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Kf § 1 Nytt medborgarförslag om belysning vid 
återvinningen bredvid skolan i Gustafs 
KS2021/0371 

Beslut 
Skriv text här. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att det saknas belysning vid sophanteringen bredvis skolan i 
Gustafs lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-28 av Gun Rusten, 
Gustafs. 

Medborgarens förslag 
”Jag vill att kommunen skall se till att det finns belysning.” 
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Kf § 2 Nya motioner/medborgarförslag 
Ange diarienummer 

Beslut 
Skriv text här. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Skriv text här. 
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Kf § 3 Redovisning av obesvarade motioner 
KS2021/0361 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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 boendeformen trygghetsboende för äldre (70+). Dnr KS2021/0192 

Motionen är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-29.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-18 remittera motionen till 
socialnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit senast 31 oktober 2021. 

Motion om boendeformen anpassat boende för äldre (55+). Dnr KS2021/0191 

Motionen är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-29.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-05-18 remittera motionen till 
motionen till Säterbostäder AB och kommundirektören för yttrande. Yttrandet ska ha 
inkommit senast 31 oktober 2021. 
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Kf § 4 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
KS2021/0362 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen samt 
att medborgarförslagen ligger kvar för beredning 

__________ 

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 en aktivitetslokal. Dnr KS2020/0426 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-25. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-23 att remittera 
medborgarförslag om en aktivitetslokal till socialnämnden för yttrande. Yttrandet skall 
ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2021-10.31. 

Medborgarförslag om ett nytt hopptorn.  Dnr KS2021/0178 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-17. 
Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta medborgarförslag till kommunstyrelsen för 
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera medborgarförslag 
om nytt hopptorn till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha 
inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 

Medborgarförslag om ombyggnad av elljustunneln under Fogdegatan. Dnr 
KS2021/0220. 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-17. 
Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta medborgarförslag till kommunstyrelsen för 
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera medborgarförslaget 
om ombyggnad av elljustunneln under Fogdegatan till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-01-31. 
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Kf § 5 Information från revisionen 
Ange diarienummer 

Beslut 
Skriv text här. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Skriv text här. 
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Kf § 6 Revisionsrapport – Granskning av 
grundskolans måluppfyllelse 
KS2021/0269 

Yttrande har inkommit från barn- och utbildningsnämnden. 

Granskningsrapporten 
”KPMG har på uppdrag av Säter kommuns revisorer översiktligt redovisat 
kunskapsresultaten i grundskolan och utveckling av desamma under de senaste åren. 
Granskningen syftar även till att bedöma om barn- och utbildningsnämndens styrning 
är tillfredsställande för att eleverna i grundskolan ska nå målen för utbildningen. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december 2016 om en ny 
resursfördelningsmodell. Modellen beaktar tre variabler varav volym är den viktigaste 
och omfattar 75 procent av resurserna. Rektorerna tycker att det är oklart vad 
resursfördelningen grundar sig på. Det framgår att flera andra faktorer än de som 
anges i nämndens beslutade modell påverkar tilldelningen. 

Elevhälsan i Säters kommun är primärt centralt organiserad under en elevhälsochef. 
På den centrala enheten är kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, en psykolog på 
halvtid och en pedagog med uppdrag att motverka skolfrånvaro anställda. 
Speciallärare är anställda direkt under rektor på skolenheterna. Elevhälsan ska främst 
arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men det är en bit dit, menar elevhälsan. 

I intervjuer framgår sammanfattningsvis att elever i behov av särskilt stöd får det, men 
att det kan brista i omfattning. Det gäller inte minst specialpedagogisk insats. En 
elevgrupp som särskilt nämns är elever med utländsk bakgrund. För denna elevgrupp 
gäller också att studiehandledning på modersmål inte alltid kan erbjudas efter behov. 

Lärarna anger att de kontinuerligt följer upp elevernas kunskapsutveckling och 
dokumenterar densamma i det digitala systemet Unikum. Rektorerna menar att 
kvalitetsarbetet har förändrats i takt med byte på skolchefsposten. Kvalitetsrapporter 
skrivs årligen på varje skolenhet. Strukturen är i stort densamma och utgår från 
skolans uppdrag i läroplanen, till exempel normer och värden, trygghet och studiero 
samt kunskap, utveckling och lärande. På huvudmannanivå görs uppföljningen mot 
målen i det digitala verktyget Hypergene. Nämndens mål, att alla elever ska uppnå 
målen för utbildningen, bryts ner till verksamhetsmål på förvaltningsnivå och till 
aktiviteter på enhetsnivå. 
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Kf §  forts 

Intervjuade rektorer menar att styrningen från nämnden är otydlig. Vad vill nämnden 
med grundskolan i Säter? Vilken är visionen? Dialogen upplevs bristfällig och 
rektorerna upplever inte att nämnden har tillit till dem. Även nämndens presidium 
lyfter upp frågan om styrning och ledning. En ledamot tar särskilt upp frågan om 
ledningens betydelse för elevernas måluppfyllelse. 

Utifrån granskningens syfte är vår bedömning att barn- och utbildningsnämndens 
styrning inte är fullt tillfredsställande för att eleverna i grundskolan ska nå målen för 
utbildningen. 

Revisorerna har tagit del Skolinspektionens skolenkät för Säters kommun våren 2021, 
som offentliggjordes efter genomförd granskning. Vi konstaterar att även om 
resultatet av enkäten inte påverkar vår bedömning av barn- och utbildningsnämndens 
ansvar för elevernas kunskapsutveckling är det glädjande att elevernas i årskurs fem 
bild av skolan är betydlig mer positiv och i inom flera områden även mer positiv än 
genomsnittet i enkätomgången. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi därför att barn- och 
utbildningsnämnden 

• att säkerställa att resursfördelningen ger skolenheterna förutsättningar att bedriva 
en verksamhet där elevers olika förutsättningar och behov beaktas och där elever 
kan utvecklas så långt som möjligt och får det stöd som de har rätt till. (1 kap. 4 § 
2 st. SkolL) Beslut om resursfördelning ska fattas av nämnden enligt reglemente. 

• att tillse att studiehandledning erbjuds och genomförs i enlighet med lag och 
förordning. (5 kap. 4 § skolförordningen) 

• att säkerställa att elevhälsan har förutsättningar att främst arbeta hälsofrämjande 
och förebyggande. (2 kap. 25 § SkolL). Det gäller flera insatser, men särskilt den 
psykologiska insatsen. 

• att, i det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt och kontinuerligt följa upp 
förutsättningar för hög måluppfyllelse samt i övrigt årligen besluta om uppföljning 
av prioriterade områden. (SKOLFS 2012:98 avsnitt 3 punkt 2, sid. 26). Det är 
också angeläget att nämnden tillser att åtgärder vidtas om brister identifieras. I vår 
granskning kan vi se en påtaglig skillnad i måluppfyllelse efter årskurs 9 mellan 
måtten uppnått kunskapskraven i alla ämnen och behöriga till yrkesprogram. 
Detta bör analyseras utifrån flera perspektiv till exempel varför det är så och i 
vilken grad som eleverna når målen i gymnasieskolan. Ett annat område som vi 
bedömer behöver följas upp är samverkan med vårdnadshavare. 
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• att initiera ett arbete för att stärka styrkedjan från nämnd till rektor i vilket bör 
ingå att tydliggöra uppdrag och förväntningar på verksamheten, men också att 
lyfta frågan om förutsättningar för ledning av skolenhet.” 
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Kf § 7 Revisionsrapporter 
Ange diarienummer 

Beslut 
Skriv text här. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Skriv text här. 
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Kf § 8 Handlingsplan för klimatneutralitet 
KS2021/0011 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta Handlingsplan för klimatneutralitet med bilaga åtgärder för klimatneutralitet. 
Benämningen på Handlingsplanen ändras till ”Plan för klimatneutralitet.” 

2. Uppdra till kommunstyrelsen ansvara för Bilagan åtgärder för klimatneutralitet.  

__________ 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslå 2021-09-09, § 57, Kommunfullmäktige besluta 
anta förslag till Handlingsplan för klimatneutralitet med bilaga åtgärder för 
klimatneutralitet.  

Handlingsplanen är framtagen för att stödja arbetet med att eliminera kommunens 
klimatpåverkande utsläpp så fort som möjligt och senast till år 2040. Den berör alla 
sektorer och nämnder i Säters kommun. Klimatförändringarna är ett akut hot och har 
redan påverkat hela planeten med högre medeltemperaturer, extremväder, 
havshöjning och avsmältningen av polarisar och alla behöver samverka för att 
motverka detta. Planen är en del i arbetet med att uppnå kommunens strategiska 
miljömål samt klimatmålen i Agenda 2030 och de nationella miljömålen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har givit Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan som visar hur man kan uppnå målet med klimatneutralitet senast 2040 
inom de områden som kommunen har rådighet över. Förslaget till handlingsplan har 
varit skickats på remiss under våren 2021 till kommunens nämnder, Säterbostäder, de 
politiska partierna samt Företagarna i Säter och Säterbygdens LRF-avdelning. 
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Ks § 136 forts 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag består av:  

• Bilaga B Handlingsplan för klimatneutralitet 
• Bilaga C Åtgärder för klimatneutralitet 
• Bilaga D Sammanställning av yttranden 
• Bilaga E Kulturnämndens yttrande 
• Bilaga F Centerpartiet i Säters yttrande 
• Bilaga G Socialnämndens yttrande 
• Bilaga H Miljöpartiet de grönas yttrande 
• Bilaga I MBN:s yttrande 
• Bilaga J BUN:s yttrande 
• Bilaga K Kf:s beslut 
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Kf § 9 Delårsrapport per 2021-08-31 
KS2021/0360 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa delårsrapport 2021 
för Säters kommun. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lagen om kommunal redovisning kap.13, ska kommuner minst en gång under 
räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport. Delårsrapporten skall 
innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och 
resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Delårsrapporten avser i Säters 
kommun perioden januari till augusti. 
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Kf § 10 Kommunal skattesats 2022 
KS2021/0356 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen för 2022 
till 22,32, vilket är oförändrat från 2021. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunallagen 11 kap 11 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa 
skattesatsen för nästkommande år senast före november månads utgång. 
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Kf § 11 Nya prisnivåer Skönvikshallen och 
sportanläggningar 
KS2021/0047 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta nya prisnivåer för 
Skönvikshallen och övriga sportanläggningar med föreslagen ändring. 

__________ 

Förslag till beslut på sammanträde 
Göran Johansson (V) föreslår att avgiften för bad för åldern 0-6 år är som tidigare 
gratis och att avgiften för åldern 6-17 är som tidigare 25 kronor. 
Liggande förslag som redovisats på sammanträdet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt Göran Johanssons (V) förslag. 

Ärendebeskrivning 
Priserna (entréavgifter och timhyror) i kommunens sportanläggningar justerades 
senast 2017-09-01. Underhåll och förbättringar har gjorts på flera anläggningar. 
Fritidsenheten har genomfört en omvärldsbevakning sett till hur andra liknande 
anläggningar ligger prismässigt. Standardförbättringarna samt omvärldsbevakningen 
ligger som grund till förslaget på nya prisnivåer. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: 
1. Omvärldsbevakning samt förslag till nya priser Bad och gymkort med mera. 
2. Omvärldsbevakning samt förslag till nya timhyror sportanläggningar. 
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Kf § 12 Policy för representation, jubileumsgåvor, 
gåvor och avslutad anställning mm i Säters kommun 
KS2021/0332 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta ersätta Policy och riktlinjer för 
representation antagen av Kf 2015-09-21, § 160, Policy för servering av alkoholhaltiga 
drycker vid speciella tillfällen antagagen av Kf 2016-06-13, § och riktlinjer vid 
uppvaktningar, jubileumsgåvor och bemärkelsedagar antagen 2017-10-19, § 129 med 
Policy för representation, jubileumsgåvor, gåvor och avslutad av anställning mm. 

__________ 

Bakgrund och Ärendebeskrivning 
Vid tillsyn av HR-styrdokument, fann personalenheten att de tre styrdokumenten 
Policy och riktlinjer för representation och Policy för servering av alkoholhaltiga 
drycker vid speciella tillfällen och riktlinjer vid uppvaktningar, jubileumsgåvor och 
bemärkelsedagar var i behov att uppdateras.  

Personalenheten föreslår att dessa tre styrdokument med fördel kan slås ihop, 
uppdateras för att bli Policy för representation, jubileumsgåvor, gåvor och avslutad av 
anställning mm. Genom att slå ihop relaterande styrdokument som dessa tre minskas 
antal styrdokument, det förenklar styrning och uppföljning av Säters kommuns 
verksamhet.  

Större ändringar av text redovisas i punktform nedan: 

• Skatteverkets regler och belopp från 2015 har tagits bort och ersatts med ”Gåvor 
till anställda regleras genom Skatteverkets bestämmelser för förmåner”. 

Beslutsunderlag 
Förslag till Policy för representation, jubileumsgåvor, gåvor och avslutad av 
anställning mm. 
Policy och riktlinjer för representation i Säters kommun, antagen av Kf 2015-09-21 
Policy för servering av alkoholhaltiga drycker vid speciella tillfällen, antagen av 
kommunfullmäktige 2016-06-13 
Riktlinjer vid uppvaktningar, jubileumsgåvor, bemärkelsedagar mm, antagen av Kf 
2017-10-19. 
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Kf § 13 Interpellationer/frågor 
Ange diarienummer 

Beslut 
Skriv text här. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Skriv text här. 
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Kf § 14 Valärenden 
Ange diarienummer 

Beslut 
Skriv text här. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Skriv text här. 
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Kf § 15 Rapporter 
Ange diarienummer 

Beslut 
Skriv text här. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Skriv text här. 
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Kf § 16 Delgivningar 
 

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2021-10-05, 

Budgetuppföljning 2021-09-30 
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