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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 1 Dnr KS2018/0029 
 
Utbildning Office 365, mejl och kalender 
 
Alla förtroendevalda i Säters kommun kommer att fr o m 2018 få tillgång till Office 
365, främst för att kunna använda mejl och kalender. Vid dagens sammanträde i 
kommunstyrelsen får de förtroendevalda i styrelsen tillgång till Office 365. I samband 
med det ges idag en kortare utbildning. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 2 Dnr KS2018/0005 
 
Avsiktsförklaring om upphandling och införande av e-arkiv 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om avsiktsförklaring att medverka i upphandling och in-
förande av ett gemensamt e-arkiv i Dalarna: 

1. Säters kommun avser att delta i ett för länets kommuner gemensamt av-
rop/alt upphandling under 2018. 

2. Säters kommun avsätter medel under 2018, som hanteras inom kommunsty-
relseförvaltningens budget. Kostnader för kommande år hanteras i budget-
process 2019 och framåt. 

3. Säters kommun verkar för att kommunens verksamheter väljer det gemen-
samma e-arkivet som lösning för digitalt bevarande. 

4. Leveranser av information till e-arkivet bekostas av den förvaltning som äger 
informationen.  

 
Ärendebeskrivning 
E-arkiv Dalarna föreslås bestå av en gemensam lösning för bevarande av digital in-
formation, en central förvaltningsorganisation och lokala organisationer i varje kom-
mun. Systemet för bevarande ägs och förvaltas av den centrala organisationen som 
tillhandahålls av en värdkommun. Funktionen som arkivmyndighet behålls i resp. 
kommun. Systemet för bevarande anskaffas som en standardprodukt genom upp-
handling eller avrop på ramavtal ”e-arkiv 2016” som tillhandahålls av SKL. 
 
I och med denna avsiktsförklaring ger Säters kommun i uppdrag till samverkanspro-
jektet att under våren 2018 påbörja upphandling av ett standardsystem för e-arkiv, 
samt innan avtalstecknande med leverantör presentera ett förslag på samarbetsavtal 
mellan deltagande kommuner. Samarbetsavtalsförslaget ska möjliggöra för andra 
verksamheter som kommunala bolag och kommunalförbund att framöver ansluta till 
projektet. Undertecknandet av det samarbetsavtalet, som beräknas vara möjligt att 
ske i juni 2018, medför det definitiva beslutet för kommunen att långsiktigt deltaga i 
samverkan e-arkiv Dalarna.  
 
Bakgrund 
Alla allmänna handlingar ska, enligt tryckfrihetsförordningen, bevaras för all framtid, 
såvida det inte har beslutats att de ska gallras. Detta ställer krav på att vi kan ta hand 
om den information som skapas elektroniskt. Den digitala informationen ska vara 
sökbar, nåbar, tillförlitlig och säker. En förutsättning för detta är möjligheten att be-
vara den digitala informationen i ett e-arkiv. 
 
Sedan april 2017 har projektet ”länsgemensamt e-arkiv” bedrivits i samarbete mellan 
länets kommuner, i syfte att genomföra en förstudie av förutsättningarna för infö-
rande av e-arkiv. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 2 forts 
 
Konsekvensbeskrivning 
Upphandlingsprojektets gemensamma kostnad beräknas till 3 mnkr under 2018, av 
vilken Säters kommun bekostar 122 007 kr. Den efterföljande årliga kostnadsnivån 
för förvaltningen beräknas till 5 mnkr, av vilken Säters kommun bekostar 203 345kr. 
Beräkningen innehåller osäkerheter bl.a. för licens- och underhållskostnad. Exakta 
kostnader kan redovisas först efter genomförd upphandling. 
 
Kostnader för att leverera information till e-arkivet ingår inte i den gemensamma 
budgeten. Leveransprojekten, som bekostas av respektive kommun, kan variera kraf-
tigt i omfattning beroende på hur väl riktlinjer för digitalt bevarande har efterlevts. 
Kommunerna bör därför avsätta medel för leveranser, år 2019 och framåt, till e-arki-
vet i samråd med sin lokala organisation/arkivmyndighet. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 3 Dnr KS2017/0424 
 
Upptagande av nytt lån 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta anbud från Kommuninvest med ingen kapitalbind-
ningstid och rörlig ränta kopplad till 3 månader Stibor. 
 
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. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-19- att inhämta anbud från 
Kommuninvest, Swedbank och Nordea för att uppta ett nytt lån på 30 mkr,  
Anbud inhämtas med olika räntealternativ, fast och rörlig ränta. För övrig informat-
ion se bilagd anbudsförfrågan. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 4 Dnr Ks2017/0423 
 
Fördelning av kommunstyrelsens driftbudgetram 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa budgetram för 
Kommunstyrelsen   3 960 kkr 
Kommunfullmäktige     632 kkr 
Kommunchef   2 001 kkr 
Egen försörjning/AME  2 358 kkr  
samt att delegera beslutanderätten om resterande budgetram på 36 705 kkr till för-
valtningschefen för KS förvaltning. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-30 om reviderad budget för åren 2018 – 20. 
Kommunstyrelsen tilldelades 45 656 kkr i driftbudgetram för 2018. Förvaltningen 
lägger följande förslag till fördelning av driftbudgetramen. 
 

 
 

 
Förslaget innebär att kommunstyrelsen fastställer de delar som är politiska samt hur 
mycket som ska tilldelas kommunchef respektive projektet Egen försörjning, och se-
dan delegerar till förvaltningschefen för KS förvaltning att fördela resterande medel. 
Förvaltningschefens förslag till fördelning, samt motsvarande ramar 2017 bifogas 
som information. 
 
__________ 
 

  

Verksamhet Ram 2017 Förslag KS Förslag FC Anmärkning
Kommunstyrelsen 3 843 3 960 Inkl. 500 kkr utvecklingsmedel
Kommunfullmäktige 557 632
Kommunledningskontor KC 1 943 2 001 Inkl. 500 kkr utvecklingsmedel
Egen försörjning/AME 2 801 2 358 Inkl 500 kkr arbetsmarknadsåtgärder år 2017
Förvaltningschefen fördelar 36 705
Ekonomienheten 3 100 3 210
Näringslivsenheten 5 247 5 435
Kanslienheten 6 387 7 367
Personalenheten 5 583 6 710
IT-enheten 11 500 10 584
Kommunikation 2 225 3 399

43 186 45 656 36 705
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 5 Dnr KS2017/0345 
 
Särskilt föreningsbidrag för inkluderande verksamhet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna riktlinjer och arbetsplan för särskilt förenings-
bidrag för inkluderande verksamhet.  
 
Ärendebeskrivning 
Civilsamhället i Säter ger många säterbor värdefull fritid, sociala kontakter och nät-
verk, en känsla av tillhörighet, glädje över den egna bygden, självutveckling och med-
borgerlig kompetens. Både formella och informella nätverk bidrar till att nya och 
gamla säterbor känner sig som hemma och kan vara aktiva.  
 
För att förstärka gemenskapen och för att fler ska kunna bli del av den introducerar 
Säters kommun riktade förenings- eller evenemangsbidrag under 2018, som före-
ningar och andra civilsamhällets aktörer kan söka, utöver det vanliga föreningsbidra-
get.  
 
Riktlinjer och arbetsplan har bifogats. 
 
__________ 
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Ks § 6 Dnr KS2017/0420 
 
Asylsökande ensamkommande ungdomar över 18 år 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att disponera det tillfälliga stödet enligt nedanstående för-
slag med förändringen att den egna samt civilsamhällets organisationer bereds möjlig-
het att tillfälligt stärka upp respektive organisation för att möte ökade behov till följd 
av beslutet. 
 
Bakgrund och beskrivning av ärendet 
Migrationsverket har tidigare i sin handläggning prioriterat ungdomar under 18 år, 
eftersom 18-årsdagen kraftigt påverkar individen och även kommunernas möjligheter 
att få ekonomisk täckning för sina kostnader. På grund av den stora arbetsmängden 
sedan 2015 har Migrationsverket inte kunnat leva upp till tidigare prioriteringar gäl-
lande ensamkommande barn, utan många har fyllt 18 år utan att ha fått något svar på 
sin asylprocess.  
 
Regeringen har i höstbudget anslagit medel till ett tillfälligt kommunbidrag för att un-
derlätta för kommuner att låta ensamkommande unga i asylprocess bo kvar i den 
kommun de vistas i. För Säters kommun innebär detta ett ekonomiskt tillskott om 
700 515 kronor för 2017, samt 350 257 kronor för 2018. De avser att täcka kostna-
derna för perioden 170701 – 180630 och betalas ut i december 2017 och i början av 
2018, oavsett om kommunen väljer eller inte väljer att behålla ungdomarna. Syftet 
med det lagliga stödet är att möjliggöra fortsatt vistelse för berörd individ inom en 
kommun i väntan på beslut i asylprocess.  
 
Dessutom kommer regeringen att i vår lägga fram ett förslag om att låta vissa ungdo-
mar söka tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå, vilket kommer att 
påverka några av de asylsökande ungdomar som idag bor i Säter med omnejd.  
 
Hela bidraget på 1 057 772 kronor får användas under 2018 under förutsättning att 
2017 års bidrag på 700 515 kronor öronmärks som en del av det egna kapitalet vid 
bokslutet 2017 och som beslutas i samband med årsredovisningen. 
 
Medlen får användas enligt nedan, 

• 250 000 kronor av medlen sätts av till att fördelas till en eller flera ideella or-
ganisationer eller föreningar för att organisera boende för ensamkommande 
ungdomar över 18 år, fram till sista juni, 2018, eller till dess att berörda indivi-
ders asylprocess har vunnit laga kraft. 
Kommunstyrelseförvaltningen tar med hjälp av berörda verksamheter fram 
riktlinjer för ansökan och utbetalningar. 

• Den egna organisationen samt ideella organisationer stärks tillfälligt upp för 
att möta ökade behov till följd av beslutet. 

 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2017-01-23 9  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 6 forts 
 
Yrkande 
Mats Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande förändring 
Den egna samt civilsamhällets organisationer bereds möjlighet att tillfälligt stärka upp 
respektive organisation för att möte ökade behov till följd av beslutet 
Jenny Nordahl (SD) yrkar ett tillägg till arbetsutskottets förslag med att de individer 
som fyller mer än 18 år under 2018 skall ej inkluderas i detta, då de ej varit ärliga med 
sin ålder vid ankomsten till Sverige. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag med förändringen att den egna samt civilsam-
hällets organisationer bereds möjlighet att tillfälligt stärka upp respektive organisation 
för att möte ökade behov till följd av beslutet. 
 
__________ 
 
Jenny Nordahl (SD) reserverar sig mot beslutet.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 7 Dnr KS2018/0014 
 
Förslag till kompetenshöjning för förtroendevalda och kommunled-
ning i EU-frågor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Godkänna förslaget om kompetenshöjning för förtroendevalda och kom-
munledning i hur EU påverkar lokal politik och hur lokala politiker kan på-
verka EU:s beslut.  

2. Inkludera EU-kunskap i framtida ordinarie politikerutbildning för nya förtro-
endevalda. 

3. Föreslå Region Dalarna att arrangera seminarier med sakkunniga och EU-
parlamentariker med ansvar för dalagemensamma frågor inför EU-valet 
2019. 

4. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att säkerställa att EU-kompetens 
kontinuerligt tillförs, införlivas och förmedlas till medborgare, förtroende-
valda och medarbetare.  

 
Förslag på kompetenshöjning under 2018 och 2019 
 

1. Fyra timmars föreläsning med workshop för förtroendevalda och nyckelper-
soner inom kommunens förvaltningar, vecka 10 eller 11, 2018. 

 
2. Bjuda in Central Sweden, Region Dalarnas förlängda arm i Bryssel, till kom-

munstyrelsen, våren 2018.  
 

3. Utreda möjligheterna för att kommunstyrelsen gör ett studiebesök i Brys-
sel/Strasbourg efter valet 2018. 

 
4. Fyra timmars föreläsning med workshop för förtroendevalda och nyckelper-

soner inom kommunens förvaltningar, januari, 2019.  
 
__________ 
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Ks § 8 Dnr KS2018/0015 
 
Förslag om insatser för att inspirera första- och andragångsväljare 
att rösta i EU-valet 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att säkerställa 
en effektiv mobiliseringskampanj för att öka valdeltagandet bland första- och andra-
gångsväljarna till EU-valet, 2019. Arbetet ska redovisas kvartalsvis från och med 
april, 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Som en av flera kommuner i Sverige har Säters kommun skakat hand med regeringen 
om att synliggöra EU:s påverkan på den lokala politiken, och att intensifiera den lo-
kala politikens påverkan på EU. Som en del av det arbetet har Säters kommun för-
bundit sig att locka fler första- och andragångsväljare att rösta i EU-valet 2019.  
 
Säters kommun har ett högt valdeltagande i de lokala och nationella valen (87%) men 
lägre än det nationella genomsnittet när det gäller EU-valen (45% resp. 51%), och 
yngre medborgare röstar i lägre utsträckning än äldre. Det innebär att många säter-
bor, framför allt de unga, förlorar eller inte tar till vara på sina möjligheter att påverka 
beslut som i högsta grad berör deras vardag. Det faller på Europas kommuner i 
första hand att mobilisera väljare till de beslutande organen i EU, och att därmed för-
stärka Europas demokrati.  
 
Forskning visar att politiskt intresse, utbildning, kön, inkomst och ursprung påverkar 
valdeltagandet, men även sociala normer och sammanhang: Unga människor som 
bor hemma med röstande föräldrar röstar i större utsträckning än unga människor 
som bor ensamma, även om deras föräldrar röstar. De vars vänner röstar, röstar 
också ”Att rösta är en social handling,” säger statsvetaren Marcus Oscarsson i en in-
tervju med Forskning & Framsteg. Att hitta samarbeten för sociala gemenskaper som 
kan stimulera till politiskt deltagande kan vara ett effektivt sätt att öka valdeltagandet.  
 
Säterbor är rörliga: De kan bo i Säter men studera eller arbeta någon annanstans. En 
effektiv kampanj för att nå unga väljer förutsätter nästan någon form av kartläggning 
över var Säters ungdomar befinner sig på dag- och kvällstid, hur de tar sig dit, var de 
handlar och hur de kommunicerar.  
 
I Säter fanns i oktober, 2017, ungefär 1000 ungdomar mellan 17 och 25 år, varav 
några har många indikatorer på lågt röstdeltagande och andra alla indikatorer på att 
de kommer att rösta. Att ta fram strategier för olika målgrupper inom målgruppen, 
och att prioritera, är det enda sättet att göra satsningen acceptabelt kostnadseffektiv.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 8 forts 
 
För att Säters kommun ska kunna komma på fråga för statliga bidrag i den här sats-
ningen, med tanke på hur många kommuner som har ett mycket sämre utgångsläge 
än Säter, krävs ett genomtänkt projekt. Och oavsett eventuella bidrag kommer en in-
sats för ökat valdeltagande att nå önskat resultat enbart under förutsättning att förar-
betet är tillräckligt bra.  
 
Förslag till beslut 
Med tanke på uppdragets komplexitet, och med extern finansiering som önskvärd 
möjlighet, föreslås att kommunstyrelsen ger kommunstyrelseförvaltningen uppdrag 
att säkerställa en effektiv mobiliseringskampanj för att öka valdeltagandet bland 
första- och andragångsväljarna till EU-valet, 2019. Arbetet ska redovisas kvartalsvis 
från och med april, 2018.  
 
Datum för återrapportering 
Kvartalsvis från och med april, 2018. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 9 Dnr KS2017/0422 
 
Svar på remiss från Finansdepartementet: Ett enhetligt regionalt ut-
vecklingsansvar (Ds2017:61) 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Säters kommun tillstyrker och välkomnar förslaget om att lagen om regionalt 
utvecklingsansvar ändras så lagen omfattar samtliga län, och att landstinget 
Dalarna därmed tar över alla delar av det regionala utvecklingsansvaret.  

2. Samverkansorganet Region Dalarna avvecklas.  
3. Säters kommun tillstyrker samtliga följdändringar i lagen.  

 
Synpunkter och kommentarer 
Säters kommun ställde sig bakom förslaget om att landstinget Dalarna skulle ansöka 
om att ta över det regionala utvecklingsansvaret enligt Lag om regionalt utvecklings-
ansvar i vissa län (SFS 2010:630). Kommunen ser som fördelaktigt att den regionala 
utvecklingen leds direkt av folkvalda och håller för troligt att en stor aktör kan driva 
länets intressen med större kraft än flera mindre, och att länets resurser skulle kunna 
användas mer effektivt i en organisation. Kommunen välkomnar regeringens förslag 
och ser fram emot riksdagens beslut i enlighet med förslaget.  
 
__________ 
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Ks § 10 Dnr KS2018/0011 
 
Utökning av samrådsgrupp 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar utöka tidigare inrättad samrådsgrupp enligt nedanstående 
förslag 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Sedan 2016-08-30 har vi arbetat enligt beslut KS§103 där en samverkansgrupp sam-
verkar kring de centrala processerna. Resultatet och delaktigheten har varit god varpå 
en utökning av samverkansgruppen är befogad. 
 
Styrgruppsarbetet har varit mycket positivt för processen och ökat kvaliteten i arbetet 
därför föreslås att styrgrupper bildas på andra områden för att säkerställa kvaliteten i 
andra pågående processer.   
 
Förslag till ny organisation 
 
Pågående processer Förslag till samråds-

grupp 
Tjänstemän 

Bostads & Lokalplan  
KS-presidium 

Samtliga nämndsord-
föranden 

Ordförande Säterbo-
städer 

 
Kommunchef & Sam-

hällsbyggnadschef 
Övriga tjänstemän 

deltar under 
 respektive process 

Genomförandeplan SÄBO 
Om- och tillbyggnad Stora Skedvi skola 
Säterdalen 
Genomfart och bytespunkt Säter 
Organisationsöversyn 
Samarbete med Borlänge Energi 
Miljöplan för Säters kommun 
Övriga processer som bedöms centrala 

 
__________ 
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Ks § 11 Dnr KS2017/0443 
 
Instruktion för Kommundirektör 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Anta föreslagen instruktion för kommundirektören. 
2. Uppdra till kommundirektören se över förvaltningsorganisationen. 

 
Ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av att den nya kommunallagen (2017:725) träder i kraft den 1 januari 
2018 ska kommunstyrelsen i en instruktion fastställa hur kommundirektören/kom-
munchefen ska leda förvaltningen under styrelsen. Det är styrelsen som beslutar vilka 
av direktörens arbetsuppgifter som ska regleras i instruktionen.  
 
Bestämmelsen om instruktion för kommundirektör innebär inget förbud mot att de-
legera delar av detta ansvar. 
 
Enligt KL 7:1 får styrelsen besluta att direktören ska ha en annan benämning. 
 
__________ 
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Ks § 12 Dnr KS2017/0413 
 
Avtal om utbildning av anställda i olycksförebyggande och skadeav-
hjälpande åtgärder 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till avtal mellan Säters kommun och 
Räddningstjänsten Dala Mitt om utbildning av anställda i olycksförebyggande och 
skadeavhjälpande åtgärder. 
 
Ärendebeskrivning 
Direktionen för Räddningstjänsten Dala Mitt har lämnat förslag till nytt avtal mellan 
Säters kommun och Räddningstjänsten Dala Mitt om utbildning av anställda i olycks-
förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder har upprättats.  
 
Avtalet innefattar utbildningar i olycksförebyggande arbete och skadeavhjälpande åt-
gärder som alla bör vidta för att förhindra en olyckshändelse eller begränsa dess följ-
der vid akut skada, sjukdom, brand osv. 
 Grundläggande brandskyddsutbildning 
 SBA utbildning 
 Kurs Heta arbeten 
 Kurs Föreståndare Brandfarlig vara 
 Första hjälpen utbildning 
 Hjärt - och lungräddning 
 D - HLR utbildning 
 Barnolycksfallsutbildning 
 Körutbildning och först på olycksplats 

 
Utbildningarna riktar sig till samtliga anställda inom kommunen och de kommu-
nalägda bolagen.  
 
Kursavgift debiteras kommunen efter genomförd kurs med de kurspriser om åter-
finns i RDM:s kurskatalog 
 
Avtalet gäller för uppdragstiden 2018- 01- 01 minst intill 2019- 12-31. Avtalet för-
längs därefter för en tid av 12 månader i sänder, såvida inte avtalet dessförinnan 
skriftligen sägs upp, dock senast 6 månader före utgången av gällande avtalsperiod. 
 
__________ 
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Ks § 13 Dnr KS2018/0007 
 
Utbetalning av kommunalt partistöd 2018 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunalt partistöd betalas ut för 2018 fördelat enligt tabellen nedan. 
2. Respektive mottagande parti ska senast 2019-03-31 lämna en skriftlig redovis-

ning om hur partistödet för 2018 använts. 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 4 kap §§ 29 – 32. Kommun-
fullmäktige har 2014-05-26 antagit kompletterande regler för partistöd.  
 
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska par-
tier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Varje kom-
mun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt parti-
stöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får 
bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det 
måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. 
 
Stödet ges till de partier som finns representerade i fullmäktige. Kommunen kan be-
sluta 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 använts för det ändamål som anges i 29 § 
första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till 
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av motta-
garen 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. 
 
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. 
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Ks § 13 forts 
 
Kommunalt partistöd 2018 
Grundbidrag 11 895 - Mandatbaserat stöd 7 860 
 
Parti Mandat Grundstöd Mandatbaserat 

stöd 
Totalt 

S 14 11 895 
 
 

110 040 121 935 
C 6 11 895 

 
47 160 59 055 

L 2 11 895 
 
 

15 720 
 

27 615 
M 5 11 895 

 
39 300 51 195 

KD 1 11 895 
 

7 860 
 

19 755 
V 2 11 895 

 
15 720 27 615 

MP 1 11 895 
 

7 860 19 755 
SD 3 11 895 

 
23 580 

 

35 475 
 
__________ 
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Ks § 14 Dnr KS2017/0364 
 
Införande om Heltid 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta ersätta tidigare beslut om in-
förande om heltid antaget av KF Bilaga 1 Kf  § 85. 2014-09-22 med 
- heltid är norm inom samtliga verksamheter i Säters kommun 
- antagna mål av kommunal och SKL antas av Säters kommun som sina egna 
- ansvariga för verksamheten bedömer hur införandet hanteras utifrån att i kon-

flikt mellan mål och medel går medel först. 
- i linje med SKL och kommunals överenskommelse ska en handlingsplan för in-

förandet tas fram i samverkan med de fackliga organisationerna senast den 31 
dec 2017 

 
Ärendebeskrivning: 
För att möta framtiden behöver kommunen utveckla sina system/organisationer för 
att möte dagens och morgondagens krav. Att erbjuda heltidstjänster är en mycket  
viktig komponent för framtidens behov. Vi kommer inte att klara av att erbjuda hel-
tidstjänster om vi inte samtidigt utvecklar och förändrar vårt sätt att organisera arbe-
tet på arbetsplatserna. 
 
Schema och bemanningsplanering är en arbetsgivarfråga och ytterst arbetsgivarens 
ansvar och beslut. 
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om 
att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid.  
 
Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att re-
dan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. Heltidsar-
bete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning. När 
fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, fram-
tida kompetensförsörjning och jämställdhet.  
 
__________ 
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Ks § 15 Dnr KS2017/0357 
 
Förslag till Personalpolicy 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Anta personalpolicy för Säters kommun 
2. Chefspolicy antagen av kommunfullmäktige, 2013-06-13, § 65 upphör att 

gälla. 
3. Personalpolicyn revideras minst varje mandatperiod eller vid behov.  

 
Ärendebeskrivning: 
Kommunens personalpolicy ska vara lättläst och lättanvänd för medarbetare  
och chefer. 
Den ska vara en ledstjärna för hur man som medarbetare och chef ska hantera sitt 
uppdrag. 
Policydokument är ett styrmedel. Verksamheterna har att följa de policydokument 
som finns beslutade 
 
___________ 
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Ks § 16 
 
Redovisning av delegationsärenden 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut som för-
tecknas i protokoll 2018-01-23, §. 
 

 
KS2017/0302 Direktupphandlingar julklappar 2017 
 
KS2017/0429 Inköp av arkivhyllor 
 
KS2017/0436 Ansökan om antagning till hemvärnet. 
 
KS2018/0006 Delegering av arbetsmiljöuppgifter, ekonomichef 

 
__________ 
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Ks § 17 
 
Delgivningar 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna. 
 

KS2017/0313 Uppföljning av granskning av behörigheter 
 
KS2017/0370 Tillsyn av arkivvården 2017, individ- och familjeomsorg 
 
KS2017/0371 Tillsyn av arkivvården 2017, elevhälsan 
 
KS2017/0391 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
KS2017/0421 Revisionsrapport – granskning av gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. 
 
KS2017/0428 Ansökan om kameraövervakning med drönare, Länsstyrelsen i Dalarna, miljöenheten 
 
KS2017/0437 Granskning av koncerninterna affärer – förstudie. 
 
KS2017/0442 Beslut om Nerigårdens naturreservat. 
 
KS2018/0008 Medborgarlöfte 2018 

 
Föranmälan av inspektion från Arbetsmiljöverket, Skönvikshallen. 
 
Missiv från Migrationsverket, 390 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att 
stanna kvar i kommunen betalas ut i december 2017. 
 
Beslut från Migrationsverket om delutbetalning av ersättning avseende faktiska kost-
nader, för vård och boende för ensamkommande barn 
 
Cirkulär 17:68 . budgetförutsättningar för åren 2017-2021 
 
Protokoll från sammanträde med: 

• Språktolknämnden, 2017-11-16 
• Gysam styrgrupp, 2017-10-13 
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2017-11-27 
• Södra Dalarnas Samordningsförbund 2017-11-24 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-12-19 och 2018-01-16 
• Personalutskottet, 2018-01-16 
• Säterbostäder AB, 2017-12-21 
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Ks § 17 forts 
 

• Hjälpmedelsnämnden, 2017-12-07 
• Falun Borlänge regionen AB, 2017-12-13 
• Brottsförebyggande rådet, 2017-12-12 
• Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt, 2017-12-08 

 
Handling med information och underrättelse från Polismyndigheten gällande: 

• Stöld i kontor, biblioteket, 2017-11-27. 
• Stöld genom inbrott, förskolan Varggropen, 2017-12-08 

 
Protokollsutdrag från: 

• Gemensamma nämnden för upphandling, 2017-11-27, § 21, upphandlings-
plan 

• Socialnämnden, 2017-12-07, fastställande av norm för försörjningsstöd för 
2018 

• Socialnämnden, 2017-12-07, § 134 Nämndplan 2018 
• Socialnämnden 2017-12-07, § 133, detaljbudget för2018 
• Socialnämnden, 2017-12-07, § 144, PuL-bedömning, risk och sårbarhetsana-

lys Office 365 
• Kulturnämnden, 2017-12-14, § 105, konstuppdrag Stora Skedvi skola 
• Kulturnämnden, 2017-12-14, § 107, detaljbudget 2018 
• Kulturnämnden, 2017-12-14, § 109 risk-och sårbarhetsanalys Office 365 
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2017-11-27, nämndplan 2018-2020 

 
__________ 
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Au § 18 
 
Information 
 
Ordföranden Mats Nilsson informerar om att Ludvika kommun har ansökt om med-
lemskap i förbundet Räddningstjänsten Dala Mitt. Direktionen har beslutat om med-
lemskapet och nu ska alla medlemskommuner godkänna medlemskapet. Säters kom-
mun behandlar ärendet på kommunfullmäktige i mars. 
 
__________ 
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Ks § 19 Dnr KS2016/0173 
 
Rapport Stora Skedvi skola 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga rapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Roland Appelgren, projektledarbyrån och förvaltningschef Andreas Mossberg lämnar 
nulägesrapport med ekonomisk prognos avseende projektet om- och tillbyggnad St 
Skedvi skola. 
 
__________ 
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Ks § 20 Dnr KS2017/0425 
 
Plan för parkering i Säters innerstad 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar:  

1. Avskaffa parkeringspärm i Rådhuset.  
2. Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en plan för parkering i 

Säters innerstad.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Parkeringssituationen i Säters innerstad är en ständigt aktuell fråga. Parkeringarna i 
innerstaden har många olika syften, exempelvis boendeparkering, parkering vid besök 
av offentlig service, parkering vid besök av näringsliv och handel m.m. Det saknas 
idag en övergripande plan för parkeringen i Säters innerstad. Detta gör det svårt för 
trafikanten som har svårt att veta vilken parkering som ska användas vid olika typer 
av ärenden.  
 
Sedan lång tid tillbaks har det dessutom funnits en pärm i Rådhuset där besökare har 
möjlighet att skriva in sig och på så sätt kringgå den maximala parkeringstiden om 1 
h som gäller vid Rådhustorget. Handlare har vid flera tillfällen påtalat att förfarandet 
innebär att deras kunder har svårt att hitta parkeringsplats. Vidare kan det också kon-
stateras att Säters kommun på detta sätt kringgår den lokala trafikföreskrift om par-
kering som är beslutad av Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutad LTF säger att 1 h 
parkering på markerade platser gäller runt Rådhuset. Den pärm som finns på Rådhu-
set har ingen juridisk vikt utan Säters kommun skapar på detta sätt en egen väg runt 
beslutad LTF vilket innebär att allmän platsmark ej upplåts likvärdigt till alla trafikan-
ter och aktörer.  
 
Ett tydligt behov av att parkeringen i Säters innerstad formaliseras och följer en ge-
mensam plan kan ses. Parkering är det viktigaste styrmedlet för biltrafik och det är 
viktigt att parkering finns på rätt ställen med rätt reglering. Parkeringsplatsernas antal 
och lokalisering bör därför utgå från ett kartlagt behov och syfta till att utveckla Sä-
ters stad i riktning mot kommunens Vision.  
 
___________ 
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Ks § 21 Dnr KS2017/0434 
 
Förstudieavtal markområde med utsikt över Ljustern S17, Präst källa 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till förstudieavtal för berörda område. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I samband med antagande av Bostadsplan så identifierades S17 som ett potentiellt 
område för attraktiva bostäder. 
 
Intressent har varit i kontakt med kommunen och önskat teckna förstudieavtal för 
detta område. 
 
__________ 
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Ks § 22 Dnr KS2017/0438 
 
Granskning av ”Detaljplaneprocessen” 
 
Information om genomförd granskning av ”Detaljplanprocessen”. 
___________ 
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Ks § 23 Dnr KS2018/0030 
 
Inköp av mark 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta uppdra till kommunstyrel-
sen att inköp av mark sker enligt något av nedan föreslagna alternativ. Kommunsty-
relsen utser kommundirektör, genom fullmakt, att företräda Säters kommun vid köp 
av mark i förordad prioritetsordning alternativ 1,2,3. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Utvecklingen av Gustafs sker fort och efterfrågan på mark är fortsatt hög. Ny fördju-
pad översiktsplan har pekat ut ett antal områden som anses nödvändiga för denna 
expansion. En försäljning av ett flertal markområden i Gustafs är aktuell, med utsatt 
tid för exekutiv auktion den 6 februari. I denna försäljning finns områden som dels 
direkt angränsar till kommunens mark och dels ligger på de platser som utpekats i 
FÖP som aktuella för denna utveckling. Det finns således ett kommunalt intresse för 
denna försäljning. Dock bör nämnas att försäljningen i alternativ 2 och 3 omfattar 
fler områden än vad som kommunen har intresse av. För t ex producerande åker-
mark, bör även fortsättningsvis dessa områden drivas för produktion av annan än 
kommunen. Försäljningen kommer enligt säljande myndighet att ske med alla ingå-
ende delar som en enhet. 
 
För att genomföra denna affär finns då följande alternativ i rangordning för genom-
förande: 

1. Genomföra köp av markområden som ligger i kommunens intresse 
2. Genomföra budgivning på kommande auktion upp till i prospekt angivet 

marknadsvärde 
3. Genomföra budgivning på kommande auktion upp till eget beräknat mark-

nadsvärde 
 
I alternativen 2 och 3 antas då att vidareförsäljning ska ske av de delar som ligger ut-
anför kommunens intresse. 
 
I de tre alternativen belastas likviditeten i olika grader, där alternativ 2 och 3 belastar 
likviditeten högre under perioden tills en försäljning skett av utvalda delar. 
 
En viss risk finns i alternativ 2 och en stor risk finns i alternativ 3 att vidareförsälj-
ningen av utvalda delar inte inbringar den beräknade försäljningsintäkten. 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras mellan 12.10-12.30. 
 
__________ 
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