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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.00- 15.30 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 

Mats Nilsson, ordförande (S) 
Hans Johansson, vice ordförande (C ) 
Caroline Willfox , andre vice ordförande (M) 
Annika Karlsson (S) 
Hassan Jafari (S) 
Sune Hemmingsson ( C) ersättare för Karin Frejd (C ) 
Niclas Bodin ( C) 
Roger Siljeholm (M) 
Emma Sjöberg (V) 
Daniel Ericgörs (KD) 
Marie Jakobsson (SD) 
 
 
Magnus Gabrielsson (MP) 

Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare 
Pär Jerfström, kommunchef 
Malin Karhu Birgersson, förvaltningschef 
Helena Axelsson Fisk, samordnare, §§ 113-115 
Mari Palm, kommuniaktionschef 

Utses att justera Hans Johansson 
Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 113-116 
 Margareta Jakobsson  

 Ordförande   
 Mats Nilsson  

 Justerande   
 Hans Johansson  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
 2019-04-04 
Datum för  
anslags uppsättande 2019-04-08 Datum för  

anslags nedtagande 2019-04-30 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 113 Dnr KS2019/0037 
 
Redovisning KKIK 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till nämnderna genomför en analys inom respek-
tive område samt återrapportera till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarn. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden 
som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergri-
pande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med 
andra kommuner. Projektet har pågått sedan 2006 och Säter har deltagit sedan 2011. 
 
Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som 
stärker de förtroendevalda i att styra mot resultat och i dialogen med medborgarna. 
KKiK använder cirka 40 nyckeltal för att mäta kommunens prestationer inom tre 
områden: Barn och unga, Stöd och omsorg, Samhälle och miljö. 
 
Insamlingen av nyckeltalen sker till viss del genom automatisk inläsning från befint-
liga datakällor och till viss del genom egna mätningar i kommunerna som rapporterar 
in i kommun- och landstingsdatabasen Kolada, www.kolada.se .  
 
Årets redovisning finns bifogat dels som hel rapport och dels som sammanställning i 
PDF-form.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 114 Dnr KS2018/0118 
 
Medborgarundersökningen 2018 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har för femte gången genomfört en medborgarundersökning. Undersök-
ningen visar små skillnader gentemot tidigare år. Undersökningen bekräftar att ar-
betsmarknaden är het och att bostadsbristen är allvarlig. I jämförelse med andra 
kommuner i undersökningen känner sig Säters invånare tryggare och är mer benägna 
att rekommendera sin kommun till andra. 
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Ks § 115 Dnr KS2019/0143 
 
Förändrat arbetssätt för att värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Avsluta Säter kommuns handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbe-
jakande extremism. 

2. Uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att säkerställa att arbetet för att 
värna demokratin mot våldsbejakande extremism fortsätter utifrån lokala be-
hov, i enlighet med ny forskning och nationella riktlinjer.  

 
___________ 
 
Bakgrund 
2014 tillsatte regeringen en nationell samordnare för att värna demokratin mot vålds-
bejakande extremism (hädanefter VBE) med uppdraget att stärka och stödja lokal 
samverkan med samma syfte.  
 
2015 fick den nationella samordnaren i uppdrag att ta fram en nationell strategi, med 
förslag på lokal organisering.  
 
2014-2016 inhämtade den nationella samordnaren information kring VBE från Sveri-
ges kommuner, däribland Säter.  
 
2015 tydliggjorde den nationella samordnaren att ”en lokal handlingsplan mot vålds-
bejakande extremism hjälper kommunen och dess anställda att upprätta och konkre-
tisera ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism” (Mattsson, 2017).  
 
2017 antog kommunfullmäktige i Säter en handlingsplan mot våldsbejakande extrem-
ism. Handlingsplanen utgick till stor del från de nationella rekommendationerna.  
 
Samordnarskapet blev del av en tjänst inom kommunstyrelseförvaltningen. 
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Ks § 116 Dnr KS2019/0058 
 
Kommunstyrelsens Nämndsplan 
 
Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att ta fram Nämndsplan och mål  för man-
datperioden.  
 
Beslut om nämndsplan tas på kommunstyrelsen den 9 april. 
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