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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15- 14:30 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 

Mats Nilsson, ordförande (S) 
Hans Johansson, vice ordförande (C ) 
Caroline Willfox , andre vice ordförande (M) 
Annika Karlsson (S) 
Hassan Jafari (S) 
Karin Frejd (C ) 
Niclas Bodin ( C) 
Roger Siljeholm (M) 
Magnus Gabrielsson (MP) ersättare för Emma Sjöberg (V) 
Daniel Ericgörs (KD) 
Jenny Nordahl (SD) 
 
 
Christer Eriksson (M) 
Håkan Karlsson (S) 13.00-14.30’ 

Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare 
Pär Jerfström, kommundirektör 
Malin Karhu Birgersson, förvaltningschef 
Torbjörn Matsson, ekonomichef, § 2-3 
Inger Bernhardsson, HR, § 4-5 
Malin Lilja Altörn , folkhälsoplanerare, § 11 
Andreas Mossberg, förvaltningschef § 14 

Utses att justera Hassan Jafari 
Justeringens  
plats och tid 

 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 1-15 
 Margareta Jakobsson  

 Ordförande   
 Mats Nilsson  

 Justerande   
 Hassan Jafari  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
 2018-10-23- 
Datum för  
anslags uppsättande 2018-10-24 Datum för  

anslags nedtagande 2018-11-15 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 1 
 
Parentation 
 
Kommunstyrelsen hedrar minnet av Karl-Erik Finnäs som hastigt har gått bort, med 
en tyst minut. 
 
___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 2 Dnr KS2018/0309 
 
Kommunal skattesats för 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen för 
2019 till 22,32, vilket är oförändrat från 2018. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunallagen 8 kap 9 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa skattesat-
sen för nästkommande år senast före november månads utgång.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 3 Dnr KS2018/0189 
 
Gemensam överförmyndarnämnd för mandatperioden 2019–2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ändring i reglemente gällande gemensam nämnd 
för överförmyndare enligt beskrivning. 
 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

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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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 4 Dnr KS2018/0268 
 
Handlingsplan vid kränkande särbehandling, mobbning och trakas-
serier 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar anta handlingsplanen vid kränkande särbehandling, 
mobbning och trakasserier 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Säters kommun som arbetsgivare accepterar inte någon form av kränkande särbe-
handling eller sexuella trakasserier. Varje medarbetare oberoende befattning ska be-
mötas med respekt och med hänsyn till den personliga integriteten. 
 
Handlingsplanen vid kränkande särbehandling och trakasserier är ett stöd till medar-
betare och chefer och tydliggör de olika parternas ansvar. Handlingsplanen beskriver 
den rutin som gäller vid anmälan och vilka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge 
upphov till kränkande särbehandling. Handlingsplanen ska vara känd hos alla medar-
betare. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 5 Dnr KS2018/267 
 
Handlingsplan diskriminering 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen beslutar anta handlingsplanen. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Den 1 januari 2017 började nya ändringar om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen 3 
kap. att gälla. Arbetsgivaren har fått utökat ansvar för att kontinuerligt bedriva ett  
förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och verka för lika 
rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. 
 
 
Säters kommuns Diskriminering- och mångfaldsplan gäller samtliga medarbetare oav-
sett anställningsform och för förtroendevalda politiker. Kommunen ska ge samma 
förutsättningar för alla medarbetare när det gäller villkor och utvecklingsmöjligheter. 
Alla medarbetare i Säters kommun har ett ansvar för att aktivt arbeta för att leva upp 
till kraven i diskrimineringslagen. 
Säters kommun ska vara ett föredöme för att motverka all form av diskriminering. 
Diskriminering- och mångfaldsplan är en viktig grundsten i arbetet med likabehand-
ling. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 6 
 
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 kommundirektör Pär 
Jerfström, förvaltningschef Malin Karhu Birgersson eller ekonomichefen 
Torbjörn Mattsson teckna kommunens firma. 

2. Ge fullmakt åt kommundirektör Pär Jerfström, och samhällsbyggnadschef 
Andreas Mossberg att i förening underteckna erforderliga köpehandlingar rö-
rande förvärv eller försäljning av fast egendom för kommunens räkning, samt 
ansökningar om lagfart, nyttjanderättsavtal, arrendeavtal, utsträckning, ned-
sättning, dödande och relaxation av skuldebrev, och pantförskrivning av 
kommunens fastigheter. 

3. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg och bitr förvalt-
ningschef Anna Nygren att var för sig i förening med kommundirektör 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 kommundirektör Pär Jerfström, att teckna avtal avseende 
kommunövergripande köp av varor och tjänster, samt att vid förvaltnings-
chef 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 bankkonton, 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 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 2018-10-15—2022-10-14. 

 
Forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 6 forts  
 
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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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 7 
 
Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Till kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden t o m 2022-10-14 
välja: 

 
Ledamöter Ersättare 
Mats Nilsson (S) Hassan Jafari (S) 
Hans Johansson ( C) Niclas Bodin (C ) 
Caroline Willfox (M) Roger Siljeholm (M) 
Karin Frejd ( C) Magnus Gabrielsson (MP) 
Annika Karlsson (S) Emma Sjöberg (V) 

 
2. Mats Nilsson (S) väljas som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för 

mandatperioden t o m 2022-10-14. 
 

3. Hans Johansson (C ) väljs som vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsut-
skott för mandatperioden t o m 2022-10-14. 

 
4. Caroline Willfox (M) väljs som andre vice ordförande i kommunstyrelsens 

arbetsutskott för mandatperioden t o m 2022-10-14. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 8 
 
Val av krisledningsnämnd 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Till krisledningsnämnd för mandatperioden t o m 2022-10-14 välja: 
 

Ledamöter Ersättare 
Mats Nilsson (S) Hassan Jafari (S) 
Hans Johansson ( C) Niclas Bodin (C ) 
Caroline Willfox (M) Roger Siljeholm (M) 
Karin Frejd ( C) Magnus Gabrielsson (MP) 
Annika Karlsson (S) Emma Sjöberg (V) 

 
2. Mats Nilsson (S) väljas som ordförande i krisledningsnämnden för mandatpe-

rioden t o m 2022-10-14. 
 

3. Hans Johansson (C ) väljs som vice ordförande i krisledningsnämnden  för 
mandatperioden t o m 2022-10-14. 

 
4. Caroline Willfox (M) väljs som andre vice ordförande i krisledningsnämnden 

för mandatperioden t o m 2022-10-14. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 9 
 
Val av fritidsutskott 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Till fritidsutskott för mandatperioden f r o m 2019-01-01t o m 2022-10-14 
välja: 

 
Ledamöter Ersättare 
Mats Nilsson (S) Annika Karlsson (S) 
Hans Johansson (C ) Karin Frejd ( C) 
Roger Siljeholm (M) Caroline Willfox (M) 

 
2. Mats Nilsson (S) väljas som ordförande i fritidsutskottet för mandatperioden 

fr o m 2019-01-01 t o m 2022-10-14. 
 

3. Hans Johansson ( C) väljs som vice ordförande i personalutskottet för man-
datperioden fr o m 2019-01-01 t o m 2022-10-14 

 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 10 
 
Val av personalutskott 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Till personalutskott för mandatperioden t o m 2022-10-14 välja: 
 

Ledamöter Ersättare 
Mats Nilsson (S) Hassan Jafari (S) 
Hans Johansson (C ) Karin Frejd (C ) 
Caroline Willfox (M) Roger Siljheholm (M) 

 
2. Hans Johansson (C) väljas som ordförande i personalutskottet för mandatpe-

rioden t o m 2022-10-14. 
 

3. Mats Nilsson (S) väljs som vice ordförande i personalutskottet för mandatpe-
rioden t o m 2022-10-14 

 
____________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks 11 Dnr KS2018/0220 
 
Riktlinjer för föreningsbidrag 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta reviderade riktlinjer för 
föreningsbidrag. 
 
__________ 
 
Ärendet: 
Med anledning av förslag till organisationsförändring där ett fritidsutskott inrättas un-
der kommunstyrelsen har en översyn genomförts av riktlinjerna för föreningsbidra-
gen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04, § 121 anta de reviderade riktlinjen för före-
ningsbidrag med förslag att ordet ”ungdoms” tas bort på sid 1 under rubriken ”Bi-
dragsberättigade föreningar & föreningsägda bolag”:  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 verk-
samhet.” 
 
Förslag till riktlinjer ska beslutas av kommunfullmäktige. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 12 
 
Redovisning av delegationsärenden 
 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut som för-
tecknas i protokoll 2018-10-23 § 106. 
 
__________ 
 

KS2018/0340 Beslut om att delegera rätten att attestera i Medvind. 
 

KS2018/0343 Anställningar enligt delegation 180901-18-09-30 
 
KS2018/0066 Ekonomichefens delegationsbeslut avseende avskrivning av fordran, daterade 2018-

10-16 och 2018-10-17 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 13 
 
Delgivningar 
 
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna 
 
__________ 
 

KS2018/0286 Tillstånd att utfärda SIS-märkta identitetskort 
 

KS2018/0250 Ansökan om medel för ökad mottagningskapacitet genom en mer inkluderande ar-
betsmarknad. 
 
Cirkulär 18:35. Preliminär utjämning för år 2019 
 
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall 2019 
 
Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2019 preliminärt ut-
fall 
 
Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bi-
dragsåret 2019, preliminärt utfall 
 
Meddelande från SKL:s styrelse nr 13/20. Kompetenssatsning för förtroendevalda 
och tjänstemän. 
 
Information om ersättning till kommuner som drabbats av skogsbränder 2018 
 
Sveriges föreningar uppmanar kommunerna att nominera den Sveriges föreningsvän-
ligaste kommun år 2018 
 
Protokoll från sammanträde med: 

• Styrelsen för Falun Borlänge Regionen AB, 2018-06-01 och 2018-09-12 
• Gemensamma nämnden 2018-09-19 
• Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt, 2018-05-04  
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-25 
• Gemensam nämnd för upphandling, 2018-09-17 
• Språktolknämnden, 2018-09-27 
• Säterbostäder AB, 2018-09-28 
• Intresseföreningen Dalabanans intressenter, 2018-09-21 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 13 forts 
 
Protokollsutdrag från 

• Barn- och utbildningsnämnden, 2018-09-26, § 88 val av representant till till-
gänglighetsrådet. 

• Barn- och utbildningsnämnden, 2018-09-26, § 86 fyllnadsval av ordinarie le-
damot till BUN/AU 

• Barn- och utbildningsnämnden, 2018-09-26, § 87, val av representant till ung 
i Säter 

• Gemensamma nämnden för upphandling, 2018-09-17, § 19, redovisning av 
delegationsbeslut 2018 

• Gemensamma nämnden för upphandling, 2018-09-17, § 17, rapport från 
upphandlingscenters chef 

• Gemensamma nämnden för upphandling, 2018-09-17, § 111, dokumenthan-
teringsplan 

• Kulturnämnden, 2018-09-13, § 72, laglig graffitivägg i Säter. 
 
Handling med information och underrättelse från Polismyndigheten gällande: 

• Stöld genom inbrott i förskolan Äventyret, 2018-09-18 
• Egenmäktig förfarande, olovligen tagit registreringsskylt, Västra Långgatan, 

2018-09-21—24 
• Förlustanmälan, 2018-09-21 
• Stöld ur fordon, byggplats, Höjdvägen Gustafs, 2018-09-21--24 

 
Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket avseende Skönvikshallen. 
 
Undersökningstillstånd för området Tomtebo nr 203. 
 
Undersökningstillstånd för området Tomtebo nr 201 
 
Angående ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för om-
rådet Kalvbäcken nr 4. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 14 Dnr: KS2018/0057 
 
Sanering grunder Åsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till Säterbostäder 
att sanera och bekosta saneringen av område 1 på Åsen enligt redovisad modell i för-
slag 3.1 i tjänstemannautredningen. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
På Kommunstyrelsen 2018-05-22 Ks § 101 beslutades: 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommundirektören att tillsammans med Säter-
bostäder AB ta fram förslag på åtgärder, med utredningen som bakgrund, i syfte att 
iordningsställa byggbar mark och påvisa ekonomiska möjligheter att ta tillvara rest-
produkter. 
 
En utredning har arbetats fram i samarbete med Säterbostäder Beräkningar finns för 
kostnadspåverkan på bolaget respektive på kommunen baserat på utförandeform 
som används (se Utredning Sanering grunder Åsen). Siffrorna baseras på antagna 
mängder kopplat till projekt Återvinningscentral. Detta är i nuläget uppskattade vär-
den baserat på tidig planering. 
 
Marken ägs idag av Säterbostäder. 
 
Ajournering 
Mötet ajourneras 11.00- 11.10. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 15 
 
 
Informationer och utbildningar 
 
Plan för arbetet med vision , mål, och strategiska mål, nämndsplanearbetet samt ut-
bildningar. 
 
När 
 

Vad Deltagare 

14-15 november Utbildning 
Vision, mål och strategier 
 

Kommunstyrelsens leda-
möter och ersättare 

20 november Utbildning krisledning 
 

Krisledningsnämnden 

3-4 december Vision, mål och strategier 
 

Kommunstyrelsens leda-
möter och ersättare 
 

22 januari 2019 Utbildning 
 

Alla förtroendevalda 

28 januari 2019  Uppstart Visioner, mål och 
strategier 
Nämndsplan 

Ordinarie ledamöter i 
nämnder, styrelsen, Säter-
bostäder AB 
 

 
• Den politiska och tjänstemannaorganisationen 

 
• Arvodesbestämmelser, administration, möten 

 
• Reglemente och delegationsordning 

 
• Utbildning ny tjänst styrelseprotokoll.se, administration av möten. 
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