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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.40- 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
 
 
 
 

Abbe Ronsten, ordförande (S) 
Hans Johansson, vice ordförande (C ) 
Mats Nilsson (S) 
Annika Karlsson (S) ers. för Helena Andersson (S) 
Abdullah Khaledian (S) ers. för Jenny Nyberg (S) 
Elsa Efraimsson Vestman ( C) 
Magnus Gabrielson (MP) 
Daniel Ericgörs (KD) ers för. Lotta Bergstrand (L) 
 
 
 

Övriga deltagare Camilla Andersson, nämndsekreterare 
Johan Dahlin, konsumentvägledare 
Pär Jerfström, kommunchef 
Bert Stabforsmo, ekonom, §§ 115, 116, 125 
Ulf Månsson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen § 117 
Andréas Mossberg, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen §§ 118-121 
Sofie Norberg, planarkitekt, §§ 118-120 
Azizullah Nouri, praktikant, §§ 118-121 
Joanna Karabay, arkivarie, § 123 
Klas Jansson, it, §§ 123, 130 
  

Utses att justera Magnus Gabrielson 
Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 119-120 
 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Abbe Ronsten  

 Justerande   
 Magnus Gabrielson  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
 2016-09-27 
Datum för  
anslags uppsättande 2016-09-27 Datum för  

anslags nedtagande 2016-10-19 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

Underskrift   
 Camilla Andersson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.40-12:15 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
 
 
 
 
 
 

Abbe Ronsten, ordförande (S) 
Hans Johansson, vice ordförande (C ) 
Mats Nilsson (S) 
Annika Karlsson (S) ers. för Helena Andersson (S) 
Abdullah Khaledian (S) ers. för Jenny Nyberg (S) 
Elsa Efraimsson Vestman ( C) 
Magnus Gabrielson (MP) 
Daniel Ericgörs (KD) ers för. Lotta Bergstrand (L) 
 
 
 Övriga deltagare Camilla Andersson, nämndsekreterare 
Johan Dahlin, konsumentvägledare 
Pär Jerfström, kommunchef 
Bert Stabforsmo, ekonom, §§ 115, 116, 125 
Ulf Månsson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen § 117 
Andréas Mossberg, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen §§ 118-121 
Sofie Norberg, planarkitekt, §§ 118-120 
Azizullah Nouri, praktikant, §§ 118-121 
Joanna Karabay, arkivarie, § 123 
Klas Jansson, it, §§ 123, 130 
  

Utses att justera Magnus Gabrielson 
Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 110-118, 121-128 
 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Abbe Ronsten  

 Justerande   
 Magnus Gabrielson  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
 2016-09-27 
Datum för  
anslags uppsättande 2016-10-06 Datum för  

anslags nedtagande 2016-10-28 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

Underskrift   
 Camilla Andersson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 110 Dnr KS2016/0057 
 
Svar på motion om att bekämpa våldsbejakande extremism 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bifalla motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att bekämpa våldsbejakande extremism lämnas in till kommunfull-
mäktiges sammanträde 2016-02-15 av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokra-
terna.  
 
Motionärernas förslag:  

• Att Säters kommun med grund i regeringens plan mot våldsbejakande extr-
emism tar fram en lokal handlingsplanplan för att förebygga och bekämpa 
våldsbejakande extremism i Säter. 

• Att Säters kommun inte ska finansiera våldsbejakande extremismrörelser med 
skattemedel. Ansvariga förvaltningar som tillhandahåller lokaler och/eller ut-
delar föreningsstöd bör genomlysa de verksamheter de finansierar och av-
bryta eventuella stöd till våldsbejakande extremism. 

 
Beslutsunderlag: 
Motion inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-15 
Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen som föreslår att motionen är besvarad. 
 
_________ 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunstyrelsen 2016-09-27 4  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 111 Dnr KS2016/0271 
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen 
samt att medborgarförslagen kvarligger för beredning. 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktige arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen två gånger per 
år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske 
på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober. 
 
Medborgarförslag om behov av orienterings/ KS2015/0289 
informationstavlor 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-30. 
Hänskjutet till kommunstyrelsen för beredning. Förslaget är remitterat till samhälls-
byggnadsnämnden och kulturnämnden för yttrande. Svar skall ha inkommit senast 11 
april 2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-05-17 beslutat utöka remissti-
den till 2016-10-01. 
 
Medborgarförslag förbättringar av förutsättningar  KS2016/0198 
för skidspår mellan skolan och elljusspåret 
 i Stora Skedvi. 
Medborgarförslaget inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-13. 
Hänskjutet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Samhällsbyggnadsnämnden be-
handlar förslaget under september månad. 
 
Medborgarförslag om studiebesök till Auschwitz KS2016/0199 
Medborgarförslaget inlämnat till kommunfullmäktiges sammantärde 2016-06-13. 
Hänskjutet till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott har r 
2016-08-22 remitterat förslaget till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  Ytt-
randet skall ha inkommit senast 2016-11-21. 
 
Medborgaförslag om hyreshusetablering i Säter KA 2015-000141 
Medborgarförslaget inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-08. 
Hänskjutet till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget behandlades vid 
arbetsutskottets sammanträde 2016-09-13.. Arbetsutskottet beslutade om komplette-
ringar till yttrandet. Förslaget kommer att behandlas vid kommunstyrelsens samman-
träde den 8 november, 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 112 Dnr KS2016/0270 
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen 
samt att motionen ligger kvar för beredning. 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två gånger 
varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen skall göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
 
Motion – mäta bullernivån i våra kommunal- Dnr KS2016/0120 
skolor 
Motionen är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-11. Är remit-
terad till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
2016-05-17 att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
Yttrandet skall ha inkommit senast 2016-10-01 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 113 Dnr KS2016/0063 
 
Förslag till nämndsorganisation 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Jävsnämnden upphör 2016-12-31 
2. En myndighetsnämnd inrättas fr o m 2017-01-01 som benämns miljö- och 

byggnämnd med en sammansättning om fem (5) ledamöter och fem (5) ersät-
tare. 

3. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet från 2017-01-01 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
KPMG gjorde i oktober 2011 en utredning där man förordade att en samhällsbygg-
nadsnämnd med förvaltning inrättas med de uppdrag som då låg inom kommunsty-
relsens ansvarområde avseende fastighetskontoret, kostförvaltning, gatukontor, städ-
enhet och VA/Renhållningsenhet. 
Dessutom tillförs miljö- och byggnämndens ansvarsområde, exklusive myndighetsut-
övningen där kommunen själv är part. 
 
Kommunchefens uppdrag 2016-03-22 är att redovisa förslag till förändrad nämnds-
organisation där myndighetsnämnd ersätter jävsnämnd. Uppdraget i denna utredning 
är också att beskriva, utifrån KPMG´s rapport oktober 2011, hur förvaltningen ge-
nom ett processorienterat arbetssätt ska stödja nämndernas arbete. 
 
För att stärka bilden av Säter och skapa förutsättningar att vara en kommun som är 
en lokal aktör i en regional omvärld krävs effektivitet, kvalitet, tydliga målstyrning av 
den interna organisationen. För att skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta 
beslut med välarbetade underlag föreslås nedanstående förändringar. 
 
Uppdraget är ett resultat av behoven av tydliggöra gränsdragningarna mellan myn-
dighet, tillsyn och driftsfrågor. En analys har genomförts avseende jävsfrågor men 
syfte att tillskapa en myndighetsnämnd/miljö- och byggnämnd. 
 
I denna text benämns myndighetsnämnd som miljö- och byggnämnd 
Med stöd av SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) definitioner om jäv konstate-
ras att föreslagen nämndsorganisation är tydlig i vad som krävs för att jäv inte ska 
uppstå. Drift- och verksamhetsansvar, tillsyn och kontroll får inte hanteras av samma 
nämnd enligt kommunlagen 3 kap. 5§ och 6 kap. 25§. 
 
Föreslagen nämndsorganisation har en tydlig uppdelning mellan nämnderna. Vidare 
har analys gjorts gällande tillsyn- och delikatessjäv. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 113  forts 
 
Med stöd av SKL:s definition konstateras att en samlad förvaltning kan stödja en el-
ler flera nämnder. Kravet är att delegationsordningar ska vara tydliga. Analysen kon-
staterar att i organisationsförslaget inte finns medarbetare i driftsorganisationen som 
innehar delegation i myndighetsärenden. Då det gäller analys av delikatessjäv så kon-
stateras att det är viktigt att tydliggöra i kommunstyrelsens delegationsordning vem 
som har personalansvar och ansvar för löneöversyn på förvaltning och enhet. Samt 
att i beslut om budgetfördelning säkerställa ansvar för enheternas budget. 
 
Organisationsförslaget innebär att en samlad samhällsbyggnadsförvaltning bibehålls. 
Med stöd av genomförd analys av jävsproblematik skapas på detta sätt förutsättning 
för en sammanhållen ledning. Förslaget innebär att förvaltningschefen är ansvarig 
chef för samtliga enhetschefer vilket ökar möjligheten att nyttja personalens samlade 
kompetens som ökar organisationens förmåga att leda, driva och stödja kommunens 
processer för högre måluppfyllelser. Att jävsnämnden ersätts av en miljö- och bygg-
nämnd innebär ingen skillnad mot antalet nämnder samhällsbyggnadsförvaltningen 
kommer att arbeta med. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 114 KS2015/0282 
 
Utredning av försöksverksamhet med lokalt upphandlad mat 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte starta någon försöks-
verksamhet då ett pågående avtal finns som inte kan brytas samt med hänvisning till 
Upphandlingscenter har en kommande upphandling av konsumentförpackat livsme-
del, vilket är en typ av upphandling som gynnar livsmedelsbutikers chanser till att 
vinna. Det rör sig om mindre mängder men kommer inte att vara på bekostnad av 
övriga avtalsområden. 
 
Ärendebeskrivning 
Att servera närodlad mat i skolor och äldreomsorg är idag en del av Säters kommuns 
livsmedelsstrategi. Det upphandlingsarbete som bedrivs vid Upphandlingscenter syf-
tar därför till att möjliggöra för de mindre, lokala primärproducenterna att lämna an-
bud i upphandlingar.  
 
Vi har för närvarande avtal som sträcker sig ett år framöver och som inte kan upphä-
vas utan avtalsbrott.  
 
Ett avtal med en lokal butik, som ersätter befintligt avtal med matproducenter, skulle 
vara på bekostnad av primärproducenterna i området. Avtal med en butik skulle 
gynna den enskilda butiken men ger oss inte en garanti att vi får lokalproducerade 
produkter. Det skulle stå butiken fritt att leverera efter eget tycke, inom upphandlad 
varugrupp, så länge det uppfyller övrigt ställda krav inom t ex djurhållning, transpor-
ter och förpackningar. 
 
Upphandlingscenter har en kommande upphandling av konsumentförpackat livsme-
del, vilket är en typ av upphandling som gynnar livsmedelsbutikers chanser till att 
vinna. Det rör sig om mindre mängder men kommer inte att vara på bekostnad av 
övriga avtalsområden. 
 
Bakgrund 
En motion om lokal upphandling av mat lämnades in till kommunfullmäktiges sam-
manträde av Centerpartiet, där motionärens föreslår att Säters kommun prövar vägar 
för att göra en lokal upphandling av mat i Stora Skedvi. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig i frågan och anser att det är en näringspolitisk 
fråga och bör behandlas av kommunstyrelsen. Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan har i sitt yttrande redogjort för förutsättningarna generellt och för upp-
handling enligt motionärens förslag. 
 
 
    forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 114 forts 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-03-10 uppdra till förvaltningen 
komplettera svaret med exempel från andra orter där detta genomförts samt effek-
terna av detta. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-21 återremittera 
motionen med uppdrag till kommunchefen utreda vilket regelverk som gäller för 
verksamheterna när det gäller lokala inköp av livsmedel, samt att ta fram ett underlag 
utifrån ett bredare perspektiv för att hitta effektiviseringar för kommunen. 2015-10-
19 beslutade kommunfullmäktige 1) ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en för-
söksverksamhet med lokalt upphandlad mat i syfte att stärka/bevara servicen på 
mindre orter i kommunen. 2) bifalla motionen.  
 
I utredningen av en försöksverksamhet har information och synpunkter rörande sak-
frågan inhämtats från Arbetsmarknads- och näringslivsenheten på Kommunstyrelse-
förvaltningen, Kostenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen samt från Gemen-
samma nämnden för upphandling. Hänsyn har tagits till livsmedelspolicy. Extern in-
formation har även inhämtats från Upphandlingsmyndighetens hemsida.  
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 115 Dnr  
 
Delårsrapport 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa delårsrapporten. 
 
Ärendebeskrivning 
Från och med 1998 regleras redovisningsområdet för kommuner i Lag om kommu-
nal redovisning. (KRL) Enligt lagen skall kommuner minst en gång under räken-
skapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport. Delårsrapporten skall inne-
hålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och re-
sultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Delårsrapporten avser i Säters kom-
mun perioden januari till augusti. 
 
__________ 
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Ks § 116  Dnr KS2016/0276 
 
Revision av förvaltade stiftelser 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Revision av kommunen förvaltade stiftelser från och med räkenskapsåret 2016 
skall ske av kommunens förtroendevalda revisorer 

2. De förtroendevalda revisorerna ur sin krets utser två personer som utför revis-
ionen. 

3. De förtroendevalda revisorerna får anlita extern auktoriserad revisor för de fall 
de inte i sin krets har denna kompetens 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunen förvaltar ett antal stiftelser som anknuten förvaltning. Revision av stif-
telserna har av tradition genomförts av samma revisorer som reviderat Säterbostäder, 
Price Waterhouse Coopers. Kostnaden för revision uppgick för 2015 års räkenskaper 
till 10 000 kronor. En kostnad som delats av de större stiftelserna. Kostnaden för re-
vision har i takt med minskande möjligheter till avkastning på stiftelsernas kapital ta-
git en allt större del av tillgängligt utrymme i anspråk. Möjligheterna att minska på 
kostnaderna för revision har därför setts över. 
 
Alla stiftelser måste ha minst en revisor. För vissa stiftelser krävs godkänd eller auk-
toriserad revisor. Det är stiftelser som är skyldiga att upprätta en årsredovisning. 
Detta gäller bland annat stiftelser som har tillgångar som överstiger 1,5 mkr. Vid be-
dömning av tillgångarna tillämpas marknadsvärden. Av de stiftelser som kommunen 
förvaltar är det två stiftelser som ligger på gränsen för att vara skyldiga att 
upprätta en årsredovisning. Det är Säters kommuns sociala stiftelse som har en aktie-
portfölj som beroende av marknadsvärden kan gå över gränsen, samt Johan Viktor 
Olssons stiftelse, som dels innehar aktier och dels har en fastighet som har ökande 
taxeringsvärde. Övriga stiftelser har mindre tillgångar och är enbart skyldiga att föra 
räkenskaper. Av detta följer lägre krav på revisor.  
 
Kommunens förtroendevalda revisorer är beredda att ta på sig uppdraget att revidera 
de stiftelser som kommunen förvaltar. Bland de revisorer är valda finns den här 
mandatperioden även en godkänd/auktoriserad revisor. Länsstyrelsen som är till-
synsmyndighet har inget att invända mot förslaget att kommunens förtroendevalda 
revisorer reviderar kommunens förvaltade stiftelser, så länge kraven på godkänd revi-
sor uppfylls. 
 
__________ 
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Ks § 117   Dnr KS2016/0283 
 
Fler i egen försörjning 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Uppdraget Egen försörjning organiseras direkt under kommunstyrelsen 
2. Förvaltningschefen i Barn och ungdomsnämnden (BUN) leder uppdraget 

Egen försörjning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medel motsvarande 1.700 
tkr tillförs kommunstyrelsen. Av detta ska barn och utbildningsnämnden bidra med 
1.000 tkr och socialnämnden med 700 tkr.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Många arbetssökande idag riskerar att hamna i ett långvarigt bidragsberoende på 
grund av alltför låg utbildning, bristande arbetslivserfarenhet eller svaga nätverk.  

De kommuninvånare som av olika skäl står utanför arbetsmarknaden eller har svårt 
att komma in på en utbildning, ska få stöd av kommunen.  Uppdraget, Egen försörj-
ning ska erbjuda stöd för att varje individ ska komma vidare till egen försörjning.  

Syftet med Uppdraget, Egen försörjning är att bidra till Säters kommuns vision om 
tillväxt med bibehållet välfärdssamhälle; att Säterbon finner sin väg till egen försörj-
ning och därigenom motverka både utanförskap och brist på arbetskraft i kommu-
nen.  

Uppdraget, Egen försörjning är att samordna insatser från Arbetsförmedlingen, 
Landstinget, Försäkringskassan, FINSAM, näringslivet, socialtjänsten, skolan och 
kommunens övriga förvaltningar. Arbetet ska utifrån en inledande analys av indivi-
ders behov som skapar förutsättning för en samlad målgruppsanalys som syftar till 
att definiera vad kommunen och andra organisationer behöver utveckla för att ge in-
divider ett optimalt stöd.  

Uppdraget, Egen försörjning ska uppnå målen genom att ha ett vägledande förhåll-
ningssätt gentemot individen. Genom lösningsfokuserad metodik ska åtgärder plane-
ras och genomföras som utgår från individens förmågor. Det skall finnas en tydlig 
bild av vilka insatser som finns att tillgå för att ge individuellt stöd, en sk. ”palett av 
åtgärder”. 

__________ 
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Ks § 118   KS2016/0264 
 
Samråd fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att i yttrande till samhällsbyggnadsnämnden lämna syn-
punkten att detaljkartan över Gustafs centrum sid 36 i översiktsplanen ska tas bort. 
Området 13 utökas till sydöst och även byts från utvecklingsområde för verksamhet-
er till utvecklingsområde för blandad användning. I övrigt tillstyrka förslag till över-
siktsplan för Gustafs tätort. 
 
Ärendebeskrivning: 
Samhällsbyggnadsnämnden har för samråd översänt förslag till ny fördjupad över-
siktsplan för Gustafs tätort eftersom orten växer och det finns brist på byggbara 
tomter. 
 
Syftet med översiktsplanen är att den efter samråd, granskning och antagande, ska ge 
vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden samt 
hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. 
 
Sedan 2015 har Säters kommun arbetat med en ny fördjupad översiktsplan för Gus-
tafs tätort. Planen innehåller kommunens viljeinriktning när det gäller tätortens ut-
veckling. I planen beskrivs bland annat utvecklingen av bostäder, verksamheter, ser-
vice, infrastruktur samt grön- och vattenområden. 
 
Samråd pågår under perioden 2016-08-24 – 2016-10-05. 
 
__________ 
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Ks § 119  Dnr KS2016/0282 
 
Fördjupad översiktsplan Säter 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att i samarbete med berörda för-
valtningar påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för Säters tätort 

2. Önskemålet är att en fördjupad översiktsplan för Säters tätort ska vara fram-
tagna senast 2017. 

3. Till samhällsbyggnadsnämnden lämna följande direktiv till uppdraget att ut-
arbeta en fördjupning av översiktsplan för tätort Säter: 

− Befolkningsprognos utgår från målbild 12 000 invånare i kommunen 
2030 

− Bebyggelsen skall planeras för en mix av hyresrätter, bostadsrätter, vil-
lor och industrimark. 

− Behovet av platser inom förskola/skola och SÄBO utgår från målbil-
den att 12 000 invånare i kommunen 2030 

− VA skall förnyas och dimensioneras utifrån målbild. 
− Dialog skall tidigt föras med Säterbostäder. 
− Samhällsbyggnadsnämnden återkommer till kommunstyrelsen med lä-

gesavstämningar under arbetet. 
− Förbättrade möjligheter för buss-och tågförbindelser, gång- och cykel-

vägar samt allmän service. 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
För kommunens tätorter Säter, Mora-Enbacka och Stora Skedvi Kyrkby finns idag 
fördjupade översiktsplaner som antogs 1990-05 och antogs igen 2013-07 då den nya 
översiktsplan 2013 antogs och där det finns förbehåll gjorda för dessa områden. I 
områden med mer komplicerade förhållanden där avsikterna med området behöver 
redovisas mer i detalj än för kommunen i övrigt kan planen fördjupas. En fördjup-
ning hanteras på samma sätt som en kommuntäckande översiktsplan med samråd 
och granskning innan den kan antas. Nya fördjupade översiktsplaner behöver tas 
fram för att bland annat kunna bemöta efterfrågan på tomter för bostadsbebyggelse. 
 
I nuläget pågår arbetet med fördjupad översiktsplan i Gustafs efter beslut från 
Kommunstyrelsen. Parallellt med detta önskar Samhällsbyggnadsnämnden att initiera 
arbetet med fördjupad översiktsplan för Säter. Motiveringen är att det är i Säter som 
det i nuläget är störst behöv att arbete fram en ny fördjupad översiktsplan för att 
möta behovet av bland annat bostadsförsörjning & utveckling av infrastruktur. På 
Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2016-09-08 togs frågan upp om att för-
valtningschef skriver fram en begäran om direktiv att starta arbete med en fördjupad 
översiktsplan för Säters tätort. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

__________ 
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Ks § 120 Dnr KS2016/0215 
 
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar:  

1. Godkänna detaljerade lokaliseringsförslaget för LSS. 
2. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra bygget. 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-08-22 att till utskottets samman-
träde den 13 september 2016 tas en skiss fram för slutgiltig placering av nytt LSS-
boende. 
 
Socialnämnden har identifierat ett behov av ett nytt LSS-boende med sex platser och 
har 2015-12-10 initierat en beställning hos samhällsbyggnadsnämnden. Under 2016 
har ytterligare behov av ett anpassat boende blivit aktuellt och beställningen har 
kompletterats med byggande av en modul i anslutning till LSS-boendet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med socialförvaltningen tagit fram ett 
förslag till placering av LSS-boendet. Samhällsbyggnadsnämnden har 2016-06-15 be-
slutat föreslå kommunstyrelsen att placeringen av det beställda LSS-boendet sker på 
Åsenområdet på en i kartbild markerad plats, dock med hänsyn till att inte förhindra 
fortsatt utbyggnad i området, samt att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt Säterbo-
städer att påbörja byggnationen av projektet. 
 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
__________ 
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Ks § 121 Dnr KA 2014-000195 
 
Information om förslag till byte av mark Uvberget 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet avslutas. 
 
Ärendebeskrivning:  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-21 uppdra åt kommunchef att gå 
vidare med förhandling för att säkerställa bevarandet av berört naturvärde mellan 
Lövåsen, Fiskarbo och Stora/Lilla Klingsbo i Stora Skedvi. Detta genom byte alter-
nativt försäljning av mark av jämförbart värde. Återrapportering sker till kommunsty-
relsens arbetsutskott 22 augusti. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att inte genomföra markbytet 
gällande skogsområde på ca 37 ha mellan Lövåsen, Fiskarbo och Stora/Lilla 
Klingsbo i Stora Skedvi , Uvberget. 
 
Motivering 

• Säters kommun har idag ett högt hänsynstagande i sitt förvaltande av skog. 
Berört byte av mark är kostnadsdrivande då framtida avkastning bedöms 
minska i och med markbytet. Kostnaden beräknas till 3,9 miljoner kronor 
samt 100 000 kr per år i minskad avkastning. 

• Sedan 1995 Säters kommun certifierad enligt FSC (Forest Stewardship 
Counsil), vilket står för att skogarna brukas på ett långsiktigt och hållbart sätt. 
Detta efterlevs genom årlig kontroll och genomgång av paraplyorganisation-
en ”Grönt Paraply”, under vilka flertalet av Sveriges kommuners skogar är 
anslutna. Enligt FSC skall minst 5 % av den produktiva skogsmarken skötas 
för ändamål annat än produktion, vilket t.ex. kan vara för naturvård eller re-
kreation. Kommunen har idag 12 % naturvårdshänsyn. 

• Kommunens områden som är aktuella för byte har höga friluftslivsvärden 
 
Mellan Lövåsen, Fiskarbo och Stora/Lilla Klingsbo i Stora Skedvi finns ett skogsom-
råde på ca 37 ha vilket ursprungligen tillhört Stora Klingsbo, men som nu ägs av AB 
Karl Hedin. Skogen har av olika myndigheter och fristående bedömare konstaterats 
ha såväl höga naturvärden i och med förekomsten av olika mer krävande arter, men 
också stora sociala värden för friluftsliv, rekreation, jakt m.m. Skogen är nu avverk-
ningsanmäld och Skogsstyrelsen har konstaterat att de noterat flera typer av värden, 
men saknar medel för inköp. I och med detta är de förpliktigade att ge tillstånd för 
avverkning, förutom det generella hänsynstagande kring mindre partier som de 
kommit överens med fastighetsägaren om. Det aktuella naturvårdsområdet håller inte 
så hög naturvårdsklassning att andra myndigheter prioriterar det för skydd. Mot 
denna bakgrund har frågan väckts om kommunen kan bidra till skyddet genom ett 
kommunalt naturreservat. 
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Ks § 121 forts 
 
Markägaren är i dagsläget inte intresserade av att sälja skogsområdet alternativt stycka 
av området med höga naturvärden. Med detta som grund har Säters kommun i dialog 
med markägaren tagit fram ett förslag till markbyte för att komma åt det berörda 
skogsområdet. Förslag till markbyte grundar sig på en värdering som grundar sig i re-
spektive part skogsbruksplan med ingående värden. 
 
__________ 
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Ks § 122 Dnr KS2016/0272 
 
Samverkan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen besluta uppdra till kommunchefen att under 2016 presentera plan 
för våldsbejakande extremism med mål och åtgärder utifrån från den nationella sam-
ordnarens riktlinjer  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Idag har alla 290 kommuner, med samordnarens stöd och uppmaning, en kontakt-
person som samordnar det lokala arbetet kring våldsbejakande extremism. Den nat-
ionella samordnarens har genom kommunbesök initierat ett arbete med att ta fram 
kommunala riktlinjer inför arbetet mot våldsbejakande extremism.  
Samordnaren har även gjort en lägesbild över Sveriges alla kommuners arbete mot 
våldsbejakande extremism som visar att sedan samordnaren tillträdde, har Sverige ta-
git stora kliv framåt i arbetet mot våldsbejakande extremism.  
 
Den nationella samordnarens roll och rekommendationer till kommunerna 
2014 tillsatte regeringen en nationell samordnare för att värna demokratin mot vålds-
bejakande extremism. Den nationella samordnarens huvuduppdrag är att stärka och 
stödja lokal samverkan i syfte att förebygga våldsbejakande extremism. Samordnaren 
rekommenderar att varje kommun fastslår riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande 
extremism och utser en lokal samordnare som kan föra en dialog med den nationella 
samordnaren kring metoder, resultat och behov.  
 
Demokrati - kommunens yttersta uppdrag 
All verksamhet i Sverige utgår från demokrati och mänskliga rättigheter. Att försvara 
och förklara demokratins grundvalar, historia och berättigande ingår i skolans upp-
drag. Demokrati och mänskliga rättigheter löper som en röd tråd i utformningen av 
kommunens verksamheter och ligger till grund för allt strategiskt arbete. Säters 
kommun har redan handlingsplaner för våld i nära relationer, samarbetet med BRÅ, 
barns rättigheter och social hållbarhet. Kommunen har även en plan för att förstärka 
den lokala demokratin. Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism handlar där-
för i första hand om att samordna, omvärldsbevaka, nätverka och utbilda i frågor 
som rör våld med politiska förtecken, samt leda arbetet med att revidera planer och 
styrdokument där så är lämpligt.  
 
Situationen i Säters kommun 2016 
I dagsläget inget som tyder på att det finns någon form av politiskt eller på annat sätt 
organiserat våld i kommunen. Det finns inte heller rykten eller kännedom om att nå-
gon har avvikit från Säter för att delta i organiserat våld i andra länder eller riktat mot 
andra länder.  
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Ks § 122 forts 
 
Men även i Säter kan man redan få tillgång till eller uppvaktas av regionala, nationella, 
internationella och virtuella grupperingar som förespråkar våld för att uppnå politiska 
mål. Dagens gynnsamma situation kan förändra sig snabbt på grund av utvecklingen i 
omvärlden: Det våldsbejakande hatet på internet har uppmärksammats gång efter 
annan i massmedia. Hatbrotten har ökat mångfaldigt i landet, enligt BRÅ.  
 
I Mellanöstern drabbas alla, särskilt minoriteterna, av det vansinnesvåld som råder, 
vilket leder till reaktioner och beslut för svenskar med eller utan bakgrund i Mella-
nöstern. Hat, hot, utsatthet, krig, orättvisor och subjektiva eller objektiva kriser kan 
ge upphov till och skapa stöd för våldsbejakande grupperingar. Kombinationen av 
minimal risk men stora konsekvenser betyder att en handlingsplan måste finnas. Men 
den får inte medverka till överdriven oro, generaliseringar eller stigmatiseringar av 
någon grupp.  
 
Definition av våldsbejakande extremism 
Enligt Kommittédirektiv 2014:103 ”En nationell samordnare för att värna demokra-
tin mot våldsbejakande extremism” är definitionen av våldsbejakande extremism: 
”Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller mil-
jöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för 
att uppnå ett ideologiskt mål.” 
 
Inget hot mot demokratin 
I Direktivet till den nationella utredaren fastslås att de våldsbejakande miljöer som 
finns idag inte utgör ett hot mot demokratin, men att samhället ska vara proaktivt:  
”Även om den våldsbejakande extremismen sammantaget inte är ett hot mot det 
demokratiska statsskicket, visar rapporten på tendenser som kan innebära ytterligare 
utmaningar framöver.” 
 
Tre våldsaktiva miljöer i Sverige 
Säkerhetspolisen har identifierat tre våldsaktiva miljöer i Sverige: Vit makt-rörelsen, 
islamistisk extremism och autonoma vänstern. Vit makt-rörelsen bygger nästan ute-
slutande på unga män, som ofta är våldsbenägna ur kriminellt hänseende också. Den 
islamistiska extremismen attraherar också flest män, och har en mycket farlig profil i 
dem som reser utomlands för att strida. I autonoma vänstern finns något fler kvinnor 
och fler högutbildade än i vit makt-rörelsen/islamistisk extremism.  
 
Ideologins och beteendens betydelse för våldsbejakande extremism 
De som ansluter sig till våldsbejakande och – utövande organisationer, eller på annat 
sätt utövar, stödjer och uppmuntrar våld har ofta en stark ideologisk syn på hotet 
mot nationen/folket/tron/samhället som ”Andra” innebär. De har också en syn på 
”Andra” som mindre värda än den egna grupperingen.  
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Ks § 122 forts 
 
Det har också visat sig att ju större framgång en våldsbejakande gruppering har, 
desto fler vill ansluta sig. Framgång smittar. Detta gäller oavsett politisk inriktning på 
våldet. Utmaningen för kommunerna är att göra det lokala samhället så motstånds-
kraftigt och demokratin så livaktig att ingen attraheras av våld som lösning på poli-
tiska problem, oavsett vilken framgång våldsbejakande rörelser har i andra delar av 
landet eller världen.  
 
__________ 
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Ks § 123 Dnr KS2016/0239 
 
Remiss – Regionindelning tre nya län 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta remissyttrandet som sitt eget. 
 
Ärendebeskrivning 
Säters kommun har av Finansdepartementet inbjudits till att yttra sig om ett delbe-
tänkande från Indelningskommittén om en ny regional indelning av Sverige, där 21 
län föreslås bli sex stycken län. Dalarnas län föreslås ingå i ett större Svealands län, 
tillsammans med Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro 
län. 
 
Remissen ska besvaras innan den 6 oktober. Huvudbetänkande kommer i augusti 
2017. 
 
Projektledaren Göran Carlsson har av Region Dalarna och Landstinget Dalarna fått i 
uppdrag att ta fram ett tjänstemannaförslag till ett remissyttrande. Göran Carlsson 
har även bistått kommunerna i Dalarna i att ta fram ett gemensamt underlag till ytt-
rande, där sedan tillägg kan göras av respektive kommun. Yttrandet består av syn-
punkter på delbetänkandet, medskick till kommittén inför slutbetänkande samt med-
skick till regeringen inför eventuell proposition. Det för kommunerna gemensamma 
förslaget till yttrandet har kommunicerats vid bland annat en remisskonferens i Täll-
berg den 22 augusti 2016. 
 
Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet i Säters kommun har tagit fram 
ett förslag till tillägg till yttrandet 
 
Bakgrund 
Indelningskommittéen anger i sitt betänkande att nuvarande länsindelning har spelat 
ut sin roll; nybildade statliga myndigheter väljer att organisera sig efter självvalda ad-
ministrativa gränser. Det är endast Länsstyrelsen som idag följer indelningen. Sam-
ordning av staten på regional nivå, som överensstämmer med läns- och landstings-
gränser, ger en grund till samverkan för utveckling och hållbar tillväxt. 
 
Under de senaste decennierna har tre stora ändringar gjorts i länsindelningen, av de 
största länen vilket har medfört att över hälften av Sveriges befolkning bor i tre län 
medan mindre än hälften bor i 18 län. Indelningskommittéen menar att deras förslag 
på indelning i sex län ger bättre villkor för inomregional planering och bättre kan 
överbrygga nationella planeringsstuprör. Utgångspunkterna till indelningen har därför 
varit: jämnstarka län och landsting, kapacitet att bygga strukturer för regional utveckl-
ing, förmåga att ansvara för det regionala hälso- och sjukvårdssystemet inklusive 
sjukvårdsregionen samt att utgå från befintliga samverkansmönster.  Forts 
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Ks § 123 forts 
 
Förslaget ses också kunna stärka demokratin genom att samla verksamheter och 
uppgifter som idag beslutas av indirekta politiska organ i ett direktvalt landsting. 
 
Indelningskommittéen ger i sitt delbetänkande förslag på tre indelningsändringar: 
Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län. Svealands län består av da-
gens Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län. 
 
_________ 
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Ks § 124   KS2016/0266 
 
Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för utveckl-
ingsbaserad socialtjänst 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tillsammans med övriga kommuner finansiera en nat-
ionell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och 
jämlik socialtjänst.  Finansieras med medel ur budgeten för kommunstyrelsens oför-
utsedda. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Bakgrunden är att den statliga finansieringen av flera aktiviteter bedrivna av SKL på 
nationell nivå som syftar till att stötta utvecklingen av mer kunskapsbaserad och jäm-
lik socialtjänst upphör efter 2016. En av anledningarna till detta är att statsbidragen 
har gått från att vara riktade till mer generella. För fortsatt utvecklingsstöd på nation-
ell nivå behöver nu finansieringen av en stödfunktion på SKL säkras efter 2016. 
 
__________ 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunstyrelsen 2016-09-27 24  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 125 Dnr KS 2016/0065 
 
Redovisning av partistöd 2015 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Redovisning ska delges respektive parti 
2. Uppdra till förvaltningen ta fram rutin för redovisning av partistöd. 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 2 kap §§ 9 – 12. Kommun-
fullmäktige har 2014-05-26 antagit kompletterande regler för partistödet i Säters 
kommun. Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till po-
litiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 
Stödet ges till de partier som finns representerade i fullmäktige, och kommunen kan 
genom beslut besluta att mandat som inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) 
inte ska beaktas vid utbetalning av stöd. Fullmäktige ska besluta att en mottagare av 
partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har an-
vänts för det ändamål som anges i 9 § första stycket. Redovisningen ska avse peri-
oden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redo-
visningsperiodens utgång.  
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska be-
talas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och 
andra styckena. 
 
Bestämmelserna har ändrats genom ny lag som trädde i kraft 2014-01-01 för att för-
tydliga att det är det lokala politiska arbetet som ska understödjas. 
 
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per 
varje mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige. Mandatstöd utgår end-
ast för de mandat som är besatta. Partistöd utgår under 3 månader efter det att repre-
sentationen upphört. 
 
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. 
 
För 2015 års partistöd saknas beslut i kommunfullmäktige. Det har inte utgått någon 
skriftlig begäran om redovisning och granskningsrapport med instruktioner om vad 
redovisningen ska innehålla. Detta bör tas i beaktande vid kommunstyrelsens be-
dömning. 
 
__________ 
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Ks § 126 
 
Kalendarium 2017 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna kalendariet för kommunstyrelsens arbetsutskott 
och kommunstyrelsen 2017. 
 
Vid arbetsutskottets sammanträde justeras kalendariet med följande: 

• Ksau den 14 november tas bort och nytt datum blir 21 november. 
• Ks den 21 november tas bort och nytt datum blir 5 december.  

 
Ärendebeskrivning: 
Förslag till kalendarium för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
har upprättats av förvaltningen. 
 
__________ 
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Ks § 127 
 
Delgivningar 
 

KS 2016/0278 Tillförordnad kommunchef 2016-07-15—2016-08-14 
 
Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Gumsberget nr 2. 
 
Information från Arbetsmiljöverket om avslutat ärende, Dahlander kunskapscent-
rum. 
 
Handling med information och underrättelse från Polismyndigheten gällande: 

• Skadegörelse Ungdomens Hus, 2016-06-09. 
• Egenmäktigt förfarande, Norra Uppfartsvägen 2, 2016-07-19 

 
Protokoll från sammanträde med: 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-08-22 och 2016-09-13 
• Säterbostäder AB, 2016-08-26 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2016-

08-31. 
 
__________ 
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Ks § 128 Dnr: KS2016/0285 
 
Ianspråktagande av medel för byggnation av ortsammanbindande fi-
bernät (ERUF) 

 
Beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt bredbandsammordnaren att genom 
Upphandlingscenter (UHC) genomföra upphandlingen för ramavtal gäl-
lande byggnation av ERUF-sträckorna. Att ianspråkta upp till 7 000 000kr. 
Avseende ERUF1 samt ERUF1.5. För 2016 ianspråktas 5 000 000 kr. 2017 
2 000 000 kr. 

2. Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om byggstart för re-
spektive sträcka. 

 
Ärendebeskrivning 
Ianspråktagande av tidigare beslutade medel för byggnation av ortsammanbindande 
fibernät (ERUF)  
 
Bakgrund 
Säters kommun medverkar i det länsgemensamma projektet ”Fiberutbyggnad i Da-
larna 2015-18”. 
 
Kort bakgrundsbeskrivning ur samverkansavtalet. 
Samverkansavtal för fiberutbyggnad med ERUF-stöd i Dalarna 2015-2018  
Det är en utmaning för Dalarna att nå målet att 90 procent av hushåll och företag ska 
kunna ansluta sig till ett fibernät år 2020. Här beskrivs ett upplägg för att åstad-
komma fiber fram till företag i samtliga icke-fibrerade byar i länet med fler än femtio 
invånare samt ett antal mindre byar. 
  
Bakgrund  
Inom ramen för Bredbandsforum Dalarna har kommunerna i Dalarna arbetat fram 
en modell för hur man med hjälp av förekommande stödmöjligheter ska arbeta för 
att uppnå fibermålen. Denna benämns i sammanhanget ”Dalamodellen” och bygger 
på två grundpelare:  
 
1. Samordnad utbyggnadsplanering. Det gemensamma kansliet tillsammans med 
kommunerna kartlägger vilka byar som behöver fibreras och hur detta kan ske. Här 
framgår också var marknaden fungerar så till vida att det redan finns – eller förväntas 
byggas – fiber.   
2. Sammanhängande upplägg för finansiering av både fiber fram till byar såväl som 
fiber i byarna. I praktiken handlar det om att ERUF-medlen används för att medfi-
nansiera fiber fram till byar som saknar detta medan Landsbygdsprogrammet an-
vänds för att medfinansiera själva byanäten fram till fastigheterna.  
 
     forts 
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Ks § 128 forts. 
 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) innehåller en möjlighet att söka 
medel för fiberutbyggnad fram till byar i Dalarna som idag saknar detta och där det 
finns minst ett företag. Utgångspunkten är att det finns 100 Mkr avsett för ändamå-
let. 
ERUF-medlen kan endast medfinansieras med offentliga medel. I praktiken betyder 
detta att endast kommunerna i Dalarna i är aktuella för att delta i projektet. 
  
Samverkansavtal  
Förslaget utifrån Dalamodellen är att vi lämnar in en gemensam ansökan för Dalar-
nas 15 kommuner och kansliet Digitala Dalarna. I samråd med Tillväxtverket har vi 
kommit till slutsatsen att det rent tekniskt inte kan bli frågan om ett ramprogram utan 
istället ett så kallat samverkansavtal. Den största skillnaden är att samtliga deltagare 
redan från början står bakom en ansökan som lämnas in i form av ett samverkansav-
tal. Detta till skillnad från ramprogrammet där en organisation söker samtliga medel 
och där övriga sedan söker sina respektive delar från ramprogramsägaren.  
Syftet med samverkansavtalet (projektet) är att åstadkomma en fiberanknytning till 
företag i samtliga orter i Dalarna med minst 50 invånare samt utöver detta bidra till 
den nödvändiga fibreringen av länet som krävs för att vi ska uppnå målsättningen att 
90 % av våra hushåll och företag ska kunna ansluta sig till ett fibernät år 2020. 
  
Förutsättningar  
Fördelningen bygger sammanfattningsvis på följande grunder:  
Det måste finnas minst ett företag i byn för att kvalificeras. Enbart orter som idag 
helt saknar fiber finns med i underlaget. Detta gäller t ex all känd form av existerande 
fiber från stadsnät, Skanova eller annan nätägare. Orter med färre än 50 invånare in-
går inte såvida det inte finns ADSL på orten sedan tidigare. Vi utgår ifrån SCB:s defi-
nition av småort, dvs 50-199 invånare. Det är alltså SCB:s definition samt förteckning 
av småorter som styr vad som geografiskt anses vara byn. Byar med färre än 50 invå-
nare finns därmed inte med. Detta gäller generellt undantaget om det tidigare fun-
nits/finns ADSL på orten. Då är byn med oavsett antal invånare. Även tätorter, d v s 
orter med fler än 200 invånare, ingår – om de inte är fiberförsedda. 
 
Finansiering 
Finansieringen fördels så att medel från Tillväxtverket utgör 50% och medfinansie-
ringen utgör 50%. 
 
Säters kommun har beviljats maximalt bidrag om 8,5 milj. Kr 
 
Säters kommun har KF§121 2015-04-13 beslutat om 8,5 milj. kr i medfinansiering. 
5 mkr finns budgeterade för 2016. 2017 finns ytterligare 2 mkr och 2018 finns reste-
rande 1,5 mkr. 
 
 
      forts 
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Nu ingående avsnitt 
Utbyggnationen är uppdelad på flera omgångar. De nu aktuella omgångarna är för 
Säters del ERUF1 och ERUF1.5. 
  
Följande orter innefattas i dessa två omgångar: 
Bispberg 
Bispbergshyttan 
Fäggeby 
Grängshammar 
Norbo 
Bodarna 
Gussarvshyttan 
Milsbo 
Pingbo 
Dyviken 
 
Den totala byggkostnaden för dessa sträckor är uppskattad till 15 milj. kronor    
Bredbandsamordnare har påbörjat ett förberedande arbete med upphandling av 
byggnation av ovan nämnda sträckor. 
 
__________ 
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