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Ks § 1 Biblioteksplan 2019-2023 
KS2022/0004 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta Biblioteksplan 2019-2023 
för Säters kommun, med tillägget att planen gäller Säters kommuns bibliotek. 

__________ 

Yrkande: 
Planen gäller Säters kommuns bibliotek, inte Säters bibliotek. 

Ordföranden konstaterar att ledamöterna godkänner yrkandet. 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden beslutade 2019-04-11 att anta biblioteksplan för Säters kommun 
2019-2023. Fullmäktige beslutar om biblioteksplan. 

 Bakgrund 
Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska alla kommuner anta biblioteksplaner 
för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen revideras varje 
mandatperiod. Syftet med biblioteksplanen är att ge strategisk vägledning för 
biblioteksverksamheterna. Planen är skriven med fokus på bibliotekens 
användare och på omvärldsfaktorer som kan komma att påverka bibliotekets 
verksamhet och utveckling. Den ska kunna läsas och användas externt för den 
som vill förstå, använda, ställa krav på eller samarbeta med biblioteken inom 
Säters kommun. 

Beslutsunderlag 
Biblioteksplan 2019-2023. 
Säters biblioteks- och kulturplan 2016-2018 

Delges 
Kulturnämnden 
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Ks § 2 Fördelning av kommunstyrelsens 
driftbudgetram 2022 
KS2021/0459 

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta att fastställa budgetram för: 
Kommunstyrelsen  3 873 kkr 
Kommunfullmäktige     670 kkr 
Kommundirektör      1 908 kkr 
Egen Försörjning/Unga till arbete/Integration 2 091 kkr 
Total 8 542 kkr 
 
samt att delegera beslutanderätten om resterande budgetram på 58 674 kkr till 
sektorchef till KS sektorn. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-25 om reviderad budget för åren 2022 - 2024. 
Kommunstyrelsen tilldelades 67 216 kkr i driftbudgetram för år 2022. Sektorn lägger 
följande förslag till fördelning av driftbudgetramen: 

 

Förslaget innebär att kommunstyrelsen fastställer de delar som är politiska samt hur 
mycket som ska tilldelas kommunchef respektive projektet Egen försörjning/Unga till 
arbete/Integration, och sedan delegerar till sektorchefen för kommunstyrelsen att 
fördela resterande medel.  
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Ks § 3 Aktuellt från kommundirektören 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Aktuell information från kommundirektören. 

• Världsläget 
• Fortsatt pandemi - liten stab en gång i veckan,  
• Kommunledingsgrupp (KLG) 1 ggr varje månad, samt 45 minuter varje 

fredag. 
• Kommunledningsgruppens uppdrag 
• Säters utmaningar 2022 
• Skuggning 
• Chefsforum – hållpunkter 

Mats Nilsson (S) informerar om rekrytering inom Räddningstjänsten Dala Mitt. 
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Ks § 4 VA-plan 
KS2017/0340 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta den föreslagna VA- 
planen för Säters kommun och Utbyggnadsplanen för allmänt VA. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
För att uppnå en hållbar vatten- och avloppsförsörjning krävs en strategisk och 
långsiktig planering. En kommunal VA-plan ger ett stöd i kommunens planering så att 
vattenfrågorna lyfts fram på ett tydligt sätt.  

VA-planen utgår från de behov som finns idag och anger åtgärder som Säters 
kommun behöver prioritera för att skapa en hållbar VA-försörjning. VA-planen syftar 
även till att göra det enklare för enskilda fastighetsägare att planera investeringar i 
eventuella egna brunnar och avlopp. 

VA-planen följer delvis Havs- och vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-
planering. Ambitionsnivån har dock anpassats utifrån Säters kommuns primära behov, 
det vill säga att ta fram en långsiktig VA-utbyggnadsplan men också en kortsiktig 
handlingsplan för att prioritera kommunens strategiska VA-arbete. 

Planen har skickats på remiss till de politiska partierna samt till Länsstyrelsen i 
Dalarna. Vissa synpunkter har arbetats in i VA-planen. Samtliga remissynpunkter finns 
redovisade i bifogad samanställning av inkomna synpunkter.   

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 nov 2017, att ge samhällsbyggnadsnämnden och 
miljö- och byggnämnden i uppdrag att ta fram en VA-plan. Arbetet har legat nere 
under 2019 och delar av 2020 med anledning av personalbrist på  

Samhällsbyggnadssektorn i kombination med att regionala och nationella riktlinjer har 
setts över. Under 2020 har arbetet återupptagits. Föreliggande VA-plan har tagits fram 
av en arbetsgrupp med företrädare för VA-huvudman, samhällsplanering och 
miljökontor. Arbetet har skett med stöd av H2OCON Miljö- och vattenkonsult AB. 
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Ks § 4 forts 

Konsekvensbeskrivning 
VA-planen är en viktig viljeriktning för hur Säters kommun planerar för att fortsätta 
leverera hållbara vattentjänster. De aktiviteter som finns framtagna i planen kräver 
stora investeringar, både i fysiska anläggningar och i personella resurser, för att 
genomföras.  

Ett beslut om att anta VA-planen bör gå hand i hand med att nödvändiga medel 
säkras i budgetarbetet. Likväl bör en förståelse finnas för att personalbortfall, 
minskade investeringsmedel och externa myndighetsbeslut kommer att påverka 
kommunens möjlighet att uppfylla planen.  

Beslutsunderlag 
VA- plan för Säters kommun, Förutsättningar och handlingsplan, daterad 21-11-15 
Utbyggnadsplan för allmänt VA, Underlagsrapport till VA-plan, daterad 21-11-15 
Samanställning av inkomna synpunkter 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Länsstyrelsen 
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Ks § 5 Remissvar promemorian: En förbättrad 
förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och 
producenter 
KS2022/0010 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom Dala Avfalls gemensamt framtagna 
yttrande, dock undantaget möjligheten att kunna finansiera insamling genom 
avfallsavgifter.  

__________ 

Ärendebeskrivning 
Miljödepartementet har remitterat ett förslag om förändrade roller rörande insamling 
av förpackningar. Förslaget innebär i korthet att kommunerna ska ta över det 
operativa ansvaret för insamlingen från hushåll och verksamheter vars avfallshantering 
är samlokaliserad med hushåll. De vanligast förekommande förpackningsslagen – 
pappersförpackningar, plastförpackningar, ofärgade och färgade glasförpackningar 
och metallförpackningar − ska samlas in fastighetsnära. Kommunerna ska lämna över 
det insamlade förpackningsavfallet till producentansvarsorganisationerna utifrån 
organisationernas marknadsandelar per materialslag. Naturvårdsverket ska beräkna 
marknadsandelar och övervaka att fördelningen blir rättvis. 
Producentansvarsorganisationerna ska betala avgifter för att finansiera kommunernas 
och Naturvårdsverkets verksamhet. 

Sveriges kommuner och regioner, SKR, avstyrker i sitt yttrande förslaget. Avfall 
Sverige tillstyrker i sitt yttrande förslaget. Dala Avfall (Samarbete mellan Dalarnas 
renhållare) har sammanvägt de olika synpunkterna i respektive yttrande och 
gemensamt tagit fram ett yttrande utifrån Dalarnas perspektiv. 

Bakgrund 
Formen för hur förbrukade förpackningar ska hanteras har utretts på olika vis ända 
sedan producentansvaret infördes 1994. Från och med 1 jan i år avskaffades 
producentansvaret för tidningspapper, det är numera kommunernas ansvar att samla 
in och återvinna tidningspapper. Producentansvaret för förpackningar kvarstår vilket 
innebär att företag som importerar förpackade produkter, säljer förpackningar eller 
säljer förpackade produkter ska bekosta att förpackningarna tas omhand och återvinns 
på ett miljöriktigt sätt. 
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Ks § 5 forts 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1. Dala Avfalls gemensamt framtagna yttrande: redovisas på sammanträdet 

Bilaga 2. Promemoria, En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för 
kommuner och producenter. 
 
Bilaga 3. SKRs yttrande 

Bilaga 4. Avfall Sveriges yttrande 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Miljö- och byggnämnden 

Säterbostäder 
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Ks § 6 Verksamhetsinformation 
KS2022/0031 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

___________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Verksamhetsinformation från: 

• Socialnämnden 
• KPR, kommunala pensionärsrådet 
• Nya SÄBO på Prästgärdet 
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Ks § 7 Revidering av policy och tillämpningsregler 
för avgifter inom äldreomsorgen 
KS2022/0018 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar fastställa uppdaterad policy 
för avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen med föreslagen ändring samt 
att fastställa reviderade tillämpningsreglerna för avgiftssystemet inom äldre- och 
handikappomsorgen med föreslagen höjning av minimibeloppet. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
För att kunna ta ut korrekt avgift från och med 2022 har sociala sektorn reviderat 
policy och tillämpningsreglerna för avgiftssystemet inom äldre- och 
handikappomsorgen med en föreslagen höjning av minimibeloppet. Revideringen sker 
till följd av Riksdagens höjning av minimibeloppet och uppdateringen i Socialtjänstlag 
(2001:453). Sociala sektorn föreslå även att nuvarande beskrivning av avgifterna tas 
bort från policyn eftersom avgifterna även finns i tillämpningsreglerna och dessa 
regler lyfts till kommunfullmäktige varje gång det sker en förändring av en avgift. 

Minimibelopp 
Med minimibelopp menas det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av egna 
medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård. Beloppet ska täcka den enskildes normala 
levnadskostnader, enligt schabloniserade kostnadsposter. 

Bakgrund 
Riksdagen tog den 16 december 2021 beslut om höjning av minimibeloppet. Detta 
innebär att minimibeloppet för 2022 är lägst en tolftedel av 1,4044 gånger 
prisbasbeloppet för ensamstående (5653kr/månad) och lägst en tolftedel av 1,1694 
gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor (4707 
kr/månad).  

Underlag till beslut 
Policy och Tillämpnings-regler för avgifter inom äldreomsorgen 
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Ks § 8 Avtal Säterbostäder AB 
KS2021/0460 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga avtal avseende förvaltningsentreprenad mellan 
Säters kommun och Säterbostäder med 1 år till och med 2022-12-31. 

Jäv 
Göran Johansson (V) och Roger Siljeholm (M) anmäler jäv och deltar ej 
överläggningar och beslut. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Säters kommun och kommunens bostadsbolag samverkar vad gäller skötsel, underhåll 
och byggnation av de kommunala fastigheterna. Samverkan syftar till att effektivt 
kunna utnyttja de samlade kommunala resurserna så kostnadseffektivt som möjligt. 
Förhållandet mellan parterna regleras genom upprättat avtal. Inom förvaltningen 
utförs vissa tjänster i egen regi av Säterbostäder men en betydande del av 
förvaltningen utförs i nästa led av upphandlade ramavtalsleverantörer där 
Säterbostäder är samordnande part. Avtalet som initialt beslutades i 
Kommunfullmäktige 2019-10-17 är framtaget i samarbete med Projektledarbyrån. 
Punkter som parterna är överens behöver utvecklas inom ramen för gällande avtal 

• Nivå tillsyn: Under året har frågan diskuterats och avhandlats på 
kontraktsmöte  

• Nivå säkerhet: Vilka nivåer av säkerhet/larm respektive fastighet bör ha. 
Viktigt med verksamheternas behov sett till skalskydd med mera. Arbetet är 
påbörjat 

• Struktur för dialog med verksamheterna: införandet av strategiska 
fastighetsmöten där de olika parterna kan samverka för en effektivare 
fastighetsförvaltning. Initierat under 2021. 

• Struktur för fakturering: genomgång i tidigt skede inför översändandet av 
samlingsfaktura. Frågan utreds under 2022. 

• Hantering av hyresavtal: gemensamt arbeta fram bästa modell för bevakning 
och förhandling av hyresavtal som rör koncernen. System implementeras 
under 2022. 

• Upphandling: samverkan kring gemensamma upphandlingar. Frågan bevakas 
löpande på kontraktsmöten. 
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Ks § 8 forts 

Bakgrund 
I samband med inrättandet av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013 så lade man 
grunden för en effektivare lokalförsörjning avseende kommunens verksamhetslokaler. 
Dock så var tanken inte att skapa 2 parallella fastighetsförvaltningar (Säterbostäder & 
Fastighetskontoret). Fastighetskontorets skulle fungera som en beställarpart mot 
Säterbostäder som i sin roll fungerar som en entreprenör åt Säters kommun. Avtalet är 
grunden till förhållandet och åtagandena parterna emellan. Kommunfullmäktige 
beslutade 2019-10-17 KF§223 Anta förslag till avtal om förvaltningsentreprenad 
mellan Säters kommun och Säterbostäder AB. 2020-11-17 beslutade 
Kommunstyrelsen att förlänga avtalet med 1 år. 

Datum för återrapportering 
Årligen 

Beslutsunderlag 
Tidigare redovisat & beslutat förvaltningsavtal mellan Säters kommun och 
Säterbostäder AB 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Socialnämnden  
Barn och utbildningsnämnden  
Säterbostäder 
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Ks § 9 Antagande av vision för Gruvplan 
KS2021/0010 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta Vision för Gruvplan samt uppdra till 
samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en plan för genomförande, inklusive 
etappindelning, förprojektering samt budgetering. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Arbetet med Vision för Gruvplan har lett fram till en beslutshandling.  
Förstudien/Visionen är ett arbete som pågått under en längre tid där flera handlingar 
tagits fram. Under sommaren 2021 togs en remisshandling fram och arbetet har 
således varit på remiss till nämnder, utskott och råd inom Säters kommun, men också 
samråtts med allmänheten. Den slutliga beslutshandlingen som nu bereds för beslut 
inkluderar revideringar i enlighet med samrådsredogörelse samt de olika underlags PM 
som tagits fram. 

Bakgrund 
Trafikverket bygger om järnvägen i centrala Säter i syfte att öka kapaciteten utmed 
Dalabanan. Samtidigt rustas även stationen i centrala Säter och plankorsningen med 
Myntvägen stängs och ersätts med en tunnel för gående och cyklister. Projektet 
innebär att de centrala delarna av Säter byggs om och påverkas i stor utsträckning. För 
att möta de förändringar som planeras har Säters kommun tagit fram en 
förstudie/Vision för gruvplansområdet som syftar till att visa hur området kan byggas 
om för att möta förändringarna från järnvägsprojektet. 

Konsekvensbeskrivning 
Antagandet av Vision för Gruvplan innebär att en grund kring fortsatt arbete för 
området läggs. Förslaget som tagits fram är omfattande och det är troligt att ett 
genomförande kommer ta ganska många år. Det är därför viktigt att etapperna fortsatt 
noggrant utreds och detaljprojekteras innan byggnation sker. Såsom Beslut 
formulerats ges Samhällsbyggnadsnämnden mandatet att driva arbetet vidare inom 
ramen för sitt uppdrag. Genomförandet av de olika etapperna kommer behöva fångas 
upp i kommande budgetprocesser.  
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Ks § 9 forts 

Beslutsunderlag 

Vision för Gruvplan, samrådsredogörelse samt tillhörande PM (Berg, Kulturmiljö, 
Dagvatten) 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och byggnämnden, Kulturnämnden, 
Fritidsutskottet, Tillgänglighetsrådet, Kommunala pensionärsrådet, 
Brottsförebyggande rådet. (Tillika remissinstanser). 
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Ks § 10 Remissförslag Länsplan 2022-2033 
KS2021/0186 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig enligt ställt förslag med tillägg att ramen ska höjas 
och så att hänsyn kan tas Agenda 2030, jämlikhet, jämställdhet och Barnkonventionen 
samt förtydligande under rubriken ”summeringar” med vikten av att genomföra de 
planerade GC vägarna i Stora Skedvi, Gustafs och Säter. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
I Länsplan för 2022–2033 beskriver Region Dalarna hur medel för 
infrastruktursatsningar ska fördelas under den aktuella perioden. Länsplanen har 
skickats på remiss och sista datum för yttrande 1 februari 2022. Förvaltningen har tagit 
fram ett förslag till yttrande som ses i Bilaga. 

Bilagor 
Förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Remissförslag Länsplan 2022–2033 

Delges 
Region Dalarna och Samhällsbyggnadsnämnden 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-02-01 19 (37) 

Ks § 11 Yttrande granskning av internkontroll 
KS2021/0410 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta yttrandet som sitt eget. 

__________ 

Yttrande 
KPMG´s revisionsrapport pekar på brister i Säters kommun hantering av 
internkontroll som behöver åtgärdas. I förslaget till åtgärder finns både översyn av 
dokument, uppföljning och stöd. 

Kommunstyrelsen ser positivt på de delar som gäller dokument och uppföljning men 
att hanteringen av stöd behöver lösas på det sätt som organisationen klarar. 

• Att arbeta fram ett förslag på nytt reglemente för intern kontroll, som 
överensstämmer med den organisation kommunen har idag, som gäller för hela 
kommunkoncernen.  

• Att göra en översyn av rutinerna för intern kontroll för att bedöma om det finns 
behov av att förändra rutiner och arbetssätt samt säkerställa att det inte finns 
motsägelsefulla formuleringar i för hållande till reglementet. Upprätta rutiner som 
säkerställer att koncernen arbetar på ett likartat sätt.  

• Att samordna internkontrollarbetet via KLG (kommunledningsgruppen) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat att begära in yttrande över revisionsrapport - 
granskning av intern kontroll i kommunkoncernen från kommunstyrelsen samt 
granskade nämnder och bolag tills den 11 februari 2022.  

Granskningsrapporten ”KPMG har på uppdrag av Säter kommuns revisorer granskat 
arbetet med styrning och uppföljning av intern kontroll i kommunkoncernen. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. Revisionens sammanfattande 
bedömning utifrån granskningens syfte är att Säters kommunkoncern saknar en tydlig 
och tillräcklig styrning och uppföljning vad gäller intern kontroll.  

• Vi konstaterar att det finns ett av fullmäktige antaget reglemente och en rutin 
beslutad av kommunstyrelsen som utgör kommunens samlade ramverk för intern 
kontroll.  

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-02-01 20 (37) 

Ks § 11 forts 

• Vi konstaterar dock att reglemente och rutin inte är samstämmiga vilket kan 
innebära problem att arbeta med dem som ett gemensamt ramverk.  

• Av reglementet för intern kontroll framgår det att kommunstyrelsen har ansvar 
för att det finns god intern kontroll inom kommunkoncernen.  

• Av granskningen framgår att kommunstyrelsen inte har gjort någon uppföljning 
för att säkerställa att reglementet är känt och följs inom kommun-koncernen.  

• Kommunstyrelsen har heller inte följt upp och utvärderat kommunens samlade 
system för intern kontroll. Vi bedömer att det finns brister i nämndernas 
dokumentation av identifiering och analys av risker.  

• Dessutom är det en brist att nämndledamöterna inte deltar i riskanalys-arbetet. Vi 
konstaterar också att det finns avvikelser i att förhålla sig till riktlinjen som är 
beslutad eftersom vissa nämnder använder annan riskbedömning än den som 
beskrivs i riktlinjen. Vi anser det inte ändamålsenligt att kontrollmoment som 
återrapporterats från föregående år utan avvikelser, följer med i nästa års 
internkontrollplan om inte synnerliga skäl föreligger. 

• Vi konstaterar att de granskade bolagen inte har antagit intern kontrollplan för 
2020 eller 2021 och heller inte arbetat med riskanalyser kopplade till interna 
processer, vilket är en stor brist och kan skada verksamheten allvarligt.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

• Arbeta fram ett förslag på nytt reglemente för intern kontroll, som 
överensstämmer med den organisation kommunen har idag, som gäller för hela 
kommunkoncernen.  

• Göra en översyn av rutinerna för intern kontroll för att bedöma om det finns 
behov av att förändra rutiner och arbetssätt samt säkerställa att det inte finns 
motsägelsefulla formuleringar i för hållande till reglementet. Upprätta rutiner som 
säkerställer att koncernen arbetar på ett likartat sätt.  

• Inrätta en samordnande och stödjande funktion på kommunövergripande nivå, 
som stöttar nämnderna och bolagen i arbetet med intern kontroll.  

• Göra en utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll.  

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-02-01 21 (37) 

Ks § 12 Verksamhetsinformation 
KS2022/0031 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar tacka för informationen och lägger den till handlingarna. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Aktuell information från E-kontoret om aktuella projekt och pågående framtagande 
av e-tjänster. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-02-01 22 (37) 

Ks § 13 Medborgarbudget 
KS2019/0165 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna elevbudget som en del i processen 
medborgarbudget 2022. Återkoppling av genomförda processer av medarbetarbudget 
och elevbudget ska ske till kommunstyrelsen senast december 2022. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun beslutade 2019-03-19 att medverka i ett projekt under 3 år som 
initierats av Sveriges kommuner och regioner (SKR) kring medborgarbudget. 
Kommunen deltog med förtroendevald och tjänstepersoner i ett nätverk tillsammans 
med SKR. Syftet var att utbilda och utveckla metoder för att prova att tillämpa 
medborgarbudget i Säters kommun. Åtagandet i projektet är att genomföra två 
budgetdialoger. På grund av covid19-pandemin har projektet skett på annat sätt och 
har en viss förskjutning i tid.  

Medborgarbudget är ett sätt att stärka demokratin genom att låta medborgarna (hela 
befolkningen eller valda målgrupper) fatta beslut om hur en viss avsatt summa pengar 
ska användas. Den samlade erfarenheten säger att väl genomförda, återkommande 
budgetdialoger stärker det samhälleliga kittet genom att fler blir medvetna om hur 
samhällets olika delar samverkar, vad kommunen kan och inte kan bestämma över, 
och vad saker och ting kostar, men framför allt genom att medborgare får möjlighet 
att prata med varandra och andra.  

Två processer: Medarbetarbudget och elevbudget 

Inom ramen för budgetdialogen i Säter har en medarbetarbudget genomförts, med 
samhällsbyggnadssektorns medarbetare. Temat för den processen var förbättrad 
arbetsmiljö. Nu pågår en andra budgetdialog, denna gång med elever på 
Kungsgårdsskolan, som tar fram förslag på och beslutar om en förbättrad 
skolgårdsmiljö. Processen leds av representanter från skolan och 
samhällsbyggnadssektorn.  
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-02-01 23 (37) 

Ks § 13 forts 

2021 Internt åtagande - medarbetarbudget  

Medborgarbudget blev medarbetarbudget som genomfördes på 
samhällsbyggnadssektorn under hösten 2021. Utgångspunkten var att ge medarbetare 
som så småningom själva kommer att arbeta med medeborgarbudgetprojekt möjlighet 
att uppleva metoden, så att de kan fungera som ambassadörer för metoden. 
Målsättningen var att ge medarbetarna makten över hur medel kunde användas för att 
förbättra deras arbetsmiljö.  

2022 Delvis externt åtagande - elevbudget 

Säters kommun vill närma sig medborgarbudgetmodellen under 2022 genom att 
inkludera eleverna på Kungsgårdskolan i ett demokratiprojekt - elevbudget.  Det 
innebär att under 2022 genomföra en elevbudget med utgångspunkt i de 
framgångsfaktorer som SKR framhåller.  Elevbudget syftar till att stärka 
förutsättningarna för demokratin hos eleverna vid Kungsgårdskolan genom att 
erbjuda elever insyn, direkt påverkan, samt återkoppling i en utvald process; 
utformning av en kreativ skolgårdsmiljö. 

Eleverna ska uppleva 

• att de fått möjlighet att förstå beslutsprocessen 
• att deras åsikter och vilja har fått utrymme i en diskussion med andra elever 
• att de har fattat beslut tillsammans med andra elever 

Ekonomi: 500 000 kr från investeringsmedel, rubrik medborgarbudget 2022. 

Kommunikationsplan 

Medarbetarbudget och elevbudget är i sig kommunikationsprojekt där 
kommunikationen är bärande för att ge medborgarna/eleverna möjlighet att delta i 
processerna och ta del av resultatet av processerna. 

Datum för återrapportering 
Återkoppling från elevgrupper om deras upplevelse av delaktighet i 
demokratiprocessen skolgårdsutveckling till barn- och utbildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen under 2022.   

Delges 
Barn och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-02-01 24 (37) 

Ks § 14 Revidering av förbundsordning 
Räddningstjänsten 
KS2021/0456 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa föreslagen revidering 
av förbundsordningen för Räddningstjänsten Dala Mitt. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Ändringarna som föreslås i förbundsordningen är: 

• Tydliggöra att både ledamot samt ersättare från medlemskommunernas 
kommunfullmäktige är valbara i Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala 
Mitt 

• Redaktionella ändringar för att göra informationen mer lättläst 

Uppdatering med hänvisning till kommunallagen 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-02-01 25 (37) 

Ks § 15 Svar på medborgarförslag om ombyggnad av 
elljustunneln under Fogdegatan 
KS2021/0220 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att, utifrån de åtgärder som är 
genomförda på platsen, avslå medborgarförslaget. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om ombyggnad av elljustunneln under Fogdegatan lämnades in 
till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-17 av Göte Hinders, Säter. 

Medborgarens förslag  
”Gatan har ett besvärligt gupp där många bilar slår i under (bland annat 
färdtjänstbilar). Dessutom är tunneln trång, ofta blöt och besvärlig att passera. Jag har 
nyligen flyttat från Fogdegatan efter att ha bott där i nästan 50 år. Jag har dessutom 
varit engagerad i Säters IF:s Friidrottssektion sedan 80-talet och arrangerat ett antal 
terränglöpningar och andra tävlingar i elljusspåret. Redan då var tunneln ett problem. 
Sänk gatan till lämplig nivå och sedan bygg en träbro över gatan för elljusspåret.” 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av medborgarförslaget och föreslår 
kommunstyrelsens arbetsutskott ett avslag. Samhällsbyggnadssektorn ser i dagsläget ej 
behov av en ny elljustunnel då markåtgärder utförts för att förbättra passagen i 
tunneln. Markåtgärder kommer även att utföras på vägbanan för att motverka det 
besvärliga gupp som finns där. 

Delges 
Förslagsställaren 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-02-01 26 (37) 

Ks § 16 Svar på motion om att boendeformen 
trygghetsboende för äldre (70+) skall byggas i Säters 
kommun 
KS2021/0192 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 
__________ 

Bakgrund och Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har 2021-10-14 beslutat föreslå kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige att motion om att boendeformen trygghetsboende för äldre 
(70+) skall byggas i Säters kommun är besvarad. 

Motion om att boendeformen trygghetsboende för äldre (70+) skall byggas i Säters 
kommun lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-29 av Caroline 
Willfox (M). Motionären föreslår att kommunen utreder och bygger ett 
trygghetsboende i Säter enlighet med reglerna för statliga investeringsstödet (ny 
lagstiftning 2019). Förslagsvis nuvarande Fågelsången. 

Yttrande från sociala sektorn 
Socialnämnden uppger att sociala sektorn ansvarar inte för boendeformen 
trygghetsboende och anser att motionen bör remitteras till samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande då uppdrag gällande planering av bostäder faller under 
samhällsbyggnadsnämndens ansvar. 

Socialnämnden har lämnat ett politiskt yttrande. Bilaga 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-02-01 27 (37) 

Ks § 17 Svar på motion att boendeformen anpassat 
boende ska byggas. En boendeform för äldre (55+) 
KS2021/0191 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är 
besvarad. 

Reservation 
Caroline Willfox (M), Roger Siljeholm (M), Håkan Gustâv (L) och Roger Carlsson 
(SD) reserverar sig mot beslutet. 

___________ 

Bakgrund 
Äldres boendeformer har mer och mer uppmärksammats i framtida samhällsplanering, 
senast på en konferens ”Future Living ” hösten 2021 i  Jönköping. Olika föredrag från 
analysinstitut till praktiska exempel från byggföretag visade på att det finns visioner att 
skapa Sveriges unika boenden för bland annat 55+ och uppåt. Det som tydligt 
framkom är att framtidens seniorer kommer att leva på ett helt annat sätt än dagens. 
Medellivslängden förväntas öka, vi blir friskare och arbetar allt längre upp i åldrarna. 
Vi kommer att ha andra behov och krav för att kunna leva ett gott liv. 60-talisten 
ställer frågan ”vad gäller för mig?”. 50-talister och 60-talister vill inte bli kollektivt 
omhändertagna utan vill välja själv. Inga åldersgrupper är homogena. 

Ärendebeskrivning 
Motion om att boendeformen anpassat boende skall byggas i Säters kommun. En 
boendeform för äldre (55+) i Säter.  Motionen lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-04-29 av Caroline Willfox (M).  

Motionären föreslår att kommunen uppdrar åt Säterbostäder att utreda ett anpassat 
boende med anpassade lägenheter på Algatomten som lever upp till kraven på ett 
anpassat boende. För äldre (55+) i Säters kommun med behov av anpassat boende för 
att klara av sitt boende på egenhand i största möjliga utsträckning, utan hjälp av 
hemtjänsten. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-02-01 28 (37) 

Ks § 17 forts 

Yttrande från Säterbostäder och kommunstyrelsesektorn 
Säterbostäder gjorde under 2020 en marknadsundersökning för att inventera 
behovet av framtidens seniorboende i Säters kommun genom en 
enkätundersökning som vände sig till personer över 65+. Utifrån det resultatet 
fortsätter Säterbostäder att undersöka möjligheter till varierat boende som även 
kan tillämpas av 55+. 

Bolaget har tankar på att utveckla fastigheten Fågelsången 4, antingen i egen 
regi, alternativt av extern aktör. Den fastigheten lämpar sig till 
användningsområdet för ”organiserat boende” som seniorboende i ett centralt 
läge.  

Det är ingen omöjlighet att Säterbostäder breddar sitt tänkta utbud att även 
inkludera gruppen 55+. Det finns exempel på koncept som ”Bo aktivt” som 
riktar sig till denna grupp där man erbjuder en livsstil med ledorden 
gemenskap, trygghet, avkoppling, aktiviteter och frihet. Ett liknande koncept 
kan bolaget tillämpa om det finns efterfråga och en attraktiv plats. Det gäller 
att föra dialog med berörd grupp och tillsammans beskriva vad som kan 
erbjudas som boendealternativ i Säters kommun.  

Yttrande från Säterbostäder. Bilaga  
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-02-01 29 (37) 

Ks § 18 Utbetalning av partistöd 2022 
KS2022/0001 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar att kommunalt partistöd 
betalas ut för 2022 fördelat enligt tabellen nedan. Respektive mottagande parti ska 
senast 2023-03-31 lämna en skriftlig redovisning om hur partistödet för 2022 använts. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 4 kap §§ 29 – 32. 
Kommunfullmäktige har 2014-05-26 antagit kompletterande regler för partistöd.  

Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier 
för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Varje kommun 
bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får 
bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara 
utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste 
finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. 

Stödet ges till de partier som finns representerade i fullmäktige. Kommunen kan 
besluta att mandat som inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska beaktas 
vid utbetalning av stöd.  

Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § 
första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till 
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren 
utsedd särskild granskare ska granska redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd 
inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt 
första och andra styckena. 

I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per 
varje mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
beslutade 2010-12-16 § 28 om ett grundbidrag med 11 500 kronor per parti och ett 
mandatbundet bidrag på 7 600 kronor/mandat.  
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-02-01 30 (37) 

Ks § 18 forts 

Bidragen höjs med KPI med oktober 2011 som bas. Mandatstöd utgår endast för de 
mandat som är besatta. Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen 
upphört. 

Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. 
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 

Kommunalt partistöd 2022 

Grundbidrag 12 755 kr - Mandatbaserat stöd 8 429 kr 

Parti Mandat Grundstöd Mandatbaserat 

 

Totalt 

S 11 12 755 

 

 

92 719 105 474 

 
C 8 12 755 

 

67 432 80 187 

 
L 1 12 755 

 

 

  8 429 

 

21 184 
M 7 12 755 59 003 71 758 

 
KD 1 12 755 

 

 

  8 429 

 

21 184 

 
V 2 12 755 

 

 

16 858 29 613 
MP 1 12 755 

 

 

  8 429 21 184 

 
SD 2  12 755 

 

16 858 29 613 
Sverigedemokraterna representeras av två ledamöter under 2021. Nya ledamöter har inte 
kunnat utses för två ledamöter. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-02-01 31 (37) 

Ks § 19 Nominering till styrelsen för föreningen 
Coompanion Dalarna 
KS2022/0014 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar nominera Abbe Ronsten (S) till styrelsen för föreningen 
Coompanion Dalarna. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Valberedningen har påbörjat sitt arbete och uppmanar samtliga medlemmar att 
nominera kandidater till styrelsen för föreningen. Val av ledamöter och ordförande 
sker årligen på föreningsstämman, vice ordförande utses inom styrelsen. 

Styrelsen består i dag av: 
Anna Hed, Mora kommun Ordförande 
Abbe Ronsten, Säters kommun V ordförande 
Magnus Hedgården, Föräldrakoop Leksand Ledamot 
Lars Lindblom Ludvika, Smedjebackens kommuner Ledamot 
Anita Bohman-Daniels, LRF Gävle-Dala Ledamot 
Lina Renberg, Almi Gävle-Dala Ledamot 
Peter Börjesson, Lokal Mat ek förening Ledamot 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Coompanion Dalarna 

Delges 
Coompanion Dalarna 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-02-01 32 (37) 

Ks § 20 Inbjudan till kurser och konferenser 
 

Inkomna inbjudningar 
F-KS2021/1086-24-25 mars - viktiga datum för offentlig sektor: Nationell 
världfärdskonferens 

F-KS2021/1070-Inbjudan till Modellkoncept för jämställdhet. Den 13–14 september 
2022 startar nästa omgång av Modellkonceptet 

F-KS2021/1084-Inbjudan till webbseminarieserie om kommuners och regioners 
samverkan och affärer med sociala företag 30/3+18/5+20/9+22/11 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-02-01 33 (37) 

Ks § 21 Anmälan delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten. 

__________ 

Delegationsbeslut 
KS2021/0394 
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2022 Dalarnas Folkrörelsearkiv 

KS2021/0004-28 
Återbesättningsprövning Näringslivsutvecklare 

KS2021/0004-29 
Återbesättningsprövning Säkerhetssamordnare 

KS2021/0004-27 
Återbesättningsprövning Ungdoms- och fritidssamordnare 100 %  

KS2021/0343 
Begäran om utlämnade av vårdnadshavande namn o telefonnummer 

KS2021/0429 
Lotteriansökan enligt 15 och 16 § lotterilagen samt beslut om tillstånd, Säters Röda 
korskrets. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-02-01 34 (37) 

Ks § 22 Delgivningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna. 

__________ 

Delgivningar 
F-KS2021/1124 
Länsstyrelsens beslut i överklagande av kommuns beslut, MBL § 26 2021-02-17, 
JN2020/0028 

F-KS2021/1126 
Länsstyrelsens beslut i överklagande av kommuns beslut, MBL ½ 27 2021-02-17, 
JN2020/0031 

F-KS2021/1123 
Länsstyrelsens beslut i överklagande av kommuns beslut, MBN § 25 2021-02-17, 
JN2020/0014 

F-KS2021/1119 
Sbn § 81 Godkännande av granskningsutlåtande och antagande av DP Boberg 5.5 mfl 

F-KS2021/1118 
Sbn § 82 Riktlinjer tomtkö 

F-KS2021/1116- 
Sn_211209_Riktlinje användning av gemensamhetslokaler SäBo 

F-KS2022/0002 
Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för nyanläggning av markkabel på fastigheten 
Norbo Finnmark 2:3, i Säter kommun 

Protokoll från sammanträde med: 

• Styrgruppsmöte Gysam 2021-11-12 
• Falun Borlänge-regionen den 2 december 2021 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-12-14 och 2022-01-18 
• Personalutskottet, 2021-12-14 
• Styrgrupp SÄBO, 2021-12-06 
• Gemensamma nämnden för Alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2021-12-07 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-02-01 35 (37) 

Ks § 22 forts 

KS2021/0449 
-Beslut att utse kommundirektör som representant till Biosfär kommunråd.  

F-KS2021/1154 
Kopia av polisanmälan Bidragsbrott 

F-KS2021/1155 
Kopia av polisanmälan Stöld, Aspvägen Säter. 

F-KS2021/1149 
Mbn § 170 Upphörande av uthyrning av mätinstrument och kattfälla 

F-KS2021/1156 
Svar till Dalatrafik angående busstrafik i centrala Säter. 

KS2021/0473 
Åtgärd säkerhetsbrist e-arkiv 

KS2021/0481- 
Meddelande 21/2021 Överenskommelse mellan SKR och regeringen kring Säker 
digital kommunikation 

KS2021/0455 
Verksamhetsberättelse POSOM 2021. 

KS2019/0024-31 
Brev från Nacka tingsrätt i P 108-22 Återkallat överklagande Detaljplan för mötesspår 
i Säters tätort samt parkering och service vid Tuskaftet samt Hyddan 8 m.fl.; 

KS2021/0482 
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utfall år 2022 - kommunen 

KS2021/0481 
Meddelande 21/2021 Överenskommelse mellan SKR och regeringen kring Säker 
digital kommunikation 

KS2021/0483 
Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2022, utfall – 
Kommunen 

KS2021/0476 
Slutrapport deklaration för en stark demokrati 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-02-01 36 (37) 

Ks § 22 forts 

KS201/0399 
Brandskyddskontroll 2021 

KS2021/0477 
Synpunkter på Säters kommuns skog till kommunstyrelsen 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-02-01 37 (37) 

Ks § 23 Information om elförsörjning, Dalaenergi 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Per Thiger, Eric Östberg, Dalaenergi, Lars-Erik Löf, Dalaenergi och Johan Olers, från 
Dalaenergi deltar vid sammanträdet. Diskussion om vad som händer vid ett längre 
elavbrott. 
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