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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15- 12:00 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
 
Övriga deltagare  
 
 
  

Mats Nilsson, ordförande (S) 
Hans Johansson, vice ordförande (C) 
Caroline Willfox (M), ers. för Tommy Andersson §§ 131-138, gick kl. 11:24  
Annika Karlsson (S) 
Håkan Karlsson (S), ers. för Benny Gifting (S)  
Maud Jones Jans (S), ers. för Jenny Nyberg (S)  
Elsa Efraimsson Vestman (C) 
Magnus Gabrielson (MP) 
Sten-Olof Eklund (V) 
Birgitta Gustafsson (L) 
Daniel Ericgörs (KD), ers. för Jenny Nordahl (SD)  
 

 Se närvarolista sidan 2  
 

Utses att justera Annika Karlsson 
Justeringens  
plats och tid 

Kommunstyrelserummet 2018-09-25 klockan 15:00 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 131-143 
 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Mats Nilsson  

 Justerande   
 Annika Karlsson  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
 2018-09-25 
Datum för  
anslags uppsättande 2018-09-26 

Datum för  
anslags nedtagande 2018-10-18  

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

Underskrift   
 Camilla Andersson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Övriga deltagare kommunstyrelsen 2018-09-25 
 
Camilla Andersson, nämndsekreterare 
Pär Jerfström, kommunchef  
Malin Karhu Birgersson, förvaltningschef 
Torbjörn Matsson, ekonomichef §§ 131-134 
Joanna Karabay, arkivarie § 134 
Brittmarie Niglis, IT-chef § 134 
Johan Dahlin, konsumentrådgivare § 138 
Andréas Mossberg, Samhällsbyggnadschef §§ 138- 
Anette Stengård, Kulturchef § 138  
Katarina Kobosko, planarkitekt §§ 139-140 
Isak Jakobsson, SWECO § 139 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Ks § 131 Dnr: KS2018/0284 

Finansieringspolicy 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till finansieringspo-
licy. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
För att möta en orolig räntemarknad bör Säter kommun införa en finansieringspolicy 
som anger mål för ränte- och kapitalbindning. Finansieringspolicyn bör även inne-
hålla strategi för att styra att upplåningen hamnar hos säkra och seriösa långivare. 
 
Bakgrund 
Säters kommun har stått och står inför stora investeringar med vidhängande belåning 
och med en självfinansieringsgrad på 60% av investeringar enligt riktlinjer för kom-
munens investeringar. 
 
Riksbankens Stibor-räntenivå har under en period varit under minusstrecket, men 
förväntas enligt prognos stiga från 2019 och framåt. Idag har Säters kommun lån där 
samtliga har rörlig ränta och med en genomsnittlig räntesats på l-0,067%. Kapital-
bindningstiden är idag spridd där lån finns utan bindningstid och med förfallodagar 
2019, 2020 och 2021. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 132 
 
Delårsrapport 2018 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige för 
fastställande. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Lag om kommunal redovisning (KRL) skall kommuner minst en gång under 
räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport. Delårsrapporten skall 
innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och 
resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Delårsrapporten avser i Säters kom-
mun perioden januari till augusti. 
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Ks § 133 
 
Budgetuppföljning/delårsrapport 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
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Ks § 134 Dnr: KS2018/0306 

Samverkansavtal E-arkiv 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta Samverkansavtal  
avseende E-arkivcentrum Dalarna. 
______ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommuncheferna/ kommundirektörerna för Dalarnas kommuner beslutade 2017-
03-14 att bedriva projektet ”Digitalt långtidsbevarande (e-arkiv)”, med målet att kom-
muner i Dalarnas län ska erbjuda medborgare, näringsliv, forskning och förvaltning 
enkel tillgång till offentlig digital information. Genom kommunsamverkan kan de ge-
mensamma resurserna användas mest kostnadseffektivt och kommunerna får ett 
funktionellt verktyg för att uppnå öppenhet, demokrati, rättssäkerhet, ökad effektivi-
tet och utveckling.  
 
Projektet har i sin delrapport Länsgemensamt e-arkiv Dalarna 2017-12-11 rekom-
menderat samverkan kring anskaffning och förvaltning av e-arkiv. Dalarnas kommu-
ner har givit avsiktsförklaringar om att samverka i anskaffandet och förvaltning av e-
arkivet samt att ge Säters kommun uppdraget att inneha värdskap för tjänsten e-ar-
kiv.  
 
I föreslaget samverkansavtal beskrivs vad som gäller avseende tjänstens innehåll, 
värdkommunens ansvar, kommunens ansvar, ersättning och tvist. 
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Ks § 135 Dnr KS 2018/0163 
 
Hantering/riktlinjer facklig tid 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till riktlinjer/rutiner för fackligt arbete i  
Säters kommun. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: Riktlinjer/rutiner för fackligt arbetet i Säters kommun  
I kollektivavtalet om fackliga förtroendemän (AFF) regleras hur mycket ledighet för-
troendemän har till sitt förfogande.  För varje lokal arbetstagarorganisation uppgår 
det till fyra timmar per medlem och år. Facklig verksamhet som deltagande i kurs, 
konferens ligger utanför dessa fyra timmar, så gör även tid som arbetsgivaren kallar 
till. 
 
Fackligt arbete ska vara möjligt att utföra på ett bra sätt för medlemmarna och arbets-
givaren. Det är viktigt för arbetsgivaren att ha fackliga företrädare som har engage-
mang och kunskap om sitt uppdrag. För att minimera störningen i verksamheterna är 
det nödvändigt att facken planerar sin fackliga tid i så god tid som möjligt.   
 
Ledighetens totala omfattning eller omfattningen i ett visst fall får inte överskriva vad 
som kan anses skäligt med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen. 
Ledigheten får inte förläggas så att den medför betydande hinder för verksamheten. 
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Ks § 136 Dnr: KS2018/279 

Delegation att utse skolchef 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta den reviderade delegationsordningen med föreslagen 
ändring. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens delegationsordning föreslås kompletteras med att ge kommundi-
rektören delegation att utse skolchef. 
 
Från och med den 1 juli i år ska enligt 8a § Skollag (2010:8001) huvudman utse en 
skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller 
för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudman-
nen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av 
verksamheten. 
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Ks § 137 
 
Extra kommunstyrelse 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ha ett extra sammanträde den 6 november. 
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Ks § 138 
 
Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar 
 
Informationsärenden: 

• Information om konsumentrådgivning 
• Information om kulturnämndens verksamhet 
• Information om samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 
• Information om miljö- och byggnämndens verksamhet 
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Ks § 139 Dnr: KS2018/298 

Detaljplan särskilt boende m m vid Prästgärdet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Detaljplan för särskilt bo-
ende m.m. vid Prästgärdet upprättad i augusti 2018. 

______ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Detaljplanen upprättas för att Säters kommun, i likhet med många andra kommuner i 
Sverige, har en åldrande befolkning som i kombination med brist på både platser i 
särskilt boende och brist på ordinärt boende gör att ett nytt särskilt boende (SäBo) är 
angeläget för att Säters kommun ska klara sina åtaganden avseende god bostadsför-
sörjning. 
Som ett första steg togs ett planprogram fram under 2017 för att utreda vilken plats i 
Säter som var lämpligast för uppförande av ett särskilt boende. 

Den aktuella detaljplanen bedöms inte strida mot översiktsplanens syfte, men be-
döms vara av betydande intresse för allmänheten. Därför hanteras framtagandet av 
detaljplanen med s.k. utökat förfarande. Detaljplanen syftar till att inom planområdet 
skapa förutsättningar för att uppföra ett särskilt boende för äldre (SäBo) med nöd-
vändiga kringfunktioner. Detta görs i planen genom att medge uppförande av bygg-
nader för bostäder, vård och skola.  

Det särskilda boendet är tänkt att placeras i den norra delen av planområdet samti-
digt som planen för den södra delen möjliggör för en flexiblare markanvändning för 
att vid behov på sikt kunna utöka omfattningen av det särskilda boendet. Eftersom 
den gällande detaljplanen medger uppförande av skolbyggnader för den norra delen 
av planområdet tillåter även den aktuella planen uppförande av byggnader för sådan 
verksamhet. Detaljplanen skapar även förutsättningar för att i den västra delen av 
planområdet uppföra tekniska anläggningar (t.ex. nätstation för elförsörjning). 

Planförslaget har tagits fram av konsulter på Sweco på uppdrag av Säters kommun. 

Fortsättning 
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Fortsättning § 139 
 
 
Yrkande 
Caroline Willfox (M), Birgitta Gustafsson (L) och Daniel Ericgörs (KD) yrkar avslag. 
Vi yrkar avslag mot beslutet att godkänna detaljplanen.  
Platsen strider mot punkt 2 i KFs beslut §49 2016-04-11. Punkten avser att platsen 
ska möjliggöra framtida utbyggnad. En utbyggnad kan inte ske på annat sätt än att 
bygga om befintliga flerfamiljshus på Falkgränd eller att riva befintliga byggnader på 
Falkgränd för att kunna ansluta utbyggnad. Att riva eller bygga om befintliga hus för 
att kunna tillgodose socialnämndens beställning om 100 platser gör att platsen inte 
fungerar. 
 
Hans Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag. 
Magnus Gabrielson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag. 
Håkan Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag. 
 
Deltar ej i beslut 
Caroline Willfox (M) deltar i handläggningen och lägger fram ett yrkande men  
närvarar ej och deltar ej i beslutet 
 
Reservation 
Birgitta Gustafsson (L) och Daniel Ericgörs (KD) reserverar sig mot beslutet. 
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Ks § 140 Dnr: KS2018/0302 

Planavtal för detaljplan Präst Källa 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planavtal för framtagande av Detaljplan 
Präst Källa, Säter. 
______ 
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun har i gällande Bostadsplan (2016-06-13 KF § 76) pekat ur området 
kallat Präst Källa, del av den kommunala fastigheten Säter 4:5, i Säters tätort som 
lämpligt för exploatering av bostadsbebyggelse. 
 
Med anledning av detta, samt kommunstyrelsens godkännande av förstudieavtal  
(2018-01-23 KS § 21), har ett markanvisningsavtal (2018-05-22 KS § 90) slutits med 
Hultqvist fastigheter AB 2018-06-11. Exploatören önskar nu att genom en detaljplan 
pröva lämpligheten i att uppföra flerfamiljshus på det aktuella området. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför tagit fram ett planavtal som bl.a. syftar till 
att fastställa fördelningen av kostnader mellan parterna i samband med upprättandet 
av detaljplanen. Planavtalet utgår från Säter kommuns gällande Plan – och bygglovs-
taxa (2017-11-30 KF §151). 
 
Planarbetet ska ske med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 4 kap 2 § och 5 
kap 6 -7 §. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Exploateringen sker i enlighet med kommunens planering av nödvändig fortsatt 
utbyggnad av bostäder i Säter. 
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Ks § 141  Dnr: KS2018/0048 

Politisk förankring implementering hämtning av hushållsavfall 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Samt 
bjuder in Christian Olhans från Borlänge Energi för att medverka när informationen 
även ska ges på Kommunfullmäktige i november  
______ 
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Redovisning av förslag till implementering av samverkansavtal med AB Borlänge 
energi. 
Enligt förslag ska AB Borlänge energi påbörjar insamlingen av avfall fr.o.m. 1 febru-
ari 2019 och insamlingen av hushållsavfall påbörjas fr.o.m. 1 oktober 2019. 
 
Bakgrund 
Ett förslag på ett samverkansavtal mellan Säters kommun och AB Borlänge energi 
har utarbetats i enlighet med det inriktningsbeslut som togs i Kommunfullmäktige 
2017-09-21, § 103. Avtalet gäller samverkan om avfallshantering i båda kommunerna. 
 
Kommunstyrelsen har i beslutet fått uppdrag att teckna samvarekansavtal enligt an-
givna motiv och principer. 
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Ks § 142 
 
Redovisning av delegationsärenden 
 

KS2018/0066 Avskrivning av fordran, daterade 2018-08-20 och 2018-09-17 
 

KS2018/0314 Anställningar enligt delegation 2018-04-01—2018-08-31 
 
KS2018/0028 Delegationsbeslut avseende begäran om utlämnande av handling gällande protokoll. 
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Ks § 143 
 
Delgivningar 
 
 
Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation 
 
Arbetsplan för prospekteringsarbeten inom undersökningstillståndet Gumsberg nr 2, 
Gumsberg nr 6, Gumbsberg nr 7 samt Gumsberg nr 8. 
 
Ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för området Kalv-
bäcken nr 4 i Falun och Säters kommuner, Dalarnas län. 
 
Handling med information och underrättelse från Polismyndigheten gällande: 

• Stöld genom inbrott, Jönshyttan, 180903 
 
 
Protokoll från sammanträde med: 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-28 och 2018-09-18. 
• Säterbostäder AB, 2018-08-22 
• Södra Dalarnas samordningsförbund, 2018-06-15 
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