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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 108 
 
 
Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
Informationsärenden: 

• Information om kommunstyrelsens verksamhet 
• Information om Brottsförebyggande rådet 
• Information om barn- och utbildningsnämndens verksamhet 
• Information om socialnämndens verksamhet 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 109  Dnr KS2018/0279 
 
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar den reviderade delegationsordningen. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens delegationsordning behöver kompletteras. 
 
Nya delegationspunkter 

• 3:18 
Beslut om att behandla nya personuppgifter delegeras till förvaltningschef. 

• 5  
Lönefrågor - ny rubrik tidigare lönesättningsfrågor. 

• 5.5.7 
Beslut om avskrivning av löneskuld delegeras till personalchef i samråd med 
förvaltningschef 

• 5.5.8 
Avslag på beslut om sjuklön närmaste chef i samråd med personalenheten. 
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Ks § 110    Dnr KS2018/0278 

 
Säkerhetschef 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Pär Jerfström, kommundirektör, tillika utses till säker-
hetschef. 
______ 
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Med anledning av att samhället förändras och kommunerna får andra uppdrag i sä-
kerhetsfrågor har frågan kring kommunernas inre organisation kring säkerhetsfrågor 
väkts av Länsstyrelsen. Flera av länets kommuner har utsett säkerhetschefer som har 
det yttersta ansvaret samt till det en säkerhetssamordnare som hanterar de operativa 
frågorna. 
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Ks § 111   Dnr KS2018/0288 
 
 
Planprogram för sambandet mellan järnvägsstation och centrum i 
Säter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta 
planprogram för sambandet mellan järnvägsstation och centrum i Säter. 
______ 
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I prioritetsordningen för detaljplaner 2018–2019 i Säters kommun (2018-04-10 KS § 
58) ingår planer som rör dubbelspår och genomfart Säter. Då området är relativt 
stort och komplext behöver ett helhetsgrepp tas som belyser såväl trafikfrågor och 
markanvändning som kopplingar mellan järnvägen och Säters centrum samt konse-
kvenser. Planprogrammets ställningstaganden fungerar i sin tur som ett underlag för 
de kommande detaljplanerna.  
 
 
Beslutet delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Ks § 112 Dnr KS2018/0189 

 
Gemensam överförmyndarnämnd för mandatperioden 2019–2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommun bildar från och 
med 1 januari 2019 en gemensam överförmyndarnämnd. 

2. anta reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden. 
3. godkänna det reviderade samverkansavtalet. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndare ställs ofta inför svåra beslut vilket medför att erfarenhet och rutin är 
oerhört viktigt. Situationen inom överförmyndare i samverkan Falun – Bor-
längeregionen står därigenom för en stor utmaning då flera av de erfarna överför-
myndarna gör sin sista mandatperiod 2015–2018. Överförmyndarna har i och med 
denna utmaning fört en diskussion i styrgruppen för Överförmyndare i samverkan 
Falun – Borlängeregionen och kommit fram till att det är önskvärt med en gemen-
sam nämnd från och med årsskiftet 2018/2019. En gemensam överförmyndarnämnd 
säkerställer rättssäkra beslut i överförmyndarens myndighetsutövning samt enhetliga 
bedömningar i de samverkande kommunerna. Ytterligare vinster är ett enat förhåll-
ningssätt i utvecklingen av verksamheten och i bestämmandet av prioriterade frågor 
samt att det innebär en ökad inblick i den dagliga verksamheten då en gemensam 
nämnd föreslås sammanträda månadsvis. 
 
En gemensam överförmyndarnämnd är en vidareutveckling av nuvarande samverkan, 
som fungerat väldigt väl, och ett naturligt steg för överförmyndarverksamheten. För 
att möjliggöra en gemensam nämnd behöver kommunfullmäktige i samtliga samver-
kanskommuner anta ett reglemente för den gemensamma nämnden samt att det revi-
derade samverkansavtalet behöver godkännas. 
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Ks § 113   Dnr KS2018/0219 

 
Insatser för ensamkommande unga i asylprocess – Rädda barnen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 209 754 kr lämnas som bidrag till Rädda Barnen att 
användas till arbete med asylsökande ensamkommande ungdomar över 18 år under 
perioden 2018-07-01 - 2018-12-31. 
______ 
 
 
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 2017-07-01 – 2018-06-30 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.  
 
Regeringen har i sin vårbudget 2018 anslagit ytterligare kommunbidrag för att under-
lätta för kommuner att låta ensamkommande unga i asylprocess bo kvar i den kom-
mun de vistas i och Säters kommun får där ta del av 209 754 kronor för 2018 och 
som föreslås lämnas som bidrag till Rädda Barnen för perioden 2018-07-01 – 2018-
12-31. Tidigare avtal med Rädda barnen gällde för arbete till och med 2018-06-30 
och var på 250 000 kr. 
     
    Forts. 
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 Forts. Ks § 113 
 
 
Rädda barnen ska 

• Organisera boende för ungdomar som tidigare stått under socialnämndens tillsyn och 
som antingen fyllt 18 år eller under avtalstiden fyller 18 år eller under avtalstiden får 
sin ålder uppskriven. 

• I övrigt bistå med åtgärder som underlättar ungdomars integration. 
• Verka för att arbetet i första hand sker på volontärsbasis. 
• I sin tur samarbeta med Svenska kyrkan och Elimkyrkan. 
• Om anvisade medel inte förbrukas återbetala dessa till Kommunen efter avtalspe-

riodens slut 2018-12-31. 
 
Avtal upprättas med Rädda barnen. 
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Ks § 114    Dnr KS2018/0249 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för hjälpmedelsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna verksam-
hetsberättelse och bokslut 2017 för Hjälpmedelsnämnden. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för hjälpmedelsnämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för hjälpmedelsnämnden 2017. Utfallet för verk-
samheten uppgick till ett underskott på -40 tkr efter en återbäring på 5 mkr. Säters 
kommuns andel av återbäringen är 144 tkr. 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för hjälpmedelsnämnden. 
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Ks § 115 Dnr KS2018/0090 
 
 
Förslag till fritidsutskott under kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Införa fritidsutskott under kommunstyrelsen 
2. Införa en fritidsenhet i kommunstyrelseförvaltningen 
3. Verksamheter enligt nedanstående ingår i fritidsenheten 

 
___________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-03-20, § 51, ge kommundirektören i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för ett fritidsutskott under kommunstyrelsen. 
Fritidsfrågorna finns under flera nämnder vilket skapar svårigheter till effektiv sam-
ordning och största möjliga nytta för Säter bon. 
En tydlig politisk styrning av frågorna ökar förmågan att utveckla verksamheten och 
att strategisk arbeta mot visionen.  
 
Fritidsfrågor kan definieras på flera sätt men för att göra en tydlig avgränsning om 
vad ska ingå i enheten föreslås följande 
 

 

Från BUN Från SBN KS 
Ungdomens hus Kommunalt aktivitetsstöd Evenemangsstöd 
Ungdomsverksamhet/Ung i 
Säters  

Särskilt föreningsbidrag Samarbeten kopplat till kommunens 
marknadskommunikation 

 Bidrag för föreningslokal Särskild uppvaktning 
 Bidrag till samlingslokaler Social hållbarhet 
 Stöd till föreningsdrivna an-

läggningar 
Ungdomsledarstipendium 

 Spår och leder  
 Kartbidrag  
 Bidrag till org. som arbetar 

med funktionsnedsättning 
 

 Samverkan mellan kommun 
och förening kring verksam-
het 

 

 Stöd vid igångsättning av ny 
verksamhet 

 

 Skönvikshallen (verksamhet), 
inklusive varmvattenbas-
sängen 

 

 Föreningsuppföljning 
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Ks § 115 forts 
 
I samband med införande av fritidsutskott kommer de verksamheter som har perso-
nal att organisatoriskt flyttas över till kommunstyrelsen. Kommunsstyrelseförvalt-
ningen ansvarar för de förhandlingar med fackliga organisationer som ska genomfö-
ras. 
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Ks § 116 Dnr KS2017/0390 

 
 
Arbetsmiljöpolicy 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta ny arbetsmiljöpolicy 
 
Ärendebeskrivning: 
Arbetsmiljöarbetet ska vara ett ständigt levande arbete och anpassas till gällande lag-
stiftning 
Gällande arbetsmiljöpolicy är antagen av kommunfullmäktige 2017-10-19, § 126 men 
har sedan dess omarbetats i samarbete med de fackliga organisationerna för att  
tydliggöra de punkter som kommunfullmäktige ansåg skulle revideras. 
 
Arbetsmiljöarbetet på Säters kommun omfattar all verksamhet och våra medarbetares 
totala arbetssituation, där fysiska, organisatoriska och sociala aspekter beaktas. Kom-
munen arbetar aktivt med att ingen ska drabbas av ohälsa och skada i arbetet samt 
arbetar med aktiviteter som främjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivi-
tet. Säters kommun har noll tolerans mot diskriminering, takaserier och all form av  
kränkande särbehandling. 
 
En god arbetsmiljö är i samklang med kommunens intressen då det gör att vår viktig-
aste resurs, personalen, trivs och fungerar väl i sitt arbete.  
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Ks § 117 Dnr KS2018/0275 
 
 
Revidering av reglementen 
 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta fastställa nya reg-

lementen för kommunstyrelsen. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att det under § 46 ska anges att fritidsutskottet ska 

bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare. 
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I samband med att beslut fattades i Kommunfullmäktige om att inrätta ett utskott 
under kommunstyrelsen för fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen 
för Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden. I samband med den föränd-
ringen gör säven en översyn av samtliga nämnders reglementen 
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Ks § 118 Dn KS2018/0211 
 
 
Gallringsbeslut om handlingar av ringa eller tillfällig betydelse 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta Gallringsbeslut 
om handlingar av ringa eller tillfällig betydelse 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen – GDPR, har projektgruppen för 
implementering av den nya EU-förordningen i Säters kommun tagit fram ett förslag 
till revidering av tidigare gallringsbeslut. Gallringsbeslutet listar vanligt förekom-
mande handlingstyper i Säter, som har en kortvarig betydelse och som inte behöver 
bevaras. Gallringsbeslutet har även uppdaterats med förändringar i de digitala verk-
tygen.  
 
Personuppgifter ska enligt GDPR gallras när ändamålet med behandlingen har upp-
hört; föreliggande förslag anses av projektgruppen leva upp till den nya lagstiftning-
ens krav vad gäller handlingar av ringa och tillfällig betydelse. Personuppgiftsbe-
handlingar inom specifika verksamhetsområden ska dock redogöras för i respektive 
nämnds informationshanteringsplan (gallringsbeslut). 
 
Bakgrund 
Grundprincipen är att allmänna handlingar ska bevaras och att gallring är ett undan-
tag från denna huvudregel. Enligt 6§ 5pt. Arkivlagen (1990:782) är dock gallring en 
del av arkivvården. Genom att gallra de handlingar som bedöms vara av litet värde 
för både verksamhet och framtida forskning synliggör man de arkivhandlingar som är 
viktiga att bevara för framtiden. Gallring ska ske på ett kontrollerat sätt, vara noga 
genomtänkt och kunna motiveras; allmänhetens rätt till insyn får inte åsidosät-tas och 
handlingarna ska bedömas sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. 
förvaltningens synpunkter och om det är aktuellt, även alternativa förslag till lös-
ningar på frågan. 
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Ks § 119 Dnr KS2018/0212 
 
 
Riktlinjer för hantering av e-post 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta Riktlinjer för hantering av e-post. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Riktlinjerna för hantering av e-post beskriver bland annat vilken information som 
inte får skickas via e-post, hur informationsflödet kan se ut via olika typer av e-brev-
lådor samt sorteras för att underlätta gallring. De beskriver även hur handlingar ska 
hanteras för att de ska vara spårbara och hur bevakning av e-post ska se ut vid t ex 
frånvaro och avslutad tjänst. Med anledning av den nya dataskyddsförordningen – 
GDPR, har projektgruppen för implementering av den nya EU-förordningen i Säters 
kommun tagit fram ett förslag till revidering av riktlinjer för e-posthantering i Säters 
kommun, för att leva upp till de nya lagkraven på lagligt stöd för behandling av per-
sonuppgifter, informationssäkerhet, transparens i hantering och genomtänkta gall-
ringsfrister.  
 
Till grund för inställningar i e-postsystemets gallringsfunktion ligger Gallringsbeslut 
för handlingar av ringa eller tillfällig betydelse. 
 
Projektgruppen har bestått av representanter från samtliga förvaltningar, IT-chef 
samt Säters kommuns dataskyddsombud. förslag till lösningar på frågan. 
 
Bakgrund 
Dataskyddsförordningen – GDPR, är en EU-förordning som trädde i kraft den 25 
maj 2018 och ersatte därmed Personuppgiftslagen. Den nya förordningen ställer höga 
krav på transparens; att vår hantering av personuppgifter dokumenteras och kan på 
begäran visas upp, t ex vid en inspektion från tillsynsmyndigheten eller på förfrågan 
från en registrerad person. 
 
Detta är en revidering av tidigare Riktlinjer för e-posthantering, som beslutades av 
Kommunstyrelsen 2015-05-19. 
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Ks § 120 Dnr KS2018/0213 
 
 
Riktlinjer för behandling av personuppgifter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta Riktlinjer för behandling av personuppgifter. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen – GDPR, har projektgruppen för 
implementering av den nya EU-förordningen i Säters kommun tagit fram ett förslag 
till riktlinjer för hur personuppgifter hanteras i Säters kommun. Riktlinjerna är nämn-
dens/styrelsens instruktioner för hur organisationen ska se ut och hur arbetet ska ut-
föras för att leva upp till de nya kraven. Riktlinjerna beskriver bland annat proces-
serna för att införa nya personuppgiftsbehandlingar, hantera incidenter samt tillgo-
dose de registrerades rättigheter vad gäller t ex begäran om registerutdrag. 
Projektgruppen har bestått av representanter från samtliga förvaltningar, IT-chef 
samt Säters kommuns dataskyddsombud. 
 
Bakgrund 
Dataskyddsförordningen – GDPR, är en EU-förordning som trädde i kraft den 25 
maj 2018 och ersatte därmed Personuppgiftslagen. Den nya förordningen ställer höga 
krav på transparens; att vår hantering av personuppgifter dokumenteras och kan på 
begäran visas upp, t ex vid en inspektion från tillsynsmyndigheten eller på förfrågan 
från en registrerad person. 
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Ks § 121   Dnr KS2018/0220 

 
Riktlinjer för föreningsbidrag 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar den reviderade riktlinjen för föreningsbidrag med förslag att 
ordet ”ungdoms” tas bort på sid 1 under rubriken ”Bidragsberättigade föreningar & 
föreningsägda bolag”: E, vilket innebär att lydelsen blir enligt följande:  
”Föreningen åtar sig att med kraft motverka all eventuell användning av otillåtna 
prestationshöjande medel samt alkohol, narkotika och tobak i all verksamhet.” 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av förslag till organisationsförändring där ett fritidsutskott inrättas un-
der kommunstyrelsen har en översyn genomförts av riktlinjerna för föreningsbidra-
gen. 
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Ks § 122 Dnr KS2018/0266 

 
 
Löneväxling  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att höja storleken på löneavståndet till 20% av den avta-
lade månadslönen före löneväxling. 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunstyrelsen antog 2013-05-28, § 103 möjligheten till löneväxling till pension. 
Detta innebär att Säters kommun och medarbetaren kan komma överens om att 
kommunen ska teckna en extra tjänstepensionsförsäkring hos Folksam. Kommunen 
är försäkringstagare och medarbetaren försäkrad. 
Löneväxlingen innebär att medarbetaren gör ett frivilligt löneavstående till förmån 
för den premie som kommunen betalar till den extra tjänstepensionsförsäkringen. 
 
Storleken på löneavståendet ska var minst 400 kronor per månad och får uppgå till 
högst 15% av den avtalade månadslönen före löneväxling. 
 
En förutsättning för att löneväxling ska verkställas är att bruttolönen den aktuella må-
naden räcker till att genomföra löneavdraget. Om det inte finns tillräckligt mycket be-
talas inte någon premie till tjänstepensionsförsäkringen den aktuella månaden. 
 
Möjligheten har nyttjats och har upplevts som positiv hos medarbetaren. Förfrågan 
har nu framkommit om möjligheten finns att överstiga 15% som står i beslutet. 
Flera kommuner har lagt nivå på 20%. 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-09-04 19  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Ks § 123 Dnr KS2018/0002 
 
 
Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa förslag till handlingsplan mot hedersrelaterat 
våld och förtryck för kommunstyrelsen. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i 149 §, 2017-11-30, antagit en policy mot hedersrelaterat 
våld och förtryck samt uppdragit till nämnderna ta fram handlingsplaner utifrån poli-
cyn mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Förslag till handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck för kommunstyrelsen 
har upprättats av förvaltningen. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-26 anta den lokala handlingsplanen för att 
stärka demokratin mot våldsbejakande extremism. I samband med antagandet av pla-
nen gav kommunfullmäktige nämnderna i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 
arbetet mot hedersrelaterat våld. 
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Ks § 124   KS2018/0237 

Beviljande av medel för tilläggstrafik Dalabanan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera tåg 8202 med 37 500 kr avseende 2018, un-
der förutsättning att övriga parter fattar beslut om att bära sina delar av kostnaden. 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen ser vikten av den sena avgången till och från Stockholm. Avgången 
möjliggör arbetspendling och resande mot huvudstaden i större utsträckning än vad 
som kan ske annars. Säters kommun har även tidigare år deltagit i finansieringen. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun har tillsammans med Landstinget och övriga kommuner utmed Dala-
banan under flera års tid finansierat en specifik avgång för tåg 8202 då den ses som 
viktig för Dalarnas innevånare. Tåg 8202 trafikerar sträckan Dalarna-Stockholm tur 
och retur och den extra finansieringen avser den sena avgången på kvällen. Kollektiv-
trafikmyndigheten har meddelat att avgången från och med 2019 ska ingå i ordinarie 
turutbud. 
 
Beslutet delges 
Regionala kollektivtrafikmyndigheten/Dalatrafik 
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Ks § 125 
 
 
Kommunens firmatecknare, bemyndigande att underteckna hand-
lingar m m 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Utse kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson och vice ordförande Hans 
Johansson att var för sig i förening med endera kommunchefen Pär 
Jerfström, förvaltningschef Malin Karhu Birgersson eller ekonomichefen 
Torbjörn Mattsson teckna kommunens firma. 

2. Ge fullmakt åt kommunchef Pär Jerfström, och samhällsbyggnadschef And-
reas Mossberg att i förening underteckna erforderliga köpehandlingar rörande 
förvärv eller försäljning av fast egendom för kommunens räkning, samt an-
sökningar om lagfart, nyttjanderättsavtal, arrendeavtal, utsträckning, nedsätt-
ning, dödande och relaxation av skuldebrev, och pantförskrivning av kom-
munens fastigheter. 

3. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg och bitr förvalt-
ningschef Anna Nygren att var för sig i förening med kommunchef Pär 
Jerfström underteckna hyresavtal för lokaler åt all kommunal verksamhet, 
med en hyrestid på max 5 år. 

4. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg att som ombud fö-
reträda Säters kommun vid lantmäteriförrättningar. 

5. Ge fullmakt åt barn- och utbildningschef Ulf Månsson, socialchef Inga-Lill 
Frank, samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg. kulturchef Anette Stengård 
och förvaltningschef Malin Karhu Birgersson att var för sig teckna avtal avse-
ende köp av tjänster och varor inom respektive förvaltnings ansvarsområde. 

6. Ge fullmakt åt kommunchef Pär Jerfström, att teckna avtal avseende kom-
munövergripande köp av varor och tjänster, samt att vid förvaltningschef laga 
förfall (t ex semester och tjänstledighet) teckna avtal avseende köp av varor 
och tjänster inom dennes förvaltnings ansvarsområde. 

7. Ge fullmakt åt nedanstående personkrets att två i förening, verkställa uttag på 
kommunens bankonton, bank- och plusgirokonton, utkvittera till kommu-
nens ställda checker, postanvisningar och utbetalningar, samt verkställa uttag 
från bankkonton tillhörande av kommunen förvaltade stiftelser; Torbjörn 
Mattsson, Redovisningsekonom Eva Kvarnström Ekonomiassistent Ekono-
miassistent Marie Johansson och Ekonomiassistent Marie Englund Wester 

8. Att överlåta bemyndigande av teckningsrätt på utbetalning från konto 8166-1, 
993 397 164 – 1 (bankkonto för individ- och familjeomsorg), samt betal-
ningsuppdrag via socialkontorets verksamhetssystem till socialnämnden. 

9. Utdrag ur detta protokoll tjänar som fullmakt. 
10. Ovanstående beslut skall gälla för perioden 2018-08-01—2018-10-31. 

forts  
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Forts Ks § 125 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens beslut om bemyndiganden att underteckna olika handlingar. 
 
I förslaget anges vem som tecknar kommunens firma. Alla handlingar behöver inte 
underskrivas av firmatecknare. I vissa fall som är mer rutinmässiga och underteck-
nandet i princip är en form av verkställighet av ett redan taget beslut behöver inte fir-
matecknare skriva under handlingen. 
 
_________ 
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Ks § 126 
 
 
Redovisning av delegationsärenden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas 
i protokoll 2018-09-04 § 126. 
 

 KS2018/0254 Yttrande över ansökan till hemvärnet. 
 
 KS2018/0066 Avskrivning av fordran daterad 2018-08-20 
 
 KS2018/0260 Prövning av utlämnande av allmän handling 
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Ks § 127 
 
 
Delgivningar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna 
 

KS2018/0002 Barn- och utbildningsnämndens handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
KS2018/01250 Beslut om tillstånd för Borlänge kommun till kameraövervakning med drönare i Bor-

länge kommun samt över kommungränsen mot Falun, Hedemora, Säter, Ludvika 
och Gagnef kommun. 

 
KS2018/0196 Remiss gällande ansökningar om undersökningstillstånd Nyberget 101. 
 
KS2018/0141 Skrivelse om fasta paviljongen. 
 
KS2018/0229 Föranmälan från Arbetsmiljöverket om inspektion vid Skedvigården. 
 
KS2018/0228 Föranmälan från Arbetsmiljöverket om inspektion vid Fågelsången. 
 
KS2018/0231 Beslut enligt 6 kap. 39 § KL. Säters kommun beslutar ge i uppdrag till Räddnings-

tjänsten Dala Mitt att underteckna avtal med berörda organ. 
 
KS2018/0210 Överenskommelse mellan Säters kommun och Polismyndigheten 2018 och 2019. 
 
KS2018/0235 Förfrågan från Inera om intresse finns för ett nationell e-arkiv samt svar på förfrågan. 
 
KS2018/0236 Beslut angående enskilda avloppsanläggningar med förbud. 
 
KS2018/0238 Tillsyn av Säters kommuns riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella tra-

kasserier och repressalier. 
 
KS2018/0239 Beslut om tillstånd från Länsstyrelsen i Dalarnas län om att inom Dalarnas län sätta 

upp valaffischer inför 2018 års val. 
 
KS2018/0240 Köpekontrakt Fäggeby skola. 
 
KS2018/0243 Beslut om undersökningstillstånd för området Nyberget 101 
 
KS2018/0259 Anstånd ansökan att inkomma med slutrapport till Boverket. 
 
KS2018/0280 Kamerabevakningslagen 
 
 Verksamhetsberättelse 2017 Coompanion Dalarna. 
 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-09-04 25  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 Årsredovisning för Utveckling i Dalarna Holding AB. 
 
 Ks § 127 forts 
 
 Meddelande från Sveriges kommuner och landsting-styrelsen nr 9/2018. Förbunds-

avgift 2019. 
 
 Nyhetsbrev från Coompanion Dalarna. 
 
 Tack från Regeringskansliet för deltagande i EU-handslaget. 
 
 Anteckningar -EU-forum den 8 maj 20188 
 
 Skrivelse från Migrationsverket – Så påverkar nya gymnasielagen kommunerna. 
 
 Beslut från Bergsstaten om förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet 

Gumsberg nr 1. 
 
 Remiss från Bergsstaten avseende ansökan om utökat undersökningsområdet Tom-

tebo nr 201. 
 
 Ansökan enligt minerallagen (1991:45) om förlängd giltighetstid för undersöknings-

tillståndet Gumsberg nr 2. 
 
 Underrättelse om att ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen har 

kommit in till Bergsstaten, Nyberget 101. 
  

 Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket avseende resultat av inspektion den 4 
juli vid gruppbostaden Bergstäktvägen 11 A. 
 
Tack från Räddningstjänsten Dala Mitt till alla som bidragit för att stödja släcknings-
arbetet vid de stora skogsbränderna. 
 
Samverkansbeslut avseende tillnyktringsplatser. 
 
Handling med information och underrättelse från Polismyndigheten gällande: 

• Försök till mordbrand, Idrottsvägen 5, 2018-04-30. 
 
Protokollsutdrag från 

• Gemensamma nämnden för upphandling, 2018-05-07, § 10, budgetuppfölj-
ning 2018 

• Gemensamma nämnden för upphandling, 2018-05-07, § 12, nöjd kundmät-
ning 2017 (NIK-enkät) 
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Ks § 127 forts 
 
Protokoll från sammanträde med: 

• Årsstämma med styrelsen för Falun-Borlänge regionen, 2018-04-18 
• Brottsförebyggande rådet, 2018-05-08 
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2018-05-07 
• Styrelsemöte med Intresseföreningen Dalabanans Intressenter, 2018-04-25 
• Språktolknämnden, 2018-05-31 
• Konstituerande förbundsmöte vid bildande av Dalarnas kommunförbund, 

2018-05-30. 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2018-

06-13. 
• Föreningsstämma Folkets Hus Säter, 2018-02-25 
• Säterbostäder AB 2018-05-25 och 2018-06-20. 
• Personalutskottet 2018-06-19 
• Dalabanans Intressenter, 2018-06-01 
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Ks § 128 Dnr KS2018/0224 
 
 
Planbesked – Detaljplan för Skönvik 1:6, 1:15, 1:17, 1:21 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänna påbörjandet av detaljplan för Skönvik 1:6, 1:15, 1:17, 1:21 
2. Planarbetet ska bekostas av Samhällsbyggnadsbolaget 
3. Detta planbesked innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrågan 
4. Arbetet inleds med ett planprogram 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-12 föreslå kommunstyrelsen: 

1. Godkänna påbörjandet av detaljplan för Skönvik 1:6, 1:15, 1:17, 1:21 
2. Planarbetet ska bekostas av Samhällsbyggnadsbolaget 
3. Detta planbesked innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrågan 

 
En ansökan om planbesked har lämnats in till förvaltningen avseende bostäder, kon-
tor & handel. Planbeskedet begränsas till att gälla i två år. Detta innebär att planarbe-
tet ska påbörjas och planavtal med kommunen ska tecknas inom två år. Planavtal ska 
tecknas med kommunen om reglering av kommunens kostnader för planarbetet. 
 
Motivering till beslut 
En prövning i detaljplan innebär att man klarlägger hur omgivningen påverkas och 
det är nödvändigt för att bedöma om den tänkta användningen av marken är lämplig-
för bostäder med mera. 
 
Åtgärden tillgodoser kommunens behov av vidareutveckling av tätortsnära boende-
och den planerade exploateringen överensstämmer med kommunens inriktning. 
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Ks § 129 Dnr KS2018/0227 
 
 
Förstudieavtal markområde Enbacka Båthamn 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till förstudieavtal för berört område. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-12 föreslå kommunstyrelsen god-
känna förslag till förstudieavtal för berört område.  
 
I samband med antagande av Bostadsplan så identifierades Enbacka vid älven G3 
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 § 130   Dnr KS2018/0057 

Sanering grunder Åsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

• genomföra sanering av berört område på Åsen. Arbetet kan ske i två etapper för att 
säkra avsättning av berörda massor. 

• delegera till Kommunstyrelsen att besluta om inriktning och genomförandeform. 
______ 
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade i 101 §, 2018-05-22, att uppdra till kommundirektören 
att tillsammans med Säterbostäder AB ta fram förslag på åtgärder, med utredningen 
som bakgrund, i syfte att iordningsställa byggbar mark och påvisa ekonomiska möj-
ligheter att ta tillvara restprodukter. 
 
En utredning har arbetats fram i samarbete med Säterbostäder. 
Beräkningar finns för kostnadspåverkan på bolaget respektive på kommunen baserat 
på utförandeform som används. Siffrorna baseras på antagna mängder kopplat till 
projekt Återvinningscentral. Detta är i nuläget uppskattade värden baserat på tidig 
planering. 
 
Marken ägs idag av Säterbostäder. 
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