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Au § 68 Budgetuppföljning per 30 april 2022
KS2022/0164

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att lägga april månads
budgetuppföljning till handlingarna.
____________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Resultat:
Resultatet för år 2022 prognostiseras till 11,6 mkr, vilket är ca 3 mkr högre än budget
på 8,6 mkr.
Prognos för justerat resultat för år 2022, där avkastning och tillskott från
pensionsförvaltningen samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas, beräknas uppgå
till ett överskott på 28 mkr (3,7% av skatteintäkter och generella bidrag) jämfört med
budget på 14,9 mkr (2,0%). Budgeterat tillskott från pensionsförvaltningen uppgår till
7,4 mkr för året.
Verksamheternas nettokostnader
Prognos för 2022 för verksamhetens nettokostnader är totalt 2,4 mkr lägre än budget.
Kostnaderna är 2,7 mkr högre än budgeterat men minskas med reserven för
oförutsedda kostnader på 5,1 mkr.
Vid budgetuppföljningen för april månad är det endast den sociala sektorn (-2,2 mkr)
och Räddningstjänsten Dalamitt (-0,5 mkr) som prognostiserar och ett underskott för
året medan övriga verksamheter visar en prognos till årets slut enligt budgetnivå.
Vid en jämn fördelning över året skulle 4/12 eller 33 % av budgeten varit förbrukad.
Kommunstyrelsen har förbrukat 34 % av årsbudget och ackumulerat utfall är 0,7 mkr
högre än ackumulerad budget, vilket beror på att fritids- och näringslivsenheterna har
betalat ut bidrag för helår samt inom kanslienheten finns förutbetalda kostnader
avseende partistöd, SKR, föreningar/samverkan m.m. samt att intäkter för skogen och
MSB-bidrag kommer senare under året.
Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 35% av budget och ett underskott på 0,5
mkr prognostiseras till årets slut.
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Au § 68 forts
Överförmyndare i Samverkan har en förbrukning på 74% av årsbudget genom att
fakturan för helår (594 tkr) har kostnadsförts. Prognos till årets slut enligt budgetnivå.
Upphandlingscenter GNU har en förbrukning på 34% av budget med årsprognos +/0.
Kommunrevisionen ligger i utfall på 17% av årsbudget med en prognos för helåret
enligt budget.
Barn- och utbildningsnämnden har en förbrukning på 33% av årsbudget och prognos
för helåret är 0 kr i avvikelse mot budget. Inga större avvikelser finns mot budget.
Osäkerheter som kan påverka prognosen senare under året har beaktats men bedöms i
dagsläget som för osäkra för att inkluderas i prognosen. Exempel på
osäkerhetsfaktorer: ett eventuellt mottagande från annat land, prisökningar påverkade
av omvärldsfaktorer, ökade räntekostnader och personalkostnadsökningar samt
programvalen för höstens gymnasieelever.
Socialnämnden har en förbrukning på 32% av årsbudget och prognos för helåret 2022
är ett underskott på -2,2 mkr. Individ- och familjeomsorg har ett prognosticerat
underskott på -1,5 mkr, där det är kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna
som överstiger budget. Hälso- och sjukvårdsteamet prognosticerar ett underskott på 0,8 mkr på grund av merkostnader för bemanningssjuksköterskor, sommaravtal och
inköp av antigentester. Hemtjänstens underskott på -0,9 mkr beror på förstärkning av
nattbemanning samt ökade drivmedelskostnader.
Prognos till årets slut: +/-0 för både SBN skattefinansierat och VA/Renhållning. Inga
större avvikelser finns mot budget sett till uppföljning per sista april 2022 men det
finns dock stora osäkerheter kring prisökningar påverkade av omvärldsfaktorer
(materialpriser, matpriser, transportkostnader m.m.).
Miljö- och byggnämnden lämnar en prognos på +/-0 för helåret per sista april 2022.
Kulturenheten har förbrukat 25 % av årsbudget och redovisar just nu ett överskott,
vilket är relaterat till projektmedel som kommer att realiseras i olika aktiviteter. Till
årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
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Au § 68 forts
Skatte- och statsbidragsintäkterna
Prognos: 10,7 mkr högre än budgeterat. Senaste skatteprognosen från SKR per 202204-28.
Avvikelse mot budget
Allmän kommunalskatt
Slutavräkning 2021
Skatteavräkning 2022
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
LSS-utjämning
Regleringsbidrag
Fastighetsavgift
Övriga bidrag
Total

0,0 mkr
+2,1 mkr
+4,2 mkr
+0,1 mkr
-0,2 mkr
+0,1 mkr
+2,8 mkr
+1,5 mkr
+0,1 mkr
+10,7 mkr

Finansiella intäkter och kostnader: Prognos enligt budget.
Pensionsmedelsförvaltning: Prognos: -9,0 mkr vilket är 10,2 mkr sämre än budget
p.g.a en negativ värdeförändring av pensionsmedel per april månad. Avkastningen är
budgeterad till 1,0 % eller 1,2 mkr. I budgeten för 2022 planeras en överföring av
medel från pensionsförvaltningen på 7,4 mkr.
Investeringar:
Investeringar ackumulerat per april uppgår till 12 mkr exklusive nytt särskilt boende.
Investeringar avseende nytt särskilt boende, som ligger utanför budgetram, tillkommer
på 12,5 mkr och totala ackumulerade investeringar uppgår till 24,5 mkr inklusive nytt
särskilt boende.
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 90,7 mkr. Till detta tillkommer överförda
investeringsmedel från 2021 med 31,8 mkr och total budget för året uppgår till 122,5
mkr. Det är dock svårt att nå 100% upparbetningsgrad genom att kommunen inte kan
påverka samtliga faktorer kopplat till upparbetningsgrad. En rimlig upparbetningsgrad
baserad på historiska fakta ligger kring ca 70%-80%. Prognos till årets slut har
beräknats med 75% upparbetningsgrad och beräknas uppgå ca 92 mkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

6 (29)

Protokoll

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-17

Au § 68 forts
Prognos för årets investeringar avseende nytt särskilt boende beräknas uppgå till ca
100 mkr

Beslutsunderlag
Bilaga 1: Säters kommun Budgetuppföljning april 2022
Bilaga 2: Kommunstyrelsesektorn Budgetuppföljning april 2022
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Au § 69 Verksamhetsberättelse med bokslut,
Språktolknämnden
KS2022/0165

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att godkänna verksamhetsberättelse med bokslut 2021
för Språktolknämnden.
__________

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse med bokslut 2021 för Språktolknämnden.
I verksamhetsberättelsen redogörs för Språktolknämnden 2021. Årsbokslutet för 2021
visar ett nollresultat. Verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen och
eventuella över-/underskott regleras till medlemmarna alternativt balanseras till
kommande år.
Den ekonomiska omslutningen uppgick 2021 till 34,4 miljoner kronor, vilket är en
minskning jämfört med 2020. Inkomsterna överstiger utgifterna med 1 159 287
kronor. Detta överskott föreslås återbetalas till medlemmarna.
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om
ansvarsfrihet för Språktolknämnden.

Beslutsunderlag
Bilaga: Verksamhetsberättelse med bokslut 2021 för Språktolknämnden
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Au § 70 Policy Visselblåsare
KS2022/0210

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta fastställa förslag till Policy för visselblåsning.
____________

Ärendebeskrivning
Ett förslag till policy har tagits fram för Visselblåsning. Lagen om Visselblåsning
trädde i kraft den 17 december 2021 och policyn ska förklara hur man i Säters
kommun ska hantera sina visselblåsningar. Funktionen för att kunna Visselblåsa ska
finnas på plats den 17 juli.
Syftet med policyn är att organisationens anställda och övriga intressenter ska känna
sig trygga med att rapportera missförhållanden och andra allvarliga händelser utan
rädsla för repressalier eller andra negativa konsekvenser. Syftet med policyn är också
att säkerställa att rapporterna hanteras enligt bestämda rutiner så att visselblåsaren vet
att rapporterna tas på allvar och hanteras konfidentiellt.

Bakgrund
Visselblåsarlagen (lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om
missförhållanden) började gälla den 17 december 2021. Lagen gäller vid rapportering i
ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett
allmänintresse av att de kommer fram. Extern leverantör med anledning av det. Den
nya lagen ger bland annat ett starkare skydd för den rapporterade mot repressalier, att
flera omfattas av lagen och kravet om en internrapporteringskanal har tillkommit.
Säters kommun har valt att anlita en extern leverantör som mottagande enhet för
visselblåsning.
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Au § 71 Fler i egen försörjning
KS2022/0165

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge kommundirektören i uppdrag att ta fram
åtgärder för ”ny” verksamhetsstruktur för Fler i egen försörjning med beslut till
kommunstyrelsen i november 2022.
___________

Ärendebeskrivning
Fler I Egen försörjning, FIE har funnits sedan 2016 och organisatoriskt ligger
verksamheten under kommunstyrelsesektorn men styrs av sektorchef på barn- och
utbildningssektorn och försörjningsstöd finns inom sociala sektorn.

Säters kommun har ingen arbetsmarknadsenhet i nuläget, arbetsmarknadsfrågorna delas mellan ovan nämnda tre sektorer vilket gör det otydligt.
Kommunen har utrett ämnet under längre tid, och inte än kommit till skott
med någon nämnvärd förändring. Det finns några förslag men fortfarande är
det både kostsamt och inte helt i samklang till det som det ska bli, en väg in!
Enklast organisatoriskt är att göra en ny enhet, en arbetsmarknadsenhet där
den röda tråden finns från början till slut.
Men utmaningen är att behålla befintlig organisation men minska otydligheten.
Många chefer och medarbetare i Säters kommun har gått en utbildning ”Att
leda samverkan”. Den utbildningen ger ett förhållningsätt och verktyg till hur
kommunen kan arbeta med komplexa samhällsutmaningar. Fler i egen
försörjning är en sådan komplex fråga. Nu ska teori praktiseras i verkligheten.
Utgångspunkten bygger på att designa ett team som består av olika
kompetenser som tillsammans bidrar till att ta fram ett koncept ”en väg in”
som leder individer till egen försörjning.
Det gäller att vara innovativ och hitta lösningar tillsammans.
För att få tydlighet i ledning behöver det tillsättas en chef, samverkanschef som
arbetar lösningsfokuserat i samverkan och synliggör den palett av åtgärder som
finns för de olika individerna som ska motiveras till egen försörjning.
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Au § 71 forts

Chefen för den ”nya” enheten ska vara både strategisk och operativ med
mandat att avropa berörd kompentens från såväl barn- och utbildning som
från sociala sektorn, näringsliv med flera.
Uppdrag
•

•
•
•
•

Att bygga ett team som kan arbeta fram en tydlig och transparent arbetsprocess
för det ”nya uppdraget” som inkluderar olika kompetenser, arbetssätt, palett med
olika åtgärder, lokalisering, budget mm.
Att ta fram underlag till annons för att rekrytera en samverkanschef.
En extern processledare leder teamet till verkställighet
Tid juni 2022-oktober 2022
November återkoppling till KS

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-27 att:
1. Uppdraget Egen försörjning organiseras direkt under kommunstyrelsen
2. Förvaltningschefen i Barn och ungdomsnämnden (BUN) leder uppdraget.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medel motsvarande 1.700
tkr tillförs kommunstyrelsen. Av detta ska barn och utbildningsnämnden bidra med
1.000 tkr och socialnämnden med 700 tkr.
Ingen större utvärdering har gjorts av det gemensamma arbetet som pågått i fyra år.
Vid presidiemötet mellan barn- och utbildning och sociala sektorn den 26 november
2019 beslutades att ge sektorcheferna för barn- och utbildningssektorn och sociala
sektorn i uppdrag att genomföra en genomlysning av FIE. Syftet med genomlysningen
är att undersöka om det finns behov av att utveckla vissa arbetsprocesser inom FIE,
om ledning/styrning behöver förtydligas samt att se över de strukturer som finns för
vilka ärenden respektive arbetsprocess ska arbeta med.
En rapport 1 2021-01-20, togs fram. Rapportens slutsats visar på bristen på
samordning och avsaknaden av tydlighet i organisationen vilket leder till att det saknas
en ”röd tråd” för målgrupperna.
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Au § 71 forts

Datum för återrapportering
Återkoppling till kommunstyrelsen i november 2022.

Beslutsunderlag
2021-01-20 Rapport Genomlysning FIE-verksamheten och närliggande verksamheter.
2022-05-10 Fler i egen försörjning.
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Au § 72 Patientavgifter för hjälpmedel
KS2022/0191

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige beslutar att
1. Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt införande av
gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas kommuner med
ett kostnadstak på 1 150 kr per tolvmånadersperiod, enligt bilaga
Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna.
2. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-01.
3. Beslutet gäller under förutsättning att länets kommuner fattar likalydande beslut.
___________

Ärendebeskrivning
Den gemensamma nämnden för hjälpmedel i Dalarna beslutade vid sammanträde den
10 mars 2022 att rekommendera Region Dalarnas och Dalarnas kommuner att besluta
om gemensamma hjälpmedelsavgifter enligt följande:
4. Samma avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel samt införande av
gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas kommuner med
ett kostnadstak på 1 150 kr per tolvmånadersperiod, enligt bilaga
Rekommendation för patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna.
5. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-01.

Bakgrund
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna har Dalarnas Hjälpmedelscenter
genomfört en översyn av patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de
hjälpmedel som hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och
Syn Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda högkostnadsskydd
för hjälpmedel.
I Dalarna får hjälpmedelsanvändare betala olika former av avgifter för lån av det
behövda hjälpmedlet. Det gäller oavsett om förskrivaren finns inom regionens eller
kommunernas hälso- och sjukvård.
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Au § 73 Brandskyddspolicy
KS2022/0050

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta fastställa Brandskyddspolicy för Säters kommun.
__________

Ärendebeskrivning
Det förebyggande brandskyddsarbetet i Säters kommun bedrivs som ett systematiskt
brandskyddsarbete (SBA) i enlighet med vad som krävs enligt Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO).
En brandskyddspolicy har upprättats som fastställer Säters kommuns inriktning och
övergripande mål för det systematiska brandskyddsarbetet.
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Au § 74 Rapport ej verkställda beslut kvartal 1 2022
KS2022/0226

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta godkänna rapporten.
__________

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 1
2022. översänder den till kommunfullmäktige.
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en
rapport över ej verkställda beslut kvartal 1 2022. Förvaltningen har även rapporterat
de beslut som verk-ställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda.

Ej verkställda beslut
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO. Det
gäller 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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Au § 75 Remiss – regional strategi för att förebygga
och bekämpa mäns våld mot kvinnor
KS2022/0152

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom
den regionala strategin.
__________

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Dalarna önskar remissvar utifrån följande frågeställningar:
Beskriv hur din organisation kan använda strategin i ert arbete kring mäns våld
mot kvinnor
Den regionala strategin ska utgöra grund för kommunen att, i samverkan med berörda
aktörer och civilsamhället, utforma en lokal överenskommelse med syfte att förebygga
och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den lokala överenskommelsen ska leda till att
de samverkande aktörernas roller och uppdrag tydliggörs och att arbetet mot mäns
våld mot kvinnor blir långsiktigt och hållbart i kommunen.
Kan din organisation stå bakom den regionala strategin?
Säters kommun ställer sig bakom den regionala strategin

Bakgrund
Länsstyrelsen i Dalarnas län, Region Dalarna, Polisområde Dalarna, Åklagarkammaren
i Falun och länets kommuner har tagit fram en länsövergripande strategi för arbetet
mot mäns våld mot kvinnor. Syftet med strategin är att främja samverkan mellan
länets berörda aktörer och peka ut gemensamma målsättningar för det regionala
arbetet mot mäns våld mot kvinnor.
I framtagandet av strategins regionala mål har den tillsatta arbetsgruppen dels utgått
från regeringens nationella strategi, dels från regionala behov och förutsättningar.
Ideella föreningar har deltagit i arbetet genom Länsgruppen mot Mäns våld mot
kvinnor som är en regional samverkansgrupp inom området.
Länsstyrelsen önskar svar senast 27 maj, men efter ansökan om anstånd förlängs
svarstiden till den 1 juni.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-17

Au § 76 Länsgemensam strategi med målbild och
färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030
KS2022/0207

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige beslutar anta den länsgemensamma strategin med målbild och
färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030.
__________

Ärendebeskrivning
Välfärdsrådet rekommenderar länets kommuner och Regionen att anta länsgemensam
strategi med målbild och färdplan för god och nära vård i Dalarna 2022-2030.
En länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region Dalarna och
Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, delmål och färdplan och utgör
ett styrdokument för att stödja samverkan på den lokala och regionala nivån i
omställningen till en god och nära vård i Dalarna. Strategin utgör vidare en grund för
det lokala arbetet med framtagande av lokala planer för god och nära vård.
Strategins giltighetstid löper 2022-07-01 till och med 2030-01-01.
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Au § 77 Arkhyttans Bystuga – ansökan om bidrag till
lokal beredskap
KS2022/0166

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till kommundirektören att ta
kontakt med föreningen i syfte att utreda om de kan leda ett projekt som
spänner över hela kommunen.
___________
Ärendebeskrivning
Arkhyttans bystuga har 2022-04-08 inkommit med en ansökan om bidrag till ett
projekt om lokal beredskap i Arkhyttan. Pengarna ska gå till finansiering av
gästföreläsare, utbildningsmoment, fika, mat och en projekttjänst (60 timmar) för
sammanställning av det material som tas fram i projektet
Preliminär budget:
2 gästföreläsare a 5000 kr
Fika vid 10 träffar a 500 kar
Lunch 3 tillfällen a 1500 kr
Inköp material
Projekttjänst: 60 h a 300 kr/h
Totalt

10 000 kr
5 000 kr
4 500 kr
5 000 kr
18 000 kr
42 500 kr

Bakgrund
Arkhyttans Bystuga vill på lokal nivå förbättra beredskapen i händelse av en kris. De
lyfter scenarier som extrem torka med vattenbrist som följd, skogsbränder, långvariga
strömavbrott, störningar i försörjningskedjor av livsmedel eller olja, sabotage av
viktiga samhällsfunktioner eller pandemier.
Lokal beredskap kan innebära att byn i en krissituation har kapacitet för att exempelvis
utföra enklare vård och omsorg. Det kan handla om att med kort varsel ordna fram
dricksvatten, skydd och mat för människor och djur.
Arbetet med att bygga lokal beredskap startar genom en studiecirkel som fokuserar på
olika delar vid varje träff. Målet med träffarna kommer bland annat vara:
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Au § 77 forts
•
•
•
•
•
•
•

Diskussion av möjliga krisscenarion och vad dessa kan leda till
Kartläggning av lokala resurser (vattenbrunnar, pumpar, sjukvårdskompetens,
elverk, traktorer, vattentankar, samlingslokaler).
Kartlägga beredskap och behov för jordbruk, gårdar med djurhållning samt övriga
verksamheter på orten.
Kartlägga sårbarheter. Var bor det gamla och sjuka personer? Vilka klarar inte av
ett långvarigt elavbrott?
Undersöka beredskapen på hushållsnivå. Behöver denna stärkas? Kan vi göra det
gemensamt?
Diskutera kommunikationskanaler och ansvarsfördelning.
Informera oss om vad vi kan förvänta oss av kommunen och övriga
myndigheteter.

Beslutsunderlag
Inkommen ansökan
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Au § 78 Medborgarförslag om en discgolfbana
KS2022/0075

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med fritidsenheten lämna yttrande.
Yttrandet skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast 12 september 2022.
__________

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att göra en discgolfbana (frisbeegolf) på kommunens mark
kring Mora By IP lämnadess in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-28 av
Johan Eliasson, Gustafs.

Medborgarens förslag
”Vi är några stycken som vill undersöka om att få göra en discgolfbana (frisbeegolf) på
kommunens mark kring Mora By IP. Området kring IP är jättebra för ändamålet då
det ej behövs stora ingrepp på naturen då det redan är gallrat i skogen där.”
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Au § 79 Medborgarförslag om kalhyggesfritt på
kommunens skogsmark
KS2022/0106

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande samt uppdra till kommundirektören bereda
medborgarförslaget. Yttrandet skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast 12
september 2022.
__________

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om kalhyggesfritt på kommunens skogsmark lämnades in till
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-28 av Bo Floresjö, Åke Persson och Mats
Hutter.

Medborgarens förslag
”Kommunen övergår till kalhyggesfria metoder, dvs ett kontinuitetsskogsbruk vilket
innebär att
•
•
•

Justerandes sign

Utbilda tjänstemän såväl som politiker i kommunen om kalhyggesfria metoderSe över skogsbruksplanen och planera för ett införande av kalhyggesria metoder.
Tätortsnära områden om exempelvis Åsen prioriteras.
Kommunen vid upphandling av entreprenörer ställer tydliga krav på kunskap och
förmåga att tillämpa kalhyggesfria metoder.”
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Au § 80 Motion om att se över tillgängligheten och
trafiksäkerheten vid busshållsplatserna för linje 60
KS2022/0140

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till
kommunstyrelsen senast 12 september 2022.
__________

Ärendebeskrivning
En motion om att se över tillgänglighet och trafiksäkerhet vid busshållsplatserna för
linje 60 lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde av Roger Siljeholm (M).

Motionärens förslag
”Att kommunen ökar säkerheten och tillgängligheten för stadsbussen linje 60a
hållplatser med låg säkerhet och tillgänglighet i Säter.”
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Au § 81 Motion om konstväggar
KS2022/0102

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till
samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden i samråd med fritidsenheten för
yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast 12 september 2022.
___________

Ärendebeskrivning
En motion om konstvägg i Säter lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av
Lena Stigsdotter (V).

Motionärens förslag
”Att Säters kommun ordnar konstväggar som är öppna för alla på lämpliga platser i
centralorten i kommunen.”
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Au § 82 Motion om hyggesfritt skogsbruk
KS2022/0101

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till kommundirektören bereda
motionen. Yttrandet skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast 12 september
2022.
__________

Ärendebeskrivning
En motion om hyggesfritt skogsbruk lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde
av Lena Stigsdotter (V).

Motionärens förslag
•
•

Justerandes sign

”Att Säters kommun går från kalhyggesbruk till hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk
t ex Lübeckmodellen.
Att Säters kommun utreder möjligheterna att återställa våtmarker och pluggar igen
skogsdiken i kommunens skogsbestånd.”
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Au § 83 Kalendarium 2023
KS2022/0222

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa förslag
till kalendarium för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott för 2023.
__________

Ärendebeskrivning
Sektorn har för 2023 tagit fram förslag till datum och tider för sammanträdesdagar för
kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022.
I kalendariet fastställs även dagar för ärendeberedningar, samrådsgruppen samt
ägardialog tillsammans med Säterbostäder AB.
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Au § 84 Miljöbokslut
KS2022/0227

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta godkänna miljöbokslut för 2021.
___________

Ärendebeskrivning
Miljöbokslutet ska ses som ett komplement till kommunens årsredovisning där årets
händelser inom miljöområdet tas upp. Arbetet med miljöfrågor i Säters kommun ska
bygga på de strategiska målen för kommunen och de interna styrdokumenten.
Exempel på detta är Miljöpolicy, Plan för klimat neutralitet, Fordonsstrategi och
Avfallsplan. Som grund för miljöarbetet finns dels de nationella miljömålen med sina
16 miljökvalitetsmål och dels de regionala miljömålen som är en följd av de nationella
målen. Dalarnas miljömål tas fram av Länsstyrelsen och de nuvarande målen har en
åtgärdsplan som sträcker sig från 2018 – 2022.
Utöver ovanstående är även Agenda 2030:s del avseende ekologisk hållbarhet en viktig
grund i miljöarbetet.
I Agenda 2030 finns flera mål som behandlar ekologisk hållbarhet.
•
•
•
•
•
•
•

Rent vatten och sanitet för alla
Hållbar energi för alla
Hållbara städer och samhällen
Hållbar produktion och konsumtion
Bekämpa klimatförändringarna
Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald

Utöver miljöbokslutet så redovisas Sektorernas/enheternas mål och uppföljning inom
miljöområdet i verksamhetsberättelserna av respektive sektor på samma sätt som för
övriga mål i samband med bokslutet. Sektorernas miljömål utgår i huvudsak från
kommunens strategiska miljömål:
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Au § 84 forts
Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun
Säters kommun tar sitt ansvar för vår gemensamma framtid. De nationella och
regionala miljömålen ligger till grund för ett ansvarsfullt och strategiskt lokalt
miljöarbete.
Kommunens verksamheter ska utveckla ett förhållningssätt som innebär kloka beslut
och agerande utifrån ett miljöperspektiv. Vi ska bidra till att öka kunskap, förmåga
och motivation till ett miljö- och klimatmedvetet förhållningssätt.

Beslutsunderlag
Miljöbokslut
Utdrag ur Kolada

Delges
Samtliga nämnder samt bolag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

27 (29)

Protokoll

Datum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-05-17

Au § 85 Förskola 2 i Säter
KS2022/0223

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:
•
•

godkänna framtaget hyresavtal med bilagor samt bemyndiga
kommunstyrelsens ordförande i förening med kommundirektör teckna avtal
godkänna framtaget exploateringsavtal samt bemyndiga kommunstyrelsens
ordförande i förening med kommundirektör teckna avtal

Caroline Willfox (M) deltar ej i beslutet.
__________

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2019 om lokaliseringsutredning för förskola 2 i Säter.
Förstahandsplaceringen var på Skönvik i anslutning till Rosa huset. I och med att SBB
står som ägare av berört markområde har förhandlingar avseende hyreskontrakt
inletts.
Utöver detta har även juridiska och finansiella aspekter undersökts av externa parter
med syftet att möjliggöra ett så genomarbetat och heltäckande underlag som möjligt.

Bakgrund
Skönvik som stadsdel genomgår för närvarande en omvandling från ett omfattande
sjukhusområde till ett område med mer blandad bebyggelse, verksamhet och idrott.
Bostadsplan för Säters kommun innefattar en utveckling på Skönvik samt en plan för
att knyta ihop Skönvik med resten av staden. Även gällande fördjupad översiktsplan
för Säters tätort påvisar en betydande utveckling på det gamla ”sjukhusområdet”.
Tidigare erfarenheter från andra kommuner visar att en omvandling av ett område
kräver ett flertal insatser och investeringar. Med detta som grund har Säters kommun
fört dialog med SBB Norden AB, som är den största fastighets-/markägaren på
området, avseende olika potentiella åtgärder.
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Au § 85 forts
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-25 KS§78 att uppdra till Kommundirektören att
tillsammans med Samhällsbolaget (SBB) Norden AB arbeta fram en avsiktsförklaring
avseende förslag på följande lokalmöjligheter - Kontorsplatser för olika kommunala
verksamheter - Varmvattenbassäng - Grundskola-förskola - Plan med SBB Norden
avseende byggnation av 30 - 40 bostäder på området.
Avsiktsförklaringen godkändes på Kommunfullmäktige 2020-10-22.

Beslutsunderlag
Då ärendet befinner sig i en förhandlingssituation redovisas samtliga handlingar direkt
på sammanträdet. Förutsatt att KSau fattar beslut så kommer underlagen därefter att
vara med i kallelsen mot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Tidigare beslut som berör ärendet
Uppdrag om förskola 120 platser
Lokaliseringsutredning förskola 2
Avsiktsförklaring avseende utveckling inom främst Skönviksområdet

Delges
Barn och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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