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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15 – 12:00 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans Johansson (C), ordförande 
Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande 
Annika Karlsson, (S) 
Karin Frejd (C) 
Hassan Jafari (S), ersättare för Mats Nilsson (S) 

Övriga deltagare Camilla Andersson, nämndsekreterare 
Malin Karhu Birgersson, förvaltningschef 
Kjell Berqvist, näringslivsutvecklare § 127 
Emil Lindgren, medborgare § 127 
Nima Khaledian, fritidssamordnare § 128-129 
Kerstin Bäck, Folkets hus § 128 
Mikael Spjut, biträdande Samhällsbyggnadsförvaltningschef §§ 130-133, 142 
Cecilia Romlin, trafiksamordnare § 130 
Per-Olov Grundström, fastighetschef §§ 132-133 
Joanna Karabay, enhetschef E-arkiv §§ 140-141 
Per Boholm, arkivarie §§ 140-141 
Marie Palm, kommunikationschef §§ 140-141 
Roland Appelgren, konsult §§ 142 
Anna Nygren, tillförordnad Samhällsbyggnadsförvaltningschef § 142 
Torbjörn Matsson, ekonomichef §§ 142-144 
 
 Utses att justera Caroline Willfox 

Justeringens  
plats och tid 

Rådhuset 2019-04-16 klockan 13:00 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 127-144 
 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Hans Johansson  

 Justerande   
 Caroline Willfox  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
 2019-04-16 
Datum för  
anslags uppsättande 2019-04-17 

Datum för  
anslags nedtagande 2019-05-09  

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

Underskrift   
 Camilla Andersson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 127 
 
Information Bike arena 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 128 Dnr KS2018/0080 
 
Redovisning av Möjligheternas mötesplats – Folkets Hus Säter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gratulerar Folkets Hus till ett väl genomfört projekt och 
godkänner redovisningen. 
 
Ärendebeskrivning 
I efterdyningarna av det stora flyktingmottagandet 2015 engagerade sig Folkets Hus i de 
unga nyanlända säterborna. 2018 sökte föreningen ett särskilt bidrag om 97 000 kronor för 
att genomföra ett större projekt, Möjligheternas mötesplats, vilket beviljades 2018-04-05. 
Projektet omfattade 18 deltagare som gjorde allt från studieresor och föreläsningar till att lära 
sig allt praktiskt arbete kring olika event. Två av deltagarna fick genom projektet timanställ-
ningar.  
 
Ekonomiska konsekvenser  
De frivilliga insatser som Folkets Hus-föreningens anställda och medlemmar gjorde i pro-
jektet uppgår till 1175 timmar á 200 kronor, alltså 235 000 kronor.  
 
Bilagor:  
Ansökan och redovisningen 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 129 Dnr KS2017/0345 
 
Uppföljning inkluderande föreningsbidrag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen. 
 
Ärendebeskrivning 
24/10, 2017, KSAU beslutar att avsätta 200 000 kronor som särskilt föreningsbidrag för in-
kluderande verksamhet och uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram riktlinjer för 
bidragen. Dnr KS2017/0345.  
 
23/1, 2018 godtar KS föreslagna riktlinjer. Dnr KS2017/0345. 
 
12/2, 2018, publiceras utlysningen på kommunens hemsida och informationen sprids även 
per mail till föreningarna i Säters kommun. Fem föreningar söker bidrag.  
 
22/5, 2018, beslutar kommunstyrelsen att fyra föreningar ska få del av bidraget; Röda Kor-
set, Rädda Barnen, Säters IF volleybollklubb och Säters IF fotbollsklubb. 140 100 kronor 
delas ut. Kommunstyrelsen beslutar därför att återstående medel ska utlysas särskilt inklude-
ring av människor med funktionsvariationer. Dnr KS2018/0177 Inga föreningar söker det 
sistnämnda bidraget.  
 
Uppföljning 
Röda Korset hann inte igång till hösten men planerar att genomföra projektet nu i vår. De 
håller fast vid ambitionen om ett samarbete med Turistbyrån om cykeluthyrning till rimligt 
pris för turister, och söker samarbete med kommunen kring förvaringen av cyklar, för att 
minimera stöldrisken. Röda Korset har goda kontakter med målgruppen i och med att så 
många regelbundet besöker Kupan. De har inte angett särskilt fokus på kvinnor men hoppas 
ändå att många kvinnor kommer att vara intresserade.  
 
Rädda Barnen har framför allt hittat framgångar bland nyanlända kvinnor och flickor som 
har fått möjlighet att göra saker ihop. Framför allt simningen har varit uppskattat. Rädda Bar-
nen har medel kvar och planerar att fortsätta verksamheten under 2019. Den stora utma-
ningen för Rädda Barnen har varit att hitta de ideella krafterna.  
 
Volleybollen och fotbollen har fått nya medlemmar och spelare. Under en tid hade volleybol-
len dessutom spelare från Falun som sökte sig till Säter för att det fanns ett lag med nysvens-
kar här. För volleybollen innebar bidraget bland annat att de kunde klä sina nysvenska spe-
lare i enhetliga träningskläder. Fotbollen har genomfört träningar som avslutades med en stor 
avslutningsmatch som samlade 29 spelare.  
 
Utmaningarna för fotbollen och volleybollen har dels varit att hitta tränare, men för volley-
bollens del innebar rekryteringen av nysvenska ungdomar, mestadels män, att flickorna drog 
sig tillbaka. Nu satsar man på att låta tjejerna köra för sig, medan ungdomarna ibland tränar 
mot damlaget.  
 
Samtliga föreningar uttrycker sin uppskattning för kommunens satsning.  
 
Nästa uppföljning sker i juni. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 130 Dnr KS2019/0154 
 
Felparkeringsavgifter inom Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen föreslå kom-
munfullmäktige besluta fastställa förslag till felparkeringsavgifter fr o m 2019-07-31. 
 
Ärendebeskrivning: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2019-03-06 lommunfullmäktige besluta om fel-
parkeringsavgifter. 
 
Kommunerna har rätt att ta ut felparkeringsavgifter för parkeringsförseelser i Trafik-
förordningen eller beslutade genom lokal trafikföreskrift. Säters kommun har tidigare 
beslutat om avgifter på nivåerna 400 respektive 600 kr. 
 
I det tidigare beslutet saknades felparkeringsavgifter för vissa förseelser och detta 
ärende syftar till att komplettera listan. Inga andra förändringar har gjorts. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 131 Dnr KS2019/0074 
 
Redovisning av partistöd 2018 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige besluta godkänna redovisningen. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska par-
tier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Stödet ges 
till de partier som finns representerade i fullmäktige, och kommunen kan genom be-
slut besluta att mandat som inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska 
beaktas vid utbetalning av stöd.  
 
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges Kom-
munallagen 2 kap. § 9. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och 
ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Full-
mäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och 
granskningsrapport.  
 
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per 
varje mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige. Mandatstöd utgår end-
ast för de mandat som är besatta. Partistöd utgår under 3 månader efter det att repre-
sentationen upphört.  
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. 
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.  
 
Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för år 2018 och be-
dömningen är att redovisningarna följer kommunallagens intentioner varför det före-
slås att kommunfullmäktige godkänner redovisningarna  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2018 
• Redovisnings av partistöd 2018 Socialdemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2018, Centerpartiet 
• Redovisning av partistöd 2018, Moderaterna 
• Redovisning av partistöd 2018, Kristdemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2018, Liberalerna 
• Redovisning av partistöd 2018 Sverigedemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2018 Vänsterpartiet 
• Redovisning av partistöd 2018 Miljöpartiet 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 132 Dnr 2015-000104 
 
Avtal Fasta paviljongen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och lägger den till  
handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Information om avtal Fasta paviljongen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 133 Dnr KS2019/0086 
 
Strategiskt fastighetsköp 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och lägger den till  
handlingarna. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 134 Dnr KS2019/0194 
 
Komplettering till Instruktion för Kommundirektör 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta anta komplette-
rad instruktion för kommundirektören. 
 
Ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av att den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 ja-
nuari 2018 fastställde kommunstyrelsen 2018-01-23 en instruktion för hur kommun-
direktören ska leda förvaltningen under styrelsen.  
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) har tecknat en överenskommelse om kommunernas arbete med 
krisberedskap för perioden 2019-2022. Det är en justering av ett tidigare avtal mellan 
SKL och MSB som gällde 2014-2018. En av förändringarna 
jämfört med den tidigare överenskommelsen är att kommundirektörens roll i den 
kommunala krisberedskapen lyfts fram. Kommundirektörens instruktion komplette-
ras därför med även denna roll. 
 
Ansvarsområden 
Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman även vid kris eller svår på-
frestning och ansvarsprincipen är grunden för kommundirektörens agerande. Det 
innebär att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har 
motsvarande ansvar vid störningar i samhället. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 135 Dnr KS2019/0162 
 
Utökat uppdrag om tillståndsprövning och tillsyn av tobak samt ju-
stering av reglemente och samarbetsavtal utifrån ny tobakslag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till miljö- och byggchefen bereda 
ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 maj. 
 
Ärendebeskrivning: 
Den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel föreslår 
2019-03-09 samtliga kommuner som ingår i den gemensamma nämnden om ett utö-
kat uppdrag för tillståndsprövning och tillsyn av tobak samt justering av reglemente 
och samarbetsavtal.  
 
Den 12 december 2018 sade riksdagen ja till regeringens förslag om nya regler som 
rör tobak. Det innebär att Sverige får en ny lagstiftning, Lag om tobak och liknande 
produkter (LTLP) som träder i kraft 1 juli 2019. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 136 Dnr KS2019/0133 
 
Medborgarförslag om att bygga in en klocka och termometer i den di-
gitala reklampelaren efter RV 70 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarförslaget till kommun-
styrelseförvaltningen för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kanslienheten senast 
2019-08-31. 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att bygga in en klocka och termometer i den digitala re-
klampelaren som finns mellan RV70 och järnvägen lämnas in till kommunfullmäkti-
ges sammanträde 2019-03-21 av Lars Hjorth, Stora Skedvi 
 
Medborgarens förslag 
”Jag önskar att ni utreder om det går att bygga in ev lägga till en klocka och termo-
meter i den digitala reklampelaren som finns mellan RV 70 och järnvägen. (Synligt 
från båda håll). Något som saknas nu när JAHA släckt ner sin skylt.” 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 137 Dnr KS2019/0099 
 
Medborgarförslag om en GC-led centrum-Säters järnvägsstation-Sä-
terdalens nedfartsområde 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarförslaget till samhälls-
byggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kanslienheten senast 
2019-08-31. 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om GC-led centrum-Säters järnvägsstation-Säterdalens ned-
fartsområde lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-21 av Stig 
Eklöf, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Att få tillstånd en gång – och cykelled (gc-led) mellan centralortens centrum-Säters 
järnvägsstation-Säterdalens nerfartsområde” 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 138 
 
Inbjudan till kurser och konferenser 
 
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser tiden 2019-03-12—2019-04-11  
 

• Inbjudan till utbildning för politiker, Dricksvatten och avlopp, den 31 oktober i Bor-
länge. 

 
• Inbjudan till kommunal kravhantering, den 13 juni i Östersund. 

 
• Inbjudan till en serie webbinarium om ett öppet samtal i demokratins namn – två 

perspektiv möts, den 10 april. 
 

• Inbjudan till konferens den 15-16 maj integration där hjärtat får vara med. 
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Au § 139 
 
 
Information från kurser och konferenser 
 
Information från föreläsningen den 9 april:  
Upphandling som strategi för hållbar tillväxt 
Coompanion Dalarna  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 140 Dnr KS2018/0400 
 
Revidering av arkivreglemente för Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige 

1. Anta förslag till arkivreglemente för Säters kommun 
2. Därmed upphäva nu gällande arkivreglemente för Säters kommun antaget av 

kommunfullmäktige 1997-11-27 §50. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningen förordar att ovan nämnda förslag till beslut antas av 
kommunfullmäktige. Inga övriga beslutsalternativ föreligger. 
 
Bakgrund samt ärendebeskrivning 
Nu gällande arkivreglemente för Säters kommun är från 1997 och anses av kommun-
styrelseförvaltningen vara i behov av revidering. Särskilt har beaktats att revideringen 
skall underlätta styrningen av digital informationshantering. Övriga förändringar av 
vikt är att den tidigare benämningen dokumenthanteringsplan har ersatts av den mer 
övergripande benämningen informationshanteringsplan, en modell för redovisning 
av information har lagts till samt att tillsynen av arkivvården har fått ett eget kapitel 
där tillsynsarbetet mer ingående specificeras. Förslaget har varit ute på remiss hos 
samtliga nämnder där ingen synpunkt inkom. 
 
Delges 
Beslutet delges dem förslaget till arkivreglementet är avsett att gälla vilka omnämns i 
punkt 1.1 i förslaget. 
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Au § 141 Dnr KS2019/0179 
 
Logotype E-arkivcentrum 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag 
att ta fram förslag på logotype för E-arkivcentrum Dalarna. 
 
Bakgrund 
E-arkivcentrum Dalarna bildades efter ett länsgemensamt projekt som syftade till att 
hitta en samarbetsform mellan dalakommunerna kring e-arkiv. Detta resulterade i att 
Säters kommun fick i uppdrag att vara värdkommun för en gemensam stödfunktion 
som möjliggör digitalt långtidsbevarande.   
 
Enheten E-arkivcentrum Dalarna ingår i Säters kommun, men har uppdrag från alla 
Dalakommuner. Därför använder enheten sig av de resurser som finns inom Säters 
kommun, i form av till exempel personalprocesser, ekonomiprocesser, lokaler med 
mera. Detta innebär också att enheten har att använda sig av de kommunikativa pro-
cesser som finns inom Säters kommun, inklusive den grafiska profilen. 
 
Eftersom E-arkivcentrum har behov av att ha stor legitimitet bland de kommuner 
som ingår i samverkan finns det ett behov av att på något sätt grafiskt utmärka in-
formation som kommer från E-arkivcentrum Dalarna. Kommunerna behöver ha en 
känsla av att E-arkivcentrum är något som är ”deras”. 
 
Eftersom denna känsla av ägandeskap endast berörs internt i organisationen, samt i 
kontakter inom professionella arkivsammanhang, krävs dock endast en mindre gra-
fisk anpassning till Säters kommuns nuvarande grafiska profil. 
 
En logotype för E-arkivcentrum Dalarna, som färg- och formmässigt fungerar väl 
ihop med nuvarande grafisk profil skulle vara tillräckligt för att ge enheten det som 
krävs för att lyfta fram samverkansformen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 142 Dnr KS2019/0144 
 
Genomförande nytt särskilt boende för äldre i Säter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfull-
mäktige besluta:  

1. Utse Kommunstyrelsen som projektägare för byggnation av särskilt boende i Säter 
2. Utifrån beslutad Programhandling, ge Kommunstyrelsen startbesked för upphand-

ling och projektering till färdiga bygghandlingar 
3. Finansiera investeringsmedel för upphandling och projektering till färdiga bygghand-

lingar genom upplåning upp till 25 miljoner kronor i enlighet med de ekonomiska 
riktlinjerna 

4. Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om projektorganisation inklusive ansvar, 
roller och entreprenadform samt tillsätta styrgrupp för projektet  

5. Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda projektets totala kostnad inklusive upp-
handling och projektering till färdiga bygghandlingar inför igångsättningsbeslut för 
byggnation i Kommunfullmäktige 

6. Kommunfullmäktiges startbesked gäller under förutsättning att detaljplan för Präst-
gärdet vinner laga kraft 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I november 2018 beslutade Kommunfullmäktige att godkänna framtagen programhandling 
för nytt särskilt boende i Säter. I samband med detta så gavs uppdrag att arbeta fram förfråg-
ningsunderlag samt utreda finansieringsalternativ av särskilt boende om 70 platser.  
 
I linje med givna uppdrag samt att projektet övergår från planeringsfas till genomförande-
fas/projektering så behöver beslut om igångsättning av upphandling och projektering till fär-
diga bygghandlingar.  
 
Investeringsmedel för upphandling och projektering till färdiga bygghandlingar kan vid ett 
eventuellt beslut om att en extern part bygger och äger ett nytt särskilt boende för äldre i Sä-
ter, säljas till den externa parten och ingår då i den förhandlade hyreskostnaden. 
 
Bifogat till ärendet finns även beskrivning över förslag till roller och ansvar avseende genom-
förande 
 
Bilaga 
Tidigare beslut 
Beskrivning process 
Utkast ansvar & roller 
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Au § 143 
 
Budgetuppföljning per 31 mars 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och lägger den till  
handlingarna. 
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Au § 144 
 
Budgetuppföljning 31 mars 2019 kommunstyrelsens förvaltning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och lägger den till  
handlingarna. 
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