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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.40- 12.05 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 

Abbe Ronsten, ordförande (S) 
Elsa Efraimsson Vestman, vice ordförande (C ) 
Tommy Andersson , andre vice ordförande (M) 
Mats Nilsson (S) 
Helena Andersson (S) 
Jenny Nyberg (S) 
Hans Johansson ( C) 
Erik Kall (MP) 
Ulf Ek (V) ersättare för Sten-Olof Eklund (V) 
Daniel Ericgörs (KD) ersättare för Lotta Bergstrand (L) 
Jenny Nordahl (SD) 
 
 
Maud Jones Jans (S) 

Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Anette Wikblom, förvaltningschef 
Pär Jerfström, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef 
Marita Castenhag, KPMG  
Bengt Wester, ordförande revisionen 
Torbjörn Gunnarsson, revisionen 
Malin Lilja Altörn, folkhälsoplanerare 
Malin Karhu Birgersson, förvaltningschef 
 

Utses att justera Hans Johansson 
Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 1-14 
 Margareta Jakobsson  

 Ordförande   
 Abbe Ronsten  

 Justerande   
 Hans Johansson  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
 2016-01-26 
Datum för  
anslags uppsättande 2016-01-27 Datum för  

anslags nedtagande 2016-02-18 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 1 Dnr KS2015/0321 
 
Jämställdhet- och mångfaldsplan 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta reviderad jämställdhet- 
och mångfaldsplan.  
 
Ärendebeskrivning 
Representanter från förvaltningarna har tillsamman med de fackliga organisationerna 
Kommunal, Vision och Lärarförbundet arbetet fram en reviderad jämställdhet- och 
mångfaldsplan utifrån förändrad lagstiftning gällande tillgänglighet  
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 2 Dnr KS2015/0017 
 
Reglemente för gemensam nämnd lön och pension 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta reglemente för gemen-
sam nämnd lön och pension. 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att inrätta en lönenämnd tillsammans 
med Falu kommun. 
 
Förslag till reglemente för gemensam nämnd som ska svara för uppföljning och verk-
ställighet av funktionsområdet lön och pension. Kommunerna, Falun och Säter har 
kommit överens om att samarbeta i en gemensam nämnd enligt 3 kap 3a-c §§ kom-
munallagen (1991:900). Den gemensamma nämnden ska svara för de samverkande 
kommunernas löne-och pensionsadministration. 
 
Den gemensamma nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Falu kommun ut-
ser 2 ledamöter och 2 ersättare. Säter kommun 1 ledamot och 1 ersättare. 
 
Falu kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommu-
nens organisation. 
 
_______ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 3 Dnr KS2016/0010 
 
Kommunal borgen för bredband, Österby byalag 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bevilja kommunal borgen till 
Österby byalags bredbandsprojekt för ett kortfristigt lån på 1,4 mkr 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Österby byalag i Gustafs (org. nr 802495-6255) ansöker om kommunal borgen för ett 
lån om 1,4 mkr. Lånet är kortfristigt med beräknad löptid från juli 2016 till juni 2017.  
 
Österby byalags bredbandsprojekt har en målgrupp på 37 permanentbonde hushåll. 
30 av dessa har tecknat avtal med föreningen. Därtill har ett fritidshusboende visat 
intresse. Anslutningsavgifter tas ut med 25 000 kr för primäranslutningar och 7 500 
för sekundära anslutningar. De sekundära anslutningarna är belägna på fastighet med 
primär anslutning.  Total avgiftsfinansiering uppgår till 705 000 kronor. Avgifterna 
betalas in vid tre tillfällen under projekttiden. Föreningen har sökt statligt bidrag med 
879 000 kronor. Kostnaden för projektet är beräknad till 1 548 614 kronor. Det finns 
således en marginal om c:a 35 000 kronor. 
 
Beslut om bidrag beräknas tas av Länsstyrelsen Dalarna i februari 2016. Bidrag utbe-
talas först efter det att föreningen kan uppvisa nedlagda kostnader. Föreningen be-
höver därför ett tillfälligt lån för att kunna betala kostnaderna för projektet under ti-
den fram till att bidraget utbetalas och slutlig egenavgift har betalats. Beviljas inte för-
eningen bidrag kommer föreningen inte att gå vidare med projektet och då faller lå-
nebehovet. 
 
Säters kommun har tidigare beviljat kommunal borgen till Nyberget Fiber Ekono-
misk Förening under likartade förhållanden. Lånet var kortfristigt och egenfinansie-
ringen låg i nivå med praxis. Kommunal borgen beviljades inte för Bispbergshyttans 
Fiberförening då den borgen avsåg ett långfristigt lån på 10 år och med en avsevärt 
mindre egenfinansiering.  
 
Kommunens risk är i det här ärendet mindre än i fallet Nyberget då projektet startas 
först om bidrag beviljas. Den risk som finns är om föreningen påbörjar men av nå-
gon anledning inte lyckas slutföra projektet, och får kostnader men inget bidrag. För-
eningen är väl etablerad i byn och van att sköta gemensamma angelägenheter. Den 
bedöms inte vara någon risk i sig. 
 
I ställningstagandet om borgen för det här projektet bör givetvis samhällsnyttan 
också vägas in. Ett utbyggt fibernät i kommunens alla delar kommer att vara en nöd-
vändighet om kommunen ska lyckas höja sin attraktivitet som boendeort och nå mål-
sättningen om 12 000 invånare 2030. 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 4 Dnr KA15/029 
 
Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta styrdokument för kom-
munens arbete med krisberedskap samt godkänna redovisningen. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under man-
datperioden samt en planering för hur kommunen ska hantera en kris. I ”Överens-
kommelse om kommunernas krisberedskap” framgår därför att kommunerna ska ta 
fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap.  
 
Styrdokumentet ska främst utgå från de behov av åtgärder som identifierats i kom-
munens risk- och sårbarhetsanalys men även behov av åtgärder som identifierats på 
annat sätt (t.ex. vid utvärderingar av övningar och inträffade händelser m.m.). 
 
___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 5 Dnr KS2015/0323 
 
Plan för Social hållbarhet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta planen för Social hållbarhet. Planen ersätter den tidigare folkhälsopla-
nen. 

2. Barnplanen som är antagen 2014 av kommunfullmäktige blir en bilaga till 
planen för Social hållbarhet och ANDT (alkohol, narkotika, dopning och to-
bak) inkluderas i den nya planen.  

3. Det alkohol- och drogpolitiska programmet som är antaget 2010 av kom-
munfullmäktige upphör att gälla. 

4. Planen för Social hållbarhet revideras i samband med ny mandatperiod. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningen förordar att planen för Social hållbarhet antas och er-
sätter den tidigare folkhälsoplanen. Handlingsplaner arbetas fram och blir bilagor till 
den övergripande planen. 
 
Planen för Social hållbarhet revideras i samband med en ny mandatperiod. Hand-
lingsplanerna/bilagorna kan komma att revideras oftare utifrån förvaltningarnas prio-
riteringar. Handlingsplanerna antas av respektive styrgrupp. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
När man förstår hälsans betydelse för lokal och regional utveckling så inser man att 
man behöver skaffa kunskap om de faktorer som påverkar befolkningens hälsa, häl-
sans sociala bestämningsfaktorer. Det handlar då inte bara hur dessa faktorer påver-
kar befolkningens hälsa utan även hur de är fördelade i befolkningen och därmed på-
verkar hälsan för olika delar av befolkningen olika mycket och på olika sätt. Ur denna 
typ av beskrivningar av fördelningen av hälsans sociala bestämningsfaktorer förstår 
man också varför det uppstår skillnader i hälsa mellan olika grupper.  
 
Skillnader i hälsa kan sägas vara en indikator på hur väl hela samhället fungerar, hur 
offentlig, privat och civil sektor gemensamt klarar av att möta befolkningens behov 
och i vilken mån det finns sociala bestämningsfaktorer för hälsa som man behöver 
åtgärda för att minska sådana skillnader i hälsa som kan påverkas med rimliga sam-
hällsinsatser. 
 
I de fall det ses växande skillnader i hälsa mellan grupper indikerar det brister i den 
sociala hållbarheten.  Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokra-
tiska samhället och för en gynnsam ekonomisk utveckling, både vad gäller samhällets 
intäkter och samhällets kostnader. 
 
_________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 6 Dnr KS 2016/0008 
 
Upptagande av nytt lån 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Uppta ett nytt lån om 30 mkr. 
2. Inhämta anbud från Kommuninvest, Swedbank och Nordea, samt 
3. Delegera beslutanderätten att anta mest fördelaktiga anbud till kommunsty-

relsens arbetsutskott 2016-02-23. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
De höga investeringsnivåerna som kommunen har innevarande år innebär att kom-
munens likviditet förbrukas och att kommunen behöver göra en ny upplåning. I 
första hand utnyttjas den kredit på 38 mkr som är kopplad kommunens koncern-
konto, men när den är fullt utnyttjad måste ny upplåning ske. 
 
Anbud inhämtas från tre långivare, Kommuninvest, Swedbank och Nordea. Anbud 
inhämtas med olika räntealternativ, fast och rörlig ränta. För övrig information se bi-
lagd anbudsförfrågan. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 7 Dnr KS2015/0322 
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning: 
Förvaltningen har tagit fram ett uppdaterat underlag för delegationsordning för 
kommunstyrelsens verksamhet. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 8 Dnr KS2016/0002 
 
Nominering av kandidater till styrelsen för Coompanion Dalarna 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar nominera Abbe Ronsten som kandidat till styrelsen för 
Coompanion Dalarna 
 
Ärendebeskrivning: 
Coompanion Dalarnas valberedning har påbörjat sitt arbete med att tillsätta styrelse 
för föreningen och uppmanar samtliga medlemmar at nominera lämpliga kandidater. 
Val sker årligen av ledamöter och ordförande, vice ordförande utses inom styrelsen. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 9 Dnr KS2015/0313 
 
Granskning av internkontroll 
 
Ärendebeskrivning: 
KPMG har av Säters kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens ar-
bete med den interna kontrollen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2015. 
 
Marita Castenhag, KPMG, redovisar granskningsrapporten.  
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 10 Dnr KS2015/0312 
 
Nämndplan, mål och strategier budget 2017-2019 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-15 uppdra till förvaltningen formulera strate-
gier utifrån:  

• Bostadsplanering 
• Bilden av Säter 
• Ekonomi 
• Kompetensförsörjning 

 
Vid dagen sammanträde har presenterar förvaltningen formulerade strategier utifrån, 
bilden av Säter, bostadsplanering, kompetensförsörjning och effektiv resursanvänd-
ning (ekonomi) samt förslag till processer utifrån respektive strategi. 
 
___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 11 
 
Verksamhetsinformation 
 
Verksamhetsinformation: 

• Kommunchefen informerar om aktuellt läge gällande flyktingsituationen. 
• Information om tidplan gällande lokalplan och bostadsplan. 

 
Kommunstyrelsens uppföljningsansvar – nämndernas redovisning 1 
gång/termin: 
Kommunstyrelsen har 2014-12-02 beslutat att KS uppsiktsansvar skall hanteras ge-
nom att förvaltningscheferna redovisar nämndernas verksamhet en gång per termin. 
 
Vid dagens sammanträde i kommunstyrelsen redovisar socialnämnden sin verksam-
het. 
 
_________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 12 
 
Redovisning av delegationsärenden 

 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
2016-01-26, § 12. 
 

KS2015/0249 Beslut om verksamhetsbidrag 2015 , Brottsofferjouren, Borlänge-Säter-Gagnef. 
 
KS2015/0284 Beslut om verksamhetsbidrag 2016 , Brottsofferjouren, Borlänge-Säter-Gagnef. 
 
KS2015/0318 Direktupphandling utvecklingsprogram för kommunens chefer 
 
KS2016/0005 Rapport pensionsförvaltning per 2015-12-31. 
 
KS2016/0016 Anställningar enligt delegation 151211-160118. 

 
________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 13 
 
Delgivningar 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna.  
 

KS2015/0257 Skrivelse från Synskadades riksförbund ang taxinäringen. 
 
KS2015/0310 Socialnämndens beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. 
 
KS2015/0315 Verksamhetsrapport Säterdalens folkpark sommaren 2015 
 
KS2015/0317 Samförläggning fiber, Telia. 
 

Delårsrapport och koncernredovisning för Region Dalarna räkenskapsåret 2015-01-
01—2015-08-31 
 
Information från föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. 
 
Nyhetsbrev från Intresseföreningen Bergslaget. 
 
Information från psykiatrins utvecklingsenhet. 
 
Beslut från Länsstyrelsen ang samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för underhålls-
röjning från Skedvi till Flinsberget. 
 
Inbjudan att ansöka om arrangörskapet för SM-veckan sommar 2018 och 2019. 
 
Tack från Abbe och Liza Ronsten för uppvaktning på bröllopsdagen. 
 
Protokoll från sammanträde med: 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2015-12-08 och 2016-01-18. 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
• Kulturnämnden, 2015-12-11. 
• Brottsförebyggande rådet, 2015-12-04. 
• Dalabanans intressenter, 2015-11-27 
• Säterbostäder AB, 2015-12-11 
• Säters kommuns fastighets AB, 2015-12-11 
• GYSAM ledningsgrupp, 2015-12-18 
• Hjälpmedelsnämnden, 2015-12-10 

 
Handling med information och underrättelse från Polismyndigheten gällande: 

• Dataintrång, 2015-12-28 
forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 13 forts 
 
Utdrag ur protokoll: 

• Kommunfullmäktige i Borlänge kommun 2015-12-15, § 243 , handlingspro-
gram enligt Lag om Skydd mot Olyckor 

• Kommunfullmäktige i Falu kommun, 2015-12-15, § 334, godkännande av 
handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor för förebyggande verk-
samhet respektive räddningstjänst. 

• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2015-12-
16 § 101, fördelning av nettokostnad inför 2016. 

• Socialnämnden 2015-12-10 § 155, fastställande av norm för försörjningsstöd 
2016. 

 
_________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 14 
 
Övriga ärenden 
 
Inbjudan från Sveriges kommuner och landsting till seminarium, våldsbejakande 
extremism vad betyder det för kommunerna, den 18 mars i Stockholm. 
 
Information om nya Visit Dalarna. 
 
__________ 
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