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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Övriga deltagare Camilla Andersson, nämndsekreterare 
Malin Karhu Birgersson, kommundirektör 
Helena Olander, miljö och byggchef § 217 
Andréas Mossberg, förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen §§ 217-221 
Roland Appelgren, projektledarbyrån §§ 218 
Tomas Löfgren, Projektledarbyrån § 219 
Torbjörn Matsson, ekonomichef §§ 222-224 
Tobias Mårtensson, förvaltningschef Barn och utbildningsförvaltningen § 236 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 217 
 
Verksamhetsinformation 
 
Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar 

• Samhällsbyggnadsnämnden 
• Miljö- och byggnämnden 
• Tillgänglighetsrådet 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 218 
 
Rapport SÄBO 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 219 Dnr KS2019/0400 
 
Avtal Säterbostäder 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta förslag till avtal om  
förvaltningsentreprenad mellan Säters kommun och Säterbostäder AB. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun och kommunens bostadsbolag samverkar vad gäller skötsel, under-
håll och byggnation av de kommunala fastigheterna. Samverkan syftar till att effektivt 
kunna utnyttja de samlade kommunala resurserna så kostnadseffektivt som möjligt. 
Förhållandet mellan parterna regleras genom upprättat avtal.  
 
För att fortsätta utveckla samverkan och för att skapa en bättre grund för en bra för-
valtning av våra fastigheter har parterna tillsammans arbetat fram ett förslag till nytt 
avtal. 
 
Inom förvaltningen utförs vissa tjänster i egen regi av Säterbostäder men en bety-
dande del av förvaltningen utförs i nästa led av upphandlade ramavtalsleverantörer 
där Säterbostäder är samordnande part.  
 
Bilaga 
Förslag till avtal mellan Säters kommun & Säterbostäder 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 220 Dnr KS2019/0144 
 
Ombud för beställaren Säters kommun för projektet nytt Säbo 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att för projektet genomförande av nytt Säbo, som ombud 
enligt Allmänna bestämmelser ABT 06 för Säters kommun utse förvaltningschef för 
samhällsbyggnadsförvaltningen Andreas Mossberg.  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning:  
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-18, § 173, om projektorganisation för genom-
förandet av nytt särskilt boende. I beslutet utsågs Säters kommuns firmatecknare som 
ombud för beställaren Säters kommun. För att förenkla projekthanteringen föreslår 
styrgruppen att kommunstyrelsen utser förvaltningschef för samhällsbyggnadsför-
valtningen Andreas Mossberg som ombud för beställaren Säters kommun.  
 
Ombudet har behörighet att med bindande verkan företräda sin huvudman i frågor 
som rör entreprenaden samt träffa ekonomiska och andra uppgörelser. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 221 Dnr:KS2019/0415 
 
Strategisk mark 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föredragandes förslag och intern värdering.  
 
Bakgrund & ärendebeskrivning 
Ärendet berör strategisk mark/Stora Skedvi Prästgård till försäljning i anslutning till 
kommunens mark i Kyrkbyn, Stora Skedvi. 
KSau 2019-09-24 gav i uppdrag att lägga bud kopplat till framtaget värdeutlåtande.  
 
Ärendet av strategisk markköp föredras på sammanträdet. 
 
Värderingen är gjord genom BmWin av Mellanskog utifrån skogsbruksplan. 
 
Bilaga 
Presentation mark till försäljning 
Värdeutlåtande Mellanskog 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 222 Dnr KS2019/0412 
 
Delårsrapport 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige för 
fastställande.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Lagen om kommunal redovisning kap.13, ska kommuner minst en gång under 
räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport. Delårsrapporten skall 
innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och 
resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Delårsrapporten avser i Säters kom-
mun perioden januari till augusti. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 223 Dnr KS2019/0413 
 
Allokering pensionsförvaltning per 2019-08-31 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 
 

 
 
 
 

  

Placering Marknadsvärde Andel Nominellt belopp
Likvidkonto Swedbank 8 638 214 5,73% 8 638 214
Boliden MVR 200409 nr 1 2 015 660 1,34% 2 000 000
Svenska staten nr 1053 19 977 120 13,24% 12 000 000
Svenska staten nr 1054 21 234 780 14,08% 19 000 000
Svenska staten nr 1056 52 582 400 34,86% 40 000 000
Svenska staten nr 1057 14 231 360 9,43% 13 000 000
Svenska staten nr 1058 16 561 160 10,98% 14 000 000
Svenska staten nr 1059 15 595 160 10,34% 14 000 000
Summa 150 835 854 100,00% 122 638 214

Placering  per emittent Marknadsvärde Andel Nominellt belopp
Likvidkonto Swedbank 8 638 214 5,73% 8 638 214
Svenska Staten 140 181 980 92,94% 112 000 000
Boliden 2 015 660 1,34% 2 000 000

150 835 854 100,00% 122 638 214

Exkl likvidkonto 142 197 640
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 224 Dnr KS2019/0379 
 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 för hjälpmedelsnämnden 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna  
verksamhetsberättelse och bokslut 2018 för hjälpmedelsnämnden. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 för hjälpmedelsnämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för hjälpmedelsnämnden 2018. Utfallet för verk-
samheten uppgick till ett underskott på -0,2 mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för hjälpmedelsnämnden. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 225 Dnr KS2019/0125 
 
Yttrande Granskning avseende kommunens styrning och kontroll av 
näringslivsarbete. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med föreslagen revidering anta nedanstående yttrande 
som sitt eget. 
 
__________ 
 
Revisorerna i Säters kommun har genomfört en granskning avseende kommunens 
styrning och kontroll av näringslivsarbetet. Syftet har varit att bedöma om kommun-
styrelsen styrning och uppföljning av näringslivsarbete är ändamålsenligt.  
 
Kommunstyrelsen har tagit del av KPMG:s granskningsrapport i ärendet samt de re-
kommendationen revisonen ger kommunstyrelsen utifrån den slutsats som dras;  

• Verkställa framtagandet av en näringslivsplan. 
• Säkerställa att de strategiska målen som gäller från 2020 följer beslutad mål-

kedja för att kunna följas upp på ett tillräckligt sätt. 
• Säkerställa att budget för näringslivsarbetet samspelar med ambitionsnivån 

för näringslivsarbetet och det strategiska målet. 
• Säkerställa att de aktiviteter som genomförs i näringslivsarbetet är efterfrå-

gade av företagen samt leder till ett förbättrat företagsklimat. 
 
Yttrande 
 
Verkställa framtagandet av en näringslivsplan. 
Näringslivsplanen håller på att färdigställas för att lyftas till beslut. 
 
Säkerställa att de strategiska målen som gäller från 2020 följer beslutad mål-
kedja för att kunna följas upp på ett tillräckligt sätt. 
Det pågår ett arbete att implementera ett stödsystem (Hypergene) för att på ett enkelt 
och tydligt sätt löpande följa upp insatser och aktiviteter. Det förbättrar möjligheten 
att ändra planeringen om inte önskad effekt uppnås och på så vis kan vi bättre säker-
ställa måluppfyllelsen. 
 
Säkerställa att budget för näringslivsarbetet samspelar med ambitionsnivån 
för näringslivsarbetet och det strategiska målet. 
Hur mycket medel som kan prioriteras för kommunens näringslivsarbete är en del av 
det årliga budgetarbetet. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 225 forts 
 
En faktor som här måste tas i beaktande är att eftersom näringslivsarbetet till stor del 
bygger på vår förmåga att samverkan med andra, exempelvis genom utvecklingsbola-
get Falun Borlänge-regionen, Visit Dalarna och Almi så krävs långsiktig planerings-
horisont och insikten att vi inte helt råder över ambitionsnivån. 
 
Säkerställa att de aktiviteter som genomförs i näringslivsarbetet är efterfrå-
gade av företagen samt leder till ett förbättrat företagsklimat. 
Bättre dialog mellan kommun och företag är den åtgärd som de företagare som sva-
rat på Svenskt näringslivs enkätundersökning 2019 prioriterar högst. Näst viktigast, 
enligt samma undersökning, rankar företagen i Säters kommun bättre förståelse hos 
tjänstemän och politiker. Utifrån den kunskapen samt att det krävs uthållighet är akti-
viteter som ger förutsättningar för bättre dialog och förståelse prioriterade under de 
närmaste åren.  
 
Säters kommuns näringslivsarbete bygger på samverkan såväl med regionala som lo-
kala aktörer samt enskilda företagare. Det skapar förutsättningar att erbjuda efterfrå-
gade aktiviteter som på olika sätt bidrar till det enskilda företagets utveckling, men 
även branschen och företagsklimatet i stort.  
 
Att aktiviteter som genomförs får önskad effekt är en del måluppfyllelsen som plane-
ras följas upp enligt ovan. Det är värt att poängtera att företagsklimat är summan av 
de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. 
Kommunen är en viktig aktör som aktivt måste arbeta för att förbättra de delar man 
inom sitt uppdrag har rådighet över. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 226  Dnr KS2019/0124 
 
KPMG revisionsrapport avseende ledning och styrning av arbetsgi-
varfrågor 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar anta yttrandet som sitt eget. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna I Säters kommun har genomfört en granskning med syfte att granska om 
kommunen har ändamålsenliga rutiner gällande styrning och ledning av  
arbetsgivarfrågor. 
Bedömningen är att kommunen till stor del har ändamålsenliga rutiner gällande  
styrning och ledning av arbetsgivarfrågor. 
 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har tagit del av KPMG:s granskningsrapport avseende leding och 
styrning av arbetsgivarfrågor 
KPMG redovisar fyra områden där kommunen rekommenderas att 

- Överväga att ta fram strategiska mål inom personalområdet 
- Kontroller av efterlevnad av styrdokument bör ske löpande inom den årliga 

internkontrollplanen och inte bara vid misstanke om bristande efterlevnad 
- Säkerställa att det införs rutiner för att säkerställa att samtliga delegationsbe-

slut inom personalområdet återrapporteras 
- Överväga ytterligare åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron 

 
Personalutskottet ser över behovet att ta fram mål inom personalområdet. 
Översyn av internkontrollplan sker kontinuerligt och då ska aspekten kring efterlev-
nad av styrdokument ingå. 
Nämndsekreterarna har fått i uppdrag att se över rutiner för återrapportering av dele-
gationsbeslut inom personalområdet och de arbetar med frågan. 
Det pågår flera olika åtgärder att sänks sjuktal och under perioden 2019-01-01 – 
2019-06-30 är sjuktalen för tillsvidareanställda 7,53% mot samma period föregående 
år 8,23%. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 227   Dnr  
 
Löner/personalsystem 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
1. teckna tilläggsavtal med Visma Enterprise AB för byte av lönesystem. 
2. påbörja ett 12-månaders införandeprojekt med start hösten 2019 och med  

planerat införandedatum hösten 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt bifogade handlingar 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-10-01 15  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 228   Dnr KS2019/0372 
 
Ansökan om medel till förstudie, Säters golfklubb 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Bevilja Säters golfklubb medel för faktiska kostnader dock högst 60 000 kr 
för en förstudie till en mångfunktionell anläggning där lokaler tillskapas för 
Boule och andra fritidsaktiviteter/fritidsverksamheter.  

2. Samråd och avstämning ska ske kontinuerligt med kommunens fritidsenhet.  
En projektplan med kostnadskalkyl ska presenteras innan förstudien  
påbörjas. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Golfklubben ansöker om 100 000 kr till en förstudie för att påbörja arbetet med att  
utveckla golfbaneområdet och området intill golfbanan. Avsikten är att hela  
anläggningen ska utvecklas till en mångfunktionell anläggning. Bidraget kommer att 
användas för att påbörja projektet samt för att anlita externa konsulter. 
 
Med "multifunktionell" menar golfklubben att de vill utveckla en rad tjänster som 
samhället efterfrågar till exempel biologisk mångfald, bevara natur- och kulturvär-
den, göra dem tillgängliga för allmänheten samt skapa områden för rekreation och 
friluftsliv för fler än golfspelare. 
 
I förstudien vill golfklubben utveckla samarbetet med övriga intressenter, bland  
annat genom att kartlägga och söka medel för att finansiera delar av genomförandet.  
Ansökningar för att finansiera projektet kan exempelvis komma att göras hos  
Riksidrottsförbundet och Allmänna Arvsfonden. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 229 Dnr KS2019/0381 
 
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 kraftfullt arbete mot 
klimatförändringen. 

Dnr KS2019/0249 

Motionen är inlämnad av miljöpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-
06-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-27 remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
 
Motion om SÄBO i privat regi  KS2019/0289 
Motionen är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-
06-13. Kommunstyrelsens ar-betsutskott beslutade 2019-08-27 remittera motionen 
till socialnämnden för yttrande. 
 
Motion om valfrihet för äldre inom 
hemtjänsten  

KS2019/0294 

Motionen är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-
06-13. Kommunstyrelsens ar-betsutskott beslutade 2019-08-27 remittera motionen 
till socialnämnden för yttrande. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 230 Dnr KS201970382 
 
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. Samhällsbyggnadsnämnden och fritidsutskottet bereder medborgar-
förslaget- 
 
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 att bygga in en 
klocka och termometer i den digi-
tala reklampelaren efter Rv 70 

DnrKS2019/0019 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-16. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrel-
sen för beslut. Näringslivsenheten bereder förslaget. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 231 Dnr KS2019/ 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 2 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 2 
2019. 
 
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rap-
port över ej verkställda beslut för kvartal 2 2019. Förvaltningen har även rapporterat 
de beslut som verkställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda. 
 
Ej verkställda beslut 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO. Det gäl-
ler beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL. 
 
Verkställda beslut 
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande 
beslut som enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt.  
 
Rapport till revisorer och kommunfullmäktige 
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om 
ej verkställda/verkställda beslut. 
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Ks § 232 Dnr KS2019/0374 
 
Förslag till reglemente för valnämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde med kommunstyrelsen. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Förslag till reglemente för valnämnden har upprättats. 
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Ks § 233 
 
Rapporter från externa möte 
 
Kommunstyrelsens ordförande rapporterar från externa möten, Räddningstjänst 
Dala Mitt. 
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Ks § 234 
 
Redovisning av delegationsärenden 
 

KS2019/0352 Skriftlig varning i enlighet med AB 17 § 11, mom. 1 och 3. 
 
KS2019/0359 Tilldelningsbeslut direktupphandling konferens 28-29 november. 
 
KS2019/0402 Återbesättningsprövning av tjänst sjuksköterska 68% 

 
KS2019/0087 Beslut om bisysslor 2019-01-01—2019-08-31 
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Ks § 235 
 
Delgivningar 
 

KS2019/0153 Föranmälan av inspektion Arbetsmiljöverket inspekterar kemiska arbetsmiljörisker, 
gatuförrådet, Nortullvägen 13. 

 
KS2019/0306 Leveransgodkännande, Telenor 
 
KS2019/0329 Beslut från JO: Det som framkommit ger inte tillräcklig anledning till någon ytterli-

gare åtgärd eller uttalande. 
 
Protokoll från sammanträde med 

• Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt, 2019-08-28 
• Hjälpmedelsnämnden, 2019-01-30 
• Intresseföreningen Dalabanan, 2019-06-05 
• Fritidsutskottet, 2019-08-27 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27 

 
Protokollsutdrag från: 

• Socialnämnden, 2019-09-12, § 86, Budgetuppföljning till och med 31 augusti 
• Kulturnämnden, 2019-09-12,§ 93 informationsärende, hantering av årets 

kulurpris och ungdomskulturstipendier 
 
Kopia av polisanmälan gällande skadegörelse vid Kulturskolan, 2019-09-06 
 
Tillfälle till yttrande över byggsanktionsavgift. 
 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-10-01 23  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 236 
 
Studiebesök 
 
Studiebesök två förskolor 
 
13.30 Slättaskogens förskola 
15.15 Torsångs förskola 
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