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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 11 Dnr KA 2015-000141 
 
Svar på medborgarförslag om hyreshustablering i Säter 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgaförslaget är be-
svarat. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om hyreshusetablering i Säter lämnades in till kommunfullmäk-
tiges sammanträde 2015-06-08 av Dan Ericsson , Säter. 
 
Medborgarens förslag: 
Säters kommun bygger fler hyreshus i Säter för att öka innevånarantalet.  
 
Beslutsunderlag: 
Medborgarförslag inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-08 
Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen som föreslår att medborgarförslaget är 
besvarat. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 12 Dnr KS2016/0397 
 
Revidering av policy för bidrag till enskilda vägar 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar, med justering, anta reviderad 
policy för bidrag till enskilda vägar  
 
Vid sammanträdet justeras policyn under punkten 3.1. 
 
Ärendebeskrivning: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2016-12-14, § 197,  att Policy för bidrag till en-
skilda vägar revideras så att retroaktivt driftbidrag kan beviljas. Retroaktivt bidrag kan 
utbetalas som längst 4 år bakåt i tiden förutsatt att medel finns i budget vid tillfälle 
för ansökan. 
 
I samband med beslut om Policy för bidrag till enskilda vägar nollställdes också den 
dokumentation över bidragstagare som Gatuenheten tidigare haft. Syftet med detta 
var att skapa en ny och uppdaterad förteckning över bidragstagare. En nödvändighet 
då den gamla förteckningen över tid kommit att innehålla allt för många brister. I 
samband med nollställningen ombads varje bidragstagare att återigen ansöka om 
driftbidrag. De allra flesta bidragstagare inkom med en ansökan och beviljades bi-
drag. I efterhand har det dock visat sig att vissa bidragstagare missade att ansöka om 
bidrag. 
 
_________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 13 Dnr KS2017/0002 
 
Utbetalning av kommunalt partistöd 2017 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunalt partistöd betalas ut för 2017 fördelat enligt tabellen nedan. 
2. Respektive mottagande parti ska senast 2018-03-31 lämna en skrift-

lig redovisning om hur partistödet för 2017 använts. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 2 kap §§ 9 – 12. Kommun-
fullmäktige har 2014-05-26 antagit kompletterande regler för partistöd. Kommuner 
och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Varje kommun be-
stämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får 
bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara ut-
betalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste fin-
nas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. 
 
Stödet ges till de partier som finns representerade i fullmäktige. Fullmmäktige kan 
besluta att mandat som inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska beak-
tas vid utbetalning av stöd.  
 
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig re-
dovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 9 § första 
stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till full-
mäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren 
utsedd särskild granskare ska granska redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd 
inte ska betalas 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. Kommunfullmäktige 
beslutade 2010-12-16 § 28 om ett grundbidrag med 11 500 kronor per parti och ett 
mandatbundet bidrag på 7 600 kronor/mandat. Bidragen höjs med KPI med oktober 
2011 som bas. Mandatstöd utgår endast för de mandat som är besatta. Partistöd utgår 
under 3 månader efter det att representationen 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. 
     forts  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 13 forts 
 
Kommunalt partistöd 2017 
Grundbidrag 11 712 - Mandatbaserat stöd 7 740 
 
Tabell 
 
Parti Besatta 

mandat 
Ej besatta 
mandat 

Grundstöd Mandatbaserat 
stöd 

Totalt 

S 14 0 11 712 
 

108 360 120 072 
C 6 0 11 712 

 
46 440 58 152 

L 2 0 11 712 
 

15 480 27 192 
M 5 0 11 712 

 
38 700 50 412 

 KD 1 0 11 712 
 

7 740 
 

19 452 
V 2 0 11 712 

 
15 480 27 192 

MP 1 0 11 712 
 

7 740 19 452 
 SD 3 1 11 712 

 
23 220 

 

34 932 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 14 Dnr KS2017/0015 
 
Tillägg till miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa miljö-och bygg-
nämndens reglemente. 
 
Ärendebeskrivning: 
Tillägg till miljö- och byggnämndens reglemente med ansvar om kalkning av försu-
rade sjöar. 
 
___________ 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunstyrelsen 2017-02-07 7  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 15 Dnr KS2017/0016 
 
Överlämnande av handlingar från samhällsbyggnadsnämnden till 
miljö- och byggnämnden 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

1.  Om avhändande av handlingar från samhällsbyggnadsnämnden till miljö och 
byggnämnden.  

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utföra inventering som utgår 
ifrån behov av handlingar för förvaltning och rättskipning, avseende miljöä-
renden. 

 
Ärendebeskrivning:  
Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen, samt enligt Sä-
ters kommuns arkivreglemente. Om ett avhändande eller överlåtande av allmänna 
handlingar skulle bli aktuellt i samband med en omorganisation så ska detta, enligt 15 
§ arkivlagen (1990:782) ske med stöd av lag eller särskilt beslut av kommunfullmäk-
tige.  
 
Verksamhetsområdet för handläggning av bygglovs- och miljöärenden avslutas vid 
samhällsbyggnadsnämnden och en ny nämnd, miljö- och byggnämnden, tar vid i 
handläggningen från och med den 1 januari 2017. För att den nya nämnden ska 
kunna fortsätta fullgöra kommunens uppgifter på ett effektivt och rättssäkert sätt bör 
de ha tillgång till tidigare ärenden, både analoga och digitala handlingar, inom berörda 
verksamhetsområden. Bygglovsärendena är aktuella över en lång tidsperiod för att 
fastställa enskildas juridiska rättigheter; handläggare har därför ett behov av att få till-
gång till samtliga bygglovsärenden som skapats vid samhällsbyggnadsnämnden, samt 
dess föregångare, och som fortfarande förvaras hos myndigheten. Samhällsbygg-
nadsnämnden har inte längre behov av handlingarna för den egna förvaltningen eller 
rättskipning. 
 
Vad gäller arkivlagens bevarandemål om rätten att ta del av allmänna 
handlingar anses dessa vara uppfyllda då handläggningen vid förvaltningen fortlöper 
med samma personal som innan, med samma kontaktuppgifter, samt i samma loka-
ler. Det bedöms inte finnas någon risk för att offentlighetsprincipen åtsidosätts, så 
länge omorganisationen inte medför ett större avbrott i diarieföringen av inkom-
mande och utgående handlingar.  
 
___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 16 Dnr KS 2016/0326 
 
Informationssäkerhetspolicy 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta policy för informations-
säkerhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Informationssäkerhet är den del i Säters kommuns ledningsprocess som avser hante-
ring av kommunens verksamhetsinformation samt informationstillgångar. Arbetet 
med informationssäkerhet ska vara långsiktigt och kontinuerligt, omfatta all verk-
samhetsinformation och alla de informationstillgångar som vi äger eller hanterar 
 
___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 17 Dnr KS2017/0014 
 
Avtal med Säterbostäder 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta förslag till avtal om förvaltningsentreprenad mellan Säters kommun och 
Säterbostäder AB. 

2. Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden utvärdera 2016 och 2017 års avtal. 
Utvärderingen redovisa till kommunstyrelsen senast 2017-10-31. 

 
Ärendebeskrivning: 
Säters kommun och kommunens bostadsbolag har sedan lång tid en samverkan vad 
det gäller skötsel, underhåll och byggnation av de kommunala fastigheterna. Samver-
kan syftar till att effektivt kunna utnyttja de samlade kommunala resurserna så kost-
nadseffektivt som möjligt. 
Under 2016 så arbetade parterna enligt det avtal som beslutades av Kommunfullmäk-
tige i november 2015. Under 2016 har avtalets utvärderats och slutsatsen är att sam-
arbetet har fungerat relativt tillfredställande dock med förbättringspotential inom 
vissa områden. 
 
Dialog har förts mellan parterna i Ägardialogen om att teckna nytt avtal för en tid av 
ett år. 
 
________ 
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Ks § 18 Dnr KS 2016/0064 
 
Redovisning av förslag till alternativa placeringar SÄBO 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att gå ut med ett 
detaljplaneprogram avseende följande platser: 

• Förskoletomten (Prästgärdet) 
• Parkering församlingshemmet med intilliggande kommunala ytor  

(Prästgärdet) 
• Alga 
• Skönvik 

 
Ärendebeskrivning: 
Under våren 2016 beslutade Kommunfullmäktige att genomföra uppförande av ny 
byggnad för särskilt boende för äldre inom Säters tätort. Utifrån detta beslut så har 
arbetet bedrivits i två arbetsgrupper. En som arbetat med verksamhetens krav och en 
grupp som arbetat med övriga krav (tekniska krav). I arbetet så har följande 4 place-
ringsalternativ som bäst motsvarar kravprofilen sorterats fram: 

• Förskoletomten (Prästgärdet) 
• Parkering församlingshemmet (Prästgärdet):  
• Alga:  
• Skönvik:  

 
Markägare: Då 2 av alternativen ej är kommunal mark så har även dialog inletts med 
berörda markägare.  
 
Dialog har hållits med Länsstyrelsen som rekommenderar att Säters kommun som 
nästa steg går ut med ett detaljplaneprogram innehållande de fyra placeringsalternati-
ven. Ett gemensamt samrådsmöte föreslås hållas där medborgarna och andra aktörer 
bjuds in till dialog. Länsstyrelsen kommer att yttra sig över valda placeringsalternativ. 
 
Dialog har hållits med Säters ångsåg avseende placeringsalternativ Alga (samt även 
ytor för övrig bebyggelseutveckling). Säters Ångsåg önskade att en ljudmätning ut-
fördes på platsen för att skapa en bild över hur ljud från deras verksamhet påverkade 
platsen. I övrigt såg de inga hinder att fortsätta utreda Alga som ett alternativ. Ljud-
mätning har beställts av aktör som Säters Ångsåg rekommenderade.  
 
Yrkande: 
Tommy Andersson (M) yrkar att området där nuvarande SÄBO Fågelsången finns 
rivs och att ett detaljplaneprogram för området inleds. 
Arbetsutskottets förslag. 
 
     forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 18 forts 
 
Proposition: 
Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag varvid han finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Tommy Anderssons (M) tilläggsyrkande 
varvid han finner att kommunstyreslen beslutar avslå tilläggsyrkandet. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 19 Dnr KS2017/0011 
 
Överflyttning av investeringsmedel från 2016 till 2017 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar medge att samhällsbyggnadsnämnden, samt kommunsty-
relsens förvaltning får föra över investeringsmedel från 2016 till 2017 för aktuella in-
vesteringsprojekt med högst det belopp som har angetts i ansökan, samt att uppdra 
åt ekonomienheten att göra en slutlig avstämning innan överföring sker. 
 
Ärendebeskrivning: 
Av kommunens ekonomiska styrprinciper framgår i § 8; 
Nämnder och styrelser kan efter godkännande av kommunstyrelsen medges att över-
föra medel för ej avslutade investeringar till nästkommande år. Begäran om överfö-
rande av medel i investeringsbudgeten skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast 
under oktober månad, så att dessa kan beaktas i beslut om budget för nästkommande 
år. 
 
En överflyttning av investeringsmedel påverkar inte resultatet för 2017. Kommunens 
likviditet kommer under den kommande planperioden att förbrukas, men då de inve-
steringsobjekt för vilka medel önskas föras över till 2017 har detta funnits med i pla-
neringen för 2016 därför medför överföringen ingen ytterligare negativ påverkan på 
kommunens likviditet. 
 
Begäran om överflyttning för samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens 
förvaltning tillstyrks i sin helhet. Då vi ännu inte slutfört bokföring för 2016 är be-
loppen preliminära och uppgår till totalt 34,6 mkr. 
 
__________ 
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Ks § 20 Dnr KS2017/0009 
 
Kommunen Kvalitet i Korthet, KKIK, 2016 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Resultatet redovisas på kommunens hemsida, och ingår i årsredovisningen 
för 2016. 

2. Uppdra åt respektive nämnd att analysera sina resultat och lägga förslag till 
hur kommunen kan bibehålla/förbättra kommunens service till kommunens 
invånare. 

3. Hänskjuta redovisningen till kommande kommunstyrelse. 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg som beskriver kommunernas kvalitet ur ett 
medborgarperspektiv och som kan användas för att se hur kommunens verksamheter står sig 
i en jämförelse med andra kommuner. Verktyget är framtaget och administreras av Sverige 
kommuner och landsting, med stöd från statistikdatabasen Kolada. Projektet genomfördes 
första gången 2007. Antalet deltagande kommuner har hela tiden växt och 2016 har drygt 
250 kommuner varit med. Säter deltog för första gången i 2011 års undersökning.  
 
Det är totalt ett fyrtiotal mått som används. En del hämtas ur offentlig statistik, andra inrap-
porteras av kommunerna själva. Måtten indelas i fem olika perspektiv på kommunal 
verksamhet: 

• Tillgänglighet 
• Trygghet 
• Information och delaktighet 
• Effektivitet 
• Kommunen som samhällsutvecklare 

 
Resultaten ger en sammanfattande översiktlig bild av kommunens kvalitet i jämförelse med 
andra kommuner, och kan utgöra en grund för verksamhetsplaneringen och hur resurserna 
fördelas. Måtten kan även användas när kommunen fastställer mätbara mål för planperioden. 
 
Vid dagens sammanträde diskuterar kommunstyrelsen rapporten. 
 
__________ 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunstyrelsen 2017-02-07 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 21 Dnr KS2017/0027 
 
Fyllnadsval efter Elsa Efraimsson Vestman ( C) 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsens beslutar  

1. Bordlägga val av ledamot i kommunala pensionärsrådet. 
2. Bordlägga val av ersättare i Intresseföreningen Dalabanans intressenter. 
3. Som ersättare i Nedre Dalälvens Intresseförening välja MatsNilsson (S) 

 
Ärendebeskrivning 
Elsa Efraimsson Vestman har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunala pens-
ionärsrådet, ersättare i Intresseföreningen Dalabanans intressenter, ersättare i Nedre 
Dalälvens Intresseförening. 
Fyllnadsval ska ske efter Elsa Efraimsson Vestman 
 
___________ 
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Ks § 22 
 
 
Verksamhetsinformation 
 
Verksamhetsinformation från kommunchefen. 
 

• Förskolan Äventyret 
 
__________ 
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Ks § 23 
 
Redovisning av delegationsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut som för-
tecknas i protokoll 2017-02-07, § 23. 
 

KS2016/0108 Avtal med TURiS ang samarbete inklusive reklamplats. 
 
KS2016/0192 Bronspartneravtal för Partner till Dalarna Business 
 
KS2016/0375 Inköp av tryckkänslig skärm 
 
KS2016/0393 Finansiering av NyföretagarCentrum Borlänge Gagnef Säter 2017. 
 
KS2016/0394 Bidrag för genomförande av förstudie ang Utveckling av Biking Dalarnakonceptet i 

Säter. 
 
__________ 
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Ks § 24 
 
Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna. 
 
Informationsbrev från Intresseföreningen Bergslaget ang kommunikation. 
 
Medlemsbrev, Fiskevattenägarna Dalarna Gävleborg 
 
Meddelande från SKL:s styrelse – handlingsplan för samverkan vid genomförande av 
vision e-hälsa. 
 
Meddelande från SKL:s styrelse – överenskommelse om män och  
 

KS2016/0345 Mottagande av nyanlända för bosättning under 2017. 
 

KS2016/0035 Projekt THOE-The Hub of Entrepreneurship 2016-2016 
 

KS2016/0396 Affärstidningen Näringslivet 
 
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket om resultat från inspektion vid bo-
endet Älvan. 
 
Handling med information och underrättelse från Polismyndigheten gällande: 

• Egenmäktig förfarande, Vattugränd, 2016-12-16 
• Skadegörelse, Västra Långgatan, 2016-12-23 

 
Protokoll från sammanträde med: 

• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
• Södra Dalarna Samordningsförbund, 2016-11-25 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-01-17 
• Personalutskottet, 2016-12-01 

 
__________ 
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