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Ks § 55 Svar på medborgarförslag om 
högtalaranläggningen vid Säters IP 
KS2022/0242 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar avslå medborgarförslaget. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-11-10, § 112 föreslå kommunstyrelsen 
besluta avslå medborgarförslaget. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade samtidigt att 
uppdra till sektorchef på samhällsbyggnadssektorn att utreda akustiska förhållanden 
samt vidta eventuellt nödvändiga åtgärder. 

Förslagsställaren upplever att musik och kommentatorljud från matcher och 
evenemang orsakar obehag och är störande för de boende i det kringliggande 
bostadsområdet. Medborgaren föreslår att den gamla ljudanläggningen ska återtas i 
bruk, då denna är placerad på läktaren och riktad mot publiken, vilket skulle kunna 
möjliggöra att volymen inte behöver vara så hög. 

Att koppla in den gamla högtalaranläggningen skulle vara en olämplig åtgärd då denna 
är i dåligt skick och ger ett lågkvalitativt ljud. Dessa har dessvärre inte blivit 
nedmonterade, vilket skall åtgärdas. Syftet med dessa högtalare var att publiken som 
satt på läktaren skulle kunna höra kommentarerna från speakern. Den nuvarande 
ljudanläggningen används inte bara för detta ändamål utan även för att musik ska 
kunna spelas under matcher och träning, och denna ska höras även på planerna. Vid 
kommunikation med miljöenheten framgår det att endast ett klagomål lämnats in 
angående buller som kan härledas till Säters IP. 

I dialog med fritidsenheten har det framkommit att högtalaranläggningen i dagsläget 
används på ett stundtals orationellt sätt, bland annat att ljudet inte slås av vid de övriga 
planer som inte används. För att inte omgivningen ska störas när evenemang hålls på 
Säters IP bör därför den första åtgärden vara att se över de användarrutiner som finns 
kring den befintliga ljudanläggningen. 
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Ks § 55 forts 

Motiv  
Kommunstyrelsen bör avslå medborgarförslaget eftersom den gamla ljudanläggningen 
inte är i skick att tas i bruk och inte heller är ändamålsenlig med syftet eller 
användandet av högtalaranläggningen. Förslagsvis bör fritidsenheten se över 
användarrutiner kring den befintliga ljudanläggningen för att minska risken för att 
boende i området störs av ljudet från Säters IP.  

Bakgrund  
Medborgarförslaget har remitterats till samhällsbyggnadsnämnden från 
kommunstyrelsens arbetsutskott för yttrande.  

Information 
Förslagsställaren deltar vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-01-31 och lämnar 
information om förslaget. 

Beslutsunderlag  
Medborgarförslaget 
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Ks § 56 Fördelning av kommunstyrelsens 
driftbudgetram 2023 
KS2023/0006 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 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 

Personalenhet 5 807 6 370 Omfördelning ökning 0,5 mkr 
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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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Ks § 57 Upptagande av lån för nytt särskilt boende 
KS2022/0342 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, 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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Ks § 58 Anmälan av beslut av kommunstyrelsens 
ordförande 
KS2022/0342 
Beslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725) i ärenden som är så brådskande 
att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas  

Kommunstyrelsens ordförandes beslut 2023-01-10 om förlänga kommunstyrelsens 
beslut 2022-09-06, § 98 att gälla t o m januari månads utgång 2023.  

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-06, § 98 att inom ramen för 
kommunfullmäktiges beslut, KF § 75 den 16 juni 2022, upptaga nya lån för nytt 
särskilt boende upp till 70 000 000 kr tom december 2022 samt att delegera 
beslutanderätten till Ekonomichef att anta det mest fördelaktiga anbudet per 
upplåningstillfälle på villkor enligt inkomna offerter samt att kunna omvandla 
befintliga lån till gröna lån. 

Beslutet gäller t o m december månads utgång 2022. Behov finns att förlänga 
tidsramen t o m januari 2023 då upplåningen ej genomfördes. 
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Ks § 59 Yttrande – revisionsrapport granskning av den 
långsiktiga planeringen av markbehov 
KS2022/0376 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 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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Ks § 59 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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Ks § 59 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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Ks § 60 Särprofilering Säterdalen 
KS2022/0497 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänner och fastställer den grafisk särprofilering för Säterdalen. 
2. Den fastställda grafiska särprofileringen förvaltas av kommunikationsenheten. 
3. Den grafiska särprofileringen ska användas av Säterdalens aktörer - där det 

finns ett avtal mellan kommun och aktör. Övriga aktörer erbjuds att använda 
särprofileringen.  

___________ 

Ärendebeskrivning 
Säterdalen är en av Säters kommuns mest profilerade besöksmål. I Säterdalen verkar 
såväl kommersiella som ideella intressenter och skapar tillsammans en gemensam 
upplevelse av besöksmålet Säterdalen.  

Säterdalen är en av de fysiska platser där Säters kommun de senaste åren har satsat 
mycket resurser. Arbetet styrs utifrån av programmet för Säterdalen. I och med att 
flera aktörer verkar i Säterdalen har det för besökare varit svårt att få en sammanhållen 
bild av Säterdalens utbud. 

För att i högre grad skapa känslan av ETT besöksmål, samt att Säterdalen är att 
betrakta som lämpligt för särprofilering i enlighet med Säters kommuns grafiska 
manual, förslås att Säterdalen får en särskild profilering. 

Den särskilda profileringen kan användas av alla aktörer – utifrån överenskommelse 
med och instruktioner från kommunikationsenheten. Kommunikationsenheten blir 
förvaltande part. 

Profileringen SKA användas när det finns någon form av avtalsliknande förhållande 
mellan Säters kommun och en annan part (kan vara ett avtal eller att kommunen 
upplåter plats/lokaler i Säterdalen för aktiviteter). 

Konsekvensbeskrivning  
De risker som finns med att låta Säterdalens profilering helt bygga på de externa 
aktörernas egna profileringar är att besöksmålet upplevs otydligt. 
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Ks § 60 forts 

I och med att de kommersiella aktörerna i Säterdalen verkar under tidsbegränsade 
avtal kan aktörerna komma att vara olika från år till år. Utan gemensam profilering 
kommer Säterdalens igenkänningsfaktor försvåras vid byten av aktörer. 

Delges 
Janssons nöjen 
Våffelbruket. 
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Ks § 61 Yttrande – revisionsrapport granskning av 
informationssäkerheten 
KS2022/0338 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 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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Ks § 61 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.  

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-31 17 (34) 

Ks § 61 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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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-31 18 (34) 

Ks § 61 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. 

 

 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-31 19 (34) 

Ks § 62 Utbetalning av kommunalt partistöd 2023 
KS2023/0016 

Beslut 
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. 
3. Mottagande partier ska senast 2024-03-31 lämna en skriftlig redovsining om hur 

partistödet för 2023 används. 

__________ 

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 
Kommunstyrelsen 2023-01-31 20 (34) 

Ks § 62 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 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-31 21 (34) 

Ks § 63 Svar på motion om konstväggar 
KS2022/0102 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen. 

__________ 

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

Motionärens förslag  
”Att Säters kommun ordnar konstväggar som är öppna för alla på lämpliga platser i 
centralorterna i kommunen.”  

Yttrande 
Från samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08, § 70 

Samhällsbyggnadsnämnden anser ej att det bör placeras lagliga konstvägar på allmänna 
platser eller på ytor som likställs med allmänna platser. Motiveringen till detta är risken 
för en spridningseffekt av skadegörelse kopplat till den lagliga konstväggen. 

Om kommunen ändå väljer att pröva lagliga konstväggar så bör det ske i samband 
med viss form av tillsyn från kommunens verksamhet.  

Vid ett bifall av berörd motion så bör det avsättas mer resurser avseende hantering av 
klotter och annan skadegörelse på kommunens anläggningar kring den lagliga väggen. 

Från kulturnämnden 2022-09-15, § 63 

Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till samverkan 
med skateföreningen för uppförande av konstvägg i samband med att skateparken 
byggs. 

Från Polismyndigheten 

Sammanfattningsvis upplevs riskerna för ökat klotter i Säters kommun inte 
försumbara om en konstvägg uppförs. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-31 22 (34) 

Ks § 64 Svar på medborgarförslag om borttagande av 
vägavsnitt Solvarbo 
KS2022/0002 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är 
besvarat. 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till samhällsbyggnadsnämnden utreda 
trafiksituationen i Solvarbo. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om borttagande av vägavsnitt i Solvarbo lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-24 av Adam Eriksson, Gustafs. 
Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-22 remittera medborgarförslaget 
till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrande har inkommit från 
samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-08. 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att nämnden får i uppdrag att i samråd med 
förslagsställaren, Långhag-Solvarbo Vägsamfällighet, samt jordbrukare som nyttjar av 
och påfart att genomföra en förändring som går i samma riktning som 
förslagsställarens, för att säkerställa trafiksäkerheten. 

Medborgarens förslag 
”Vi boende runt infarten till Solvarbo by anser att det vägavsnitt som fungerar som 
påfart och avfart i nuläget till stora vägen genom Solvarbo är helt onödig och en 
trafikfara. 

Vårt förslag är då att man med tanke på att det redan finns ett bra alternativ i form av 
den befintliga mer trafiksäkra utfarten som skulle kunna klassas som väjningspliktig 
utfart, kan ta bort den andra betydligt farligare utfarten i riktning mot Backa (Gustafs) 
alternativt att blomlådor sätt ut på detta vägavsnitt” 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-31 23 (34) 

Ks § 64 forts 

Yttrande 
Från samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-08 

Att ta bort vägavsnittet enligt förslagsställarens kartbild markerat med rött skulle strida 
mot den fastställda byggnadsplanen. Samhällsbyggnadsnämnden delar 
förslagsställarens syn på att av/påfart mot väg 789 från och till Solvarbo är en 
trafikfara. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen hänskjuta 
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med förslagsställaren, Långhag-
Solvarbo Vägsamfällighet, samt jordbrukare som nyttjar av och påfart att genomföra 
en förändring som går i samma riktning som förslagsställarens, för att säkerställa 
trafiksäkerheten.  

Den lösning som Samhällsbyggnadsnämnden förordar är inte helt i enlighet med det 
förslagsställaren föreslår, men båda förslagen resulterar i en högre trafiksäkerhet och 
därför bör medborgarförslaget anses som besvarat. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-31 24 (34) 

Ks § 65 Val av styrgrupp Förskola 2 
KS2018/0063 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

• Utse kommunstyrelsens presidium som kommunstyrelsens representanter i 
styrgruppen. 

• Utse barn- och utbildningsnämndens ordförande och samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande att ingå i styrgruppen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Byggandet av en förskola på Skönvik är ett av Säter kommuns större projekt. 
Behovet av att ha en styrgrupp med delaktighet både från majoritet och opposition 
är en viktig del för processen.  

Kommunstyrelsens presidium är utsedd som styrgrupp för flera processer och ju 
fler processer som presidiet är styrgrupp för påverkar arbetsbetsbelastningen och 
möjligheten att faktiskt närvara för deltagarna.  Samtliga funktioner har många 
åtaganden och det kan för vissa processer vara önskvärt att ha andra 
konstruktioner. 

Deltagare i styrgruppen som inte har ett fast arvode ersätts enligt gällande 
arvodesbestämmelserna 

Bakgrund 
I maj 2018 gav Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att redo-
visa en programhandling för 120 förskoleplatser i Säters tätort senare under 
hösten. På grund av personalbrist samt andra stora planprojekt (exv.Liljan och 
SÄBO) drog arbetet ut på tiden.  

Under senvåren 2019 kom arbetet med lokaliseringsutredningen igång. Samtidigt 
startades en utredning kallad ”Vägval Förskola”, på uppdrag av 
kommundirektören. Utredningen sammanställde behovet av förskoleplatser och 
angav ett rekommenderat vägval för byggprocessen med förskola 2.  

Parallellt med Samhällsbyggnadssektorns lokaliseringsutredning har förskole-
verksamheten arbetat med en funktionsbeskrivning, det vill säga en beskrivning av 
hur verksamheten i förskola 2 ska bedrivas.  
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-31 25 (34) 

Ks § 65 forts 

Under senvåren och hösten har dialogen med Samhällsbyggnadsbolaget 
intensifierat om Skönviks framtid. Med anledning av detta har arbetet med 
lokaliseringsutredningen utvidgats för att även inkludera SBBs förslag Rosa huset.  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-12 att placera förskola 2 på Skönvik.  

Utöver detta har kommunstyrelsen gett Samhällsbyggnadssektorn ett planuppdrag 
för förskola 2 (KS2019/0290).  
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-31 26 (34) 

Ks § 66 Anmälan delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten. 

__________ 

Delegationsbeslut 
KS2023/0002 
Beslut att avskriva löneskuld 

KS2022/0020-32 
Återbesättningsprövning Omsorgsassistent Åsenbacken 100% 

KS2022/0020-33 
Återbesättningsprövning personlig assistent, 100% 

KS2022/0020-34 
Återbesättningsprövning personlig assistent, 80% 

KS2022/0020-35 
Återbesättningsprövning biståndshandläggare 100% 

KS2022/0020-38 
Återbesättningsprövning 1:e socialsekreterare, vuxengruppen, vikariat 

KS2022/0020-37 
Återbesättningsprövning 1:e socialsekreterare, vuxengruppen 

KS2022/0020-39 
Återbesättningsprövning omsorgsassistent Vrålgränd 

KS2023/0005-1 
Återbesättningsprövning enhetschef funktionsnedsättning 

KS2022/0504 
Yttrande över hemvärnsansökan 

KS2023/0007 
Yttrande över hemvärnsansökan 

KS2023/0008 
Yttrande över hemvärnsansökan 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-31 27 (34) 

Ks § 66 forts 

KS2022/0472 
Bidrag till Falu Domstolars Nämndemannaförening 

KS2023/0021 
Bidrag till FRG – utbildningskostnad 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-31 28 (34) 

Ks § 67 Delgivningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna. 

___________ 

Delgivningar 
Protokoll från sammanträde med 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-20 och 2022-01-17 
• Fritidsutskottet, 2022-12-20 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2022-12-06 
• Södra Dalarnas samordningsförbund. 2022-11-25 
• Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, 2022-12-05 
• Styrelsen för Falun Borlänge regionen, 2022-12-01 

KS2022/0502 
Beslut om fördelning av länstal 2023 

KS2022/0471 
Förordnande som vigselförrättare, Anneli Rosendahl Orrboes 

Kopia på polisanmälan 

• Försök till stöld Jönshyttan 3 
• Skadegörelse Klockargatan 
• Viltolycka rådjur, fordon 

KS2022/0348 
Beslut i socialnämnden 2022-12-08, § 114 – yttrande över remiss av SOU 2022:38, 
Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv. 

F-KS2022/0934 
Undersökningstillstånd Bergsstaten för området Hedemora nr 1 i Norbergs kommun, 
Smedjebackens kommun, Säters kommun och Hedemora kommun. 

KS2022/0516 
Meddelande från Sveriges kommuner och regioners styrelse - Överenskommelse 
mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner – Insatser inom området psykisk 
hälsa och suicidprevention 2023. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-31 29 (34) 

Ks § 67 forts 

KS2022/0390 
Upphandlingsplan 2023-2024 

Beslut från 

• Gemensamma nämnden för upphandling, 2022-12-05, § 3,  nämndsplan 
2023-2025 

• Gemensamma nämnden för upphandling, 2022-12-05 § 32 internkontroll 
2023 

• Barn- och utbildningsnämnden Borlänge kommun, 2022-12-20, § 118 , 
interkommunala priser förskola/grundskola 2023 

• Räddningstjänsten Dala Mitt, 2022-12-16, § 53 kalendarium 
• Räddningstjänsten Dala Mitt, 2022-12-16, § 54, bedömning av delårsrapport 
• Räddningstjänsten Dala Mitt, 2022-12-16, § 55, periodrapport t o m oktober 

2022 
• Räddningstjänsten Dala Mitt, 2022-12-16, § 57 Verksamhetsplan och 

internkontroll samt budget 2023 
• Socialnämnden 2023-01-19, § 10 tillämpningsregler frö avgifter – ny avgift 

samt införande av högkostnadsskydd för hjälpmedel 

KS2022/0291 
Beslutad rapport för riksintressepreciseringen Borlänge flygplats. 

KS2023/0011 
Tillförordnad kommundirektör, 2023-01-21—2022-02-05, Malin Karhu 
Birgersson. 

KS2023/0019 
Förordnande som vigselförrättare, Caroline Willfox 

F-KS2023/0025 
Beslut från Skolinspektionen avseende tematisk kvalitetsgranskning vid Dahlander 
kunskapscenter. 

F-KS2023/0014 
Trafikplan 2023 Region Dalarna 

F-KS2023/0068 
Beslut från Skolinspektionen om riktad tillsyn av Klockarskolan 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-31 30 (34) 

Ks § 67 forts 

KS2022/0455 
Lönekartläggning 2022 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-31 31 (34) 

Ks § 68 Verksamhetsinformation 
KS2023/0038 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

__________ 

Verksamhetsinformation från 
• Fritidsenheten 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-31 32 (34) 

Ks § 69 Länsstrategi – Ett Dalarna fritt från våld 2023-
2028 
KS2023/0014 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 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 
Kommunstyrelsen 2023-01-31 33 (34) 

Ks § 70 Verksamhetsinformation 
KS2023/0038 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

__________ 

Verksamhetsinformation från 
• Socialnämnden och KPR 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2023-01-31 34 (34) 

Ks § 71 Utbildning informationssäkerhet och 
säkerhetsskydd 
KS2023/ 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för utbildning och information. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säkerhetssamordnaren utbildar i informationssäkerhet och säkerhetsskydd. 
Omfattning två timmar. 

 


	Ks § 55 Svar på medborgarförslag om högtalaranläggningen vid Säters IP
	Beslut
	Bakgrund och ärendebeskrivning
	Motiv
	Bakgrund
	Information
	Beslutsunderlag

	Ks § 56 Fördelning av kommunstyrelsens driftbudgetram 2023
	Beslut
	Bakgrund och ärendebeskrivning

	Ks § 57 Upptagande av lån för nytt särskilt boende
	Beslut
	Bakgrund och ärendebeskrivning

	Ks § 58 Anmälan av beslut av kommunstyrelsens ordförande
	Ärendet

	Ks § 59 Yttrande – revisionsrapport granskning av den långsiktiga planeringen av markbehov
	Beslut
	Yttrande
	Ärendebeskrivning
	Bakgrund
	Beslutsunderlag
	Delges

	Ks § 60 Särprofilering Säterdalen
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Konsekvensbeskrivning
	Delges

	Ks § 61 Yttrande – revisionsrapport granskning av informationssäkerheten
	Beslut
	Yttrande
	Bakgrund

	Ks § 62 Utbetalning av kommunalt partistöd 2023
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Ks § 63 Svar på motion om konstväggar
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Motionärens förslag
	Yttrande

	Ks § 64 Svar på medborgarförslag om borttagande av vägavsnitt Solvarbo
	Beslut
	Bakgrund och ärendebeskrivning
	Medborgarens förslag
	Yttrande

	Ks § 65 Val av styrgrupp Förskola 2
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Bakgrund

	Ks § 66 Anmälan delegationsbeslut
	Beslut
	Delegationsbeslut

	Ks § 67 Delgivningar
	Beslut
	Delgivningar

	Ks § 68 Verksamhetsinformation
	Beslut
	Verksamhetsinformation från

	Ks § 69 Länsstrategi – Ett Dalarna fritt från våld 2023-2028
	Beslut
	Ärendebeskrivning och bakgrund
	Beslutsunderlag
	Delges

	Ks § 70 Verksamhetsinformation
	Beslut
	Verksamhetsinformation från

	Ks § 71 Utbildning informationssäkerhet och säkerhetsskydd
	Beslut
	Bakgrund och ärendebeskrivning


