,45 mkr. 
 
Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 67 %.  
 
Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 72 %. Underskottet i Dalamitt 
2017/2018 på -7,2 mkr regleras med -608 kkr. Prognosticerat underskott 2019 för 
Dalamitt är -5,5 mkr, där Säters kommuns andel är -257 kkr. Kommunens årspro-
gnos ligger på -690 kkr. 
 
Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 58 %. Till årets slut förutspås ett re-
sultat på budgetnivå. 
 
Upphandlingscenter GNU ligger i utfall på 65 %. Till årets slut förutspås ett resul-
tat på budgetnivå. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 214 forts 
 
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 71 % 
och har en årsprognos på -2,4 mkr. Gatenheten prognosticerar en nettounderskott på 
-1,5 mkr, efter att vinterväghållningen visar ett underskott på -1,8 mkr och ej utbe-
talda förstärkningsbidrag ger ett överskott på +0,3 mkr. Kostenheten har ökade kost-
nader för vikarier och rehab som ger en årsprognos på -1,0 mkr. Fastighetsenheten 
har ökade kostnader för snöröjning, el och bevakning med -1,2 mkr. Staben återbe-
sätter ej en tjänst, samt tjänster som bokas mot pågående investeringsprojekt beräk-
nas ge ett överskott på +1,0 mkr. Lokalservice går mot ett överskott på +0,3 mkr. 
VA/Renhållning har för närvarande något lägre kostnader än budget. Renhållningen 
beräknas däremot till årets slut ha ökade kostnader för omhändertagande av hushålls-
avfall med -0,2 mkr, som är årsprognosen. 
 
VA/Renhållning har för närvarande något lägre kostnader än budget. Renhåll-
ningen beräknas däremot till årets slut ha ökade kostnader för omhändertagande av 
hushållsavfall med -0,2 mkr, som är årsprognosen. 
 
Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 46 %. Till årets slut förutspås ett över-
skott mot budget på +0,1 mkr. 
 
Kulturnämnden ligger i utfall på 66 %. Till årets slut förutspås ett resultat på bud-
getnivå. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 65 %. Vid augusti månads budget-
uppföljning bedöms prognosen hamna på noll. Minskning av vikariekostnader pågår 
samt arbetet med anpassning av personalkostnader.  
 
Socialnämnden ligger i utfall på 65 %. Prognos för helåret 2019 är noll. En stor osä-
kerhet finns i prognosen på grund av ett ärende som ligger i förvaltningsrätten. Osä-
kerheten består av handläggningstiden samt utfallet i förvaltningsrätten. Socialnämn-
den beräknar att kostnaden löper fram till och med december 2019. Bedömningen av 
intäkterna från Migrationsverket är gjord med försiktighet. 
 
Kommunrevisionen ligger i utfall på 59 %. Till årets slut förutspås ett resultat på 
budgetnivå. 
 
Skatte- och statsbidragsintäkterna  
Utfall 0,1 mkr högre än budgeterat 
 
V 52/2018 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skat-
teverkets beslut om utbetalning 2019.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 214 forts 
 
V 7, v 18 och v 34 2019 redovisades skatteprognoser för året. 
Allmän kommunalskatt +5,4 mkr 
Skatteavräkning 2019  -5,6 mkr 
Slutavräkning 2018             +0,5 mkr 
Inkomstutjämning - 2,3 mkr 
Kostnadsutjämning  -0,7 mkr 
LSS-utjämning +0,4 mkr 
Regleringsbidrag +2,9 mkr 
Fastighetsavgift +0,1 mkr 
Generella statsbidrag  -0,6 mkr 
+0,1 mkr 
 
Tidigare prognosticerad avmattning av marknaden senareläggas vilket gör att progno-
sen förbättras i den senaste beräkningen. De senaste årens höga sysselsättningstillväxt 
bedöms dock med tiden sjunka, dels eftersom återstående tillgängligt arbetsutbud i 
ringa grad bedöms matcha den efterfrågade arbetskraften, dels som en följd av en 
långsammare ökning av befolkningen i arbetsföra åldrar.  
 
Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 40.   
 
Finansiella intäkter 
Prognos: 0,8 mkr högre än budget 
Högre utdelning från Kommuninvest än budgeterat. 
 
Finansiella kostnader 
Prognos: 1,0 mkr lägre än budgeterat 
Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1,5 %. Ränteläget 
är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesat-
sen 0,249 %.  
 
Pensionsmedelsförvaltning 
Prognos: 12,0 mkr högre än budget 
Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr. Från årsskiftet trädde en ny 
redovisningslag in vilket innebär att pensionsmedlen värderas utifrån en ny värde-
ringsprincip. I nya lagen värderas placeringarna till marknadsvärdet vilket gör att vär-
det på placeringarna skrivs upp med 11,2 mnkr i redovisningen. I budgeten har även 
inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 9,3 mkr. 
 
Investeringsbudget 
Prognos: 74,1 mkr 
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 100,3 mkr. Till detta kommer från 2018 
överförda investeringsmedel med 22,8 mkr. Total budget för året 123,1 mkr. Progno-
sen för årets investeringar ligger på 74,1 mkr. Avvikelsen mot budget är 49 mkr, 
varav en senareläggning av starten för nybyggnation förskola står för 35 mkr. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 215 Dnr KS2019/0200 
 
Budgetuppföljning 31 augusti 2019 kommunstyrelsens förvaltning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger augusti månads budgetuppföljning till hand-
lingarna. 
 
__________ 
 
Vid en jämn fördelning över året skulle 8/12 eller 67 procent av budgeten varit för-
brukad. 
 
Kommunstyrelsen har förbrukat 60 procent av årsbudgeten vilket ligger under den 
förväntade förbrukningen för de första åtta månaderna. Differensen mellan ackumu-
lerat utfall och ackumulerad budget är +3,79 mkr. Prognos sista december beräknas 
till +0,45 mkr. 
 
Ekonomienheten: Utfall för perioden är 62 procent av årets budget. Kommunge-
mensamma försäkringar har förbrukat 96 procent av budgeten. 
 
Kanslienheten: Utfall för perioden är 55 procent av budgeten. 
 
Egen försörjning: Utfallet för perioden är 78 procent. Alla kostnader för ferielöner är 
utbetalda. 
 
Kommunikation: Utfall för perioden är 62 procent av budgeten. 
 
Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten: Utfall för perioden är 57 procent. 
 
Personalenheten: Utfall för perioden är 67 procent av budgeten. 
 
IT-enheten: Utfall för perioden är 46 procent av årets budget. Prognos per sista de-
cember +0,45 mkr. 
 
Fritidsenheten: Utfall för perioden är 72 procent. Föreningsbidrag utbetalt i förskott 
till flera föreningar. 
 
Pensioner: Utfall för perioden är 67 procent av budgeten. Försäkringspremier KPA 
har tidigare tillhört finanskostnader men har flyttats till personalenheten för att få en 
rättvisare bild av pensionsutgifter. 
 
Investeringar: Ackumulerade utfallet för augusti är negativt. Det beror på att vi erhål-
lit bidrag från tillväxtverket för perioder som avser tidigare år. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 215 forts 
 
ERUF-bredbandsutbyggnad har ett negativt investeringsutfall som beror på inkomna 
statsbidrag för gjorda investeringar 2017 och 2018. 
 
IT-enhetens investeringar ligger på cirka 4,3 mkr till och med augusti månad vilket 
motsvarar 80 procent av årsbudget. De största investeringarna under 2019 är redan 
gjorda. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 216 Dnr KS2019/0371 
 
Remiss – planeringsprocess samt uppföljning mellan Räddnings-
tjänsten Dala Mitt och ägarkommunerna 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och lägger den till hand-
lingarna. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Direktionen för Räddningstjänsten Dala Mitt har beslutat om ett uppdrag till 
t f förbundschef att lämna förslag på förbättrad dialog och planerings- och budget-
process med ägarkommunerna. 
 
Vid dagens sammanträde informerar ekonomichef Torbjörn Matsson om förslaget. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 217 Dnr KS2019/0379 
 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 för hjälpmedelsnämnden 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige att besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2018 för hjälpmedels-
nämnden. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 för hjälpmedelsnämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för hjälpmedelsnämnden 2018. Utfallet för verk-
samheten uppgick till ett underskott på -0,2 mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för hjälpmedelsnämnden. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 218 Dnr KS2019/0401 
 
Byggnadsstrategi för Säters kommunkoncern 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till kommundirektören att ta fram 
en byggnadsstrategi för Säters kommunkoncern i enlighet med nedanstående 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I arbetet med att uppfylla kommunens strategiska mål gällande boende och miljö be-
höver ett grundläggande policydokument för kommunens byggnadsverksamhet tas 
fram. Dokumentet ska bland annat innehålla ställningstaganden gällande ökat använ-
dande av trä i byggnader, hög energiprestanda och möjlighet till egen energiprodukt-
ion, beaktande av hälso- och miljöpåverkan från byggnadsmaterial, respekt för kultu-
rella värden samt miljömässiga och ekonomiska aspekter i stort. 
  
Datum för återrapportering 
Ett förslag ska presenteras för Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 oktober för 
vidarebehandling i ett remissförfarande. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 219 Dnr KS2019/0144 
 
Ombud för beställaren Säters kommun för projektet nytt Säbo 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att för projektet 
genomförande av nytt Säbo, som ombud enligt Allmänna bestämmelser ABT 06 för 
Säters kommun utse förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen Andreas 
Mossberg.  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning:  
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-18, § 173, om projektorganisation för genom-
förandet av nytt särskilt boende. I beslutet utsågs Säters kommuns firmatecknare som 
ombud för beställaren Säters kommun. För att förenkla projekthanteringen föreslår 
styrgruppen att kommunstyrelsen utser förvaltningschef för samhällsbyggnadsför-
valtningen Andreas Mossberg som ombud för beställaren Säters kommun.  
 
Ombudet har behörighet att med bindande verkan företräda sin huvudman i frågor 
som rör entreprenaden samt träffa ekonomiska och andra uppgörelser. 
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Au § 220 
 
Strategisk mark 
 
Beslut: 
Lägga bud på det norra skiftet samt omprioritera inom årets investeringsbudget 
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Au § 221 Dnr KS2019/0125 
 
Yttrande Granskning avseende kommunens styrning och kontroll av 
näringslivsarbete. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens besluta med föreslagen 
revidering anta nedanstående yttrande som sitt eget. 
 
__________ 
 
Revisorerna i Säters kommun har genomfört en granskning avseende kommunens 
styrning och kontroll av näringslivsarbetet. Syftet har varit att bedöma om kommun-
styrelsen styrning och uppföljning av näringslivsarbete är ändamålsenligt.  
 
Kommunstyrelsen har tagit del av KPMG:s granskningsrapport i ärendet samt de re-
kommendationen revisonen ger kommunstyrelsen utifrån den slutsats som dras;  

• Verkställa framtagandet av en näringslivsplan. 
• Säkerställa att de strategiska målen som gäller från 2020 följer beslutad mål-

kedja för att kunna följas upp på ett tillräckligt sätt. 
• Säkerställa att budget för näringslivsarbetet samspelar med ambitionsnivån 

för näringslivsarbetet och det strategiska målet. 
• Säkerställa att de aktiviteter som genomförs i näringslivsarbetet är efterfrå-

gade av företagen samt leder till ett förbättrat företagsklimat. 
 
Yttrande 
 
Verkställa framtagandet av en näringslivsplan. 
Näringslivsplanen håller på att färdigställas för att lyftas till beslut. 
 
Säkerställa att de strategiska målen som gäller från 2020 följer beslutad mål-
kedja för att kunna följas upp på ett tillräckligt sätt. 
Det pågår ett arbete att implementera ett stödsystem (Hypergene) för att på ett enkelt 
och tydligt sätt löpande följa upp insatser och aktiviteter. Det förbättrar möjligheten 
att ändra planeringen om inte önskad effekt uppnås och på så vis kan vi bättre säker-
ställa måluppfyllelsen. 
 
Säkerställa att budget för näringslivsarbetet samspelar med ambitionsnivån 
för näringslivsarbetet och det strategiska målet. 
Hur mycket medel som kan prioriteras för kommunens näringslivsarbete är en del av 
det årliga budgetarbetet. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 221 forts 
 
En faktor som här måste tas i beaktande är att eftersom näringslivsarbetet till stor del 
bygger på får förmåga att samverkan med andra, exempelvis genom utvecklingsbola-
get Falun Borlänge-regionen, Visit Dalarna och Almi så krävs långsiktig planerings-
horisont och insikten att vi inte helt råder över ambitionsnivån. 
 
Säkerställa att de aktiviteter som genomförs i näringslivsarbetet är efterfrå-
gade av företagen samt leder till ett förbättrat företagsklimat. 
Bättre dialog mellan kommun och företag är den åtgärd som de företagare som sva-
rat på Svenskt näringslivs enkätundersökning 2019 prioriterar högst. Näst viktigast, 
enligt samma undersökning, rankar företagen i Säters kommun bättre förståelse hos 
tjänstemän och politiker. Utifrån den kunskapen samt att det krävs uthållighet är akti-
viteter som ger förutsättningar för bättre dialog och förståelse prioriterade under de 
närmaste åren.  
 
Säters kommuns näringslivsarbete bygger på samverkan såväl med regionala som lo-
kala aktörer samt enskilda företagare. Det skapar förutsättningar att erbjuda efterfrå-
gade aktiviteter som på olika sätt bidrar till det enskilda företagets utveckling, men 
även branschen och företagsklimatet i stort.  
 
Att aktiviteter som genomförs får önskad effekt är en del måluppfyllelsen som plane-
ras följas upp enligt ovan. Det är värt att poängtera att företagsklimat är summan av 
de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. 
Kommunen är en viktig aktör som aktivt måste arbeta för att förbättra de delar man 
inom sitt uppdrag har rådighet över. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 222 Dnr KS2019/0400 
 
Avtal Säterbostäder 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta anta förslag till avtal om förvaltningsentreprenad mellan Säters kommun 
och Säterbostäder AB. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun och kommunens bostadsbolag samverkar vad gäller skötsel, under-
håll och byggnation av de kommunala fastigheterna. Samverkan syftar till att effektivt 
kunna utnyttja de samlade kommunala resurserna så kostnadseffektivt som möjligt. 
Förhållandet mellan parterna regleras genom upprättat avtal.  
 
För att fortsätta utveckla samverkan och för att skapa en bättre grund för en bra för-
valtning av våra fastigheter har parterna tillsammans arbetat fram ett förslag till nytt 
avtal. 
 
Inom förvaltningen utförs vissa tjänster i egen regi av Säterbostäder men en bety-
dande del av förvaltningen utförs i nästa led av upphandlade ramavtalsleverantörer 
där Säterbostäder är samordnande part.  
 
Bilaga 
Förslag till avtal mellan Säters kommun & Säterbostäder 
 
 

 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-24 15  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 223 Dnr KS2019/0390 
 
Förslag på kommuntal för nyanlända och andelstal för ensamkom-
mande barn i Dalarnas län 2020 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

1. Uppdrar till integrationsenheten till kommunstyrelsens sammanträde den 29 
oktober utreda organisationens kapacitet. 

2. Tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Migrationsverket har nu redovisat förslag på länstal för nyanlända i Dalarnas län inför 
2020 till Arbetsmarknadsdepartementet. Enligt förslaget kommer 199 nyanlända att 
omfattas av anvisning i Dalarna under 2020 och 648 nyanlända beräknas självbosätta 
sig i länet. 
 
Migrationsverket har även redovisat förslag på andelar (promilletal) för ensamkom-
mande barn för Dalarnas län för 2020. 
 
Förslagen grundar sig på de olika modeller som används för uträkning av länstalen 
och andelstalen men kan justeras efter dialog med kommunerna. Dialog med kom-
munerna angående ändring av kommuntal och andelstal kommer att genomföras den 
15 oktober. Eventuella synpunkter på höjning eller sänkning av kommuntal och an-
delstal ska därefter inkomma senast 31 oktober till Länsstyrelsen. 
 
Vid dagens sammanträde informeras om förslaget. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 224 Dnr KS2019/0372 
 
Ansökan om medel till förstudie, Säters golfklubb 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Bevilja Säters golfklubb medel för faktiska kostnader dock högst 60 000 kr 
för en förstudie till en mångfunktionell anläggning där lokaler tillskapas för 
Boule och andra fritidsaktiviteter/fritidsverksamheter.  

2. Samråd och avstämning sker kontinuerligt med kommunens fritidsenhet.  En 
projektplan med kostnadskalkyl ska presenteras innan förstudien påbörjas. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Golfklubben ansöker om 100 000 kr till en förstudie för att påbörja arbetet med att ut-
veckla golfbaneområdet och området intill golfbanan. Avsikten är att hela anlägg-
ningen ska utvecklas till en mångfunktionell anläggning. Bidraget kommer att använ-
das för att påbörja projektet samt för att anlita externa konsulter. 
 
Med "multifunktionell" menar golfklubben att de vill utveckla en rad tjänster som 
samhället efterfrågar till exempel biologisk mångfald, bevara natur- och kulturvär-
den, göra dem tillgängliga för allmänheten samt skapa områden för rekreation och 
friluftsliv för fler än golfspelare. 
 
I förstudien vill golfklubben utveckla samarbetet med övriga intressenter, bland an-
nat genom att kartlägga och söka medel för att finansiera delar av genomförandet. An-
sökningar för att finansiera projektet kan exempelvis komma att göras hos Riksidrotts-
förbundet och Allmänna Arvsfonden. 
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Au § 225 Dnr KS2019/0381 
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
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. 
 
Följande motioner har inte beretts färdigt 
 
Motion om kraftfullt arbete mot 
klimatförändringen. 

Dnr KS2019/0249 

Motionen är inlämnad av miljöpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-
06-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-27 remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
 
Motion om SÄBO i privat regi  KS2019/0289 
Motionen är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-
06-13. Kommunstyrelsens ar-betsutskott beslutade 2019-08-27 remittera motionen 
till socialnämnden för yttrande. 
 
Motion om valfrihet för äldre inom 
hemtjänsten  

KS2019/0294 

Motionen är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-
06-13. Kommunstyrelsens ar-betsutskott beslutade 2019-08-27 remittera motionen 
till socialnämnden för yttrande. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 226 Dnr KS201970382 
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta godkänna redovisningen samt att medborgarförslagen ligger kvar 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. 
 
Följande medborgarförslag har inte beretts färdigt 
 
Medborgarförslag om utegym i Gus-
tafs. 

Dnr KS2019/0045 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-14. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrel-
sen för beslut. Samhällsbyggnadsnämnden och fritidsutskottet bereder medborgar-
förslaget- 
 
Medborgarförslag belysning mellan 
Mora by och Naglarby  

DnrKS2019/0044 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-14. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbygg-
nadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag om trappen vid 
Biografmuseet 

DnrKS2019/0019 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-14. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbygg-
nadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag att bygga in en 
klocka och termometer i den digi-
tala reklampelaren efter Rv 70 

DnrKS2019/0019 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-16. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrel-
sen för beslut. Näringslivsenheten bereder förslaget. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 227 Dnr KS2019/ 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 2 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige godkänna rapporten. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 2 
2019. 
 
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rap-
port över ej verkställda beslut för kvartal 2 2019. Förvaltningen har även rapporterat 
de beslut som verkställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda. 
 
Ej verkställda beslut 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO. Det gäl-
ler beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL. 
 
Verkställda beslut 
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande 
beslut som enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt.  
 
Rapport till revisorer och kommunfullmäktige 
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om 
ej verkställda/verkställda beslut. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 228 
 
Inbjudan till kurser och konferenser 
 
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser tiden 2019-08-22 – 2019-09-18 
 

F-KS2019/0655 Fritidsjuridik- Vem ska äga och driva kommunens idrottsanläggningar? den 4 nov 
2019 Stockholm 

 
F-KS2019/0642 Inbjudan - Politikerutbildningen "Leder du kommunens lokalförsörjning rätt?" den 

15-16 oktober 2019 på Lidingö. 
 
F-KS2019/0638 SKL inbjuder till en konferens den 21 november kring att förebygga hot, hat och 

våld mot förtroendevalda. 
 
F-KS2019/0631 Viktig information till Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige och Myndighetsnämn-

den. 
 
F-KS2019/0628 Inbjudan till konferens, En välfungerande och inkluderande arbetsmarknad, 23 och 

27 september i Stockholm. 
 
F-KS2019/0591 Utbildning/Information till Kommunstyrelse, Kommunfullmäktige, Nämnder och 

Revison. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 229 
 
Workshop platsvarumärket 
 
Styrgruppen (KSAU) för platsvarumärket Säter genomför en workshop den 29 okto-
ber 13.00-16.00 
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