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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Folkets Hus i Säter kl 16.30- 16.35 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 

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

Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare 
Pär Jerfström, kommunchef 
 

Utses att justera Hans Johansson 
Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 168 
 Margareta Jakobsson  

 Ordförande   
 Mats Nilsson  

 Justerande   
 Hans Johansson  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
 2019-06-13 
Datum för  
anslags uppsättande 2019-06-13 Datum för  

anslags nedtagande 2019-07-05 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 168 Dnr KS2019/ 
 
Bemyndigande för omfördelning av investeringsmedel inför förvärv 
av fastigheten Enbacka 1:7, Gustafs sockenstuga 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bemyndiga kommunsty-
relsen omfördela investeringsmedel, på maximalt motsvarande uppförd värdering av 
fastigheten Enbacka 1:7, från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen för att 
möjliggöra förvärv av fastigheten Enbacka 1:7, Gustafs sockenstuga. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun har blivit uppvaktade av ägarna till Enbacka 1:7, 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/ut-
vecklingsperspektiv. På kort sikt skulle fastigheten kunna fungera som tillfällig för-
skola för att motverka bristen på förskoleplatser i Gustafs. 
 
Beslut om förvärv av fastigheten tas av kommunstyrelsen på delegation, under förut-
sättning att beslut tas om flytt av investeringsmedel. 
 
Ekonomi 
Av samhällsbyggnadsnämndens avsatta investeringsmedel på 35 000 000 kr för start 
av förskolebyggnation 2019, kan investeringsmedel flyttas till kommunstyrelsens me-
del för exploatering. Vid ett bedömt behov ska dessa medel återställas till ursprunglig 
budget i kommande budgetarbeten med möjliga omdisponeringar/nya medel. 
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