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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 38 
 
Vision och strategiska mål 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återuppta förslaget till sammanträdet den 
15 januari. 
 
__________ 
 
Genomgång och presentation av förslag till vision och strategiska mål för kommande 
mandatperiod. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 39 Dnr KS2018/0128 
 
Budgetuppföljning 30 november 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga november månads budgetuppföljning 
till handlingarna. 
 
__________ 
 
Resultatet för år 2018 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +0,8 mkr, vil-
ket är -4,9 mkr sämre än budget. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från 
pensionsförvaltningen avräknats visar ett överskott på + 8,2 mkr. 
 
Verksamheternas nettokostnader 
Prognos: 6,0 mkr högre än budgeterat 
Vid den här månadens uppföljning har fem förvaltningar inrapporterat avvikelser 
från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och 
utfall för perioden. 
 
Kommunstyrelsen har förbrukat 83 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över 
året skulle 11/12 eller 92 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall 
och ackumulerad budget är +4,2 mkr. Tillkommande kostnader för framför allt per-
sonal och verksamhetsutveckling IT kommer att minska på gapet mellan utfall och 
budget. Prognos för året +1,1 mkr. 
 
Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 87 %. Till årets slut förutspås ett 
resultat på budgetnivå. 
 
Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 90 %. Till årets slut förutspås ett resultat 
på budgetnivå. 
 
Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 82 %. Ersättningen för andra halvåret 
är utbetald till Borlänge kommun och utlagda kostnader återsökes från Migrations-
verket. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. 
 
Upphandlingscenter GNU ligger i utfall på 101 %. Avgiften för kvartal 4 är utbetald. 
Till årets slut förutspås ett resultat kring budgetnivå. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 88 %. 
Kostnaderna för vinterväghållning är 4 mkr högre än budget och gatuenheten har 
beslutade åtgärder för att täcka del av underskottet. Tillägg till skatteväxlingen för 
kollektivtrafik med 0,6 mkr har tillkommit. Prognosen för Gatuenheten blir -3,6 mkr. 
Kostenheten har ökade kostnader för ökade volymer samt vikarier och rehabilitering 
och lämnar en prognos på -0,8 mkr. Fastighetsenheten lämnar en prognos på +1,0 
mkr och Staben +0,5 mkr.   
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 39 forts 
 
Till årets slut förutspås ett resultat för Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade 
verksamhet på -2,7 mkr mot budget. VA/Renhållning står inför en uppdatering av 
taxan. Renhållningen har ökade kostnader för omhändertagande av slam. Till årets 
slut förutspås ett resultat på -2,5 mkr 
 
Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 90 %. En tillsynsskuld för 2018 tillkommer. 
Till årets slut förutspås ett resultat på -0,3 mkr. 
 
Kulturnämnden ligger i utfall på 77 %. Bidrag för digital delaktighet för seniorer har 
erhållits och där kostnaden kommer senare under året. Till årets slut förutspås ett re-
sultat på +0,4 mkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 94 %. Nya förskoleavdelningar och 
fortsatt höga vikariekostnader ligger utanför budget 2018. Fortsatt arbete med att 
minska personalkostnader pågår. Neddragningar av personal har börjat ge positiva 
ekonomiska resultat. Pris- och volymökningarna inom gymnasiets interkommunala 
kostnader uppvisar en svag minskning. Minskning av externa statsbidrag. Till årets 
slut förutspås ett resultat på -2,0 mkr. 
 
Socialnämnden ligger i utfall på 90 %. Socialnämndens gemensamma verksamheter 
beräknas ha ett överskott på +1,2 mkr. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar 
ett underskott på -2,0 mkr, varav beräknat underskott för placerade barn och ung-
dom ca -3,7 mkr där det är en ökning av antalet placeringar jämfört med budget. LSS 
insatser/personlig assistans har en prognos på +3,5 mkr p g a minskade kostnader 
för köp av plats jan-april samt försening av starten av ny gruppbostad från juli till no-
vember. Vård och omsorg i ordinärt boende har ett beräknat underskott i prognosen 
på -3,4 mkr beroende av personalkostnader utöver budget och extra leasingbilar som 
är avslutade i maj. Nytt schema fr o m september anpassat till omsorgsbehov och 
årsarbetare. Stor osäkerhet kring integrationen och migrationsverkets ersättningsreg-
ler. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. 
 
Kommunrevisionen ligger i utfall på 51 %. Till årets slut förutspås ett resultat på 
budgetnivå. 
 
Skatte- och statsbidragsintäkterna 
Prognos: 2,1 mkr lägre än budgeterat 
V 51/2017 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skat-
teverkets beslut om utbetalning 2018. 
 
V 7 2018 redovisades första skatteprognos, V 17 redovisades andra skatteprognosen, 
V 33 redovisades tredje skatteprognosen och V42 redovisades den fjärde skattepro-
gnosen. Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet i november 
2017 ger skatteprognoserna följande förändringar; 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 39 forts 
 
Allmän kommunalskatt  +1,9 mkr 
Skatteavräkning 2017   -1,4 mkr 
Skatteavräkning 2018   +1,5 mkr 
Inkomstutjämning   - 4,1 mkr 

-2,1 mkr 
 
Orsaken är enligt SKL att 2017-års lönesumma har överskattats. Arbetade timmar 
har däremot ökat stark i slutet av 2017 och början av 2018 vilket ger en uppräkning 
av slutavräkningen för 2018. 
 
Finansiella intäkter  
Prognos: 0,8 mkr högre än budgeterat 
Utdelning på insats Kommuninvest överstiger budget. Prognos för året +0,8 mkr 
 
Finansiella kostnader 
Prognos: 1,5 mkr lägre än budgeterat Räntekostnaden för kommunens långfristiga 
lån är budgeterad till 1 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens 
lån var den genomsnittliga räntesatsen - 0,05 %. 
 
Pensionsmedelsförvaltning 
Prognos: 1,0 mkr högre än budgeterat 
 
Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller 1,4 mkr och prognostiserat utfall översti-
ger budget. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsför-
valtningen på 8,8 mkr. 
 
Investeringsbudget 
Prognos: 78,6 mkr 
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 73,0 mkr. Till detta kommer från 2017 
överförda investeringsmedel med 21,8 mkr. Tillsammans 94,8 mkr. 
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Au § 40 Dnr KS2018/0128 
 
Budgetuppföljning 30 november kommunstyrelsens förvaltning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga november månads budgetuppföljning 
till handlingarna 
 
__________ 
 
Kommunstyrelsen har förbrukat 83 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över 
året skulle 11/12 eller 92 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall 
och ackumulerad budget är +4,2 mkr. 
 
Tillkommande kostnader för framför allt personal och verksamhetsutveckling kom-
mer att minska på gapet mellan utfall och budget. Till året förutspås för KS förvalt-
ning ett resultat på +1,1 mkr mot budget. 
 
Ekonomienheten: Utfall för perioden 94 %. Kostnaderna för årets försäkringar och 
bankavgifter blir något högre än budget. Detta beräknas dock kompenseras av lägre 
kostnader på andra områden. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå 
 
Kanslienheten: Utfall för perioden 78 %. Till årets slut förutspås ett resultat på +0,75 
mkr mot budget. Av dessa avser +0,3 mkr kommunkansliet och +0,3 mkr ej budge-
terade bidrag till egen försörjning samt 0,15 mkr för långtidssjukskrivning. 
 
Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten: Utfall för perioden 81 %. Till årets slut för-
utspås ett resultat på +0,2 mkr mot budget. Plusresultatet innefattar dels en vakans i 
början av året och dels lägre allmänna kostnader. 
 
Personalenheten: Utfall för perioden 80 %. Kostnader för löneadministration till-
kommer, samt för programlicens. Till årets slut förutspås ett resultat på +0,15 mkr 
som är en vakant tjänst under tre månader. 
 
IT-enheten: Utfall för perioden 90 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budget-
nivå. 
 
Pensioner: Utfall för perioden 87 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budget-
nivå. 
 
Investeringar: Utveckling av bostadsområden har utfall på 2,7 mkr. Ett beslut från 
KS §158 2017 där 0,7 mkr från exploateringsbudgeten får användas till flytt av modu-
ler från Stora Skedvi skola till förskolan i centrala Säter och där utfallet blev 0,9 mkr. 
Till årets slut förespås investeringarna för exploatering hamna på budgetnivå. 
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Au § 40 forts 
 
ERUF-bredbandsutbyggnad har ett investeringsnetto 4,4 mnkr för januari-november 
2018. Bidrag som ej bokförts eller utbetalats bedöms till 4,0 mkr. Projektnettot för 
2017-till och med november 2018 är 5,5 mkr av total budget om 9 mkr. 
IT-enhetens investeringar ligger på ca 2,1 mkr, vilket är 47 % av årsbudget. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 41 Dnr KS2018/0379 
 
Upptagande av nytt lån 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inom ramen för kommunfullmäktiges 
beslut, § 64 den 14 juni 2018 nyupplåna 40 000 000 kr på villkor enligt offert från 
Kommuninvest med fast ränta och bindningstid 3,3 år daterad 2018-12-17 med utbe-
talningsdag 2019-01-04. Lånet är i enlighet med Säters kommuns finansieringspolicy. 
 
_________ 
 
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. 
 
Offert är inhämtad från tre långivare, Kommuninvest, Swedbank och Nordea och är 
inhämtad med olika räntealternativ, fast och rörlig ränta. Kommuninvest och Swed-
bank har lämnat offert. Se offerts-utvärdering. 
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Au § 42 
 
Slutredovisning Stora Skedvi skola 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter slutredovisningen till kommunstyrelsens 
sammanträde den 29 januari 2018. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Slutredovisning av projekt Stora Skedvi skola. 
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Au § 43 Dnr KS2018/0405 
 
Fullmakt och instruktioner till kommunstyrelsen avseende tecknande 
av personuppgiftsbiträdesavtal med Inera AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till nämnderna fatta beslut om att 
ge kommunstyrelsen fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med Inera AB 
samt att nämnderna utfärdar instruktioner för att biträdet ska kunna fullgöra uppdra-
get. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnderna i Säters kommun tecknar avtal med och använder sig av Ineras olika 
tjänster. Exempelvis så använder sig samhällsbyggnadsnämnden av blankettjänster 
och socialnämnden är anslutna till HSA-katalog för att beställa id-kort.  
Eftersom Inera behandlar personuppgifter som nämnderna ansvarar för ska ett per-
sonuppgifts-biträdesavtal med tillhörande instruktioner upprättas.  
För att minimera mängden avtal uttrycker Inera önskemål att personuppgiftsansva-
riga i kommunen, d.v.s. nämnderna, ger kommunstyrelsen fullmakt att teckna per-
sonuppgiftsbiträdesavtal samt att nämnderna utfärdar instruktioner för att biträdet 
ska kunna fullgöra uppdraget. Fullmakten omfattar rättigheter och skyldigheter för 
fullmaktstagaren, d.v.s. kommunstyrelsen, som blir bindande för den nämnd som ger 
fullmakten.  
 
Personuppgiftsbiträdesavtal 
Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personupp-
giftsansvariges räkning. De biträden som den personuppgiftsansvarige anlitar ska 
kunna ge tillräckliga garantier för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsför-
ordningen och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. Detta regleras 
genom ett s.k. personuppgiftsbiträdesavtal. 
 
Instruktioner till biträdet 
Enligt Dataskyddsförordningen får ett personuppgiftsbiträde endast behandla per-
sonuppgifter enligt dokumenterade instruktioner från den personuppgiftsansvarige. 
Det innebär att utöver vad som regleras i avtal ska instruktioner upprättas till biträdet 
som bestämmer om ex. överföring till tredje land får ske, hur loggning av hantering 
av personuppgifter ska utföras, om och hur personuppgifterna ska återlämnas eller 
raderas efter att avtalet upphör m.m. 
Dessa instruktioner kan bakas in i eller biläggas personuppgiftsbiträdesavtalet. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 43 forts 
 
Bakgrund 
Den 25 maj 2018 upphörde Personuppgiftlagen och ersattes av nya Dataskyddsför-
ordningen. Det har bland annat inneburit att en genomlysning av personuppgiftbiträ-
desavtal med leverantörer har genomförts. 
 
Inera AB ägs gemensamt av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Ineras upp-
drag är att utveckla och förvalta en nationell tjänsteplattform samt nationella och ge-
mensamma digitala tjänster. Vissa av Ineras tjänster hanterar personuppgifter.  
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Au § 44 Dnr KS2018/0373 
 
Delegationsordning för kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar fastställa dele-
gationsordningen med komplettering under punkten 2.1 med att närmast chef verk-
ställer  och 2.2 att personalutskottet är delegat samt under punkten 1.1 görs ingen 
förändring utan det är kommunstyrelsen som beslutar om anställning av kommundi-
rektör. 
 
___________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
Kommunstyrelsens delegationsordning för fastställande av nya kommunstyrelsen.  
 
Delegationsordningen har reviderats och anpassats bl a med anledning av genomförd 
organisationsförändring där ett fritidsutskott med en fritidsenhet har bildats under 
kommunstyrelsen. 
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Au § 45 Dnr KS2018/0288 
 
Planprogram för kopplingen mellan järnvägsstationen i Säter och Sä-
ters centrum 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Planprogram för sambandet mellan Sä-
ters järnvägsstation och centrum, upprättad i december 2018, godkänns för samråd. 
Planprogrammet ska samrådas under en period av 6 veckor. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Utgångspunkten för planprogrammet är Trafikverkets pågående arbete med kapaci-
tetshöjande åtgärder på järnvägen Dalabanan genom Säters centrum. Åtgärderna in-
nebär fler spår och nya växlar liksom mer tillgängliga plattformar på järnvägsstat-
ionen. 
 
Genom att upprätta ett planprogram samordnas kommunens och Trafikverkets olika 
planer och projekt. Planprogrammet redovisar kommunens ställningstaganden i frå-
gor kopplade till sambandet mellan järnvägsstationen och Säters centrum liksom 
konsekvenserna av ställningstagandena. Det ger förutsättningar för att skapa en at-
traktiv och funktionell stadsmiljö i Säter. 
 
Planprogrammet bedöms vara förenligt med översiktsplanens syfte, men bedöms 
också vara av betydande intresse för allmänheten. Därför är framtagandet av efterföl-
jande detaljplan(er) tänkt att hanteras med så kallat utökat planförfarande. 
 
Planförslaget har tagits fram av konsulter på Sweco på uppdrag av Säters kommun. 
2018-04-10 Kommunstyrelsen prioriterade, inom ramen för prioritetsordningen för 
detaljplaner 2018-2019, ett framtagande av detaljplaner som rör dubbelspår och ge-
nomfart Säter 
 
2018-09-04 Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen 
att upprätta planprogram för sambandet mellan järnvägsstation och centrum i Säter. 
 
Bilagor 
Planprogram, december 2018 
 
Delge 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Au § 46 Dnr KS2018/0411 
 
Godkännande av granskningsutlåtande och antagande av Fördjupad 
översiktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora By m.m.) i Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige besluta anta fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora By mm) i 
Säters kommun. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar fördjupad över-
siktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora By mm) i Säters kommun. 
 
En fördjupad översiktsplan innebär att man pekar ut ett område som behöver speci-
ficeras mer i detalj än vad översiktsplanen tillåter. Det är kommunens aktuella be-
dömning om hur mark- och vattenområden i Gustafs (Enbacka, Mora By m.m) bör 
användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras de kommande åren. 
 
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen inleddes genom beslut i Kommunstyrel-
sen 2014-06-03 § 93. Samrådstiden pågick mellan 2016-08-24 – 2016-10-05. Samråds-
redogörelsen godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-05 §117. 
 
Granskningstiden pågick mellan 2018-06-25 – 2018-08-20 och totalt inkom 18 ytt-
randen. Dessa redovisas samt besvaras i granskningsutlåtandet och har föranlett en 
del mindre justeringar och kompletteringar i den fördjupade översiktsplanen, men 
inga sådana att en ny granskning blir nödvändig. Bland annat har namnet ändrats från 
Fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort till Fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka och 
Mora by m.m). 
 
Den fördjupade översiktsplanen för Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.) är därmed 
redo att antas. 
 
Bilaga 
1. FÖP Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.) Antagandehandling 
2. Bilaga FÖP Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.) Antagandehandling 
3. Granskningsutlåtande, 2018-10-03 
4. Samrådsredogörelse, Godkänd av SBN 2017-09-05 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 47 
 
Information - Trafikverket och GC Kyrkbyn 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuter informationen till arbetsutskot-
tets sammanträde den 15 januari 
 
___________ 
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Au § 48 
 
Förvärvsförfrågan Gustafs kommunhus 
 
Information och diskussion om förvärvsförfrågan Gustafs kommunhus. 
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Au § 49 Dnr KS2018/0272 
 
Fordonspolicy för Säters kommunkoncern 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta, med justeringen att meningen under rubriken säkerhet lyder ”Bilar som 
köps in ska förses med alkolås Förvaltningschef eller VD beslutar om undantag”, 
anta förslag till Fordonspolicy för Säters kommunkoncern. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ett förslag till Fordonspolicy för Säters 
kommunkoncern på remiss till kommunens nämnder och till Säterbostäder. Ett antal 
svar har kommit in, se bilagor. Förslaget har kompletterats med förtydligande om att 
även tjänstebilar omfattas samt ett krav på alkolås när så är möjligt. Socialnämnden 
har också inkommit med ett kompletterande yttrande om behovet av en handlings- 
och tidsplan. För att uppnå målsättningen i policyn är det viktigt att varje förvaltning 
gör en plan för sitt framtida behov av fordon och att detta koordineras med behovet 
av t.ex. laddpunkter samt med upphandlingsprocessen i samarbete med Upphand-
lingscenter men detta bedöms vara ett arbete som inte bör regleras i själva policyn.  
 
Bakgrund 
De stora utsläppen av koldioxid och andra klimatstörande gaser måste minska kraf-
tigt. Enligt FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC har 

• Vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än 
samtliga tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har de senaste årt-
iondena sannolikt varit de varmaste under åtminstone de senaste 1400 åren. 

• Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan mot-
svarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av kol-
dioxid har ökat med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd 
av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad 
markanvändning   (källa naturvårdsverket.se) 

 
I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla län-
der och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas 
långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet 
trädde i kraft i november 2016 och det långsiktiga målet är att utsläppen ska ner till 
noll. 
 
Sveriges nationella klimatmål innebär bl.a. att Sverige senast år 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären och att utsläppen från inrikes transporter 
ska minska med minst 70% från år 2010 till år 2030. För att detta ska vara möjligt 
måste alla arbeta på en snabb omställning och kommunerna är viktiga aktörer denna 
process. (källa regeringen.se) 
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Au § 49 forts 
 
Konsekvensbeskrivning  
Några av de konsekvenser som väntas vid en uppvärmning av planeten är följande: 

• Extrema väderhändelser 
• Hotad livsmedelsproduktion 
• Havsisarna smälter vid polerna/Stigande havsytor 
• Hot mot ekosystem 
• Havsförsurning 

 
Bilagor 
Bilaga 1 – Förslag till fordonspolicy 
Bilaga 2- ? Remissvar 
Bilaga 3 – Komplettering från SN 
  
 
Delge beslutet till:  
Nämnderna i Säters kommun, Säterbostäder AB 
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Au § 50 Dnr KS2018/0407 
 
Serviceplan för Säters kommun 2019-2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att Serviceplan 
för Säters kommun 2019-2022 antas som kommunstyrelsens egen. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Stöd till kommersiell service och olika typer av företagsstöd är ekonomiska verktyg 
som Länsstyrelsen/Region Dalarna kan använda för att stödja och stimulera till-
gången till dagligvaror och drivmedel på landsbygden. En godtagbar servicenivå är 
viktig för att människor ska ha rimliga förutsättningar att bo kvar eller flytta till lands-
bygden. En aktuell serviceplan är en förutsättning för att man sk kunna ta eventuella 
beslut om ekonomiskt stöd till utveckling av landsbygden. 
 
Syftet med serviceplanen är att skapa en helhetsbild av tillgänglig service och metod 
för att vidmakthålla rimlig servicenivå för landsbygdens boende, företagare och besö-
kare. Denna serviceplan har bäring på de avgränsningar som anges i det Regionala 
serviceprogrammet, men serviceplanen kan och ska naturligtvis också inkluderas och 
samverka med övrig kommunal och ideell service. 
Servicenivån ska vara sådan att den kan attrahera fler människor att bo, besöka och 
verka i kommunen. Servicefrågorna är också i allra högsta grad väsentliga för att nå 
kommunens vision om 12 000 invånare år 2030. Serviceplanen ska vara ett levande 
dokument som kan utgöra ett komplement till kommunens översiktsplan.  
 
Datum för återrapportering 
Återrapportering till Kommunstyrelsen sker vid eventuell revidering av servicepla-
nen. 
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Au § 51 Dnr KS2018/0344 
 
Nytt medborgarförslag om Boulehall i Säter 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera förslaget till samhällsbyggnads-
nämnden att tillsammans med socialnämnden och kommunstyrelsens fritidsenhet 
lämna yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till förvaltningen senast 4 mars 2019. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om en boulehall i Säter lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-11-15 av Dan Ericson, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Det verkar inte bli något av förslaget PRO hade angående Boulehall. Därför lämnar 
jag här förslag på lämplig plats för att bygga en hall. Området mellan sågen och 
Klockarskolans gymnastikhall. Där är relativt plant, behövs inte några kostsamma 
markarbeten.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beslut. 
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Au § 52 Dnr KS2018/0410 
 
Bolagsordning för Säterbostäder AB och Sätes kommuns fastighets 
AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta fastställa bolagsordning för Säterbostäder AB och Säters kommuns fas-
tighets AB. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
Förslag till revidering av bolagsordning för Säterbostäder AB och Säters kommuns 
fastighets AB. 
 
§ 8 Styrelse i bolagsordningen kompletteras med att kommunfullmäktige även utser 
2:e vice ordförande. 
 
I övrigt har bolagsordningarna justerats utifrån nu gällande lagar. 
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Au § 53 
 
Information från kurser och konferenser 
 
Mats Nilsson informerar om samarbetsforumet Dalarnas kommunförbund och dess 
verksamheter. 
 
 
 
 
 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-18 23  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 54 
 
 
Inbjudan till kurser och konferenser 
 
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser tiden 2018-09-1910-31—2018-12-
12.   
 

F-KS2018/0634 Till Kommunstyrelse och revisorer: Ekonomi för beslutsfattare i kommunala bolag 
 
F-KS2018/0624 Seminarium i God revisionssed 2018 
 
F-KS2018/0615 Inbjudan - Kursen "Process- och utredningskurs för överförmyndare, ledamöter och 

tjänstemän" den 13 maj 2019 i Stockholm 
 
F-KS2018/0598 Konferens om hot och våld mot förtroendevalda 7-8 februari 2019 
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