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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Kf § 76 Parentation 
 

Kommunfullmäktige hedrar minnet av ledamot Håkan Gustâv och tidigare 
ordförande i kommunfullmäktige Sixten Carlson,  som avlidit med en tyst minut.  
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Kf § 77 Svar på medborgarförslag om borttagande av 
vägavsnitt Solvarbo 
KS2022/0002 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 

__________ 

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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Kf § 76 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. 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Karin Frejd (C). 
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Kf § 78 Nytt medborgarförslag om staketet runt 
Åsgårdarna 
KS2022/0482 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kulturnämnden för 
beslut. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om staketet runt Åsgårdarna lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2023-02-23 av Elsa Löveskog. 

Medborgarens förslag 
”Angeläget att ge ekonomisk och praktisk hjälp att förnya staketet runt vårt fina 
hembygdsmuseum Åsgårdarna. Eventuell annan uppfräschning så den inte förfaller. 

Gården ser försummad ut med ett omålat och delvis ruttet staket.” 
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Kf § 79 Nytt medborgarförslag om att arrangera 
sommarkollo 
KS2022/0483 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att arrangera sommarkollo lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 av Karl-Oskar Tollsten. 

Medborgarens förslag 
”I samarbete med en förening arrangera sommarkollo för låg- och mellanstadiebarn. 
Måndag - Fredag ca två veckor där det mot en väldigt låg anmälningsavgift ingår såväl 
bussupphämtning, lunch, samt utflykt till exempelvis Leksand Sommarland. Detta kan 
sysselsätta barn som ej går på fritids och hålla dom aktiverade. Lämpliga platser skulle 
kunna vara PG/Koriandergården med närhet till bad samt IP.” 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 10 (36) 

Kf § 80 Nytt medborgarförslag om att vårda 
pulkabacken på Åsen 
KS2022/0505 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsens för 
beslut. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att vårda pulkabacken på Åsen lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 av Niklas Lindeberg. 

Medborgarens förslag 
”Pulkabacken på åsen är en väl besökt plats av barn och familjer.  

Tyvärr har backen med åren börjat på att växa igen vilket kan leda till skador på pulkor 
och liknande finns även en risk att barn kan skada sig på den växtlighet som sticker 
upp i snön. Med enkla medel skulle man kunna ta bättre hand om pulkabacken för att 
främja barnens fysiska aktivitet.  

Jag yrkar att man tar bättre hand om pulkabacken på åsen. Att man ett par gånger per 
år förslagsvis hösten klipper ner och röjer upp inför vintern” 
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Kf § 81 Nytt medborgarförslag om att anlägga ett 
utegym i Enbacka 
KS2022/0515 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om ett utegym i Enbacka lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2023-02-23 av Minna Larsson Heimo. 

Medborgarens förslag 
”Jag vill att kommunen ska anlägga ett utegym i Enbacka vid Vitsippsvägens lekpark. 
Bidrar till folkhälsan.” 
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Kf § 82 Nytt medborgarförslag om parkering vid 
Prästkälla, lilla badet 
KS2022/0495 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag angående parkering vid Prästkälla, lilla badet, hundbadet lämnas 
in till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 av Kerstin Söderqvist. 

Medborgarens förslag  
”Då det blivit så många besökare där, gör en snedparkering av den lilla biten mellan 
gångvägen och vägen (Dalkarlsnäsvägen). Där det nog var meningen att vara gräs.” 
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Kf § 83 Nytt medborgarförslag om att tillåta parkering 
på Kungsgårdsskolan 
KS2022/0494 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag parkeringar lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 
2023-02-23 av Kerstin Söderqvist. 

Medborgarens förslag  
”Varför inte tillåta parkering på Kungsgårdsskolans gård vid t ex julskyltning, stampen 
mm.” 
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Kf § 84 Nytt medborgarförslag om att bygga en träbod 
till en soptunna 
KS2023/0075 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag att bygga en liten träbod till soptunnan som står längs å-
promenaden lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 av Anette 
Nordin. 

Medborgarens förslag  
”Att bygga en liten träbod som soptunnan som står längs å-promenaden vid sidan av 
sågverket. Den ligger ofta omkullvält och med en träbod att stå så slipper den rasa 
omkull och så ser det finare ut. Det blir fint och dessutom så slipper den blåsa omkull 
, tänkte att det är så fint vid å-promenaden med vattnet och änderna som är där så en 
liten bod runt soptunnan skulle bli mycket finare. En mindre variant av den jag skickat 
bild på.” 
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Kf § 85 Nytt medborgarförslag om att bibehålla och 
utveckla en träffpunkt för de med hemtjänst i eget 
boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat 
från kommunen 
KS2023/0077 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att bibehålla och utveckla en träffpunkt för de med 
hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från 
kommunen lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 av Ulf 
Thorsell, Per-Åke Roslund och Bo Söderlund. 

Medborgarens förslag 
”Vi vill att kommunen medverkar till att bibehålla och utveckla denna träffpunkt för 
de med hemtjänst i eget boende, genom att tillåta förbeställning och köp av mat från 
kommunen via den leverans som dagligen går till Skedvigården.  

Vi uppfattar att det är lagligt för kommunen att sälja mat till äldre utanför särskilt 
boende. Många kommuner gör just detta. Det finns flera kommuner i vårt närområde 
som i olika former säljer mat till äldre i eget boende. 

Även Socialtjänstlagen från 2006 ”om kommunal befogenhet att tillhandahålla 
servicetjänster åt äldre” möjliggör just detta.  

Idag är inte alla lägenheter för eget boende på Skedvigården uthyrda. Hemtjänstens 
arbete blir också mer koncentrerat om en attraktiv träffpunkt gör att fler 
hemtjänsttagare väljer att bo på Skedvigården.” 

Information 
Vid sammanträde deltar förslagsställaren och informerar om förslaget. 
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Kf § 86 Nytt medborgarförslag om fler laddstolpar 
KS2023/0087 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att Säters kommun bör bygga betydligt fler laddstolpar 
lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2023-02-23 av André Romsi. 

Medborgarens förslag 
”Säters kommun bör bygga betydligt fler laddstoplar än de få som redan finns. Staden 
är inte redo för omställningen som är på god väg redan. 

Torget är en självklar plats för fler stolpar, både på parkeringen i sig men kanske även 
på torgplatserna längs med Gränsgatan, givetvis enbart då torgverksamhet ej bedrivs. 
Då utan begränsning på tid. Låt laddningen ta den tid som behövs. 

Liknande stolpar bör byggas ut emot Skönviksområdet, området runt Säters IP och 
liknande "centraler" som är lätt att nå för alla. 

Nybygget av parkeringar vid gruvplanen och bort emot Yxrondellen borde givetvis 
även de förses med laddplatser, där laddning kan ske utan begränsning. 

Givetvis borde dessa sedan ta en vettig peng för laddningen. 3kr kwh är precis lagom 
på de långsammare stolparna som finns nu, mer än så och det blir snabbt mindre 
attraktivt. Alla platser bör ha en blandning av stolpar med olika uttag. Snabbladdning 
är extra viktigt för helelektriska bilar och för personer som är på långfärd och behöver 
ta ett kort matstopp. Långsam laddning passar bättre vid t.ex. Säterdalen om man 
planerar att besöka dalen och spendera flera timmar där nere. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 17 (36) 

Kf § 87 Svar på motion om konstväggar 
KS2022/0102 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

__________ 

Förslag till beslut på sammanträde 
Lena Stigsdotter (V) med instämmande av Göran Johansson (V) yrkar att motionen 
ska bifallas. 
Mats Nilsson (S) med instämmande av Karin Frejd (C) och Magnus Gabrielsson (MP) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen att avslås. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att 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. 
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Kf § 87 forts 

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. 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Lena Stigsdotter (V), Mats Nilsson (S), Karin Frejd (C), Göran 
Johansson (V),  Lennart Götesson (S) och Magnus Gabrielsson (MP). 
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Kf § 88 Information från gemensamma nämnden för 
upphandling 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

___________ 

Ärendet 
Verksamhetschef för upphandlingscenter Falun Borlänge regionenen Anders Karlin 
deltar på kommunfullmäktiges sammanträde och informerar om verksamheten. 

Information omfattar bland annat: 

• Upphandlingspolicy 
• Nämndsplan 
• Inriktningsmål 
• Upphandlingsplan 
• Hur gick det 2022 
• Avtalsförvaltning 

Bakgrund 
Upphandlingscenter är en upphandlingssamverkan där kommunerna Falun, Borlänge, 
Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säter och ingår. 

Verksamheten startade 2013, och leds politiskt av en gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan (GNU). De sju kommunerna med tillhörande bolag och 
förbund ingår i denna samverkan och styrs av ett gemensamt samarbetsavtal. 
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Kf § 89 Information från Räddningstjänsten Dala Mitt 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

__________ 

Ärendet 
Jenny Axelsson ekonomichef Räddningstjänsten Dala Mitt deltar på 
kommunfullmäktiges sammanträde och informerar om verksamheten. Händelser 
under 2022 och utmaningar 2023. 

Bakgrund 
Räddningstjänsten Dala Mitt är ett kommunalförbund som bildades 1998 som 
ansvarar för räddningstjänsten i fem kommuner: Falun, Borlänge, Ludvika, Säter och 
Gagnefs kommuner. 
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Kf § 90 Information från revisionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna. 

__________ 

Information från revisonen: 
• Genomfört utbildning – nyheter  
• Påbörjat riskanalys - risker i kommunen 
• Kommande granskning av valnämnden 
•  
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Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 22 (36) 

Kf § 91 Granskningsrapport – den långsiktiga 
planeringen av markbehov 
KS2022/0376 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna de inkomna svaren från kommunstyrelsen 
och samhällsbyggnadsnämnden. 

__________ 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-29 att begära in yttrande över 
revisionsrapporten ”Granskning av den långsiktiga planeringen av markbehov” från 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden till den 8 februari 2023. Yttrandet 
bör även lämnas till revisionen för kännedom. 

Granskningsrapporten 
”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. Målet kan behöva revideras och uppdateras utifrån de 
uppdaterade behov och målsättningar som framkommer när uppdatering saker i 
samband med att övriga revideringar genomförs. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 23 (36) 

Kf § 91 forts 

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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Kf § 91 forts 

Revisorerna rekommenderar fullmäktige att begära in yttrande över revisionsrapporten 
från kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden till den 8 februari 2023. 
Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom. 

Information 
Mats Nilsson (S) informerar om kommunstyrelsens yttrande 
Karin Frejd (C) informerar om samhällsbyggnadsnämndens yttrande 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig från kommunrevisionen Torbjörn Gunnarsson (S) och Caroline 
Willfox (M) och Mats Nilsson (S). 
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Protokoll Datum Sida 
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Kf § 92 Granskningsrapport informationssäkerhet 
KS2022/0338 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna de inkomna svaren från samtliga nämnder, 
och styrelsen. 

___________ 

Bakgrund  
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-15 att begära in yttrande över 
revisionsrapporten ”Granskning av informationssäkerheten” från kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder till den 9 februari 2023. Yttrandet bör även lämnas till 
revisionen för kännedom. 

Till dagens sammanträde har yttranden inkommit från socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden. 

Granskningsrapporten 
KPMG har av Säters kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att genomföra 
en granskning av styrelsen och nämndernas rutiner för sitt 
informationssäkerhetsarbete. 

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

Granskningens syfte är bedöma om styrelser och nämnder har en tillräcklig intern 
styrning och kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt 
med informationssäkerheten i kommunen. Vår sammanfattande bedömning utifrån 
granskningens syfte är kommunstyrelsen och nämnderna inte har en tillräcklig intern 
styrning och kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt 
med informationssäkerheten i kommunen. 

Vi gör bedömningen utifrån att upprättade styrdokument samt roller och ansvar inte 
stämmer överens med nuvarande organisationsuppbyggnad. Vidare bygger 
bedömningen på att det finns ett behov av att riskanalyser och 
informationsklassningar genomförs i syfte att säkerställa att informationen hanteras på 
korrekt sätt samt att verksamhetssystemen är tillräckligt säkra för att hantera eventuellt 
känslig information. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 26 (36) 

Kf § 92 forts 

Det finns även behov av att upprätta rutiner för omprövning av genomförda 
riskanalyser och klassningar. 

Då IT-avdelningen i tid för granskningen saknar ett servicenivåavtal från samtliga 
nämnder samt styrelsen gör vi bedömningen att det finns behov av att upprätta detta. 

I uppföljningen av internkontrollplanen framgår att det finns medarbetare som saknar 
kunskap om hur de ska hantera personuppgifter samt även rutiner för borttappad 
utrustning. Utifrån detta finns behov av att genomföra utbildningsinsatser avseende 
informationssäkerhet. 

Samtliga nämnder samt styrelsen har behov av att upprätta former för uppföljning av 
det informationssäkerhetsarbete som bedrivs. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Säkerställa att riskanalyser och informationsklassningar av information samt 
verksamhetssystem genomförs. 

• Upprätta ett servicenivåavtal (SLA) mellan nämnden och IT-avdelningen. 
• Genomföra utbildningsinsatser för samtliga medarbetare i kommunen samt göra 

dessa obligatoriska, bland annat i syfte att minska risken för att 
informationssäkerhetsincidenter uppstår. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Upprätta former avseende omprövning av genomförda riskanalyser och 
informationsklassningar. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar vi samtliga nämnder att: 

• Systematiskt genomföra riskbedömning och informationsklassning av den 
information som hanteras i system samt utifrån dessa ställa krav om nödvändiga 
åtgärder. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 27 (36) 

Kf § 92 forts 

• Upprätta ett servicenivåavtal (SLA) mellan nämnden och IT-avdelningen. 
• Säkerställa att uppföljning sker av deltagandet i de utbildningsinsatser som 

genomförs. 
• Beakta informationssäkerhet i internkontrollarbetet och utifrån en riskanalys göra 

en bedömning om det finns behov av att inkludera kontrollmoment riktat mot 
detta. 

• 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. 

• Upprätta rutiner avseende omprövning av genomförda riskanalyser och 
informationsklassningar. 

Revisorerna rekommenderar fullmäktige att begära in yttrande över bifogad 
revisionsrapport från kommunstyrelsen och samtliga nämnder senast den 9 februari 
2023. Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom. 

Information 
Kommundirektör Marita Skog redovisar en summering av inkomna yttranden. 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig från kommunrevisionen Torbjörn Gunnarsson (S) och Mats 
Nilsson (S) och Caroline Willfox (M). 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 28 (36) 

Kf § 93 Länsstrategi – Ett Dalarna fritt från våld 2023 - 
2028 
KS2023/0014 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar ställa sig bakom förslaget till Länsstrategi ett Dalarna 
fritt från våld 2023 – 2028. 

__________ 

Yrkande 
Lena Stigsdotter (V), Stefan Dangardt (L), Marie Javanainen (C), Caroline Willfox (M), 
Mats Nilsson (S), Sune Hemmingsson (C) och Maud Jones Jans (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag att ställa sig bakom Länsstrategi ett Dalarna fritt från våld 
2023 – 2028. 

Göran Johansson (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att formuleringen i 
beslutssatsen ” under förutsättning att samtliga aktörer gör detsamma” tas bort. 
Kommunstyrelsens förslag att beslutssatsen kvarstår. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först frågan till kommunfullmäktiges ledamöter om 
kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget till Länsstrategi. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat ställa sig bakom Länsstrategin 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Därefter ställer ordföranden Göran Johanssons (V) förslag om att ta bort 
kommunstyrelsens förslag att ” under förutsättning att samtliga aktörer gör 
detsamma” tas bort,  mot kommunstyrelsens förslag,  varvid han finner att 
kommunfullmäktige beslutar att formuleringen ska tas bort.  

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. 
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Kf § 93 forts 

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.  

Information 
Verksamhetschef Emma Sandgren deltar på kommunfullmäktiges sammanträde och 
informerar om strategin. 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Lena Stigsdotter (V), Marie Javanainen (C), Mats Nilsson (S), 
Caroline Willfox (M), Magnus Gabrielsson (MP), Sune Hemmingsson (C), Göran 
Johansson (V), Maud Jones Jans (S) och Stefan Dangardt (L) 

Beslutsunderlag 
Länsstrategi Ett Dalarna fritt från våld 2023 - 2028 

Delges 
Länsstyrelsen i Dalarna 
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Protokoll Datum Sida 
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Kf § 94 Utbetalning av kommunalt partistöd 2023 
KS2023/0016 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

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. 
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Kommunfullmäktige 2023-02-23 31 (36) 

Kf 94 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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Kf § 95 Interpellation om Barnkonventionen ställd till 
kommunrådet 
KS2023/0111 

Göran Johansson (V) lämnar in en interpellation ställd till kommunalrådet. 

Interpellationen kommer att besvaras skriftligt på kommunfullmäktiges kommande 
sammanträde i april. 

Interpellationen 
”Historiskt fanns det ett beslut om att barnkonventionen alltid skulle beaktas vid 
beslut. Det skulle även anges i protokoll att man tagit barnkonventionen under 
beaktande och vilken konsekvens beslutet får för barn. 

Enligt barnkonventionen punkt 3 anges det  

3. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets 
bästa. 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, 
ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. 

Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad 
som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som 
tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har juridiskt 
ansvar för barnet, och ska för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder 
och administrativa åtgärder. 

Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som 
ansvarar för omvårdnad eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter 
fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet 
samt behörig tillsyn 

Tyvärr kan vi inte se det i dagens protokoll och frågar nu kommunalrådet varför detta 
inte existerar i dagsläget?” 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2023-02-23 33 (36) 

Kf § 96 Avsägelse/fyllnadsval efter Marie Åkesson (M) 
KS2023/0074 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ersättare i socialnämnden efter Marie Åkesson (M) välja 

Niklas Lindqvist (M). 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Marie Åkesson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
Fyllnadsval ska ske efter henne. 
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Kf § 97 Fyllnadsval efter Håkan Gustâv (L) 
KS2023/0083 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

• Som ersättare i socialnämnden välja Ove Wiik (L) 
• Som ersättare i valnämnden välja Stefan Dangardt (L) 
• Som ersättare i kommunstyrelsen välja Stefan Dangardt (L) 
• Som nämndeman föreslå Hege Bothner Wiik (L). 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval efter Håkan Gustâv (L) ska ske på följande uppdrag: 

• Ersättare i socialnämnden 
• Ersättare i valnämnden 
• Ersättare i kommunstyrelsen 
• Nämndeman 
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Kf § 98 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, Peter Jonsson (V) 
KS2023/0012 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Peter Jonsson (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen. 
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Kf § 99 Delgivningar 
 

Protokoll efter tillsyn hos överförmyndarnämnden i Falun-Borlänge regionen 

KS2022/0162 
Beslut från samhällsbyggndsnämnden, 2022-12-08, medborgarförslag - Cykel och 
gångväg mellan korsningen Fogdegatan/Täppgatan och till korsningen 
Hagavägen/Fogdegatan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå förslaget. 

KS2022/0410 
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2023-01-25, medborgarförslag om belysning 
längs gång- och cykelväg mellan Siggebogatan och Gamla Sjukhusvägen. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla förslaget. 

KS2022/0409 
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2023-01-25, medborgarförslag om 
utfartsspeglar längs Järnvägsgatan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla 
förslaget. 

KS2022/0394 
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-08, medborgarförslag om en 
minnespark. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå förslaget. 

KS2022/0449 
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2023-01-25, medborgarförslag om bänkar 
mellan Sätervägen och Siggebo.Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bifalla förslaget. 

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 221129. 221213, 230131. 
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