
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   
 2018-09-25 
 
 
 
   

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-25  
 
 
 
Ärenden: 

§ 170 Genomförandeplan för byggande av nytt särskilt boende för äldre i Säter ............................ 2 

§ 171 Gemensam överförmyndarnämnd för mandatperioden 2019–2022 ....................................... 3 

§ 172 Kommunal skattesats för 2019 ..................................................................................................... 4 

§ 173 Inbjudan till kurser och konferenser ............................................................................................ 5 

§ 174 Sanering grunder Åsen ................................................................................................................... 6 

 
 
 
 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-25 1  
   
 

 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13:00-14:34 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 

Mats Nilsson, ordförande (S) 
Hans Johansson (C) vice ordförande 
Annika Karlsson, (S) 
Elsa Efraimsson-Vestman (C) 
 

Övriga deltagare Camilla Andersson, nämndsekreterare 
Pär Jerfström, kommunchef 
Malin Karhu Birgersson, förvaltningschef 
Andréas Mossberg, förvaltningschef   
Roland Appelgren, konsult Projektledarbyrån § 170 
Stig Eriksson, Verksamhetsområdeschef § 170 
Inga-Lill Frank, socialchef § 170 
 

Utses att justera Hans Johansson 
Justeringens  
plats och tid 

Kommunstyrelserummet 2018-09-25 klockan 15:00 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 170-174  
 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Mats Nilsson  

 Justerande   
 Hans Johansson  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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 

 
Au § 170 Dnr KS2018/0313 
 
Genomförandeplan för byggande av nytt särskilt boende för äldre i 
Säter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  

1. Remittera Programhandling för nytt Särskilt boende för äldre i Säter till 
nämnder och bolag. 

2. Remisstiden sätts till 2018-09-25 till och med 2018-10-15 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-11 Kf§49: 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
Genomföra uppförande av ny byggnad för särskilt boende för äldre inom Säters 
tätort med 60-65 platser som skall vara inflyttningsklar senast 2020. 
Placeringen av den nya byggnaden ska möjliggöra en senare utbyggnad utifrån 
framtida behov. 
 
Utifrån ovanstående beslut så har en Programhandling för ett nytt särskilt boende 
arbetats fram för att antas i Kommunfullmäktige innan beställning till Säterbostäder 
sker. 
 
Genom att remittera ut framtagen programhandling så möjliggörs, för Säters kom-
muns nämnder och bolag att yttra sig över framtaget Programhandling avseende nytt 
Särskilt boende för äldre i Säter. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 171 Dnr KS2018/0189 

Gemensam överförmyndarnämnd för mandatperioden 2019–2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta ändring i regle-
mente gällande gemensam nämnd för överförmyndare enligt beskrivning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 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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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 172 Dnr KS2018/0309 
 
Kommunal skattesats för 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige 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 

 
Au § 173 
 
 
Inbjudan till kurser och konferenser 
 
Inbjudan till kurser och konferenser tiden 25/8-18/9-2018 

 
F-KS2018/0489 Intern styrning och kontroll för förtroendevalda och Kommunal ekonomi för förtro-

endevalda 
 
F-KS2018/0482 Inbjudan Skogsdag för Offentliga markägare Tema "Våtmarker i landskapet och Na-

turen som arena för integrationen" 4 okt. 2018 
 
F-KS2018/0480 Analysera mera - grundkurs och Ägarstyrning, det kommunala bolaget i kommun-

koncernen – grundkurs 
 
F-KS2018/0463 Inbjudan till utbildning i Strategisk kompetensförsörjning - en introduktion 
 
F-KS2018/0447 Inbjudan från Götene, Lidköping och Mariestads kommuner till konferens om bio-

sfär 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-25 6  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 174   Dnr: KS2018/0057 
 
 
Sanering grunder Åsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige 
 
1. Uppdra till Säterbostäder att sanera och bekosta saneringen av område 1 på Åsen 

enligt redovisad modell i förslag 3.1 i tjänstemannautredningen. 
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