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Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum på 
Rådhuset, tisdagen den 4 oktober kl 08.15-
11.50 
 

Beslutande: Mats Nilsson, (S) ordförande 
Hans Johansson, (C) vice ordförande 
Caroline Willfox, (M) andre vice ordförande (M) 
Annika Karlsson (S) 
Håkan Karlsson (S) ersättare för Hassan Jafari 
(S) 
Karin Frejd (C) 
Sune Hemmingsson (C) 
Roger Siljeholm (M) 
Göran Johansson (V) 
Daniel Ericgörs (KD) ersättare för Håkan 
Gustâv (L) 
Roger Carlsson (SD) 
 

Ej tjänstgörande ersättare: Rolf Printz (SD) 
Magnus Gabrielsson (MP) 
 

Övriga deltagare: Margareta Jakobsson, sekreterare 
Marita Skog, kommundirektör 
Jonas Eliasson, förslagsställare 
Catherine Hellgren, ekonomichef, § 124-126 
Inger Bernhardsson, HR, § 129 
Andreas Mossberg, sektorchef 
samhällsbyggnad, §§ 131 
Mikael Spjut, tf sektorchef samhällsbyggnad, 
§§131-132  
Camilla Sundberg Skogström, 
hållbarhetsstrateg, §§ 133-134 
Marina Nilsson, återvinningsstrateg, §§ 133-
134 
Göran Garmo, sammankallande POSOM 
gruppen, § 141 
 

Utses att justera: Roger Carlsson (SD) 

Justeringens plats och tid: Rådhuset i Säter den 4 oktober 

Paragrafer: 123-141 
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Margareta Jakobsson   Mats Nilsson 

Justerande    

   

Roger Carlsson    
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Organ: Kommunstyrelsen 
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Datum för anslags uppsättande: 2022-10-05 

Datum för anslags nedtagande:  2022-10-27 
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Ks § 123 Svar på medborgarförslag om en 
discgolfbana 
KS2022/0075 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Medborgarförslaget är besvarat  
2. Föreslår förslagsställarna att de bör bilda en förening och söka 

föreningsbidrag, för uppförandet av banan samt skriva ett nyttjanderättsavtal 
med samhällsbyggnadsnämnden eller söka samarbete med en befintlig 
förening. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att göra en discgolfbana (frisbeegolf) på kommunens mark 
kring Mora By IP lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-28 av 
Johan Eliasson, Gustafs. Kommunfullmäktige beslutade remittera medborgarförslaget 
till kommunstyrelsen för beslut. 

  beslutade 2022-05-17 att remittera medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med fritidsenheten lämna yttrande. 

 
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.”. 

Yttrande 
Från samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 

Möjligheten verkar enligt förslagsställaren finnas att uppföra en discgolfbana. Dock så 
kommer de förslag som är inritat på kartan i förslaget att kunna inverka på framtida 
tomtupprättandet (bladguldet). I sådana fall skall anläggningen placeras längre söderut.  

Förslagsvis så bildas en förening som samhällsbyggnadsnämnden skriver ett 
nyttjanderättsavtal med varpå föreningen söker bidrag hos fritidsutskottet. 
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Ks § 123 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade svara kommunstyrelsen att förslagsställarna bör 
bilda en förening och söka föreningsbidrag, för uppförandet av banan och skriver ett 
nyttjanderättsavtal med samhällsbyggnadsnämnden eller söka samarbete med en 
befintlig förening. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 7 (30) 

Ks § 124 Skattesats 2023 
KS2022/0365 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen för 2023 
till 22,32, vilket är oförändrat från 2022. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Kommunallagen 11 kap 11 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa 
skattesatsen för nästkommande år senast före november månads utgång. 
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Ks § 125 Budgetuppföljning per 31 augusti 
KS2022/0164 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga augusti månads budgetuppföljning till handlingarna. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Resultat 

Resultatet för år 2022 prognostiseras till 9,9 mkr, vilket är 1,3 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 29,3 (3,9% 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 5,7 mkr högre än 
budget.  Kostnaderna är 10,8 mkr högre än budgeterat men minskas med reserven för 
oförutsedda kostnader på 5,1 mkr. 

Vid budgetuppföljningen för augusti månad prognostiseras underskott för året för den 
sociala sektorn på -8,1 mkr, Räddningstjänsten Dalamitt -0,5 mkr, VA-enheten -1,0 
mkr samt miljö och  byggnämnden -1,2 mkr medan övriga verksamheter visar en 
prognos till årets slut enligt budgetnivå. 

Vid en jämn fördelning över året skulle 8/12 eller 67 % av budgeten varit förbrukad. 

Kommunstyrelsen: Sektorn har förbrukat 64 % av årsbudget och ackumulerat utfall 
är 1,6 mkr lägre än ackumulerad budget. Inom kanslienheten finns förutbetalda 
kostnader (partistöd, SKR, föreningar/samverkan m.m) samt att intäkter för skogen 
och MSB-bidrag kommer senare. Hos näringslivsenheten finns ej budgeterade samt ej 
periodiserade LONA-bidrag som leder till ett överskott.  
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Ks § 125 forts 

På Fritidsenheten finns ferielönerna budgeterade per månad år 2022, men lönerna 
betalas ut koncentrerat under/efter sommaren vilket leder till ett överskott hos 
fritidsenheten i jämförelse med budget. 

Årsprognos för pensioner är enligt budget men det råder stor osäkerhet som behöver 
utredas ytterligare. 

Barn- och utbildningsnämnden: Nämnden har en förbrukning på 63% av 
årsbudget och redovisar ett överskott på 3,6 mkr per augusti. Prognos för helåret är 0 
kr i avvikelse mot budget. Osäkerheten för elevernas programval till gymnasiet medför 
att de interkommunala kostnaderna har bokats upp i samma storleksordning som 
hösten 2021. Externa intäkter har bokats upp resultatet med antagandet att inga 
förändringar sker från Skolverket. Personalkostnaderna hamnade på ett positivt utfall 
men flertalet enheter bedömer att viss förstärkning kommer behövas till hösten. Även 
kostnader för skolutveckling hamnade på ett positivt utfall men stor del av dessa 
kostnader kommer att aktiveras mot hösten med byte av verksamhetssystem.  

Ingen större avvikelse finns mot budget. Generellt har det flesta enheterna en budget i 
balans. Två enheter prognostiserar underskott medan de övriga enheterna har 
antingen 0 i prognos eller en positiv prognos. 

Osäkerheter som kan påverka prognosen senare under året har beaktats men bedöms i 
dagsläget som för osäkra för att inkluderas i prognosen, exempelvis eventuellt 
mottagande från annat land, prisökningar påverkade av omvärldsfaktorer, ökade 
räntekostnader och personalkostnadsökningar och programvalen för höstens 
gymnasieelever samt placerade elever i specialskola. 

Socialnämnden: Nämnden har en förbrukning på 66% av årsbudget och prognos för 
helåret 2022 är ett underskott på -8,1 mkr. Det är en försämring sedan föregående 
prognos som var -5,6 mkr. Försämringen beror bl.a. på betalningsansvaret till Region 
Dalarna för utskrivningsklara patienter. Antal dygn har varit högt under sommaren. 
En annan orsak är köp av två externa vård- och boendeplatser som tillkom under 
sommar/höst, kostnad 1,3 mkr. Äldreomsorgens (hemtjänst och särskilt boende) 
underskott beror på sommarbonusen till vikarier, ersättning för flytt av 
semesterveckor och övertidsersättning. Hälso- och sjukvårdsteamet prognosticerar ett 
underskott på -900 tkr på grund av merkostnader för bemanningssjuksköterskor, 
sommaravtal och inköp av antigentester. Individ- och familjeomsorgens underskott, -
2,6 mkr, beror på kostnader för placeringar av barn, unga och vuxna. Ett par 
placeringar har ett mycket högt dygnspris.  
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Ks § 125 forts 

Socialnämndens prognos är osäker då kostnaden för sommarvikarier och 
övertidsersättning avseende augusti betalas ut på septemberlönen. 

Samhällsbyggnadsnämnden: Prognos till årets slut: +/-0 för SBN skattefinansierat 
och -1,0 mkr för VA/Renhållning. Underskottet avser VA-enheten p.g.a. prisökningar 
inom material, transporter mm samt ökade reparationskostnader. Arbete med översyn 
av taxa pågår. Det fortsätter råda stora osäkerheter kring prisökningar påverkade av 
omvärldsfaktorer (materialpriser, matpriser, energipriser, transportkostnader m.m) 

Miljö- och byggnämnden: Nämnden har förbrukat 87 % av årsbudget och redovisar 
per augusti ett underskott på 1,0 mkr. Prognos till årets slut på -1,2 mkr för helåret 
beroende på ökade konsultkostnader samt inte full upparbetning av tillsyn.  

Kulturenheten: Enheten har förbrukat 56 % av årsbudget och redovisar just nu ett 
överskott på 1,7 mkr, vilket är relaterat till projektmedel som kommer att realiseras i 
olika aktiviteter. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. 

Verksamheter i samverkan: 

• Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 69% av budget och ett underskott på 
0,5 mkr prognostiseras till årets slut. 

• Överförmyndare i Samverkan har en förbrukning på 66% av årsbudget. 
• Upphandlingscenter GNU har en förbrukning på 67% av budget. 

Revision: Kommunrevisionen ligger i utfall på 51% av årsbudget. 

Skatte- och statsbidragsintäkterna 

Prognos 18,2 mkr högre än budgeterat. Senaste skatteprognosen från SKR per 2022-
08-25. 

Avvikelse mot budget 
Allmän kommunalskatt   0,0 mkr 
Slutavräkning 2021   +4,0 mkr 
Skatteavräkning 2022   +9,5 mkr 
Inkomstutjämning   +0,1 mkr 
Kostnadsutjämning   -0,2 mkr 
LSS-utjämning   +0,1 mkr 
Regleringsbidrag   +2,8 mkr 
Fastighetsavgift   +1,5 mkr 
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Ks § 125 forts 

Övriga bidrag    +0,4 mkr 
Total    +18,2 mkr 

Finansiella intäkter och kostnader 

Finansiella intäkter: Prognos enligt budget. Finansiella kostnader: Prognos 1,0 mkr 
lägre än budget. 

Pensionsmedelsförvaltning 

Prognos: -11,0 mkr vilket är 12,2 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 augusti uppgår till 31,7 mkr exklusive nytt särskilt 
boende. Investeringar avseende nytt särskilt boende, som ligger utanför budgetram, 
tillkommer på 41,5 mkr och totala ackumulerade investeringar per augusti uppgår till 
73,2 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 beräknas uppgå till 80,2 mkr, vilket är 42,3 mkr lägre än budget. 
Det innebär en upparbetningsgrad på totalt 65%. 

Prognos för årets investeringar avseende nytt särskilt boende beräknas uppgå till ca 
100 mkr 

Beslutsunderlag 
1. Bilaga 1: Säters kommun Budgetuppföljning augusti 2022 
2. Bilaga 2: Kommunstyrelsesektorn Budgetuppföljning augusti 2022 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 12 (30) 

Ks § 126 Delårsrapport augusti 2022 
KS2022/0364 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapporten för 2022 för Säters kommun 
till kommunfullmäktige för fastställande. 

__________ 

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. 

Bilaga 
Säters kommun - Delårsrapport 2022 augusti med årsprognos 
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Ks § 127 Reviderad budget för kommunstyrelsen år 
2023 
KS2022/0368 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar stå fast vid tidigare beslut gällande budget 2023. 

___________ 

Budget för kommunstyrelsen år 2023 
Kommunstyrelsen kostnader är beräknade utifrån kommunfullmäktiges beslutade 
budgetdirektiv 2022–2024. Ramen är beslutad till 68 762 tkr. För oförändrad 
verksamhet från 2022 till 2023 behövs ett tillskott för volymförändringar för 
hyra/drift för fritidsenheten. 

Kommunstyrelsesektorn har förutom volymförändringar även ökade behov gällande 
kommunikatörer, arkivstöd och återföring av tidigare besparingar samt förvaltning av 
nytt intranät 

Behoven överstiger den tilldelade ramen med 2 860 tkr  

Förslag till åtgärder av de behov som redovisats 1 330 tkr 

Kommunikatör 600 tkr 
Vaktmästare IP 400 tkr 
Buffert kansli 230 tkr  
Övriga interna besparingar 100 tkr 
 

Behov av ramjustering är 1 530 tkr 
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Ks § 128 Tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL 
18 för förtroendevalda 
KS2022/0280 

Ärendet behandlas på kommande sammanträde i kommunstyrelsen. 
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Ks § 129 Sammanslagning av arbetsmiljödokument 
KS2022/0380 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta sammanhållande styrdokument för 
arbetsmiljöarbetet i Säters kommun. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Som chef, facklig företrädare och medarbetare upplevs det vara svårt att hitta rätt 
bland Säters kommuns riktlinjer. För att göra det enklare att hitta det dokument som 
efterfrågas har dessa sammanförts i ett sammanhållande dokument. 

Säters kommuns policys och handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet, styr hur arbetet 
ska bedrivas både pro- och reaktivt. 

För att underlätta för chefer, fackliga företrädare och medarbetare att lättare ta fram 
och följa de styrdokument som enligt lag och föreskrifter ska finnas och arbetas med 
har ett sammanhållande dokument tagits fram för följande redan befintliga policys och 
handlingsplaner för Säters kommun. 

• Arbetsmiljöpolicy 
• Arbetsmiljörutin 
• Handlingsplan kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier 
• Handlingsplan Diskriminering 

Bilaga 1. Diskriminering förklaring aktiva åtgärder 
Bilaga 2. Diskriminering Checklista Aktiva åtgärder 

• Friskvårdspolicy 
• Rehabilitering policy sjukfrånvarodag 1-14 
• Rehabiliteringspolicy 
• Drogpolicy 
• Synundersökning 

Underlag 
• Rutin arbetsmiljöarbetet Säters kommun 
• Styrdokument hopslagning 
• Checklista för årlig uppföljning SAM. 
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Ks § 130 Aktuellt från kommundirektören 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

___________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Aktuellt från kommundirektören. 

• Uppdragslista från KF/KS 
• Masa dig hem 
• Styrdokument sammanslagning 
• Flyktingar – oförändrat 
• Energieffektiviseringar 
• Chefsforum - medarbetarpolicy 
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Ks § 131 Verksamhetsinformation 
KS2022/0031 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
• Samhällsbyggnadsnämnden 
• Miljö- och byggnämnden  
• Tillgänglighetsrådet  
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Ks § 132 Godkännande av marköverlåtelseavtal 
Aktören 2 och 4, Konceptutvecklarna i Sverige AB 
KS2021/0257, SBN2021/0481 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna marköverlåtelseavtal för Aktören 2 och 4 samt 
teckna avtal med Konceptutvecklarna i Sverige AB. 

___________ 

Ärendebeskrivning 
Tecknande av marköverlåtelseavtal är det sista steget i exploateringsprocessen där 
exploatör och kommun kommit överens om vad som ska byggas på den aktuella 
marken och exploatören är redo att söka bygglov och uppföra bostäderna. 
Marköverlåtelseavtalet leder fram till att kommunen överlåter den aktuella marken till 
exploatören för avtalad köpeskilling. Exploatören förbinder sig i sin tur att uppföra de 
bostäder som avtalats. 

Bakgrund 
Konceptutvecklarna i Sverige AB har genom förstudie visat på önskemål om att 
bebygga fastigheterna Aktören 2 och 4 i Säter, Säters kommun. Området omfattas av 
en gällande detaljplan och den önskade bebyggelsen uppgår till 12 huskroppar i 2 
våningar med totalt 60 hyreslägenheter. Lägenheterna omfattar 2–4 rum och kök, har 
uteplatser eller balkonger samt tillhörande carports. Bebyggelsen ska på ett varsamt 
och småskaligt sätt placeras i området med stor hänsyn till naturmiljön, vilken 
integreras i områdets gemensamma grönytor. 

Beslutsunderlag 
Utkast till marköverlåtelseavtal med bilagor 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Konceptutvecklarna i Sverige AB 
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Ks § 133 Svar på motion återvinningsstationer i alla 
kommundelar 
KS2021/0479 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad då 
det kommer att utredas hur och var insamlingen ska genomföras framöver för att 
uppfylla de nya kraven. Det innebär bland annat att kommunerna tar över det 
operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall, ansvarsövergången sker 
den 1 januari 2024. Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd 
för hushållen. 

____________ 

Ärendebeskrivning 
En motion om återvinningsstationer i alla kommundelar lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-24 av Caroline Willfox (M). 

Motionärens förslag 
”Att kommunen utreder möjligheten att i samarbete med FTI etablera nya 
återvinningsstationer så att de finns belägna i samtliga kommundelar”. 

Yttrande 
Från samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 

Regeringen har under sommaren 2022 beslutat om en omfattande förändring av 
förpackningsinsamlingen. Det innebär bland annat att kommunerna tar över det 
operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall, ansvarsövergången sker 
den 1 januari 2024. Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd 
för hushållen. De vanligast förekommande förpackningsslagen (papper, plast, metall 
och glas) ska alltid samlas in fastighetsnära. Skrymmande förpackningar av papper och 
plast ska samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser. 

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att utreda hur och var insamlingen ska 
genomföras framöver för att uppfylla de nya kraven. Motionens förslag om att utreda 
möjligheten att i samarbete med FTI etablera nya återvinningsstationer så att de finns 
belägna i samtliga kommundelar anses bli uppfylld i och med den utredning som 
kommer att göras. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 20 (30) 

Ks § 134 Svar på motion om förbättrad belysning vid 
våra återvinningsstationer 
KS2021/0480 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad i och 
med att det kommer att utredas hur belysningen ser ut i nuläget samt att för att 
uppfylla nya krav framöver så tas även belysning med i beaktandet av hur stationerna 
ska placeras och utformas. 

____________ 

Ärendebeskrivning 
En motion om förbättrad belysning vid återvinningsstationer lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-24 av Caroline Willfox (M). 

Motionärens förslag 
”Att ändamålsenlig belysning ska säkerställas vid samtliga återvinningsstationer i 
kommunen”. 

Yttrande 
Från samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av motionen och kommer att utreda hur 
belysningen ser ut i nuläget. I och med den förändring av förpackningsinsamlingen 
som kommer att ske framöver, för att uppfylla nya krav, så tas även belysning med i 
beaktandet av hur stationerna ska placeras och utformas. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-09-08 lämna ovanstående yttrande till 
kommunstyrelsen. Med tillägget att vid befintliga stationer har frågan om belysning 
hanterats i samband med aktuellt bygglovsärende. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 21 (30) 

Ks § 135 Svar på motion om att se över 
tillgängligheten och trafiksäkerheten vid 
busshållplatserna för linje 60 
KS2022/0140 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad då 
det är beställt en uppdaterad bedömning av hållplatserna och som skall utföras av 
NTF hösten 2022. Bedömning görs utifrån Trafikverkets modell för säker av och 
påstigning 

__________ 

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.”  

Yttrande 
Från samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar aktivt med den hållplatsinventering som är gjord 
av NTF 2019. Detta för att öka säkerheten och tillgängligheten för samtliga hållplatser 
i kommunen där kommunalt ansvar för säkerhet, tillgänglighet och underhåll finns. 
Kommunen och kollektivtrafikförvaltningen har ett samarbete gällande hållplatser 
med kommunalt ansvar. Några exempel på åtgärder är, säker buss och taxiangöring 
Stora Skedvi skola och Klockarskolan. Säkerhetsåtgärder Järnvägsgatan och 
Åsenvägen där två stycken timglashållplatser anlagts. En uppdaterad bedömning är 
beställd och skall utföras av NTF hösten 2022. Bedömning görs utifrån Trafikverkets 
modell för säker av och påstigning. Samhällsbyggnadsförvaltningen utför åtgärder 
inom de medel som tilldelas för trafiksäkerhet och tillgänglighet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar 2022 med åtgärder för hållplats 
Smedjebacksvägen/Jönshyttevägen. Planerade åtgärder för hållplatser enligt 
motionärens bilaga 2 utförs 2022/ 2023. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 22 (30) 

Ks § 136 Redovisning av obesvarade motioner 
KS2022/0372 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen samt 
att motionen 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 Hur säkerställer vi en god utbildning för eleverna i 
Säters kommun? KS2021/0443 
Motion om hur vi ska säkerställa en god utbildning för eleverna i Säters kommun 
lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-25 av Caroline Willfox 
(M).   beslutade 2021-12-14 remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande. Yttrandet inkom 2022-02-10 och barn- och utbildningsnämnden föreslår i 
yttrandet att motionen avslås.   beslutade vid behandling av motionen och yttrandet 
från barn- och utbildningsnämnden att återremittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för att få en sammanfattning och motivering till förslaget att 
avslå motionen. 

Motion om hyggesfritt skogsbruk KS2022/0101 
Motion om hyggesfritt skogsbruk lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 
2022-04-28 av Lena Stigsdotter (V). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade uppdra till kommundirektören bereda 
motionen. Motionen kommer att behandlas i samband med svaret på 
medborgarförslag om kalhyggesfritt på kommunens mark. 

 

 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 23 (30) 

Ks § 136 forts 

Motion om konstvägg. KS2021/0436 
Motion om konstväggar som är öppna för alla på lämpliga platser i centralorterna i 
kommunen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-28 av Lena 
Stigsdotter (V).   beslutade 2022-05-17 remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden i samråd med fritidsenheten för 
yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast 12 september 2022. 
Yttrande har inkommit från samhällsbyggnadsnämnden och  kulturnämnden. 
Motionen kommer att behandlas på kommande sammanträde i november. 

Motion om införande av en miljö- och byggsektor, KS2022/0154 
Motion om att inrätta en miljö- och byggsektor lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-04-28 av Christer Eriksson (M). Motionen bereds, på uppdrag av 
kommunstyrelsens presidium, av kommundirektören. 

Motion om en vindkraftsplan, KS2022/0195 
Motion om en Vindkraftsplan för Säters kommun lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-28  av Magnus Gabrielsson (MP). 
Motionen bereds, på uppdrag av kommunstyrelsens presidium, av kommundirektören. 

Motion om familjerabatt i Skönvikshallen, KS2022/0203 
Motion om familjerabatt i Skönvikshallen lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-06-16 av Håkan Gustâv (L). 

Motionen bereds av kommunstyrelsens fritidsutskott på uppdrag av 
kommunstyrelsens presidium. 

Motion om mer företagsvänliga nämnder, KS2022/0267 
Motion om mer företagsvänliga nämnder lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde2022-06-16  av Caroline Willfox (M), Christer Eriksson (M) och Roger 
Siljeholm (M). 

  har beslutat remittera motionen till nämnder och styrelser i Säters kommun för 
yttrande. Yttrandet ska ha inkommit senast 28 februari 2 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 24 (30) 

Ks § 137 Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag 
KS2022/0371 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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 borttagande av vägavsnitt i Solvarbo, 
KS2022/0002 
Medborgarförslag om borttagande av vägavsnitt i Solvarbo lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-24 av Adam Eriksson, Gustafs. 
Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till kommunstyrelsens för 
beredning.   beslutade 2022-03-22 remittera medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 12 september 2022. Samhällsbyggnadsnämnden har vid 
sammanträde 2022-09-08  återremitterat förslaget. 

Medborgarförslag om fritidsgård för mellanstadiet, KS2022/0194 
Ett medborgarförslag om att etablera en fritidsgård för barn i mellanstadiet lämnades 
in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-16 av Wilma Eriksson, Säter. 
Kommunfullmäktige beslutadr hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. 

Medborgarförslaget bereds, på uppdrag av kommunstyrelsens presidium, av 
kommunstyrelsens fritidsutskott. 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 25 (30) 

Ks § 137 forts 

Nytt medborgarförslag: Cykel- och gångväg mellan korsningen 
Fogdegatan/Täppgatan och till korsningen 
Hagavägen/Fogdegatan 
Medborgarförslag om att anlägga en cykel- och gångväg mellan korsningen 
Fogdegatan/Täppgatan och till korsningen Hagavägen/Fogdegatan lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-28 av Christer Eriksson. 
Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för 
beslut.  

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlade förslaget 2022-08-25 och 
beslutade då att återremittera ärendet för komplettering av skiss samt 
räddningstjänstens yttrande och en utökad trafikanalys avseende konsekvenser. 

Nytt medborgarförslag om cykel- och gångväg mellan 
parkeringen vid ishallen och Hagavägen, KS2022/0163 
Ett medborgarförslag om att anlägga en cykel- och gångväg mellan parkeringen vid 
ishallen och Hagavägen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-
28 av Christer Eriksson. 

Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för 
beslut.  

Medborgarförslag om att byta ut högtalaranläggningen vid 
Säters IP, KS2022/0242 
Ett medborgarförslag om högtalaranläggningen vid Säters IP lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-16 av Henrik Lindsten, Säter. 

Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-08-30 att remittera 
medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha 
inkommit till kommunstyrelsen senast 20 december 2022. 

Medborgarförslag om Kalhyggesfritt på kommunens mark, 
KS2022/0106 
Ett medborgarförslag om kalhyggesfritt på kommunens skogsmark lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-28 av Bo Floresjö, Åke Persson och Mats 
Hutter. Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 26 (30) 

Ks § 137 forts 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-05-17 att remittera 
medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande samt uppdra till 
kommundirektören bereda medborgarförslaget. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-09-08 föreslå att kommunstyrelsen ger 
kommundirektören i uppdrag genomföra en utredning om vart och i vilken 
omfattning skogsbruksplanen kan ändras för att främja ekosystemtjänster, exempelvis 
hyggesfritt skogsbruk. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-09-20 beslutade utskottet 
enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag om uppdrag till kommundirekören. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 27 (30) 

Ks § 138 Riktlinje för cykel vid förskrivning 
KS2022/0358 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar fastställa riktlinje för cyklar. 
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner i den gemensamma 
nämnden fattar motsvarande beslut. 

___________ 

 Ärendebeskrivning  
För att förtydliga och underlätta hanteringen vid förskrivning av cyklar, riktlinjen för 
cyklar reviderats. 

Förslaget till ny riktlinje ger tydligare bedömnings- och förskrivningskriterier, 
administrativ hantering blir enklare och cyklarna kommer in i DHC kretslopp för 
återanvändning efter godkänd rekonditionering och besiktning. 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 28 (30) 

Ks § 139 Anmälan delegationsbeslut 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten. 

___________ 

Delegationsbeslut 
KS2022/0346-1 
Kommundirektörens yttrande över hemvärnsansökan 

KS2022/0584 
Medgivande för förkortad arbetstid 

KS2022/0020-24 
Återbesättningsprövning sjusköterska 100 % HSL 

KS2022/0020-23 
Återbesättningsprövning undersköterska 100 % Fågelsången 

KS2022/0362 
Beslut om ersättning för valarbete -lönetillägg. 

KS2022/0359 KS2022/0359 
Kommundirektörens yttrande över hemvärnsansökan 

KS2021/0250  
Anmälan av bisysslor 2022 

KS2022/0291 
Ordförandebeslut om komplettering av yttrande på riksintresses precisering av 
Borlänge flygplats. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 29 (30) 

Ks § 140 Delgivningar 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna. 

___________ 

Delgivningar 
Protokoll från sammanträde med 

• Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 2022-08-18 
• Hjälpmedelsnämnden 2022-08-18 
•   2022-08-30 och 2022-09-20. 
• Fritidsutskottet, 2022-08-30 
• Gysam 2022-06-17 
• Brottsförebyggande rådet 2022-03-15 
• Personalutskottet  2022-09-20. 

Kopia på polisanmälan avseende: 

• Försök till stöld Vattugränd 2. 
• Skadegörelse Västra Långgatan 14 
• Skadegörelse Västra Långgatan 14 E  
• Skadegöresle Salutorget 1 

F-KS2022/0644- 
Dalarnas kommunförbund Årsredovisning 2021 

Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08, § 79 - Planuppdrag för 
upphävande av delar av Detaljplan Kyrkberget, Stora Skedvi 

F-KS2022/0635 
För kännedom - Säter 3.5 (Kungsvägen-Stationsgatan) - Beslut om tidsbegränsat 
bygglov för upplag... - Beslut om tidsbegränsat bygglov och startbesked. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 30 (30) 

Ks § 141 Verksamhetsinformation 
KS2022/0031 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

___________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
• Psykiskt Och Socialt Omhändertagande (POSOM) 
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