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Au § 73 

Krisövning 
 
En krisövning genomförs under ledning av övningsledare Henry Suraka.  
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Au § 74 Diarienummer KS2018/0044 

Förändrad förvaltningsorganisation 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen  besluta: 

1. Förvaltningarna Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Samhällsbygg-
nadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen byter namn till sektorer: Barn och ut-
bildningssektorn, Sociala sektorn, Samhällsbyggnadssektorn och Kommunstyrelses sektorn.  

2. Nuvarande befattningarna förvaltningschef för dessa sektorer blir då sektorchef.  
3. Kulturförvaltningen ändras till kulturenheten under kommunstyrelsesektorn 
4. Kulturchefen organisatorisk läggs under kommunstyrelsesektorns sektorchef 

 
Innan förändringen träder ikraft skall förhandling ske med de fackliga organisationerna. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
I Kommunallagens ändring 2018-01-01 tydliggjordes rollen för kommundirektören samt hur orga-
nisationen under kommundirektören ska organiseras samt hur kommunens verksamhet under kom-
mundirektören ska organiseras. 
 
I organisationsförändring som träde ikraft 2013-01-01 beslutades att kommunstyrelsen ska vara an-
ställande myndighet och kommundirektör kommunens högsta tjänsteperson. Detta innebär att i 
princip utgår ledning och fördelning av arbete från kommundirektör. 
 
Kommunallagens 7 kap. beskriver hur direktören ska ha den ledande ställning bland personalen och 
vara chef för den förvaltning som finns under kommunstyrelsen. I organisationen som trädde ikraft 
2013-01-01 är kommunen en förvaltning och kommunstyrelsen anställande myndighet. 
 
Detta innebär att den nuvarande förvaltningsorganisationen behöver förändras för att förtydliga or-
ganisationen. 
 
Förslag till förändring 
Förslaget innebär att förvaltningarna barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, sam-
hällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen byter namn till sektorer: barn och 
utbildningssektorn, sociala sektorn samhällsbyggnadssektorn och kommunstyrelses sektorn. De nu-
varande befattningarna förvaltningschef för dessa sektorer blir då sektorchef.  
 
Kulturförvaltningen är en liten förvaltning som har samma administrativa ansvar som de övriga för-
valtningarna i denna förändring blir kulturförvaltningen kulturenheten med en kulturchef som kom-
mer att ingå i kommunstyrelsesektorns ledningsgrupp och organisatorisk ligga under kommunsty-
relsesektorns sektorchef. 
 
Förändringen påverkar inte den politiska organisationen. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande 
Förslag till organisation 
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Au § 75 Diarienummer: KS2019/0396 

Driftsbidrag för Föreningen Säters Folkets Hus 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
godkänna förslag till driftsbidrag mellan Säters kommun och föreningen Folkets Hus u p a. för peri-
oden 2020-07-01 tom 2023-12-31. Uppdraget för de av kommunfullmäktige adjungerade represen-
tanterna till styrelsen upphör. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
2019-12-03 bildades en politisk arbetsgrupp med representanter från kulturnämnden och kommun-
styrelsens presidium. Arbetsgruppens uppgift var att ta fram ett nytt förslag till förbindelse mellan 
föreningen Säters Folkets Hus 
u p a och Säters kommun. 
 
Nuvarande avtal med Folkets Hus har sagts upp fr o m 2021-01-01. I stället för avtal har Säters 
kommun kommit fram till att kommunen i fortsättningen ger föreningen ett bidrag för den verk-
samhet föreningen presenterar i sin verksamhetsplan.  
 
Ett förslag till driftsbidrag för perioden 2020-07-01—2023-12-31 har upprättats mellan föreningen 
Säters Folkets Hus och Säters kommun.  
 
Driftsbidraget gäller för 3 år och 6 månader under föreutsättning att föreningen bidrar till det som 
de upptagit i sin verksamhetsplan för respektive år.  
 
Vid sidan av bidraget kan särskilda förbindelser träffas mellan nämnder och förvaltningar i kommu-
nen och föreningen för särskilda åtaganden eller arrangemang utifrån kommunens uthyrningspolicy. 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Underlag driftsbidrag 
Hyreskontrakt 
Verksamhetsplan 

Folkets Hus 
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Au § 76 Diarienummer KS2020/0498 

Svar på motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommission 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
avslå motionen. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Barn-.och utbildningsnämnden har 2020-04-20 yttrat sig över motion att skolan i Säters kommun 
behöver en haverikommission. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås. 
 
En motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommission lämnades in till kommun-
fullmäktiges sammanträde 2019-11-28 av nya moderaterna, kristdemokraterna och liberalerna. Mot-
ionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att en extern 
utredning tillsätts för att utreda vad resultaten i skolan beror på.  
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
”En intern utredare studerar de faktorer som har varit avgörande för den låga ranking Säters kom-
mun har fått av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och i ungdomsenkäten LUPP. 
Utredningen visar hur fackförbunden viktar värdena olika. Resultatet visar bl a att den ekonomiska 
redovisningen spelar stor roll i utslagen.  
 
Säters kommun har valt att budgetera flera kostnader centralt vilket minskar budgetarna på de olika 
enheterna. Exempelvis är IT-kostnader och elevhälsan budgeterade på en central nivå. När SCB 
(statistiska centralbyrån) och Skolverket ber enheterna redovisa exempelvis ”undervisningskostna-
der” så har Säters kommun därför en lägre kostnad per elev än genomsnittet. Utredningen bekräftar 
att lönestrukturen för lärare i kommunen är relativt plan. 
 
Utredningen redovisar fler exempel som förklarar de värden som LR och Lärarförbundets statistik 
visar. Statistiken bygger på uppgifter från 2018. Mycket har förändrats och utvecklats inom Säters 
barn- och utbildningsområde sedan dess. Den interna utredningen ska ligga till grund för fortsatt 
arbete framåt och vara ett arbetsmaterial för internt bruk.” 
 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande 
Motion om att skolan behöver en haverikom-
mission 
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 
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Au § 77 Diarienummer KS2020/0498 

Svar på medborgarförslag om arbetstillfällen/näringslivsutveckling i Stora 
Skedvi  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
avslå medborgarförslaget 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om arbetstillfällen/näringslivsutveckling har lämnats in till kommunfullmäkti-
ges sammanträde 2020-04-23 av Per-Åke Roslund och Bo Söderlund. 
 
Medborgarens förslag 
”Att Säterbostäder avvaktar en tid med ombyggnaden av den del av Sockenstugan som har pot-
ential att bli den kompletta och moderna kontorsmiljön som Hushållningssällskapet behöver. Hus-
hållningssällskapet förhyr idag 2 kontorsplatser i Sockenkontoret som anses vara en god lösning i 
nuläget, men saknar expansionsmöjligheter. Sannolikheten är att företaget vill utöka närvaron i reg-
ionen vilket kan innebära flera anställdas behov av kontorsplatser, målet är att ha 5 anställda inom 3 
år. Hushållningssällskapet behöver, vilket är sessionssalen med intilliggande rum på en yta av ca. 
300 kvm.  
 
Yttrande 
Säterbostäders målsättning och uppdrag är att främja bostadsförsörjningen i Säters kommun, ge-
nom att skapa, utveckla och bibehålla ett trivsamt och attraktivt boende. Verksamheten ska bedri-
vas enligt affärsmässiga principer vilket innebär att Bolaget alltid ska utgå från vad som är långsik-
tigt bäst för Bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig 
seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för 
denna sektor. Bolaget ska verka för att Säters kommun uppfattas som attraktiv att bo i genom att 
medverka till att det finns bra och prisvärda hyresbostäder i hela kommunen. För att trygga bo-
stadsförsörjningen i kommunen ska Bolaget vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden genom ny-, 
om- och tillbyggnader samt förvärv och försäljning av fastigheter. 
 
Säterbostäder förvärvade Sockenstugan i Stora Skedvi 2019 och överlåtelsen skedde 2019-04-01 
med avsikt att tillskapa 14 nya lägenheter på orten. Under året har bolaget projekterat och förberett 
för ombyggnationer som planeras komma att starta under juni 2020. Projektering och planering har 
innefattat inventering av behov av bostäder på orten, lägenhetsfördelningar och storlek på lägen-
heter, maximering av ombyggnadsyta i fastigheten, modernisering genom ny teknik, energieffektivi-
sering, miljö samt tillgänglighetsanpassning. I dagsläget står 255 personer som sökande till dessa nya 
lägenheter, varav 74 sökande är barnfamiljer.  
Anbudsförfrågan ligger ute till sista svarsdatum 2020-05-15, därefter tilldelas beslut till antagen ent-
reprenör. 

Det finns inga rimliga skäl att stoppa processen eller att hålla dörrarna öppna en tid som förslags-
ställare önskar. Det är inte heller möjligt att avvakta med en del av Sockenstugans ombyggnad då de 
tekniska detaljerna och förändringarna krävs för helheten i byggnaden, som nya ventilation, värme 
och elinstallationer. Det skulle innebära stora förluster ekonomiskt och bara ett fåtal lägenheter kan 
tillskapas.  
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Au § 77 forts 

Det är inte relevant att jämföra med att flytta renoveringskostnaden till att bygga parhus på de bygg-
rätter som finns på fastigheten. Kostnadsuppskattningen på att parhus med 4 lägenheter om totalt 
300 kvm skulle kosta 3 Mkr är inte en relevant summa. Ser man till dagens byggregler, miljö och 
krav på energiprestanda så är uppskattad kostnad per kvm ca 30 tkr/kvm.  

Bolagets uppfattning är att genom denna investering om att tillskapa 14 nya bostäder, så bidrar bo-
laget till en utveckling på orten och hela kommunen genom det syfte bolagets åtagande är, bostads-
försörjning. 
 
Konsekvensbeskrivning 
I det fall del av byggnad inte skulle ha ingått i ombyggnation till bostäder, utan avvaktats till ev. 
kommande kontor och möteslokal om ca 320 kvm så skall denna yta förhyras av någon. En upp-
skattad hyra på marknaden för lokal på orten är 1100 kr/kvm, vilket innebär en årshyra på drygt 
350 tkr/år. Det är av stor vikt att förstå att Säterbostäder AB är ett vinstdrivande bolag och att bo-
lagets intäkter bärs av hyresintäkter och att bolaget inte kan subventionera hyror till enskilda verk-
samheter. 

När det gäller lokaler på orten så finns ett antal alternativ med en kapacitet på upp till 100 personer 
per lokal. De brister på utrustning per lokal som tas upp måste gå att utveckla och anpassa. Hem-
bygdsföreningen har disponerat inventarier från Sockenstugan, såsom Ljud och videoutrustning, 
diskmaskin, kyl och frys, stolar och bord samt köksredskap/porslin som kan placeras ut i de lokaler 
där det behövs.  

Vad gäller Sockenstugans eventuella kulturhistoriska värden kommer Säterbostäder beakta i möjlig 
mån att bevara de arkitektoniska detaljerna med hänsyn till vad dagens moderna krav på byggregler 
ställer.  
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Au § 78 

Kalendarium 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa förslag 
till kalendarium för 2021. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har för 2021 tagit fram förslag till datum och tider för sammanträdesdagar 
för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Kalendarium 2021 

Nämnderna 
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Au § 79 Diarienummer: KS20xx/xxxx 

Utnämnande av dataskyddsombud 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar utnämna Josefin Andersson till 
dataskyddsombud från 2020-08-01 för kommunstyrelsen i Säters kommun. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Artikel 37 Dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige utnämna ett data-
skyddsombud som ska ha den övergripande uppgiften att övervaka att organisationen följer data-
skyddsförordningen. Det innebär bland annat att: 

• samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter 
• följer upp att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument 
• informera och ge råd inom organisationen. 

 
Dataskyddsombudet ska också: 

• ge råd om konsekvensbedömningar 
• vara kontaktperson för Datainspektionen 
• vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen 
• samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner. 

 
Bakgrund 
Johan Dahlin är tidigare utsedd av styrelsen som dataskyddsombud. Johan Dahlin slutar nu sin an-
ställning i Säters kommun varvid ett nytt dataskyddsombud behöver utses för kommunstyrelsen. 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande Nämnderna 
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Au § 80 Diarienummer: KS2020/0418 

Rutiner för redovisning av arvoden och ersättningar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa rutiner för redovisning 
av arvoden och ersättningar. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har förvaltningen tagit fram rutiner för redovisning 
av arvoden och ersättningar. Rutinerna ska vara ett stöd för att säkerställa att korrekta ersättningar 
utbetalas. 
 
En arbetsgrupp med nämndsekreterarna bildades och ett förslag till rutiner har tagits fram. 
 
Rutinen beskriver vilka blanketter som ska användas, hur redovisning av arvoden ska ske, hur man 
redovisar förlorad arbetsinkomst, traktamenten, resor och egna utlägg samt vilken som attesterar.  
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Rutiner med bilagor 

Nämndsekreterare 
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Au § 81 Diarienummer KS2020/0159 

Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus för Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
fastställa förskrifter om förbud mot eldning utomhus för Säters kommun. Föreskrifterna gäller  
fr o m 2020-07-01. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen har beslutat 2020-03-19 rekommendera medlemskommunerna att utfärda be-
stämmelse om eldningsförbud enligt underbilaga 7:1 förslag föreskrifter eldningsförbud. 
 
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om förbud mot eldning utomhus samt liknande förebyg-
gande åtgärder mot brand. Åtgärder utöver förbud omfattar bedömningsgrunder för brandrisk, ge-
nerella och enskilda undantag från förbud, samt informationsskyldighet mellan berörda aktörer. Be-
stämmelserna gäller i Säters kommun och är beslutade enligt 2 kap. 7§ Förordning (2003:789) om 
skydd mot olyckor. 
 
En reglering om förbud mot eldning utomhus samt liknande brandförebyggande åtgärder anses 
nödvändiga för att minska risken för olyckor och specifikt bränder i skog och mark som kan hota 
liv, hälsa, egendom och miljö. 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen Dalarna har haft föreskrifter om eldningsförbud sedan 2001. Dessa föreskrifter skärp-
tes med tillfälliga förskrifter under sommaren 2018. Vid utvärderingen efter att de tillfälliga före-
skrifterna upphörde kom Länsstyrelsen fram till att den befintliga regleringen på området var 
föråldrad och inte helt ändamålsenligt samt att vissa juridiska osäkerheter fanns. Länsstyrelsen be-
slutade den 31 maj 2019 att upphäva sina föreskrifter som eldningsförbud. Upphävande av de läns-
gemensamma föreskrifterna kom samtidig med en handbok om hur kommunerna själva skulle ut-
forma och utfärda förskrifter om eldningsförbud. Även MSB gav ut en handbok på området mot 
bakgrund av att SOU 2019:7 om skogsbränder konstaterade att det fanns dålig styrning och kompe-
tens på området och MSB fick i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer. 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Förslag till föreskrifter om förbud mot eld-
ning 

Räddningstjänsten Dala Mitt 
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Au § 82 Diarienummer KS2020/0219 

Tillfälliga föreskrifter om avgift (taxor) för sotning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
__________ 
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Au § 83 Diarienummer KS2020/0190 

Årsredovisning 2019 Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta årsredovisningen till kommunstyrelsen för be-
slut. 
 
__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag  
Årsredovisning 2019 RDM  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

 
Au § 84 Diarienummer KS2020/0109 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att be-
sluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för språktolknämnden 2019. Utfallet för verksamheten uppgick 
till ett överskott på +0,4 mkr som återbetalas till medlemskommunerna.  
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för språk-
tolknämnden. 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande 
Verksamhetsberättelse och bokslut Språk-
tolknämnden 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

 
Au § 85 Diarienummer: KS2020/0157 

Budget 2021 och plan för 2022-2023 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Fastställa driftsbudgetram för 2021, 692 000 000 kr enligt bilaga 1 Au § xx/20. 
2. Fastställa investeringsbudgetram för 2021-23, 176 100 000 kr enligt bilaga 2 Au xx/20. 
3. För 2022 och 2023 fastställa totalramar för kommunen enligt följande, 

Driftsbudgetram 2022: 715 000 000 kr 
Driftsbudgetram 2023: 736 500 000 kr 

4. Fastställa finansiella mål 2021-2023, bilaga 3 Au § xx/18. 
5. Bemyndiga kommunstyrelsen att ianspråktaga upp till 500 000 kr per ärende av medel som 

innebär förändring av det egna kapitalet. 
6. Bemyndiga samhällsbyggnadsnämnden att för kommunens räkning förvärva eller överlåta 

fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 500 000 kr per ärende. 
7. Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter 

eller fastighetsdel till ett belopp om högst 10 000 000 kr per ärende. 
8. Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2021 att omsätta och uppta nya lån upp till 530 000 

000 kr, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto. 
9. Såsom egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta 

lånebelopp om 435 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 

10. Såsom för egen skuld ingå borgen för Säters Kommuns Fastighets AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 400 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kost-
nader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprung-
liga lånebelopp. 

11. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om budgetförutsättningar för 2022-2024. 
 
__________ 
 

Ärendebeskrivning 
Genomgång och presentation av respektive nämnds/förvaltnings budgetförslag samt förslag till 
budget 2021 och plan för 2022-2023. 
Sammanfattning av budgetdirektiv. Genomgång av intäktsläget, de samlades äskanden i drift och 
investeringsbudgetar samt övriga ärenden som skall behandlas i samband med budget. 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Driftsbudget 
Investeringsbudget 

Nämnderna 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Au § 86 Diarienummer KS2019/0543 

Bekräftelse av beslut om borgen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

1. Säters kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4 juni 2003 
(”Borgensförbindelsen”), vari Säters kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Säters kommun 
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande 
av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvest borgenärer 
och blivande borgenärer. 

 
2. Säters kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Säters kommun den 13 

juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras 
för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon 
eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 

 
3. Säters kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Säters kommun den 13 

juni 2011, vari Säters kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat regleras, alltjämt gäller 

 
4. Utse Mats Nilsson och Marita Skog att för Säters kommuns räkning underteckna 

alla handlingar med anledning av detta beslut. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun blev 2003 medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningen har ett 
helägt dotterbolag, Kommuninvest i Sverige AB som bedriver upplånings- och utlåningsverksam-
het. För att Kommuninvest i sin upplåning skall få bästa möjliga kreditvillkor har samtliga medlem-
mar tecknat en solidarisk borgen att som för egen skuld ansvara för Kommuninvests samtliga för-
pliktelser. Till den solidariska borgen är kopplat ett regressavtal och ett garantiavtal.  Regressavtalet 
beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren ser ut om krav på betalning framförs 
och garantiavtalet beskriver medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avse-
ende derivat. 
 
Säters kommuns borgensåtagande tecknades 19 maj 2003. Då det gått 10 år sedan borgensåtagandet 
förlängdes 2013 är det dags att bekräfta att den alltjämt gäller. 
 
För att uppnå en enhetlighet i kommunernas åtagande har Kommuninvest tagit fram en skrivning 
för det beslut som Kommunfullmäktige skall ta. Utöver beslutsprotokoll skall även ett särskilt for-
mulär undertecknas av två bemyndigade företrädare för kommunen. 
 

Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Skrivelse från Kommuninvest 

Kommuninvest 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Au § 87 

Inbjudan till kurser och konferenser 
 
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser tiden 2020-04-17—2020-05-07. 
 
F-KS2020/0509 
UTBILDNING: Förbättra nämndens interna kontroll 
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Au § 88 Diarienummer: KS2020/0141 

Revidering av reglemente gemensamma nämnden för upphandlinssamverkan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta godkänna revidering av reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamver-
kan. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
I och med den rådande nationella situationen behöver reglementet för den 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan revideras. Revideringen avser § 7 i reg-
lementet sammanträden på distans. 
 
Nämnden skickade i mars ett förslag på reviderat reglemente, samtliga samverkande kom-
muner antog inte ändringen. Nu skickas ett nytt förslag på revidering utifrån Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) förslag om deltagande på distans. 
 
Tillägg till reglementet enligt följande: 
7 § Deltagande på distans 
Om särskilda skäl föreligger får deltagande ske på distans. Deltagande på distans ska ske ge-
nom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses när-
varande på nämndens sammanträde (6 kap. 24 § KL). 
 
Presidiet godkänner vilka ärenden som får hanteras på distans och ordföranden godkänner 
vilken ledamot som får delta på distans. 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Beslut med missiv gemensamma nämnden för 
upphandling 

Gemensamma nämnden för upphand-
ling 
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Au § 89 Diarienummer: KS2020/0227 

Inriktningsbeslut utveckling Skönvik 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta uppdra Kom-
mundirektören tillsammans med SBB Norden AB arbeta fram affärsförslag/förslag till hy-
reskontrakt avseende 
- Ny förskola 120 platser & skola på Skönvikstrand 
- Nytt LSS-boende 6 platser/lägenheter 
- Kontorsplatser för en utveckling av E-arkiv, IT med mera 
- Arbeta fram en plan med SBB Norden avseende byggnation av 30-40 bostäder på om-

rådet 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra Kom-

mundirektören  
- säkerställa de juridiska förutsättningarna avseende ett hyresförfarande 
- utreda förutsättningar för en utveckling av Skönvikshallen avseende varmvat-

tenbad och andra idrottsändamål som idag inte är samordnade 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Skönvik som stadsdel genomgår för närvarande en omvandling från ett omfattande sjukhusområde 
till ett område med mer blandad bebyggelse, verksamhet och idrott. Bostadsplan för Säters kom-
mun innefattar en utveckling på Skönvik samt en plan för att knyta ihop Skönvik med resten av sta-
den. Även gällande fördjupad översiktsplan för Säters tätort påvisar en betydande utveckling på det 
gamla ”sjukhusområdet”. Tidigare erfarenheter från andra kommuner visar att en omvandling av ett 
område kräver ett flertal insatser och investeringar. Med detta som grund har Säters kommun fört 
dialog med SBB Norden AB, som är den största fastighets-/markägarenägaren på området, avse-
ende olika potentiella åtgärder. 
 
Exempel på utförda/pågående kommunala åtgärder på Skönvik 

- Bostadsområdet Skönvikstrand 
- Nytt arrendeavtal med Säters golfklubb som lägger grund till en utveckling av idrotts-

området. 
- Korttidsplatser för Socialförvaltningen 
- Ny strandpromenad & lekplats Skönvikstrand 
- Utredning utveckling av Skönvik tillsammans med SBB 

 
Tidigare beslut som berör ärendet 
Uppdrag om förskola 120 platser   
Uppdrag om nytt LSS-boende 6 platser  
Lokaliseringsutredning förskola 2 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
 

Trafikverket 
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Au § 90 Diarienummer: KS2020/0270 

Remiss väg 789/806 ny gång- och cykelväg genom Gustafs på sträckan En-
backa-Naglarby. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta remissen till kommunstyrelsen för beslut. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket och Säters kommun avser att länka samman byarna Enbacka, Naglarby och Mora till 
ett funktionellt och säkert gång- och cykelvägnät. Säters Kommun vill uppnå en överflyttning från 
bil till gång och cykeltrafik och ett ökat kollektivt resande. Det är korta avstånd mellan byarna men 
på grund av bristande infrastruktur tvingas oskyddade trafikanter att dela vägen med bilister. De 
största bristerna är identifierade väster om väg 790, från Mora by och norrut, samt korsning väg 
789/790. 
 
Synpunkter lämnas under perioden 29 april – 20 maj 2020. 
 
Information 
Vid dagens sammanträde lämnar bitr förvaltningschef Mikael Spjut information om  
planerna för en 3 kilometer ny gång- och cykelväg genom Gustafs på sträckan Enbacka-Naglarby. 
Förslag till yttrande kommer att presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj. 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Samrådshandlingar 

Trafikverket 
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Au § 91 Diarienummer: KS2020/0270 

Remiss väg 790 ny gång- och cykelväg genom Stora Skedvi kyrkby. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta remissen till kommunstyrelsen för beslut. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket avser att skapa ett säkert gång- och cykelvägstråk läns Väg 790 genom Stora Skedvi 
kyrkby i Säters kommun. Gående och cyklister ska erbjudas ett sammanhängande och trafiksäkert 
stråk som är användbart året om, liksom busshållplatser med lämplig placering. 
 
Vägen är smal (cirka 6 meter) och saknar vägren och trottoar på huvuddelen av sträckan. Där finns 
inget eget utrymme för gående och cyklister som måste samsas med fordonstrafiken. Det medför 
bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt att den smala vägen orsakar problem vid 
både drift- och underhållsåtgärder. 
 
Synpunkter lämnas under perioden 6 maj – 27 maj 2020. 
 
Information 
Vid dagens sammanträde lämnar bitr förvaltningschef Mikael Spjut information om Trafikverkets 
planer för 1,1 kilometer ny gång- och cykelväg genom Stora Skedvi kyrkby. Förslag till yttrande 
kommer att presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj. 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Samrådshandling 

Trafikverket 
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Au § 92 Diarienummer: KS2017/0303 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala ordningsföreskrifter för torg-
handel. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ordningsföreskrifterna till brottsförebyggande 
rådet för synpunkter. Ärendet återupptas på kommande sammanträde i juni. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Säters kommuns lokala ordningsföreskrifter för torghandel och allmänna lokala ordningsföreskrifter 
fastställdes 2005. Ordningsföreskrifterna har behov av revidering. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2015-05-11 beslutat om förslag till nya ordningsföreskrifter och fö-
reslår kommunfullmäktiga att anta föreskrifterna. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-05-07 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 
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Au § 93 Diarienummer: KS2019/0408 

Svar på motion om tiggeriförbud 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta av-
slå motionen. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-05-11 yttrat sig över motion om tiggeriförbud. Samhällsbygg-
nadsnämnden föreslår att motionen avslås. 
 
En motion om tiggeriförbud i Säters kommun lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-09-19 av Sverigedemokraterna. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsnämnden för ytt-
rande.  
 
I motionen föreslås att Säters kommun inför tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna vid 
samtliga butiker i kommunen och torg samt att Säters kommun utan kostnad ska ge tillstånd till or-
ganisationer samt föreningar att göra insamlingar. Dessa tillstånd ska utan kostnad respektive orga-
nisation/förening söka hos kommunen och de ska ges på årlig basis 
 
Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden 
”Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det inte finns behov att inför ett tiggeriförbud i Säters 
kommun i enlighet med motionärernas förslag. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför kom-
munstyrelsen att motionen avslås.” 
 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande 
Motion om tiggeriförbud 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 
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Au § 94 Diarienummer: KS2020/0222 

Dagvattenstrategi för Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Anta förslag till Dagvattenstrategi för Säters kommun 
2. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förtydligande dokument som beskriver hur dag-

vattenstrategin konkretiseras och implementeras genom de många stora och små beslut 
som fattas dagligen i det vardagliga arbetet. 

 
_____________ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har 2020-05-06 beslutat anta förslag till Dagvattenstrategi. Likaså har 
samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-07 beslutat anta förslag till Dagvattenstrategi. Nämnderna före-
slår kommunfullmäktige att anta förslaget. Dagvattenstrategin är förvaltningsövergripande doku-
ment och har därför antagits av båda nämnderna. 
 
Förslaget till dagvattenstrategi är framtaget i samarbete med deltagare från Planenheten, VA-en-
heten, Gatuenheten, Miljö och Byggenheten, Fastighetsenheten och Säterbostäder AB. Arbetet har 
skett med stöd av konsultföretaget WSP och huvudsakligen finansierats via Havs- och vattenmyn-
dighetens LOVA bidrag (lokala vattenvårdsprojekt). Att ta fram riktlinjer för dagvattenhantering är 
en av kommunernas åtgärder i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för år 2016 – 2021. En dagvat-
tenstrategi bör också vara en del av kommunens VA-plan. Dagvattenstrategin stödjer flera delar av 
Agenda 2030 och Sveriges miljömål, se bilaga. 
 
Dagvattenstrategin ska underlätta kommunens arbete med att skapa en långsiktigt hållbar och kli-
matanpassad dagvattenhantering. Detta betyder att miljömässiga, ekonomiska som sociala behov 
ska tillgodoses. Strategin ska tydliggöra den gemensamma viljeinriktningen för dagvattenhante-
ringen i kommunen och strategin fokuserar därför på ett antal övergripande teman. Dagvattenstra-
tegin ska ge tydliga ramar för hur dagvattenfrågor ska hanteras i planering och genomförande och 
ge en samsyn kring dagvattenhantering inom kommunen. Genom strategins formuleringar ska den 
kommunala organisationen ges bättre förutsättningar att planera och genomföra effektiva och lång-
siktigt robusta lösningar. Dagvattenstrategin ska vara ett stöd i att planera och utforma dagvatten-
hanteringen på ett driftsäkert och kostnadseffektivt sätt. Det är också ett mål att höja kunskapsni-
vån gällande dagvattenfrågor. De strategier som kommunen tagit fram ska vara styrande för kom-
munens bebyggelseplanering och för arbetet med de allmänna anläggningarna. Dagvattenstrategin 
ska styra arbetet inom kommunen men ska även återspeglas i de krav som kommunen ställer på ex-
terna aktörer såsom fastighetsägare, exploatörer, konsulter och väghållare. För att bli mer heltäck-
ande kommer dagvattenstrategin att behöva fördjupas genom komplettering med en rad stöddoku-
ment i form av riktlinjer, rutinbeskrivningar, checklistor och övriga handläggarstöd. Detta fördjup-
ningsarbete sker i efterkommande processer. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-05-07 
Tjänsteutlåtande 
Dagvattenstrategi 
Förutsättningar och gällande ramverk 
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