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Au § 37 Fördelning av kommunstyrelsens 
driftbudgetram 2023 
KS2023/0006 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa 2023 
års driftbudgetram för: 

Kommunstyrelsen 4 607 kkr 
Kommunfullmäktige 733 kkr 
Kommundirektör 2 079 kkr 

samt att delegera beslutanderätten om resterande budgetram på 55 991 kkr till 
sektorchef för kommunstyrelsesektorn. 

600 kkr omfördelas från kommunstyrelsens driftsbudgetram till central reserv. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-15 om reviderad budget för åren 2023 – 2025. 
Kommunstyrelsen tilldelades 63 410 kkr i driftbudgetram för år 2023. Sektorn lägger 
följande förslag till fördelning av driftbudgetramen: 

Verksamhet Ram 2022 Förslag 2023 Anmärkning 

Kommunstyrelsen 3 873 4 607 Beslut ökning av arvoden 

Kommunfullmäktige 670  733 Beslut ökning av arvoden 

Kommundirektör 1 908 2 079  

Egen försörjning/Unga till 
arbete/Integration 

2 091 0 Omfört till BUN, SOC och KS 
(Utveckling) 

Summa 8 542 7 419  

Ekonomienhet 4 873  4 931  

Näringslivsenheten 5 602 5 668  

Kanslienheten 7 594 7 554  

Utveckling 0 2 861 Uppdelning Kansli, IT 
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Personalenhet 5 807 6 370 Omfördelning ökning 0,5 mkr 

IT-enhet 13 942 6 653 Omföring IT-samverkan till 
sektorer, KS 

Kommunikation/reception 3 418 4 211 Äskande av kommunikatör mm 

Fritidsenhet 17 438 17 743 Omfördelning minskning 0,5 mkr 

Summa 58 674 55 991  

Total 67 216 63 410  

 

Förslaget innebär att kommunstyrelsen fastställer de delar som är politiska och hur 
mycket som ska tilldelas kommunchef samt delegerar sedan till sektorchef för KS 
sektor att fördela resterande medel. Sektorchefens förslag till fördelning finns i 
sammanställningen ovan.  

I förslag till reviderad budget för 2023 beslutades att hantera kommunens underskott i 
driftsbudgeten genom effektiviseringar per nämnd/sektor med 1 % av den beslutade 
budgetramen per juni 2022, där Kommunstyrelsesektorns effektiviseringar uppgår till 
700 kkr. I förslag till fördelning av budgetram för 2023 har utfördelning per enhet 
gjorts procentuellt. 

Beslut om ökade arvoden på 1,2 mkr har fördelats ut på respektive nämnd 
procentuellt enligt utfall för 2021, där Kommunstyrelsens ökning uppgår till totalt 602 
kkr.  

Till budget 2023 har budgetram för Egen försörjning/Unga till arbete/Integration 
omförts till BUN, SOC och KS-sektorn. 

Omföringar av IT-kostnader från IT-enheten till de olika sektorerna har gjorts med 
anledning av IT-samverkan med Borlänge. 

Pensionskostnaderna ses över i samband med årsbokslutet och omföring av ökningen 
av pensionskostnaderna som är beslutade centralt kommer att fördelas ut till 
sektorerna för att lättare kunna följas upp vid budgetuppföljning under 2023. För 
Kommunstyrelsesektorn kommer 588 tkr fördelas i extra medel för pensionskostnader 
på de olika enheterna. 
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Au § 38 Upptagande av lån för nytt särskilt boende 
KS2022/0342 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta, inom ramen för 
kommunfullmäktiges beslut, KF § 75 den 16 juni 2022: 

1. uppta nya lån upp till beslutad investeringsram på 230 000 000 kr för nytt särskilt 
boende under 2023, vilket innebär ökad upplåning med 70 000 000 kr under året. 

2. Delegera beslutanderätten till Ekonomichef att anta det mest fördelaktiga anbudet 
per upplåningstillfälle på villkor enligt inkomna offerter samt att kunna omvandla 
befintliga lån 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
De planerade höga investeringsnivåerna som kommunen har innebär att kommunens 
likviditet kommer att förbrukas och att kommunen behöver utöka med nya lån. En 
kredit på 38 mkr är kopplad till kommunens koncernkonto, men för att inte nyttja 
krediten fullt ut behöver nyupplåning göras. 

För att möta kommande behov och klara av nuvarande likviditetssituation behövs 
upplåning göras vid olika tillfällen under 2023 främst med anledning av investering av 
nytt särskilt boende, där nya lån upp till 70 mkr finns kvar att upplåna inom beslutad 
investeringsram på 230 mkr. Denna upplåning ligger inom ramen för 
kommunfullmäktiges beslut, KF § 75 den 16 juni 2022, att omsätta och uppta nya lån 
upp till en total låneram på 500 mkr, varav 230 mkr avser nytt särskilt boende. 

Offertförfrågan kommer att skickas ut till tre långivare och inhämtas med olika 
räntealternativ och löptider. Lånet kommer att utvärderas i enlighet med Säters 
kommuns finansieringspolicy men p.g.a. det rådande marknadsläget kan vissa avsteg 
behöva göras från denna policy. 

En ansökan om grönt lån avseende investeringsprojekt nytt särskilt boende på 230 
mkr har blivit godkänt av Kommuninvest. Efter godkännandet av ett grönt projekt 
kan gröna lån läggas upp för projektet och kommunen kan således erhålla mer 
förmånliga räntevillkor. Befintliga lån kan vid förfall läggas om till gröna lån. 
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Au § 39 Yttrande – revisionsrapport granskning av den 
långsiktiga planeringen av markbehov 
KS2022/0376 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att anta 
yttrandet som sitt eget. 

___________ 

Yttrande 
Kommunstyrelsen ser positivt på revisionens rekommendationer.  
Kommunstyrelsen har enligt reglementet ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Det innebär bland annat att leda 
kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med 
att ta fram styrdokument för kommunen.  
Kommunstyrelsen har gett kommundirektören till uppdrag att revidera berörda 
styrdokument samt att ta fram en markstrategi. Det arbetet har påbörjats under 2022 
och ska vara klart under 2023.  

Det finns olika arbetsgrupper med tjänstepersoner från samhällsbyggnads sektorn, 
Säterbostäder AB och kommunstyrelsesektorn som arbetar med att förtydliga och 
förbättra kommunens styrning utifrån KPMGs rekommendationer.  

Ärendebeskrivning 
KPMG har på uppdrag av Säter kommuns revisorer granskat den långsiktiga 
planeringen av markbehov i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2022. Den sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det saknas 
en tydlig politisk styrning inom strategiskt markförvärv. Det finns en tydlig önskan 
från politiken om att kommunen ska växa men det saknas en trygg planering för hur 
det ska gå till. Mål för markförvärv beskrivs i olika styrdokument, det är inte tydligt 
hur de följs upp. Bedömningen baseras bland annat på att ansvarsfrågan gällande 
markköp inte är tydligt angiven eller fördelad i kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente vilket skapar otydlighet i ärendesortering och 
beslutsprocessen. Kommunen saknar även en tydlig planeringskedja från översiktlig 
planering och planeringsstrategi eller motsvarande med kopplingar till markplanering. 

Säterbostäder AB bör involveras i målarbetet då 30 bostäder per år förutsätter 
tillgänglig, lämplig mark.  
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Au § 39 forts 

Målet kan behöva revideras och uppdateras utifrån de uppdaterade behov och 
målsättningar som framkommer när uppdatering saker i samband med att övriga 
revideringar genomförs. Vi bedömer även att kommunen inte har en effektiv 
arbetsprocess för framtagande av långsiktig markplanering med tydliga roller och 
ansvar. Även om det upplevs som att markfrågor hanteras i dialog med politiken 
saknas en tydlig struktur för hur frågor lyfts och vilka byggnationer som blir aktuella 
att genomföra. Revisorerna anser att den informella hantering som angivits under 
intervjuerna medför en risk kopplat till personberoende. 

Revisorerna bedömer vidare att den ekonomiska styrningen är bristfällig kopplat till 
det granskade området då vi uppfattar att tjänstepersoner och politik ger olika bilder 
av hur investeringsprocessen går till. Den ekonomiska processen uppfattas som trög 
från tjänstepersonshåll kopplat till lämplig takt inom ärendeprocessen för förvärv av 
mark. Sammanfattningsvis konstateras att arbetsprocessen för framtagande av 
långsiktig markplanering inte är så effektiv och säker som den skulle kunna vara. Det 
beror främst på att ansvar inte är tydliggjorda i reglementen, styrande dokument inte 
är aktuella, personbundenhet och otydlig rollfördelning samt avsaknad av tydliga 
arbetsprocesser. Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden att: 

• Förtydliga ansvarsfrågan gällande markköp i kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente.  

• Arbeta vidare med det framtagna förslaget till ny arbetsordning för markköp. 
• Analysera hur satta politiska mål inom markstrategiskt område ska kunna nås. 
• Ta fram en långsiktig strategisk markplaneringskedja.  
• Ta fram en markstrategi med framåtblick där möjliga förvärv, avyttringar samt 

strategiska markområden inkluderas.  
• Involvera alla delar av kommunkoncernen som berörs av markplaneringen i 

arbetet.  
• Involvera Säterbostäder AB i markstrategiskt arbete baserat på bolagets 

ansvar för bostadsbyggande kopplat till kommunkoncernens politiska 
målsättningar.  

• Säkerställa att åtgärderna skapar en tydlig planeringskedja från översiktlig 
planering och planeringsstrategi eller motsvarande med tydliga kopplingar till 
markplanering.  

• Se till att styrande dokument finns tillgängliga på kommunens hemsida. 
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Au § 39 forts 

Bakgrund  
Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-08 Kf§78 
Kommunfullmäktige beslutar att begära in yttrande över revisionsrapporten från kommunstyrelsen 
och samhällsbyggnadsnämnden till den 8 februari 2023. Yttrandet bör även lämnas till revisionen för 
kännedom. 

Beslutsunderlag 
• Revisionsgranskning avseende granskning långsiktig planering av markbehov  
• Projektplan för granskning 
• Missiv granskning av långsiktig planering av markbehov. 

Delges 
Kommunfullmäktige 
Revisionen Säters kommun 
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Au § 40 Uppdrag – framtagande av en skogsplan/ 
skogspolicy 
KS2023/0010 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till kommundirektören att t ta fram 
en övergripande skogsplan/skogspolicy.  

__________ 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har enligt reglementet ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Det innebär bland annat att leda 
kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med 
att ta fram styrdokument för kommunen. Styrelsen ska leda arbetet med och 
samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten samt förvalta skogsinnehav enligt 
gällande Skogvårdsplan. En skogsvårdplan är ett detaljerat områdesdokument per 
skogsfastighet. För att tydliggöra Säters kommuns långsiktiga ambition med att äga 
skog behöver ett övergripande kommunövergripande styrdokument, 
skogsplan/skogspolicy tas fram. En skogsplan ska ange inriktningen av kommunens 
skog på ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt.  

Bakgrund 
I september gav kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 §116 kommundirektören 
i uppdrag att genomföra en utredning om vart och i vilken omfattning 
skogsbruksplanen kan ändras för att främja ekosystemtjänster, exempelvis hyggesfritt 
skogsbruk.  

Följande uppdrag är ett förtydligande till det uppdraget att ta fram ett övergripande 
styrdokument, skogsplan/skogspolicy.  

Datum för återrapportering 
Återkoppling till kommunstyrelsen senast september 2023. 
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Au § 41 Information el-avtal 
 

Information el-avtal. Nytt el-avtal är undertecknat. Låst 80% till 2,38 t o m mars 2023. 
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Au § 42 Yttrande – revisionsrapport granskning av 
informationssäkerheten 
KS2022/0338 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta anta yttrandet som 
sitt eget. 

__________ 

Yttrande 
KPMG: 

Se över styrande och stödjande dokument så att de överensstämmer med de 
organisationsförändringar som skett i kommunen samt se över beskrivningar av roller 
och ansvar så att de stämmer överens med organisationens nuvarande uppbyggnad.  

Kommunstyrelsen svarar: 

Kommunstyrelsen stödjer uppfattningen att styrdokumenten ska ses över och 
uppdateras. 

KPMG: 

Säkerställa att riskanalyser och informationsklassningar av information samt 
verksamhetssystem genomförs. 

Kommunstyrelsen svarar: 

Arbetet kring riskanalyser och informationsklassningar pågår. 

KPMG:  

Upprätta former avseende omprövning av genomförda riskanalyser och 
informationsklassningar. 

Kommunstyrelsen svarar: 

Kommunen har en ny organisation kring systemförvaltning vilket ska bidra till ett 
systematiskt genomföra riskanalyser och informationsklassningar.  
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Au § 41 forts 

I samband med uppdatering av styrdokument har en dialog kring ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete startat upp. 

KPMG: 

Genomföra utbildningsinsatser för samtliga medarbetare i kommunen samt göra dessa 
obligatoriska, bland annat i syfte att minska risken för att 
informationssäkerhetsincidenter uppstår. 

Kommunstyrelsen svarar: 

Kommunstyrelsen ser positivt till att det ska bli en del av utbildningsplanen. 

KPMG: 

Säkerställa att hantering av incidenter sker i enlighet med upprättade styrdokument 
samt att incidenterna dokumenteras, analyserar och bedöms på kommunövergripande 
nivå i syfte att kunna vidta nödvändiga åtgärder. 

Kommunstyrelsen svarar: 

Kommunen kommer att se över och upprätta rutiner för att hantera incidenter med 
tydliga styrdokument för att kunna vidta nödvändiga åtgärder när en 
informationssäkerhetsincident uppstår. 

KPMG: 

Ställa krav om uppföljning och återrapportering av kommunens samlade 
informationssäkerhetsarbete i enlighet med LIS så att beslut kan tas om mål och 
handlingsplan över åtgärder.  

Kommunstyrelsen svarar: 

Kommunen ska utreda hur uppföljning och rapportering av det samlade 
informationssäkerhetsarbetet ska gå till. 

KPMG: 

Systematiskt genomföra riskbedömning och informationsklassning av den information 
som hanteras i system samt utifrån dessa ställa krav om nödvändiga åtgärder.  
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Au § 41 forts 

Kommunstyrelsen svarar: 

Informationssäkerhetssamordnaren kommer att skapa en arbetsgrupp för att ta fram 
ett underlag för riskbedömningar. 

KPMG: 

Upprätta ett servicenivåavtal (SLA) mellan nämnden och IT-avdelningen.  

Kommunstyrelsen svarar: 

Vi kommer att föra en dialog kring SLA i det fortsätta arbete. Säters kommuns 
organisation kräver ett gemensamt SLA som gäller för samtliga nämnder och bolag för 
att säkerställa att vi håller samma nivå på säkerhet.  

KPMG: 

Beakta informationssäkerhet i internkontrollarbetet och utifrån en riskanalys göra en 
bedömning om det finns behov av att inkludera kontrollmoment riktat mot detta.  

Kommunstyrelsen svarar: 

Varje år genomförs en analys av risker enligt fastställd rutin och bedömer om risken 
kräver en internkontrollspunkt.  

KPMG: 

Upprätta former för årlig uppföljning angående det informationssäkerhetsarbete som 
sker inom nämndens verksamhetsområde och besluta om nödvändiga åtgärder för att 
förbättra informationssäkerheten utifrån aktuella risker och behov. 

Kommunstyrelsen svarar: 

Kommunstyrelsen kommer att ge kommunledningsgruppen i uppdrag att samordna 
arbetet kring informationssäkerhet, tydliggöra roller och ansvar för 
informationssäkerhetsarbetet samt att prioritera denna fråga. 

Bakgrund 
Säter kommuns förtroendevalda revisorer gav KPMG i uppdrag att genomföra en 
granskning av styrelsen och nämndernas rutiner för informationssäkerhetsarbete som 
ingår i revisionsplanen för år 2022. 
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Au § 41 forts 

Informationssäkerhet är viktigt för att skydda information som hanteras i kommunens 
IT-system och säkerhetskälla konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet i alla system. 
Informationssäkerhet är inte bara en IT-fråga utan handlar om att säkra och trygga 
driften av kommunens kärnverksamheter. verksamheternas ökande beroende av IT 
innebär ökade risker för dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod. 

Många verksamheter i kommunen är helt beroende av väl fungerande 
informationssäkerhet, så att säkerhetsarbetet måste vara en ständigt pågående process 
för att säkerställa att kommunens informationstillgångar har tillräckligt skydd.  

Kommunens revisorer kom till slutsatsen i sin riskanalys att arbetet med 
informationssäkerheten behövde granskas. 
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Au § 43 Utökning av platsantalet särskilt boende 
KS2022/0496 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge kommundirektören i uppdrag utreda 
förutsättningarna för ett tillfälligt boende. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutar 2022-12-08, § 11föreslå kommunstyrelsen besluta att ge 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna att kunna 
erbjuda 10–15 bostäder som är anpassade för Särskilt boende som kan tas i anspråk 
senast den 1 mars 2023. 

Sedan slutet av augusti 2022 har antalet personer som fått beslut på särskilt boende 
kraftigt ökat i antal och är i dagsläget 25 personer med ej verkställda beslut på särskilt 
boende. 6 av dessa väntande personer vistas idag på Korttidsboendet då de inte kan gå 
hem i väntan på särskilt boende. Sedan i slutet av juni fram till slutet av september är 
det 10 personer som väntat mer än tre månader på att få beslutet verkställt. 

Det nya särskilda boendet Prästgärdet planerades stå klart hösten 2022, av olika 
anledningar fördröjdes processen med ett år. Om Prästgärdet stått klart enligt plan 
hade ca 10 personer stått på kö till särskilt boende idag. Det nya särskilda boendet 
Prästgärdet beräknas slutbesiktigas inför överlämnande vecka 40 år 2023. Under 
denna mellanperiod så befarar sociala sektorn att kön kommer att utökas ytterligare. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17 16 (22) 

Au § 44 Motion om solpaneler på kommunala 
byggnader 
KS2022/0501 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast den 30 april 2023. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
En motion om att sätta upp solpaneler på kommunala byggnader lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-15 av Moderaterna genom Christer 
Eriksson (M). 

Motionärens förslag 
Moderaterna föreslår att kommunen avsätter medel i budgeten för investeringar av 
solpaneler under perioden 2023–2026 på kommunala byggnader spridda över hela 
kommunen. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17 17 (22) 

Au § 45 Motion om högskolecentrum på Dahlander 
kunskapscentrum 
KS2022/0500 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen 
senast den 30 april 2023. 

____________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
En motion om ett högskolecentrum på Dahlander kunskapscentrum lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-15 av Moderaterna genom Christer 
Eriksson (M). 

Motionärens förslag 
Moderaterna föreslår att kommunen utreder möjligheten att tillskapa ett 
högskolecentrum på Dahlander kunskapscentrum 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17 18 (22) 

Au § 46 Utbetalning av kommunalt partistöd 2023 
KS2023/0016 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunalt partistöd betalas ut för 2023 fördelat enligt tabellen nedan. 
2. 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.  

 Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd.  
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. 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. 

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.  

I Säters kommun består partistödet av ett grundbidrag som är 30% av prisbasbeloppet 
samt ett mandatstöd för mandat 1-3 på 30% av prisbasbeloppet, efterföljande mandat 
till 20% av prisbasbeloppet. 

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. 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17 19 (22) 

Au § 46 forts 

Kommunalt partistöd 2023 

Grundbidrag 15 750 kr - Mandatbaserat stöd för mandat 1-3 på 30% av prisbasbeloppet, 
efterföljande mandat till 20% av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet 2023 är 52 500 kr. 

Parti Mandat Grundbidrag Mandat 1-3 Mandat följande Total 
S 12 15 750  47 250 94 500  157 500 
C 5 15 750 47 250 21 000  84 000 
L 1 15 750 15 750  0 31 500 
M 7 15 750 47 250  42 000  105 000 
KD 2 15 750 31 500     0 47 250 
V 2 15 750 31 500     0 47 250 
MP 1 15 750 15 750     0 31 500 
SD 5 15 750  47 250     21 000  84 000 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17 20 (22) 

Au § 47 Länsstrategi - Ett Dalarna fritt från våld, 2023-
2028 
KS2023/0014 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen ställa sig bakom förslaget 
till Länsstrategi ett Dalarna fritt från våld 2023-2028, under förutsättning att samtliga 
aktörer gör detsamma. 

__________ 

Ärendebeskrivning och bakgrund 
Dalarnas regionala strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor har 
arbetats fram av Länsstyrelsen i Dalarnas län. Det i nära samverkan med polisen i 
Dalarna, Åklagarkammaren i Falun, Region Dalarna och länets kommuner och 
sträcker sig över perioden 2023 – 2028.  

Den regionala strategin är en gemensam plattform för att koppla samman den 
nationella strategins målsättningar med länets förutsättningar och behov för att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Rätten att leva fri, utan våld och förtryck är en fråga om jämställdhet, demokrati och 
grundläggande mänskliga rättigheter.  

Utgångspunkten för det gemensamma strategiarbetet är att ingen enskild aktör kan 
svara upp mot de utmaningar som våldet innebär. Det är en gemensam angelägenhet 
för hela länet där vi behöver arbeta tillsammans och initiativ tas av alla aktörer. 

Visionen är att alla invånare i Dalarnas län ska ha samma rätt och möjligheter till ett liv 
fritt från våld.  

Beslutsunderlag 
Länsstrategi Ett Dalarna fritt från våld 2023-2028 

Delges 
Länsstyrelsen i Dalarna 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17 21 (22) 

Au § 48 Inbjudan till kurser och konferenser 
 

Inbjudningar 
Inbjudan till uppdrag kulturpolitik, seminarium om uppdraget som politiker med 
samtal om kulturpolitiska förutsättningar mm, den 8 februari i Eskilstuna. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-17 22 (22) 

Au § 49 Förskola 2 
 

Ordföranden informerar om Förskola 2. Styrgrupp kommer formellt att utses på 
kommande sammanträde med kommunstyrelsen. 
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