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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 99 Dnr KS2019/0136 
 
Stöd till Ung Företagsamhet 2019-2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar medfinansiera Ung Företagsamhet 2019-2021 med 
44 640 kr per år. Finansiering sker inom ramen för näringslivsenhetens budget 2019-
2021. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ung Företagsamhet, UF, är en ideell och politiskt obunden organisation med ett enda 
mål — att skapa förutsättningar för unga människor att bli företagsamma för att på 
bästa sätt vara rustade för vuxenlivet. UF Dalarna är en egen förening med eget an-
svar för finansiering och utförande. Ambitionen är att vara Sveriges bästa region för 
unga företagsamma människor 2021 och för det krävs långsiktigare förutsättningar. 
Tillsammans står Dalarnas 15 kommuner för ca 25% av behövlig finansiering. Under 
2019, 2020 och 2021 går Region Dalarna in med 2 kr per invånare till oss men det är 
under förutsättning att kommunerna medfinansierar med 4 kr/invånare. 
 
Antal elever folkbokförda i Säter som driver UF-företag under innevarande läsår är 
20 elever. Då Säter inte har egen gymnasieskola erbjuds fria läromedel inom entre-
prenörskap till grundskolan samt utbildning av lärarna på dessa. 
 
Ung Företagsamhet Dalarna anhåller om finansiering med 4 kr/invånare under 2019, 
2020 och 2021. Baserat på SCB:s befolkningsstatistikkvartal 4 2017, 11 160 invånare, 
ansöker vi från Säters Kommun om en investering på 44 640 kr per år under 2019, 
2020 och 2021 för vår fortsatta satsning på tillväxt i Dalarna. 
 
Finansiering 2019-2022 kan prioriteras inom ram för näringslivsenhetens budget. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 100 Dnr KS2018/0409 
 
LSO - Handlingsprogram enligt lag och skydd mot olyckor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta LSO – handlingspro-
gram enligt lag och skydd mot olyckor för Säters kommun för mandatperioden 2019-
2022. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Varje kommun i Sverige skall för varje mandatperiod ha ett handlingsprogram enligt 
Lag om Skydd mot Olyckor, LSO. 
 
Arbetet med att ta fram ett handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022 påbör-
jades våren 2018 för att vara klart för beslut i Kommunfullmäktige 2019 och uppfölj-
ning sker genom en årlig skriftlig rapport till kommunstyrelse samt fortlöpande upp-
följning och utvärdering inom varje delområde. 
 
Handlingsprogrammet är till sin struktur gemensamt för de kommuner som ingår i 
Räddningstjänsten Dala Mitt (Borlänge, Falun, Ludvika, Säter och Gagnef). 
 
Handlingsprogrammet syftar till att kommunen ska vara trygg och säker att bo, vistas 
och driva verksamhet i. Politikerna i dessa kommuner har av det skälet beslutat om 
att ett gemensamt handlingsprogram ska tas fram. Inte minst är programmet viktigt 
eftersom positiva resultat är beroende av samhällets samlade insatser och ansvarsta-
gande. Då ansvaret dessutom ofta ligger på den enskilde det vill säga individer, fastig-
hetsägare, verksamhetsutövare och organisationer, ser vi att denna plan fyller en 
mycket viktig funktion.  
 
I handlingsprogrammet har vi gemensamt lyft fram kända framgångsfaktorer och de 
målsättningar som finns i verksamheten. Vidare beskrivs strategiskt viktiga arbets-
uppgifter för kommunen samt särskilda satsningar för perioden 2019-2022.  
Handlingsprogrammet innehåller en gemensam del som är lika för alla kommuner 
därutöver finns det delprogram som till rubriken är lika i alla kommuner med där in-
nehållet i varje del är kommunanpassat. 
 
Till detta handlingsprogram finns tillhörande delprogram för områdena brottsföre-
byggande arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk planering, förebyggande brand-
skydd, fallprevention, suicidprevention, is- och vattensäkerhet, klimatanpassning, 
krisberedskap och civilt försvar och höjd beredskap.  Varje delprogram kan spänna 
över flera verksamhetsgränser. 
 
Räddningstjänsten DalaMitt´s två delprogram, Brandförebyggande och Operativa in-
satser Räddningstjänst, blir lika i samtliga kommuner. Denna är inte färdigställd.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 101 Dnr KS2019/0132 
 
Internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen -rapport 2018 
och internkontrollplan 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapport om utförd internkontroll för 2018 samt 
förslag till internkontrollsplan 2019 med revideringen att delegationsordningens fre-
kvens kontrolleras varje månad inför kommunstyrelsens sammanträde. 
Inför 2019 lämnas en utförligare rapport av hur kontrollen av internkontrollplanens 
moment har utförts. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
För 2018 har inga avvikelser av värde förekommit. 
 
Inför 2019 har en revidering gjorts av internkontrollplanen utifrån den riskbild som 
finns i dag 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 102 Dnr KS2019/0139 
 
Huvudavtal ERUF-sträckor i Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommundirektören teckna driftsavtal med 
Dala Energi AB . 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Förslag till huvudavtal om ERUF-sträckor i Säters kommun har upprättats mellan 
Säters kommun och Dala Energi Fibernät AB. 
 
Upplåtelsen avser ERUF-sträckorna E1, E5 och E6. Om kommunen upplåter ytterli-
gare någon/några av nedan beskrivna sträckor (sträckorna E2,E3, E4 eller E7) till 
Dala Energi, ska en eller flera  kompletterande särskilda överenskommelser tecknas 
om detta. Dock behandlas redan i detta Huvudavtal sträckorna E2, E3, E4 och E7 
nedan i vissa delar. 
 
Kommunens äganderätt förändras inte genom detta avtal. 
 
1.2 ERUF sträckor i Säters kommun 
E1 Bisbergshyttan-Landa 2558 m 
E2 Karlsgårdarna-Bispberg 1137 m (grävd sträcka) + 669 m från Karlsgår-
darnas fiberförening) 
E3 Landa-Uppbo 4847 m 
E4  Uppbo-Dyviken 4139 m 
E5 Gussarvshyttan-Stocksbro 3890 m 
E6 Landa-Pingbo 6900 m 
E7 Säter-Norbo  21900 m 
 
Avtalet gäller i 5 år från och med 2019-01-01. Sägs inte Huvudavtalet upp skriftligen 
av endera parten senast 3 månader före avtalstidens utgång förlängs Huvudavtalet 
med tre månader i taget med samma uppsägningstid. Om Huvudavtalet sägs upp 
upphör även Underavtalen samtidigt. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 103 Dnr KS2019/0011 
 
Insatser för ensamkommande unga i asylprocess – Rädda barnen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 150 000 kr lämnas som bidrag till Rädda Barnen att 
användas till arbete med asylsökande ensamkommande ungdomar över 18 år under 
perioden 2019-01-01 - 2019-09-15 enligt upprättat avtal. 
 
__________ 
 
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 hade i 2017-års höstbudget samt 2018-års vårbudget anslagit medel till 
tillfälliga bidrag för kommuner för att underlätta för att låta ensamkommande unga i 
asylprocess bo kvar i den kommun de vistas i. För Säters kommun innebar detta ett 
ekonomiskt tillskott 2017 på 700 515 kr, samt två tillskott under 2018 på 350 257 kr 
och 209 454 kr. Av dessa medel kvarstår idag 650 000 kr. Syftet med det lagliga stö-
det är att möjliggöra fortsatt vistelse för berörd individ inom en kommun i väntan på 
beslut i asylprocess.  
 
Tidigare avtal med Rädda barnen har gällt för arbete till och med 2018-06-30 med 
250 000 kr i bidrag samt arbete till och med 2018-12-31 med 209 754 kr i bidrag. 
 
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 un-
der 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 av-

talsperiodens slut 2019-09-15. 
 
Avtal upprättas med Rädda barnen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 104 Dnr KS2019/0131 
 
Årsredovisning 2018 för Säters kommuns sociala stiftelse 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa upprättat förslag till årsredovisning med förvalt-
ningsberättelse, sammanfattning av tillgångar och skulder. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Säters kommuns sociala stiftelse. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 105 Dnr KS2019/0130 
 
Årsredovisning 2018 för Säters kommuns mindre stiftelser 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa upprättat förslag till årsredovisning med förvalt-
ningsberättelse, sammanfattning av tillgångar och skulder. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Säters kommuns små stiftelser. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 106 Dnr KS2019/0066 
 
Finansiering av investeringar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om ändringar i riktlinjerna 
för god ekonomisk hushållning i stycket finansiering av investeringar enligt beskriv-
ning nedan. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
I riktlinjer för god ekonomisk hushållning antagna av kommunfullmäktige 2016-06-
13 anges följande: 
Säters kommun skall finansiera reinvesteringar med egna medel. För nyinvesteringar 
kan nya lån behöva upptas. Detta sker i första hand genom att utnyttja den kredit 
som är kopplad till kommunens koncernkonto i Swedbank. När denna är förbrukad 
måste nya lån tas upp. 
 
Självfinansieringsgraden av de löpande investeringarna skall beräknas över en rul-
lande fyraårsperiod. Beräkningsårets utrymme räknas fram utifrån budget/plan för 
beräkningsåret samt för de tre föregående årens verkliga utfall alternativt budget om 
åren ligger framåt i tiden. Självfinansieringsgraden ska uppgå till 60%. Med självfinan-
siering menas det utrymme som skapas av justerat resultat efter balanskravsavstäm-
ning och pensionsförvaltning samt avskrivningar aktuellt år. Under budgetprocessen 
beräknas de tre kommande åren, som ger det totala utrymmet för investeringar under 
perioden. 
 
Utöver dessa löpande investeringar fattar kommunfullmäktige beslut i varje enskilt 
fall. 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-03-26 10  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 107 Dnr KS2018/0288 
 
Beslut om godkännande av samrådsredogörelse samt Planprogram 
för sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänna samrådsredogörelsen för Planprogram för sambandet mellan Sä-
ters järnvägsstation och centrum. 

2. Godkänna Planprogram för sambandet mellan Säters järnvägsstation och 
centrum. 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Trafikverkets pågående arbete med kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen Dalaba-
nan genom Säters centrum innebär fler spår och nya växlar liksom ny plattform på 
järnvägsstationen. 
 
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. 
 
2018-04-10  Kommunstyrelsen prioriterade, inom ramen för prioritets-

ordningen för detaljplaner 2018-2019, ett framtagande av de-
taljplaner som rör dubbelspår och genomfart Säter 

2018-09-04  Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsbyggnads-
förvaltningen att upprätta planprogram för sambandet mellan 
järnvägsstation och centrum i Säter. 

2018-12-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände planprogrammet 
för samråd. 

2018-12-27-2019-02-07 Samrådstid, inklusive två offentliga samrådsmöten. Totalt in-
kom 31 skriftliga yttranden. 

 
Samrådsyttrandena bidrog till mindre justeringar i planprogrammet, dock inga sådana 
att ett granskningsskede är nödvändigt. Samrådsredogörelsen har arbetats fram under 
februari och mars och är nu redo att godkännas. 
 
Programförslaget har tagits fram av konsulter på Sweco på uppdrag av Säters kom-
mun. 
 
Bilagor 
1. Samrådsredogörelse, mars 2019 
2. Planprogram, mars 2019 
Delge beslutet till: Samhällsbyggnadsnämnden  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 108 Dnr KS2018/0237 
 
Finansiering av tåg 8202 för 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Finansiera tåg 8202 för 2019 enligt tidigare års överenskommelser mellan 
kommunerna och Kollektivtrafikförvaltningen vid Region Dalarna (tidigare 
Dalatrafik), under förutsättning att övriga parter fattar beslut om att bära sina 
delar av kostnaden 

2. Kommunen föreslår att frågan om tågets vara från 2020 och framåt behand-
las av Region Dalarnas Kollektivtrafikmyndighet och utgångspunkten är att 
trafiken kommer att ingå i det ordinarie trafikutbudet för regionen. 

 
__________ 
 
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.  
 
Delge beslutet till: 
Region Dalarna, Kollektivtrafikmyndigheten.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 109 Dnr KS2019/0144 
 
Genomförandeorganisation nytt särskilt boende för äldre i Säter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa organisation för Projekt nytt särskilt boende i 
Säter. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I november 2018 beslutade kommunfullmäktige att godkänna framtagen program-
handling för nytt särskilt boende i Säter. I samband med detta så gavs uppdrag att 
arbeta fram förfrågningsunderlag samt utreda finansieringsalternativ av särskilt bo-
ende om 70 platser.  I linje med givna uppdrag samt att projektet övergår från plane-
ringsfas till genomförandefas så bör beslut om projektorganisation fattas. Tidigare 
erfarenheter visar på nyttan av en god bemanning samt att knyta rätt kompetens med 
erfarenhet av liknande projekt till projektet. 
 
Nedan syns beslut & uppdrag rörande nytt särskilt boende i Säter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-15 KF§25: 
1. Godkänna redovisad programhandling inklusive bilaga 1 som funktionshandling 
för särskilt boende om 70 platser.  
2. Uppdra till Kommundirektören att utifrån godkänd programhandling inklusive bi-
laga 1 genomföra förprojektering fram till färdigt förfrågningsunderlag inför upp-
handling av entreprenad. Finansiering av förprojektering sker ur Samhällsbyggnads-
nämndens ordinarie investeringsram från 2019-01-01.  
3. Uppdra till Kommundirektören att till Kommunstyrelsen mars månad 2019 utreda 
och redovisa finansieringsalternativ av särskilt boende om 70 platser.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-19 KS§94 
1. Tacka för informationen sett gentemot det uppdrag som gavs på kommun-full-
mäktige KF§ 25 2018-11-15 punkt 3.  
2. Uppdra till Kommundirektören att ta fram fördjupad utredning avseende möjlig-
heten av byggnation av Särskilt boende i egen regi sett gentemot kommunens riktlin-
jer för god ekonomisk hushållning.  
3. Uppdra till Kommundirektören att ta fram en långsiktig utredning som visar hur 
Säters kommuns investeringsbehov fram till 2030 påverkar kommunens utfall gente-
mot en god ekonomisk hushållning. I utredningen skall det ingå en analys av kom-
munens fastighetsportfölj och hur planerade åtgärder påver-kar kommunens likvidi-
tet och driftskostnad över tid.  
4. Finansiering avseende del av utredning/-ar som berör projekt särskilt boende be-
lastar projekteringen enligt beslut KF § 25 2018-11-15, övriga delar finansieras inom 
årets driftsbudget.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 109 
 
Yttrande 
Magnus Gabrielsson (MP) anser att den presenterade organisationsskissen behöver 
kompletteras med en beskrivning av de olika gruppernas uppgifter och befogenheter. 
Detta gäller i synnerhet styrgruppen. 
Christer Eriksson (M) ställer sig bakom yttrandet. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 110 Dnr KS2019/0086 
 
Strategiskt fastighetsköp 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar delegera till kommunstyrelsens presidium fatta beslut om 
strategiskt fastighetsköp. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun har blivit uppvaktade av ägarna till Gustafs Sockenstuga avseende 
försäljning av fastighet till Säters kommun. 
 
Baserat på detta har kommunen tagit fram värdering av fastigheten och utrett förut-
sättningar som gäller berörd fastighet: 

• Förutsättningar för detaljplan/ny detaljplan 
• Tillfälligt bygglov 
• Värdering genom extern aktör 
• Avstämning med barn- och utbildningsnämnden 

 
Fastigheten ligger strategiskt och är därför intressant ur ett långsiktigt bebyggelse-
/utvecklingsperspektiv. På kort sikt skulle fastigheten kunna fungera som tillfällig 
förskola för att motverka bristen på förskoleplatser i Gustafs. 
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Ks § 111 Dnr KS2019/0058 
 
Kommunstyrelsens Nämndsplan 
 
Kommunstyrelseförvaltningens enheter redovisar sina uppdrag. 
 
Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att ta fram Nämndsplan för mandatperi-
oden. Kommunstyrelsen diskuterar målanalys utifrån sina uppdrag: uppföljning, in-
terna stödprocesser, anställande myndighet, operativa och strategiska frågor/ärenden. 
 
Arbetet med att ta fram mål för kommunstyrelsen fortsätter vid extra sammanträde 
den 4 april kl 13.00. 
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Ks § 112 
 
Inbjudan till kurser och konferenser 
 
Inbjudan från Länsstyrelsen i Dalarna till diskussion om effektiv samverkan vid sam-
hällsstörningar, den 16 april i Tällberg. 
 
Inbjudan från Upphandlingsdialog i Dalarna till seminarium, upphandling som stra-
tegi för en hållbar tillväxt, den 9 april i Borlänge. 
 
Inbjudan från Region Dalarna m fl till konferens om landsbygder i utveckling, den 4 
april i Rättvik. 
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