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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 24 Dnr KS2019/0401 
 
Strategi för hållbart byggande i Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta 

• Förslag till ”Strategi för hållbart byggande i Säters kommun” antas som ny 
byggnadsstrategi för Säters kommunkoncern med föreslagna ändringar. 

• Ge samhällsbyggnadsnämnden och Säterbostäder AB i uppdrag att  
tillsammans ta fram förtydligande föreskrifter med strategin som grund. 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ett förslag till Strategi för hållbart 
byggande ska remitteras till kommunens nämnder samt till Säterbostäder AB. 
 
Syftet med dokumentet är att ge en grund för en hållbar byggnadsverksamhet och 
därmed stödja både kommunens strategiska mål och de nationella och regionala mil-
jömålen samt fastställa att byggande i trä är prioriterat i Säters kommun. Strategin är 
övergripande och bör kompletteras med föreskrifter/förtydliganden  
  
Efter inkomna remissvar har dokumentet förtydligats och kompletterats. Ny skriv-
ning är gulmarkerad och röd markering betyder att texten är borttagen eller flyttad. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 25 Dnr KS2019/0420 
 
Svar på motion om uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå  
kommunfullmäktige att anta samhällsbyggnadsnämndens yttrande att avslå punkt 1 
samt att punkterna 2-5 är besvarade. 
 
__________ 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-02-20 beslutat lämna nedanstående ytt-
rande till kommunstyrelsens arbetsutskott: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden delar uppfattningen att arbetet med att uppnå målen i 
Parisavtalet för att ge kommande generationer goda förutsättningar för framtiden har 
högsta prioritet och att detta kräver ett aktivt åtgärdsarbete.  
 
Motionens yrkanden kommenteras enligt nedanstående: 
Punkt 1: Avslås 
 
I övrigt kan motionen anses besvarad genom följande: 
 
Punkt 2: Det strategiska miljömålet för Säters kommun innebär att de nationella och 
regionala miljömålen ska ligga till grund för kommunens arbete och miljöarbetet be-
handlas också i majoritetens politiska plattform. Framtagande av en handlingsplan 
för att nå klimatneutralitet till år 2040 är beslutad av Kommunfullmäktige i svaret på 
Miljöpartiets motion om arbete mot klimatförändringar 28 november 2019. För att 
nå verkställighet föreslås att åtgärderna som behövs för att nå målen inarbetas i re-
spektive förvaltnings/nämnds verksamhetsplan och budgeteras där så behövs. 
 
Punkt 3: Genomförande av informations- och utbildningsinsatser är redan beslutade 
av Kommunfullmäktige i svaret på Miljöpartiets motion om arbete mot klimatför-
ändringar 28 november 2019. 
 
Punkt 4: Säters kommun samarbetar idag med andra kommuner i regionen och söker 
kunskap i ett bredare perspektiv och detta arbete föreslås fortsätta samt utvecklas.  
 
Punkt 5: Årligen görs ett miljöbokslut i samband med årsbokslutet som även föreslås 
belysa årets klimatarbete. Målen följs upp i samband med årsbokslutet. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 25   forts 
 
Ärendebeskrivning 
En motion med uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter lämnades in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2019-10-17 av Vänsterpartiet. Kommunstyrelsens ar-
betsutskott har remitterat motionen till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
Motionärernas förslag 

1. Att Säter erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills det att värl-
dens nationer säkerställt att 1,5-graders målet uppnås. 

2. Att Säter planerar in tydliga omställningsåtgärder i mål och budget som gag-
nar en hållbar framtid. 

3. Att Säter i en informationskampanj redovisar de åtgärder som kommunen 
gör och avser att göra för att uppfylla Parisavtalets krav, samt vad medbor-
garna själva kan göra. 

4. Att Säter ska prioritera samarbete med andra kommuner och regioner nation-
ellt och internationellt för att bygga upp kompetens och en kunskap om hur 
arbetet kring klimatarbetet sker på mes effektiva sätt. 

5. Att Säter utlyser en särskild årlig dag för att summera klimatarbetet under året 
och följa upp vidtagna åtgärder. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 26 Dnr KS2019/0501 
 
Justerad arbetsordning (reglemente) för program, detaljplaner och 
översiktsplaner 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäk-
tige att anta förslag till justerad arbetsordning (reglemente) avseende program,  
detaljplaner och översiktsplaner. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2020-02-20 kommunfullmäktige att anta förslag 
till justerad arbetsordning. 
 
Arbetsordningen för kommunens planarbete föreskriver vilken instans i kommunen 
som ansvarar för respektive program och plan. I den justerade arbetsordningen har 
det förtydligats vem som tar beslut om samråd, vem som genomför planarbetet och 
vilka nämnder som är remissinstanser.  
 
Arbetsordningen ingår som en del i det gemensamma reglementet för styrelse och 
nämnder i Säters kommun. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 27   Dnr KS2020/0081 
 
Ökad tillgänglighet och aktivitet med turisttåget TURiS 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna  
samarbetsavtal med Tågturer i Säter Ekonomisk förening avseende att turisttåget 
TURiS trafikerar Säters stad och Säterdalen under sommarsäsongen 2020. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Besöksmålet Säterdalen är unikt tack vare ravinsystemet. Naturmiljön innebär  
samtidigt utmaningar. Tillgängligheten är en, och då speciellt för de äldsta och yngsta 
besökarna. 
 
Under sommarsäsongen 2019 körde TURiS besökare från Säters stad till Säterdalen 
under 11 fredagar. Det var kostnadsfritt för besökarna att åka med tåget. Detta ökade 
tillgängligheten i enlighet med utvecklingsplanen 2019 samt var en uppskattad  
aktivitet som både märktes i passagerarantal (1555 passagerare) och i sociala medier. 
 
Inför sommarsäsongen 2020 finns möjligheten att fortsätta erbjuda besökarna att åka 
med tåget. Ett avtalsförslag har arbetats fram där kommunen köper en tjänst som  
innebär att besökarna under 7 fredagar sommaren 2020 har möjlighet att gratis åka 
TURiS enligt tidtabell för ökad tillgänglighet. Samt att besökarna kan åka 7 lördagar 
enligt samma tidtabell. Utgångspunkten är att öka tillgängligheten för Säterdalens  
besökare och samtidigt bidra till att ännu en reseanledning skapas inför högsäsongen 
2020 där det dessutom finns stora fortsatta kommunikativa möjligheter. 
 
Att göra detta stämmer väl in i, av kommunfullmäktige antagen (2017-01-26)  
”Strategi för utveckling av Säterdalen”, där aktivt arbete kring tillgänglighet är en av 
de framgångsfaktorer som är av stor vikt. Bland de övergripande målen återfinns att 
Säterdalen ska erbjuda flera konkurrenskraftiga produkter/tjänster, öka antalet  
besökare och bidra till ökad livskvalité för kommuninvånare, vilket en satsning på att 
erbjuda Säterdalens besökare att åka med TURiS kan bidra till. 
 
Finansiering föreslås ske via medel som öronmärkts av eget kapital, enligt beslut 
kommunfullmäktige 2014-04-28 § 33, för utveckling av Säterdalen som besöksmål. 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 7  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 28 
 
Krisövning 
 
Krisledningsnämnden har haft en övning. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 29 Dnr KS2020/0118 
 
Medborgarundersökning 2020 
 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 
förslag till beslut. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen får varje år ett erbjudande från SCB om att låta göra en  
medborgarundersökning. Kommunen har gjort fem medborgarundersökningar under 
2000-talet. 2020 är sista året med nuvarande form på medborgarundersökningen. 
Kommunstyrelsen ska besluta om att låta göra medborgarundersökning i år.  
 
Bakgrund 
Säters kommun har låtit SCB göra medborgarundersökningar 2009, 2012, 2014, 2016 
och 2018. Sammantaget ger de en god bild av hur ett tvärsnitt av Säterbor upplever 
kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter samt  
medborgarnas inflytande, och förändringar över tid.  
 
Inför 2021 planerar SCB en större översyn av medborgarundersökningen och SCB är 
tydliga med att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med 
åren innan dess. Det innebär att 2020 års medborgarundersökning blir den sista i  
serien sedan 2009.  
 
Medborgarundersökningen för en kommun av Säters storlek kostar 60 000 och  
omfattar ett utskick till 1200 Säterbor. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 30 Dnr KS2019/0241 
 
Genomlysning och översyn av kostverksamheten 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår Kommunstyrelsen besluta. 
 
För förskolan  

- genomförs förslag 1; färre öppna kök under lov 
- genomförs förslag 2; tillagning av all mat till Varggropen, Borgen och Trollskogen 

sker på Klockarskolan.  
För äldreomsorgen 

- all mat skall på sikt tillagas på det nya särskilda boendet på Prästgärdet.  
 
Uppdrag 
Kommunstyrelsen uppdrag till Kommundirektören:  

- utreda samordning för förskola, t ex leverans till förskolorna där  
kombitjänster finns. 

- utreda konsekvenser om tillagning av maten för alla boenden flyttas till  
Fågelsången från 2021. 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-14 att ge uppdrag till Kommun-
direktören att genomföra en genomlysning av Säters kommuns kostorganisation. 
Kostverksamheten har under åren genomgått många utredningar och det finns ingen 
enkel lösning på vad som är den bästa organisationen utifrån alla olika aspekter  
Den genomförda genomlysning handlar till stor del om att hitta en balans mellan 
kvalitet, arbetsmiljö och kostnad där en ökad samverkan mellan Kostverksamheten 
och Skola/Förskola och Särskilt boende är avgörande. Projektet valt att gå fram med 
flera förslag varav vissa utesluter varandra, detta beroende på att det krävs ett vägval 
för kommunens framtida kostverksamhet.   
 
De flesta förslagen är genomförbara på kort sikt men möjliggör fortsatt vidareut-
veckling med hänsyn till pågående förändringar inom särskilt boende och förskola. 
De förändringar som medför minskad bemanning är planerade att genomföras med 
naturlig avgång. Gällande kvaliteten på maten och servicen är målsättningen att den 
kommer att bibehållas och i vissa fall även förbättras.   
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-12-17 att remittera rapporten/ge-
nomlysningen av kostverksamheten till barn-och utbildningsnämnden, socialnämn-
den och samhällsbyggnadsnämnden samt till politiska partierna för synpunkter.  
 
Svar har inkommit från barn- och utbildningsförvaltning, samhällsbyggnadsnämnden, 
socialnämnden, Centerpartiet och Moderaterna. 
 

 
   Fortsättning  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Au § 30 
 
 
Sammanfattning av svar 
Förskola 

• Förslag 1 och 2 kan genomföras till stor del och kan ske omgående. Åtgärden påver-
kas dock av barnantalet och beslut måste tas vid varje tillfälle om hur samordningen 
ska ske. 

• När förskola 2 i drift (som ersätter Borgen och Trollskogen) lagar de maten åt För-
skolan Myran och Varggropen 

• För ytterligare samordning bör vidare utredning göras  

Grundskolan 
• Det bör även fortsättningsvis lagas mat på skolor som det görs i dag. 

Äldreomsorgen 
• All mat till på sikt ska tillagas på det nya särskilda boendet på Prästgärdet. I väntan 

på det nya boendet färdigställande tillagas maten på Fågelsången från 2021 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 31 Dnr KS2020/0113 
 
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 tiggeriförbud. Dnr KS2019/0408 
Motionen är inlämnad av Sverigedemokraterna till kommunfullmäktiges samman-
träde 2019-09-19. Remitterad till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhälls-
byggnadsnämnden behandlar motionen på sammanträdet i maj. 
 
Motion om garanti för utevistelse 
och frisk luft åt våra äldre  

Dnr KS2019/0426 

Motionen inlämnad av Moderaterna till kommunfullmäktige 2019-10-17.  Remitterad 
till socialnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till förvaltningen senast 
31 mars 2020. 
 
Motion om att skolan i Säter behö-
ver en haverikommission  

Dnr KS2019/0498 

Motionen inlämnad av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna till kom-
munfullmäktige 2019-11-28.  Remitterad till barn- och utbildningsnämnden för ytt-
rande. Yttrandet ska ha inkommit till förvaltningen senast 31 mars 2020. 
 
Motion om underhållning till våra 
äldre  

Dnr KS2019/0038 

Motionen inlämnad av Moderaterna till kommunfullmäktige 2020-02-20. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 32 Dnr KS2020/0114 
 
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 återvinningsstation i 
Norbo 

Dnr KS2020/0008 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbygg-
nadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag om bron mellan Kungsgårds-
skolan och Klockarskolan 

Dnr KS2020/0028 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrel-
sen för beredning. 
 
Medborgarförslag om ny infrastruktur för trafik-
flödet i centrala Säter 

Dnr KS2020/0029 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrel-
sen för beredning. 
 
Medborgarförslag om fartsänkande åtgärd i En-
backa 

Dnr KS2020/0060 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbygg-
nadsnämnden för beslut. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 33 Dnr KS2020/0115 
 
Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige beslutar anta revidering av kommunstyrelsens reglemente enligt förslag. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån förändrad verksamhet och förutsättningar har revidering av kommunstyrel-
sens reglemente föreslagits. 
 
Ung i Säter begreppet har tagits bort då det hänvisar till en styrgrupp med det nam-
net. Det ersätts med ansvar för barn- och ungdomsfrågor på övergripande nivå. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 34 DnrKS2020/0125 
 
Internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen -rapport 2019 
och internkontrollplan 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen beslutar godkänna  
rapport om utförd internkontroll för 2019 samt förslag till internkontrollplan 2020 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Internkontroll 2019 

Uppföljning av köptrohet -Det slumpmässiga urvalet för 2019 visar att det till viss del 
förekommit inköp av produkter som inte på prislistan.  

Kontroll att anställningsavtal inkommer till personalavdelningen för arkivering – Pga 
personalbrist har inte kontrollen genomförts. 

Kontroll av att beslut att heltidsanställningar följs – Uppföljning har pga personal-
brist inte utförts enligt plan utan istället har kontroll skett genom slumpmässiga frå-
gor till förvaltningen. Enligt den kontrollen har andelen anställningar på deltid mins-
kat och kunskapen om att beslutet finns och ska följas ökat 

Att upphandling gjorts för de varor och tjänster i de fall det krävs – Inga avvikelser 

Att information hanteras på ett säkert sätt – Ingen kontroll har genomförts 

Att förvaltningsplanen för GDPR följs –2 rapporterade incidenter.  
• Server intrång inte anmält till Datainspektionen 
• Felskickad post inte anmält till Datainspektionen 
Delegationsordning att återrapportering görs- Inga avvikelser 

Tillgång till Rådhuset - Inga avvikelser 

Kontroll av att E-arkivs redovisning stämmer – Inga avvikelser 

 
Inför 2020 har en revidering gjorts av internkontrollplanen utifrån den riskbild som 
finns i dag, analys har genomförts av kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp 
2020-02-24 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 35 Dnr KS2020/0038 
 
Motion om underhållning till våra äldre i kommunen. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till socialnämnden för 
yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelseförvaltningen senast 2020-
09-04. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om underhållning till våra äldre i kommunen lämnades in till kommun-
fullmäktiges sammanträde 2020-02-20 av Moderaterna. 
 
Motionärens förslag 
Med anledning av att socialförvaltningen tagit bort underhållningen till de äldre i 
kommunen föreslås att kommunfullmäktige ger socialförvaltningen i uppdrag att åter 
organisera underhållning till de äldre i vår kommun med en timanställning på 20 tim-
mar i veckan. Med uppdraget att enbart underhålla våra äldre i kommunen, till en ca 
kostnad av 15.000 kr i månaden. 
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Au § 36 DnrKS2020/0028 
 
Medborgarförslag om bron mellan Kungsgårdsskolan och Klockar-
skolan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarförslaget till samhälls-
byggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha 
inkommit till kommunstyrelseförvaltningen senast 2020-09-18. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om bron mellan Kungsgårdsskolan och Klockarskolan lämna-
des in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20 av Nils-Erik Unnerud och 
Conny Eriksson, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Vårt förslag är att bygga en ny bro, eller flytt av den gamla, som skulle gå från 
Kungsgårdsskolan till Klockarskolans gymnastiksal. Den nya bron blir naturligtvis lite 
längre samt högre.” 
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Au § 37 Dnr KS2020/0029 
 
Medborgarförslag om en ny infrastruktur för trafikflödet i centrala Sä-
ter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarförslaget till samhälls-
byggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelseför-
valtningen senast 2020-09-18. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om en ny infrastruktur för trafikflödet i centrala Säter lämnas 
in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20 av Nils-Erik Unnerud och 
Conny Eriksson, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Vi kanske återigen skall ta upp tanken att förlänga Gränsgatan så att trafiken kan gå 
mellan fd kyrkoherdebostället och den nya tandläkarmottagningen. Trafikflödet bör 
kunna gå runt innerstande på ettt inte allt för krångligt sätt. Vi skulle få en form av 
ringled där trafiken på ett mer ostört sätt går runt staden. Innerstande skulle då sko-
nas med färre antal fordon i centrum. En möjlighet är att förbjuda genomfart genom 
innerstande och samtidigt ta bort enkelriktningar som förhindrar en naturligt silning 
av trafiken. Då bör även en tidigare (närmare) anslutning till Smedjebacksvägen pro-
jekteras, närmare husen efter Siggebogatan.” 
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Au § 38 Dnr KS2020/0079 
 
Remiss - Medlemsavgift för medlemskap i Intresseföreningen Bergs-
laget 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna  
justeringen av årsavgiften för 2021. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Intresseföreningen Bergslagets styrelse vill inför årsmötet 2020 undersöka  
förutsättningarna att justera årsavgiften för år 2021 samt att en årlig justering sker  
enligt konsumentprisindex från och med år 2022. Mot bakgrund av detta vill  
styrelsen att medlemmarna bereds möjlighet att lämna synpunkter på förslaget inför 
årsmötet. 
 
Förslag till medlemsavgift: 
Fast del: 

- kommuner: 10 000 kronor/kommun 
- regioner: 10 000 kronor/medlemskommun i respektive län, dock högst  

50 000 kronor 
 
Rörlig del: 

- kommuner: 1,50 kronor per invånare, dock högst 100 000 kronor 
- regioner: 1,50 kronor per invånare i medlemskommuner i respektive län, 

dock högst 110 000 kronor 
 
Den sammantagna avgiften får dock högst uppgå till 160 000 kronor per år. Styrelsen 
föreslår även en uppräkning enligt konsumentprisindex från och med år 2022.  
 
Säters kommuns medlemsavgift för 2019 är 21 243 kr och för 2020 21 116 kr. 
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Au § 39 Dnr KS2019/0541 
 
Revidering av beslut om automatiska arvoden för gode män för en-
samkommande barn 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår  
kommunfullmäktige besluta 

1. Utbetalning av arvoden övergår från automatiska arvodesbeslut för gode män 
för ensamkommande barn till manuella arvodesbeslut. 

2. Beslutanderätten för hur ofta arvode ska utbetalas till god man för  
ensamkommande barn överlåts till Överförmyndaren i samverkan  
Falun-Borlänge regionen. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Säters kommun beslutade 2016-04-11, efter skrivelse från 
Överförmyndare i samverkan, om att arvodering till gode män för ensamkommande 
barn skulle automatiseras. Bakgrunden till detta var att under åren 2015 samt 2016 
kom det ett stort antal ensamkommande barn till Sverige vilket innebar en stor ar-
betsbelastning för handläggarna hos Överförmyndare i samverkan. Automatiserade 
arvoden var därför en lösning för att underlätta arbetsbördan. 
 
Situationen 2020 är dock en helt annan än den som rådde under åren 2015 och 2016. 
Antal ärenden om godmanskap för ensamkommande barn är betydligt färre och är 
hanterbar för handläggarna hos Överförmyndare i samverkan. Med facit så har auto-
matiska arvoden dessvärre inneburit vissa felaktigheter i utbetalning av arvode till 
gode männen. Mot denna bakgrund och då det inte finns något större incitament till 
att fortsätta den automatiska hanteringen av arvoden för gode män till ensamkom-
mande barn så är Överförmyndare i samverkans förslag till beslut att kommunfull-
mäktige reviderar sitt tidigare beslut om automatiska arvoden för att återgå till manu-
ella arvodesbeslut.  
 
Vidare föreslår Överförmyndare i samverkan att kommunfullmäktige beslutar att be-
slutanderätten avseende arvoden återgår till Överförmyndare i samverkan i enlighet 
med gällande lagstiftning. 
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Au § 40 Dnr KS2019/0537 
 
Säters kommuns svar på Överenskommelse om samverkansregler 
för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsin-
dustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar: 
Säters kommun antar Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt fi-
nansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och 
laboratorietekniska industrin.  
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Den 13 december 2019 beslutade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att god-
känna överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-
och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietek-
niska industrin. SKR rekommenderar kommuner och regioner att för sin del anta 
överenskommelsen. 
 
Samverkansreglerna har funnits länge och dem reviderades senast för sex år sedan. 
Nu behöver de moderniseras och uppdateras till dagens kontext. Kunskapen om 
Samverkansregler behöver förbättras i hälso- och sjukvården för att öka förståelsen 
för vikten av samverkan med industrin och om de yttre ramarna för den. SKR före-
slår inte några större förändringar utan mer om att förtydliga och förenkla samver-
kanreglerna för att göra dem mer kommunicerbara.  
 
Samverkansreglerna består av två delar: en policy med bärande principer och regler 
av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. Som stöd för samverkan 
finns även en bilaga med specificerade samverkanssituationer. Både överenskommel-
sen och bilagan är styrande för samverkan. 
 
Säters kommun är positiv till samverkansreglerna. Samverkansreglerna riktar sig till 
den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och industrin och berör Socialför-
valtningens verksamheter och då främst hemsjukvård samt samverkan med leveran-
törer av bland annat välfärdsteknik.   
 
Kunskap om samverkansreglerna och en klok tillämpning av dem är grunden för en 
förtroendefull samverkan. Reglerna skapar transparens samt ger tydlighet i roller och 
ansvar för alla inblandade parter i samverkan.   
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Au § 41 Dnr KS2020/ 
 
Beredskapsplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd beslutar hänskjuta beslu-
tet till kommande Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Förvaltningen har upprättat beredskapsplanen som innehåller och beskriver de områ-
den som ska finnas i en handlingsplan för extraordinära händelser, såsom mål och 
inriktning, ledning och information och prioriterade områden för kommunstyrelsens 
verksamhet  
 
Förutom kommunens övergripande beredskapsplan för extraordinära händelser ska 
varje nämnd upprätta en egen plan för att kunna hantera och leda kriser inom det 
egna ansvarsområdet. Beredskapsplanen ska innehålla mål och inriktning vid en ex-
traordinär händelse samt beskriva hur ledning och information ska hanteras. Den ska 
även ange de verksamheter som ska prioriteras och upprätthållas och fortgå under 
extraordinära händelser och andra kriser.  
 
Utgångspunkterna för kommunernas krishanteringsarbete och skydd mot olyckor 
regleras i Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära 
händelser i fredstid och vid höjd beredskap, som trädde i kraft 2006-09-01, Lagen om 
skydd mot olyckor som trädde i kraft 2004-01-01 samt i överenskommelsen mellan 
Staten och (dåvarande) Kommunförbundet 2004-06-17 som reglerar kommunernas 
uppgifter och ersättning. I planen framgår att den nämnd/förvaltning och personal 
som i normalfall ansvarar för en viss verksamhet också ansvarar för denna i en svår 
påfrestning mot samhället. Detta innebär krav på förberedelser, bl.a. planering och 
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Au § 42 Dnr KS2020/ 
 
Tjänsteperson i beredskap TIB  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta inrätta  
funktionen tjänsteman i beredskap (TiB).  
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning   
TiB funktion finns i alla statliga myndigheter, landsting, större företag och i allt fler 
kommuner.  
Myndigheterna förväntar också sig att kommunen ska ha en tillförlitlig kontaktväg till 
kommunledningen för krissamverkan dygnet runt. Det framförs ofta av andra  
myndigheter (t.ex. länsstyrelse, polis och landsting) att det är otydligt vem de ska 
vända sig till, när de vill nå kommunen på ledningsnivå i synnerhet utanför  
kontorstid, vilket kan leda till att erforderliga kontakter inte tas i tid. 
 
Tjänsteman i beredskap är till för allvarliga störningar och kriser och ska inte  
förväxlas med en kundtjänst eller pressjour. Händelser av mindre allvarlig karaktär 
ska hanteras av den ordinarie linjeorganisationen. 
 
Allmänheten ska oförändrat vid olyckor, allvarliga händelser och kriser kontakta  
nödnumret 112. TiB i Säters kommun ska bestå av 8-12 tjänstemän som har  
beredskap dygnet runt veckovis i ett rullande schema. 
 
TiB är kommunens "larmmottagare" och ska starta upp krisledningsorganisationen 
eller stödja den kommunala verksamheten när så behövs. Händelser av mindre  
allvarlig karaktär ska hanteras av den ordinarie organisationen, men TiB kan svara  
för samordningsuppgifter 
och information till kommunledning och andra berörda myndigheter.  
 
Ärendet har diskuterats i kommunledningsgruppen som ställt sig positiv till införande 
av TiB. Om de kommunala bolagen ska delta får de ta ställning till i samråd med 
kommundirektören. 
 
TiB:s uppdrag 
• Ta emot larm eller information om allvarlig händelse som har, eller kan ha  

påverkan på̊ den kommunala verksamheten, personalen eller kommunala  
anläggningar eller i övrigt inom kommunens geografiska område. 

• Göra en första bedömning om händelsens omfattning och möjliga  
konsekvenser och avgöra vem som skall informeras samt beroende på  
händelsens art vidta åtgärder. 

• Kontakta kommundirektör för info/råd/beslut om att larma (krislednings) 
organisationen eller valda delar av denna om händelsen är begränsad. 
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Au § 42  forts 

 
• Starta och helt, delvis eller initialt utöva central krisledning i kommunen, till 

dess kommunens krisledningsstab är samlad. Detta innebär t ex att samverka 
med andra krisaktörer, fatta erforderliga beslut samt att företräda kommunen i 
olika sammanhang. 

• Samverka internt med bland annat räddningstjänst, teknisk beredskap, socialbe-
redskap (POSOM) och med kommunala bolag. 

• Samverka externt med eller stödja andra aktörer vid kris såsom t.ex. polis, 
landsting, länsstyrelse eller grannkommuner. 

• Kunna ta initiativ till aktivering av POSOM. 
• Hålla kommunledningen informerad om krigshändelser. 
• Starta informationsinsatser vid händelser där så behövs. 
• Dokumentera händelser och åtgärder. 

 
Tjänstgöringen 
• TiB upprätthåller funktionen från valfri plats. Vid behov ska TiB kunna vara på 

plats i kommunen inom 2 timmar. 
• TiB tjänstgör normalt en vecka i taget. Byte sker onsdagar kl 9.00. Vid över-

lämning lämnas TiBs telefon, Rakel över personligen. Notering om byte note-
ras i WIS. 

• TiB tjänstgör dygnet runt men under ordinarie arbetstid ingår uppdraget i ordi-
narie tjänstgöring. 

• Rapportering av händelser/åtgärder sker i WIS. 
• Särskild utbildning för TiB anordnas, samt särskilda instruktioner och checklis-

tor finns för stöd till TiB 
 
Planeringen är att förvaltningarna (utom Kulturförvaltningen) bidrar med 2-3 medar-
betare som ingår i TiB organisationen. Förvaltningschef ingår alltid som en av dessa 
och ansvarar för att förvaltningen fyller sin del av organisationen. 
 
Kostnaderna belastar respektive förvaltning. 
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Au § 43 Dnr KS2020/0115 
 
Yttrande över granskning av planering av framtida fastighetsstruk-
turer 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta bifogat yttrandet 
som sitt eget. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna i Säters kommun och lekmannarevisionen i Säterbo-
städer AB har genomfört en översiktligt granska kommunens planering av framtida 
fastighetsstruktur. Syftet med granskningen var att bedöma om det finns en gemen-
sam strategi för fastighetsstrukturen i kommunen och det kommunala bostadsbola-
get.  
 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att 

• lösa problemen med skuldsättning och egenfinansiering som en ökad nypro-
duktion av bostäder och verksamhetslokaler kommer att medföra. 

• överväga att revidera de ekonomiska målen för Säterbostäder AB. 
 
Revisionen begär yttrande över rapporten senast 2020-06-30 
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Au § 44 Dnr KS2019/0543 
 
Bekräftelse av beslut om borgen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå  
kommunfullmäktige besluta  

1. Säters kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 19 maj 
2003 (”Borgensförbindelsen”), vari Säters kommun åtagit sig solidariskt  
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Säters kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i  
förhållande till Kommuninvest borgenärer och blivande borgenärer. 

2. Säters kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Säters kommun 
den 13 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlem-
mar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 
alltjämt gäller. 

3. Säters kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Säters kommun 
den 13 juni 2011, vari Säters kommuns ansvar för Kommuninvests motparts-
exponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller 

4. Utse Mats Nilsson och Marita Skog att för Säters kommuns räkning under-
teckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun blev 2003 medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening. Före-
ningen har ett helägt dotterbolag, Kommuninvest i Sverige AB som bedriver upplå-
nings- och utlåningsverksamhet. För att Kommuninvest i sin upplåning skall få bästa 
möjliga kreditvillkor har samtliga medlemmar tecknat en solidarisk borgen att som 
för egen skuld ansvara för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Till den solidariska 
borgen är kopplat ett regressavtal och ett garantiavtal.  Regressavtalet beskriver med-
lemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren ser ut om krav på betalning framförs 
och garantiavtalet beskriver medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsex-
poneringar avseende derivat. 
 
Säters kommuns borgensåtagande tecknades 19 maj 2003. Då det gått 10 år sedan 
borgensåtagandet förlängdes 2013 är det dags att bekräfta att den alltjämt gäller. 
 
För att uppnå en enhetlighet i kommunernas åtagande har Kommuninvest tagit fram 
en skrivning för det beslut som Kommunfullmäktige skall ta. Utöver beslutsprotokoll 
skall även ett särskilt formulär undertecknas av två bemyndigade företrädare för 
kommunen. 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 26  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 45 Dnr KS2020/0130 
 
Upptagande av nytt lån 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet utgår. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Information lämnades om att slå samman upphandling av nytt lån på 50 mkr med 
omsättning av tidigare lån på 30 mkr per 2020-05-05 och göra en sammanslagen  
upphandling på 80 mkr. Ärendet att upphandla lånet på 80 mkr hänskjutes till  
Kommunstyrelsen 2020-04-07 och ärendet för lånebeslut hänskjuts till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-21. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 46 Dnr KS2020/0077 
 
Årsredovisning 2019, Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå  
kommunfullmäktige att besluta att fastställa 2019 års årsredovisning.  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning Säters kommun för 2019. 
 
Kommunerna är enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
kap. 4-12 skyldiga att upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska bestå av re-
sultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftsredovisning, investerings-
redovisning och förvaltningsberättelse för både koncern och kommun. 
 
Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2019 av kommunens förvalt-
ning och en helägd bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters 
kommuns Fastighets AB samt Säterbostäder Bladet AB. 
 
 
Koncernens resultat 
Koncernens resultat för 2019 blev + 19,7 mkr (2018 + 14,5 mkr). Koncernbolagen 
redovisar ett resultat på + 8,5 mkr (2018 +9,1 mkr) och kommunen ett resultat på 
+11,2 mkr (2018 +5,4 mkr). 
 
 
Bilaga:  
Årsredovisning 2019 
Verksamheternas bokslut och övrig information 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 47 Dnr KS2020/0073 
 
Verksamhetsberättelse 2019, gemensamma nämnden för upphand-
lingssamverkan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå  
kommunfullmäktige att besluta att godkänna verksamhetsberättelse 2019 för den  
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan och ge ansvarsfrihet. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2019 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för upphandlingssam-
verkan 2019. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,5 mkr som 
återbetalas till medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för gemensamma nämnden upphandlingssamverkan. 
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Au § 48 Dnr KS2020/0095 
 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för hjälpmedelsnämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige att besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för hjälpmedels-
nämnden och ge ansvarsfrihet. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för hjälpmedelsnämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för hjälpmedelsnämnden 2019. Utfallet för verk-
samheten uppgick till ett överskott på +3,4 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 § 49 Dnr KS2020/0069 
 
Verksamhetsberättelse 2019, gemensamma nämnden för alkohol, to-
bak och receptfria läkemedel 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfull-
mäktige att besluta att godkänna verksamhetsberättelse 2019 för den gemensamma 
nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel och ge ansvarsfrihet. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2019 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och re-
ceptfria läkemedel. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 2019. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,6 
mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för gemensamma nämnden alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 50 Dnr KS2020/0109 
 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfull-
mäktige att besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språk-
tolknämnden och ge ansvarsfrihet. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för språktolknämnden 2019. Utfallet för verksam-
heten uppgick till ett överskott på +0,4 mkr som återbetalas till medlemskommu-
nerna.  
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Au § 51 Dnr KS2020/0131 
 
Årsredovisning 2019 för Säters kommuns mindre stiftelser 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa  
upprättat förslag till årsredovisning med förvaltningsberättelse, sammanfattning av 
tillgångar och skulder. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Säters kommuns små stiftelser. 
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Au § 52 Dnr KS2020/0132 
 
Årsredovisning 2019 för Säters kommuns sociala stiftelse 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa  
upprättat förslag till årsredovisning med förvaltningsberättelse, sammanfattning av 
tillgångar och skulder. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Säters kommuns sociala stiftelse. 
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Au § 53 DnrKS2019/0396 
 
Avtal Folkets Hus 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
- godkänna förslag till avtalet Folkets Hus med tillägg som kommundirektör fått i  
uppdrag att sammanställa 
- kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att omförhandla avtalet med Folkets 
Hus 
 
__________ 
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Au § 54 Dnr KS2020/0129 
 
Revidering av kommunstyrelsens Nämndsplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa  
reviderad Nämndsplan för kommunstyrelsen. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till revidering nämndplan för kommunstyrelsen 2020-2023 har genomförts av 
förvaltningen. 
 
I nämndplanen förtydligas de ansvarsområden och uppdrag som kommunfullmäktige 
överlämnat till nämnder genom reglementet.  
 
Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur nämnden 
avser att ta sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska ramar. Förutom 
detta ska nämnderna ange vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för lagar, 
förordningar och kommunens egna styrdokument.  
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Au § 55 
 
 
Inbjudan till kurser och konferenser 
 
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser tiden 2020-02-01—2020-03-10. 
 
 

F-KS2020/0227 Till samtliga förtroendevalda och chefer för förvaltningar och bolag: Kommunutred-
nings slutbetänkande 

 
F-KS2020/0201 Dags att anmäla sig till SKRs Budgetdagen 2020! 
 
F-KS2020/0153 "Skolskjutskurser" den 17- 18 mars 2020 Stockholm 
 

 
Länsstyrelsen kommer till Säters kommun med en utbildningsdag i PBL och Kultur-
värden, fredagen 8 maj kl. 9-15. Se bifogat program. 
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