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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 117 Dnr KS2018/0344 
 
Svar på medborgarförslag om Boulehall i Säter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar avslå förslaget, men ser positivt på anordnande av Boule-
hall i Säter. Dock bedöms den förslagna platsen inte vara lämplig på grund av de ut-
redningar som pågår kopplat till framtida utveckling av skolan i Säter. 
 
__________ 
 
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.” 
 
Yttranden 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden, 2019-02-20. 
Yttrande från socialnämnden 2019-03-14. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 118 Dnr KS2019/0073 
 
Långsiktig planering Säterdalen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Om prioriteringar av insatser och aktiviteter inom ramen för Säterdalens ut-
vecklingsarbete ur ett långsiktigt perspektiv 2020-2022. 

2. Om förslag till investeringsram för 2020 i budgetberedningen 2019. Investe-
ringsram för 2021-2022 hänskjuts till kommande budgetberedningar. 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säterdalens utvecklingsarbete utgår från, av kommunfullmäktige (2017-01-26), anta-
gen ”Strategi för utveckling av Säterdalen”. Här slås utvecklingspotentialen fast i 
form av visionen. Målen konkretiserar vart kommunen vill. Det synliggörs vad som 
krävs i form av definierade framgångsfaktorer. Strategin säger dock inget om tidsper-
spektivet eller vilka insatser som ska ske. Det återstår att prioritera i årliga utveckl-
ingsplaner (som antas av kommunfullmäktige). Där sker prioriteringar av aktiviteter, 
inom ramen för strategins besöksanledningar och stödfunktioner, vilket även då av-
gör utvecklingstakten. Under de två senaste åren har utvecklingsarbetet bedrivits uti-
från antagna årliga utvecklingsplaner och nyligen antogs utvecklingsplan för 2019 av 
kommunfullmäktige. 
 
Parallellt med ovan nämnda arbete och i syfte att säkerställa att nödvändiga insatser 
och aktiviteter identifieras så har fördjupningar av besöksanledningar och stödfunkt-
ioner arbetats fram. En viktig del i arbetet som Kommunfullmäktige antog redan 
20150324 är en konceptualisering av fäbodens verksamhet, Säterdalens fäbod– ”där 
dåtid blir framtid”. 20171130 antog kommunfullmäktige en plan, Leken i Säterdalen, 
för hur utvecklingen av leken ska utvecklas. På kommunfullmäktige 20190214 antogs 
Program Säterdalen, vilket utgöra en övergripande plan för besöksanledningarna Na-
turmiljön och Parken. Det som återstår är att ta fram konceptualisering av ”Folkpar-
ken -kultur & musikevenemang”. 
 
Nuläget ger att det finns så mycket underlag att det är realistiskt att göra en övergri-
pande långsiktig planering av insatser och aktiviteter som kan utgöra vägledning för 
framtida arbete med årliga utvecklingsplaner. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 119 Dnr KS2019/0147 
 
Remiss kamerabevakning i kollektivtrafiken – ett enklare förfarande 
(SOU 2019:8) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna remissen till samhällsbyggnadsnämnden för 
beslut. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Regeringskansliet har remitterat slutbetänkandet Kamerabevakning i kollektivtrafiken 
– ett enklare förfarande (SOU 2019:8) för synpunkter. 
 
Utredningens uppdrag tar sikte på kamerabevakning av allmänna transportmedel och 
stationer. Sådan kamerabevakning är många gånger, enligt reglering i kamerabevak-
ningslagen (2018:1200), tillståndspliktig. 
 
Kamerabevakning av tunnelbanevagnar och tunnelbanestationer omfattas dock av ett 
undantag från tillståndsplikten, det s.k. tunnelbaneundantaget. I utredningens upp-
drag har ingått att analysera om det bör införas ett utökat undantag från tillstånds-
plikten för kamerabevakning av allmänna transportmedel och stationer. I uppdraget 
har även ingått att lämna de författningsförslag som bedöms lämpliga. 
 
Remissvaren ska ha inkommit till Justitiedepartementet senast 7 juni 2019. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 120 Dnr KS2018/0091 
 
Svar på medborgarförslag om häktena vid Rådhuset 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är be-
svarat. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att rusta upp de gamla häktena bakom Rådhuset lämnades 
in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-22 av Tyge Olsson, Säter. Försla-
get remitterades till samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden lämna yttrande.  
 
Medborgarens förslag 
”Föreslår att de gamla häktena – fylleceller- som finns i uthusen bakom rådhuset stä-
das ur och görs i ett skick att de kan visas som en del av Säters historia för såväl 
kommunens invånare som för turister. Detta gäller både det ”de gamla” och de ”nya” 
cellerna.” 
 
Yttrande från kulturnämnden 2019-02-14 
De gamla häktena är av kulturhistoriskt värde och värt att visa upp för allmänheten. 
Det kan ske vid guidade stadsvandringar tex vid Stampen och Historisk vecka samt 
vid visningar som sker kontinuerligt. Kulturnämnden har inte de resurser som krävs 
för att hålla visningar utan de måste i så fall hållas av annan aktör. Säters hembygds-
förening håller i stadsvandringarna som är arrangerade av Turistbyrån. Eftersom häk-
tena också är kommunens förråd som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden så av-
gör de hur hanteringen av ett öppnande av häktena kan ske utifrån deras resurser. 
Kulturnämnden rekommenderar att Samhällsbyggnadsnämnden iordningställer två 
celler, ett gammalt och ett nytt för visningar. 
 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden, 2018-12-12 
I nuläget används en stor del av berörda lokaler som förråd för bland annat Lokalser-
vice. Det finns möjlighet att frigöra en av lokalerna med enkla åtgärder. Bedöm-
ningen är att det är främst i samband med Säter Stampen som behov finns att visa 
upp berörda lokaler. Det kan finnas möjlighet att på föreningens initiativ och bekost-
nad frigöra del av dessa lokaler om de återställs till ursprunglig funktion efter evene-
manget. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 121 Dnr KS2019/0151 
 
Remiss om revidering av färdtjänstreglemente 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens besluta yttra sig enligt ställt förslag 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Region Dalarna föreslår en revidering av färdtjänstreglementet i Dalarna. En remiss 
har därför skickats ut till Dalarnas kommuner.  
 
Förslaget ses i bilaga och rör i stora drag förändringar i regelverk för ”Liggande trans-
port” samt ”Trappklättrare/bärhjälp”. Ett förslag till yttrande från Säters kommun 
har tagits fram utifrån inhämtade synpunkter från Socialnämnden och Barn- och ut-
bildningsnämnden. Förslaget till yttrande ses i bilaga. 
 
 
Delge beslutet till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Region Dalarna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 122 Dnr KS2019/0103 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut för 3:dje och 4:de kvartalet 
2018. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna rapporten. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för 3:dje och 
4:de kvartalet 2018. 
 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till inspektionen 
för vård och omsorg (IVO), kommunrevisionen och till kommunfullmäktige. Det 
gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-
rade. 
LSS och enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). 
 
3:dje kvartalet 2018 
För perioden har följande blivit rapporterade till IVO, som ej verkställda inom 3-må-
nadersgränden: 

• 5 beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL 
• 4 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § p. 9 LSS 

 
För perioden har följande blivit rapporterade till IVO, som verkställt 

• 1 beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL 
• 1 beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS 

 
4:de kvartalet 2018 
För perioden har följande blivit rapporterade till IVO, som ej verkställda inom 3-må-
nadersgränden: 

• 4 beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL 
• 1 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § p. 9 LSS 

 
För perioden har följande blivit rapporterade till IVO, som verkställt  

• 6 beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL 
• 3 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § p. 9 LSS 
• 1 beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 123 Dnr KS2019/0058 
 
Kommunstyrelsens nämndplan 2020-2023 med förslag till budget 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta nämndplan 2020-2023 med förslag till budget. 
 
__________ 
 
Yrkande: 
Hans Johansson yrkar att planen revideras under rubriken Egen verksamhet med att 
”trivas under fritiden” ersätts med ”mötas och utvecklas under fritiden”. Kommun-
styrelsen godkänner förändringen. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till nämndplan för kommunstyrelsen 2020-2023 har upprättats 
 
I nämndplanen förtydligas de ansvarsområden och uppdrag som kommunfullmäktige 
överlämnat till nämnder genom reglementet.  
 
Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur nämnden 
avser att ta sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska ramar. Förutom 
detta ska nämnderna ange vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för lagar, 
förordningar och kommunens egna styrdokument.  
 
Utifrån dialog med verksamheten beslutar nämnden om mål/strategier samt vilka in-
dikatorer som ska följas upp och kontinuerligt återrapporteras till nämnden och kom-
munfullmäktige. Nämndplanen beslutas av nämnden och revideras årligen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 124 Dnr KS2019/0140 
 
Årsredovisning 2018 för Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 2018 års årsredo-
visning.  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning Säters kommun för 2018. 
 
Kommunerna är enligt Kommunala redovisningslagen KRL 8 kap §§ 1 – 2 skyldiga 
att upprätta en sammanställd redovisning och en gemensam förvaltningsberättelse 
för all kommunal verksamhet, även sådan som drivs av annan juridisk person. Rådet 
för kommunal redovisning har i sin rekommendation 8.2 gett ytterligare anvisningar 
hur den sammanställda redovisningen och den gemensamma förvaltningsberättelsen 
skall utformas. 
 
Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2018 av kommunens förvalt-
ning och en helägd bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters 
kommuns Fastighets AB. 
 
Koncernens resultat 
Koncernens resultat för 2018 blev +14,5 mkr (2017 +14,6 mkr). Bolagskoncernen 
redovisar ett resultat på +9,1 mkr (2017 +6,3 mkr) och kommunen ett resultat på 
+5,4 mkr (2017 +8,3 mkr). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 125 Dnr KS2019/0135 
 
Verksamhetsberättelse 2018, gemensamma nämnden för upphand-
lingssamverkan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna verksamhetsberät-
telse 2018 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2018 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för upphandlingssam-
verkan 2018. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,2 mkr som 
återbetalas till medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för gemensamma nämnden upphandlingssamverkan. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 126 Dnr KS2019/0134 
 
Verksamhetsberättelse 2018, gemensamma nämnden för alkohol, to-
bak och receptfria läkemedel 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna verksamhetsberät-
telse 2018 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2018 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och re-
ceptfria läkemedel. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 2018. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,1 
mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för gemensamma nämnden alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 127 Dnr KS2019/0076 
 
Svar på remiss angående översyn av kostnadsutjämning för kommu-
ner från finansdepartementet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ge kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 maj 2019 i 
uppdrag att ta beslut om förslag på svar på remissen angående översyn av kostnads-
utjämning för kommuner och landsting till finansdepartementet. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Finansdepartementet har lämnat en översyn av kostnadsutjämning på remiss till 
kommuner och landsting. Översynen som kallas ”Lite mera lika” har gjorts på upp-
drag av regeringen 3 november 2016. Den innehåller förslag på omfördelning av 
kostnadsutjämning gällande förskola, grundskola, gymnasieskola, komvux, IFO, 
äldreomsorg, kollektivtrafik, infrastruktur och skydd, verksamhetsövergripande kost-
nader, barn med utländska bakgrund, löner, befolkningsförändringar, bebyggelse-
struktur. 
 
Svar på remissen ska lämnas till finansdepartementet senast 17 maj 2019. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 128 
 
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 Matsson 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, Tobias Mårtensson, socialchef 
Inga-Lill Frank, samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg, kulturchef Anette 
Stengård och förvaltningschef Malin Karhu Birgersson att var för sig teckna 
avtal avseende köp av tjänster och varor inom respektive förvaltnings an-
svarsområde. 

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; ekonomichef 
Torbjörn Mattsson, redovisningsekonom Eva Kvarnström , ekonom Marga-
reta Leppänen, ekonomiassistent Marie Johansson och ekonomiassistent Ma-
rie 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 2019-04-15—2022-10-14. 

forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 128 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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Ks § 129 Dnr KS2019/0003 
 
Svar på medborgarförslag om att rusta Kungsstenen i Säterdalen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrel-
sen genomföra förslaget att rusta Kungsstenen och därmed är medborgarförslaget 
bifallet. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att rusta Kungsstenent lämnades in till kommunfullmäkti-
ges sammanträde 2019-02-14 av Bengt-Åke Johansson, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Direkt i anslutning till Bruksvägen i Dalen finns den s.k Kungsstenen. Den place-
rades där 1897 i samband med att Oscar II skulle besöka Säter och Sätedalen.  
 
Eftersom Kungsstenen enligt mitt och många Säterbors förmenande är en lokal kul-
tur och turistsymbol bör kommunen snarast ta ansvar för att den rustats och text och 
namn göres synliga.” 
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Ks § 130 Dnr KS2019/0128 
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen 
samt att medborgarförslagen ligger kvar för beredning 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktige arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen två gånger per 
år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske 
på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober. 
 
Följande medborgarförslag har inte beretts färdigt: 
Medborgarförslag om utegym i Gus-
tafs. 

Dnr KS2019/0045 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-14. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrel-
sen för beslut. 
 
Medborgarförslag om en gång- och 
cykelväg efter Fritidsvägen  

DnrKS2019/0004 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-14. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrel-
sen för beredning. 
 
Medborgarförslag belysning mellan 
Mora by och Naglarby  

DnrKS2019/0044 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-14. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbygg-
nadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag om trappen vid 
Biografmuseet 

DnrKS2019/0019 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-14. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbygg-
nadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag om området mel-
lan riksväg 70 och järnvägen i cen-
trala Säter  

Dnr KS2018/0352 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-15. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbygg-
nadsnämnden för beslut. 
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Ks § 131 Dnr KS2019/0129 
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen 
samt att motionerna ligger kvar för beredning 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två gånger 
varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
 
Följande motioner har inte beretts färdigt 
 
Motion om valfrihet för äldre. Dnr KS2017/0406 
Motionen är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-
11-30. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Remitterat till socialnämn-
den för yttrande. Socialnämnden har yttrat sig 2018-04-12. Vid behandling av mot-
ionen i kommunfullmäktige 2019-02-14 återremitterades motionen för att göra en 
kostnadsberäkning på en utredning. 
 
Motion om att låta våra äldre få möj-
lighet att äta på vår skola  

DnrKS2018/0065 

Motionen inlämnad av Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige 2018-03-22. 
Kommunstyrelsens ar-betsutskott beslutade 2018-04-17 uppdra till förvaltningen ut-
reda motionen.  
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Ks § 132 
 
Redovisning av delegationsärenden 
 

KS2019/0149 Anställningar enligt delegation 190201-190228 
 
KS2019/0187 Anställningar enligt delegation 190301-190331 

 
KS2019/0078 Överenskommelse om kommunals arbetsplatsombudsutbildning 
 
KS2019/0050 Avskrivning av fordran, daterad 2019-02-20 

 
KS2019/0111 Omsättning av lån 
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Ks § 133 
 
Delgivningar 
 
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna. 
 
__________ 
 
Från Arbetsmiljöverket 

KS2019/0153-1 Avslutsbrev, rörlig persona 
KS2019/0153-2 Begäran om komplettering, Skedvigården 
KS2019/0153-3 Föranmälan om inspektion, Enbackagården 
 
KS2019/0166 Fullmakt att företräda Säters kommun vid årsstämma med föreningen Folkets Hus. 
 
KS2019/0168 Internkontrollplaner, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kulturnämn-

den, samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden. 
 
Beslut om undersökningstillstånd för området Bispberg nr 2. 
 
För kännedom: Arbetsplan för prospekteringsarbeten inom undersökningstillstånd 
Gumsberg nr 1. 
 
Bolagsstyrningsrapport 2018, Falun Borlänge regionen AB. 
 
Nöjd-Hyresgäst-Mätning, september-november, utförd på uppdrag av Säterbostäder 
AB. 
 
Beslut från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor har beslutat om stöd 
till Säters kommun för genomförande av öppen fritidsverksamhet. 
 
Information om rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett 
mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamhet. 
 
PWC:s revisionsberättelse till föreningsstämma Intresseföreningen Dalabanans In-
tressenter. 
 
Protokollsutdrag från kulturnämnden 2019-03-22: 

• Namnförslag på idrottshallen i Stora Skedvi, Kn § 37 
• Nytt reglemente för ungdomskulturstipendium, Kn § 40 
• Nytt reglemente för Säters kulturpris, Kn § 39 
• Uppsägning av avtal med Folkets Hus, Kn § 41 
• Bidrag till landskapet/fornlämningar: Ödekyrkogården vid Östra Silvbergs 

gruvor, § 45. 
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Ks § 133 forts 
 
Polisanmälan, stöld, Västra Långgatan 12 
 
Polisanmälan: Stöld genom inbrott i kontor 
 
Protokoll från sammanträde med: 

• Falun Borlänge regionen AB, 2019-02-18 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2019-

02-19 och 2019-03-19 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-03-19 
• Kommunstyrelsens fritidsutskottet, 2019-03-19 
• Säterbostäder AB, 2019-02-22 och 2019-03-22 
• GYSAM-gruppen 2019-02-15 
• Språktolknämnden, 2019-02-28 
• Dalabanans intressenter, 2019-02-08 
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Ks § 134 
 
Information från Intresseföreningen Bergslaget 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
___________ 
 
Anders Edström, verksamhetschef Intresseföreningen Bergslaget deltar vid samman-
trädet och informerar om föreningens verksamhet. 
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