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Verksamhetsinformation

KS2021/0031

Beslut
Kommunstyrelsens tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Verksamhetsinformation från:
•
•
•
•

Justerandes sign

KS/Näringslivsenhet
Visit Dalarna
UHC
KS/ekonomi, avtalsförvaltning
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Kommunstyrelsen
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Budgetuppföljning 2021-10-31

KS2021/0173

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga oktober månads budgetuppföljning till handlingarna.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommentarer till budgetuppföljning per oktober 2021
Resultat
Resultatet för år 2021 prognostiseras till 13,1 mkr, vilket är 4,2 mkr högre än budget
på 8,9 mkr. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen
samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas redovisas ett överskott på 22,3 mkr
(3,07%) jämfört med budget på 15,0 mkr (2,12%).
Verksamheternas nettokostnader
Prognos: 15,2 mkr högre. Kostnaderna är 19,6 mkr högre än budgeterat men minskas
med reserven för oförutsedda kostnader på 4,4 mkr.
Vid en jämn fördelning över året skulle 10/12 eller 83 procent av budgeten varit
förbrukad. Kommunstyrelsen har förbrukat 82% av årsbudgeten. Ackumulerat utfall
är 0,6 mkr lägre än ackumulerad budget. Prognos för året beräknas till ett överskott på
totalt 1,0 mkr. Lönesamverkan har aviserat ett underskott som i dagsläget beräknas
uppgå till 1,2 mkr för Säter och i prognosen för året beräknas således ett underskott
på 1,0 mkr för personalenheten genom att endast 0,2 mkr finns budgeterat för 2021.
Prognosen för kanslienheten beräknas till ett överskott på 1,0 mkr pga vakant tjänst 6
månader på 50% och att medel inte har använts av reserv för oförutsedda kostnader,
tex kostnader för utredningar.
Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 121% av årsbudgeten. Under året
har byte av leverantör för pensionsförsäkringar genomförts och i samband med
överföringen har kostnader tillkommit vilket leder till ett beräknat underskott på 5
mkr i prognosen till årets slut.
Reserv för oförutsedda händelser på 4,4 mkr har återlagts i prognosen för att möta
kommunens totala underskott.
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Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 88 % av budget. Ett underskott för 2021
har aviserats som beräknas uppgå till totalt 5,0 mkr där 3,3 mkr fördelas på
medlemskommunerna, vilket resulterar i ett prognostiserat underskott för Säter på 0,4
mkr till årets slut.
Överförmyndare i Samverkan har en förbrukning på 71%. Prognos till årets slut enligt
budgetnivå.
Upphandlingscenter GNU har en förbrukning på 74% av budget. Till årets slut
förutspås ett resultat på budgetnivå.
Kommunrevisionen ligger i utfall på 53% av årsbudget med en prognos för helåret
enligt budget.
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 69 % av
årsbudget och redovisar ett överskott på 5,1 mkr ackumulerat per oktober. Prognosen
för helår är ett underskott på 0,25 mkr. Samhällsbyggnad gemensamt prognostiserar
ett överskott på 0,5 mkr pga innehållna utredningskostnader. Kostenheten
prognosticerar ett underskott på 0,45 mkr, där orsaken utgörs av fördröjningar i
effekter från åtgärder kopplat till kostutredningen samt åtgärder med anledning av
Corona. Resterande del av utgörs av underskottet på 0,3 mkr inom lokalservice och
beror på ökade kostnader genom åtgärder pga Corona.
För VA/renhållningsenheten prognosticeras ett överskott på totalt 0,9 mkr. VAverksamheten visar ett överskott på 0,4 mkr för täckning av nettounderskott från
2018-2020 genom återhållsamhet av konsulttjänster. Denna prognos är dock en
minskning med 0,475 mkr jämfört med föregående prognos på grund av oförutsedda
kostnader. Ytterligare 0,5 mkr behövs således för att täcka underskottet på totalt 0,9
mkr varför ett skattebidrag behövs. Renhållningsenheten prognostiserar ett överskott
på 500 tkr genom ökad materialersättning samt mindre mängd avfall till förbränning.
Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 65% av årsbudget. Till årets slut förutspås
ett underskott på 1,1 mkr baserat på ökade konsultkostnader.
Kulturnämnden ligger i utfall på 67 % av budget. Till årets slut förutspås ett resultat på
budgetnivå. Större kostnader är att vänta under hösten, framför allt relaterat till
kulturmiljöer men även programverksamhet som skjutits på under pandemin. 1,2 mkr
i intäkter kommer att föras över till 2022 då de är knutna till aktiviteter i två olika
Stärkta Biblioteks-projekt samt ett Skapande Skola-projekt som kommer att
genomföras 2022.
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Ks § 161 forts
Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 82 % av budget och prognos för
helåret är ett underskott på 2,7 mkr vilket är en förbättring på 0,2 mkr från den
senaste prognosen. En stor del av det prognostiserade underskottet härleds till
Skolverkets statsbidrag gällande Elevhälsa. På grund av otydligheter i ansökan samt
felaktigheter i ansökningsformuläret från Skolverket vilseleddes vi att bidraget skulle
generera 4,0 mkr. Skolverket har medgett brister i ansökningsförfarandet. Med
anledning av detta har vi uppmanat alla ansvariga enhetschefer till återhållsamhet i det
fortsatta planeringsarbetet. Enligt nämndens budgetbeslut så uppmanades kostenheten
att genomföra kostnadsanpassningar under 2021 motsvarande 574 tkr. Förutom detta
har det påförts kostnader för kost motsvarande 213 tkr under året samt ytterligare 140
tkr för specifik skolenhet. Även dessa påförda kostnader för innevarande år behöver
effektiviseras av kostenheten. Nämndens prognostiserade underskott beror på
kostsamma undervisningslösningar för bland annat elever inom NPF spektra
(neuropsykiatriska funktionshinder). För att komma tillrätta med dessa kostnader samt
ge elever det stöd de har rätt till behöver vi planera för en annan typ av organisation
som ger stabilitet, bästa möjliga förutsättningar för inlärning och är hållbart
ekonomiskt. Detta är ett långsiktigt arbete.
Socialnämnden ligger i utfall på 85 % av årsbudget. Socialnämndens prognos för
helåret 2021 är ett underskott motsvarande -12,0 mkr. Det är en försämring med 0,3
mkr jämfört med föregående prognos. Bidragande orsaker till underskottet är
kostnader för placeringar av barn och unga samt placeringar av vuxna med
beroendeproblematik. Dessa kostnader belastar individ- och familjeomsorgen som har
det största underskottet, -12,0 mkr. Ytterligare en orsak är behovet av
bemanningssjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdsteamet p.g.a. vakanta tjänster.
En ansökan om ersättning för merkostnader (600 tkr) med anledning av covid-19 har
gjorts i april, ansökan avser merkostnader för december 2020. Säters kommun
beviljades 563 tkr. Inköp av skyddsutrustning med anledning av covid-19 uppgår
hittills i år till cirka 1,0 mkr.
Skatte- och statsbidragsintäkterna
Prognos: 18,9 mkr högre än budgeterat. SKR redovisade den senaste skatteprognosen
vecka 39.
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Skatte- och statsbidragsintäkterna
Avvikelse mot budget
Allmän kommunalskatt
+0,5 mkr
Slutavräkning 2020
+2,0 mkr
Skatteavräkning 2021
+15,6 mkr
Inkomstutjämning
+1,0 mkr
Kostnadsutjämning
-0,1 mkr
-0,2 mkr
LSS-utjämning
Regleringsbidrag
-0,1 mkr
Fastighetsavgift
+0,2 mkr
Övriga bidrag
0,0 mkr
Total
+18,9 mkr

Finansiella intäkter
Prognos: Enligt budget.
Finansiella kostnader
Prognos: 1,0 mkr vilket är 3,0 mkr bättre än budget.
Pensionsmedelsförvaltning
Prognos: -2,3 mkr vilket är 3,5 mkr sämre än budget.
Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,2 mkr.
I budgeten för 2021 planeras en överföring av medel från pensionsförvaltningen på
7,3 mkr.
Investeringsbudget
Prognos: 69,2 mkr
Totala investeringar per oktober uppgår till 36,6 mkr och utgör 42% av årsbudget.
Investeringar avseende nytt särskilt boende tillkommer på 24,4 mkr och totala
ackumulerade investeringar per oktober uppgår till 61,0 mkr inklusive nytt särskilt
boende.
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 55,5 mkr. Till detta tillkommer överförda
investeringsmedel från 2020 med 31,9 mkr och total budget för året uppgår till 87,4
mkr. Prognosen för året beräknas uppgå till 69,2 mkr, vilket är en minskning med 18,2
mkr jämfört med budget med anledning av förseningar för olika investeringsprojekt.
Total prognos för året inklusive nytt särskilt boende uppgår till 105,2 mkr där
prognosen för året avseende nytt särskilt boende uppgår till 36,0 mkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

9 (40)

Ks § 162

Protokoll

Datum

Kommunstyrelsen

2021-12-07

Strategiskt markköp

KS2021/0441

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommundirektören förvärva fastigheten Säter
6:16.
__________

Ärendebeskrivning
Redovisning av möjligheten till strategiskt markköp.
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Stabilitetsundersökning i Uppbo

KS2021/0437

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och
byggnämnden i uppdrag att göra en geoteknisk utredning för ras- och skredrisk i
Uppbo.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
I Uppbo längs älven är området markerat som ett ras- och skredriskområde enligt
SGU:s jordartskarta. I dagsläget behöver nästan samtliga små avlopp i området göras
om, vilket innebär att många kommer att gräva i området samtidigt.
I den kommunala VA-planen som är under framtagande är området utpekat som ett
undersökningsområde. Det kan innebära att det blir ett framtida verksamhetsområde
och därmed kan även VA behöva gräva och lägga ledningar i området.
Ett helhetsgrepp behöver tas av Säters kommun, utifrån att Uppbo är markerat som
ett ras- och skredområde och det finns risk att ras och/eller skred inträffar när många
börjar gräva i marken och därmed påverkar markens stabilitet.
Säters kommun behöver därför göra en stabilitetsutredning i området innan tillstånd
ges att anlägga nya små avlopp.

Konsekvensbeskrivning
Stabilitetsutredningen är ett viktigt underlag för handläggningen av ansökningar för
små avlopp och för en eventuell framtida utbyggnad av allmänt avlopp.
Det är i nuläget svårt att uppskatta kostnaden för stabilitetsutredningen eftersom det
behövs en upphandling för genomförandet. Kostnaderna finansieras inom
Samhällsbyggnadssektorns budget.

Bilagor

Kartutdrag från SGU

Delge beslutet till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och byggnämnden
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Ks § 164 Inriktningsbeslut om VA-samverkan med
Borlänge Energi
KS2021/0438

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
•

Anta ”Underlag ställningstagande Gustafs avloppsreningsverk” med följden
att överföringsledning från Gustafs i Säters kommun till Borlänge
avloppsreningsverk ska anläggas inom ramen för Svensk lag

•

Uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram förslag till samverkansavtal
och driftavtal i samverkan med Borlänge Energi.

__________

Ärendebeskrivning
Säters kommun har utrett förutsättningarna för framtida avloppshantering i Gustafs.
Av utredda alternativ har överföringsledning till Borlänge avloppsreningsverk
framkommit som det klart mest fördelaktiga sett till ekonomi, miljö, arbetsmiljö och
samhällsutveckling. Nuvarande avloppshantering i Gustafs har stort underhållsbehov
som kräver årliga insatser för att klara uppsatta krav. För att möjliggöra önskad
samhällsutveckling och undvika fortsatta investeringar i befintlig anläggning bör
överföringsledning anläggas så snart som möjligt.
Borlänge avloppsreningsverk har inga problem att kapacitets - och kvalitetsmässigt ta
emot avloppsvattnet från Gustafs. För Borlänge Energi tillskapas ekonomiska
storskalighetsfördelar, såväl i nuvarande drift som för framtida utveckling. Dessutom
medverkar Borlänge Energi till att minska utsläppen i den gemensamma recipienten
Dalälven och skapar förutsättningar för att avyttra avloppsslam (hygienisering) och
energiutbyte från avloppsslammet i Gustafs till gagn för klimatet. Med samverkan
skapas också möjligheter att utföra planerad bebyggelse i Gustafs tätort, samt i
framtiden förbinda några mindre avloppsanläggningar i Säters nordvästra del till gagn
för miljö och samhällsutveckling i området
Parterna önskar också träffa driftavtal i syfte att överföra avloppsvatten från Gustafs
till Borlänge avloppsreningsverk. Dylika driftavtal finns på många håll i Sverige och
bedöms ej strida mot Svensk lag (ex kommunallagen eller lagen om upphandling) men
däremot ska Lagen om allmänna vattentjänster och till viss del Miljöbalken beaktas.
Lagen om allmänna vattentjänster reglerar att enbart nödvändiga kostnader får belasta
VA-kollektivet och att kommunerna alltid i sin egen kommun beslutar om allmänt
verksamhetsområde, allmänna bestämmelser för VA (ABVA) och VA-taxa.
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Driftavtalet föreslås reglera driftsvillkor för samarbetet. Driftavtalet föreslås läggas
underordnat ett samverkansavtal enligt lagen om offentlig upphandling i syfte att
främja generellt långsiktigt samarbete mellan Borlänge Energi och Säters kommun, på
motsvarande sätt som finns inom avfallsområdet. Till samverkansavtalet kan
ytterligare driftavtal knytas om parterna så önskar.
Med samverkansavtal skapas förutsättningar att båda parter uppnår ekonomiska och
miljömässiga fördelar i helheten och över tid. De ekonomiska principerna föreslås
vara att skapa storskalighetfördelar i drift och utveckling.

Bakgrund
Borlänge Energi och Säters kommun samverkar sedan 2017 kring avfallshantering
inom ramen för vad som regleras i 3 kap 17 § i lagen om offentlig upphandling
(samverkansavtal). Syftet med detta är att gemensamt arbeta för att nå de
gemensamma målen i kommunernas avfallsplaner och nå ömsesidig nytta för
kommunernas medborgare.
Samverkan godkändes av respektive kommunfullmäktige. I Borlänge angavs i beslut
2017-09-19 att godkänna att Borlänge Energi och Säters kommun utvecklar samarbete
inom andra områden inom ramen för samverkansavtalet utan att nya beslut i
kommunfullmäktige erfordras. Dock ska nya samverkansavtal godkännas av
moderbolagets styrelse.

Beslutsunderlag
Underlag för ställningstagande Gustafs avloppsreningsverk med bilagor, daterad 202111-15
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Ks § 165 Förlängning av markanvisningsavtal för
Aktören 2 och 4, Konceptutvecklarna i Sverige AB
KS2021/0257

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna en förlängning om 3 månader genom
tilläggsavtal till undertecknat markanvisningsavtal med Konceptutvecklarna i Sverige
AB för fastigheterna Aktören 2 och 4.
___________

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen godkände (2021-06-22 § 94) Konceptutvecklarna i Sverige ABs
förstudie samt markanvisningsavtal för fastigheterna Aktören 2 och 4 i Säter.
Markanvisningsavtalets (Bilaga 2) giltighetstid är 6 månader från undertecknande.
Företaget har under denna tid arbetat fram bygglovshandlingar och beställt
nybyggnadskarta. I nuläget pågår samtal med samhällsbyggnadssektorn gällande
innehåll i bygglovshandlingarna samt genomförandet av projektet. Arbetet med detta
har kommit långt men behöver ytterligare tid för att helt färdigställas. Därför föreslås
att markanvisningsavtalets (som slöts 2021-07-05) giltighetstid förlängs med 3
månader till 2022-04-05 genom tecknande av ett tilläggsavtal (Bilaga 1).

Bakgrund
Konceptutvecklarna i Sverige AB har genom förstudie visat på önskemål om att
bebygga fastigheterna Aktören 2 och 4 i Säter, Säters kommun. Området omfattas av
en gällande detaljplan och den önskade bebyggelsen uppgår till 12 huskroppar i 2
våningar med totalt 60 hyreslägenheter. Lägenheterna omfattar 2–4 rum och kök, har
uteplatser eller balkonger samt tillhörande carports. Bebyggelsen ska på ett varsamt
och småskaligt sätt placeras i området med stor hänsyn till naturmiljön, vilken
integreras i områdets gemensamma grönytor.

Konsekvensbeskrivning
I dagsläget bedöms inga kostnader uppkomma för kommunen.
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Kommunstyrelsen

2021-12-07

Ks § 166 Godkännande av avtal om genomförande
av detaljplan för bostäder vid Boberg 5.5 m fl
KS2021/0418

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Avtal om genomförande av detaljplan för
bostäder vid Boberg 5:5 m.fl.

Jäv
Mats Nilsson (S) anmäler jäv och deltar ej i överläggningar och beslut i ärendet.
__________

Ärendebeskrivning
Detaljplanen för bostäder vid Boberg 5:5 m.fl har genomgått en planprocess genom
ett så kallat standardförfarande och är redo att antas i Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-09. En förutsättning för att detaljplanen ska kunna antas, genomföras och att
byggrätterna är långsiktigt säkra är att hänsyn tas till de erosionskänsliga slänterna.
Under planprocessen har en skötselplan och ett avtal om genomförande tagits fram
för att bland annat säkerställa ovanstående.
Avtalet om genomförande tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren till Boberg
5:5, tillika byggaktören. Det reglerar bland annat anläggandet och dimensionering av
väg med vändplan, dike mot väg 790 och bildandet av gemensamhetsanläggning.
Avtalet gäller tills åtgärderna enligt avtalet är utförda.

Bakgrund
Fastighetsägaren till Boberg 5:5 fick ett positivt planbesked av samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-05 §115 och sedan dess har detaljplaneprocessen pågått.
Detaljplanen möjliggör bostäder samt tillfälligt boende med stort fokus på
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Bebyggelsen anpassas till
landskapet och naturmiljön samt gestaltas på ett sådant sätt att upplevelsevärdena i det
öppna kulturlandskapet utmed Dalälven bibehålls. Stor hänsyn har också tagits till
förutsättningarna på området gällande erosion av älvslänterna. All allmän platsmark
har enskilt huvudmannaskap.
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Datum

Kommunstyrelsen

2021-12-07

Ks § 166 forts

Konsekvensbeskrivning
Delvis obebyggd privat mark tas i anspråk för bebyggelse och samtidigt möjliggörs
allmänhetens tillgång till Dalälven. Området är erosionsbenäget men om exploatering
sker enligt detaljplanen, givna rekommendationer i skötselplan, samt att
genomförandeavtalet fullföljs bedöms exploateringen inte ge några negativa
konsekvenser för den geotekniska stabiliteten på området.
Au §§ forts
Fastighetsägaren ansvarar för och bekostar alla fastighetsbildningar.
Då den allmänna platsmarken har enskilt huvudmannaskap förväntas inte några
ekonomiska konsekvenser uppstå för kommunen.

Beslutsunderlag
Bilaga 1. Avtal om genomförande av detaljplan för bostäder vid Boberg 5:5 m.fl
Bilaga 2. Skötselplan Boberg 5:5 m.fl

Delges
Samhällsbyggnadsnämnden
Fastighetsägaren till Boberg 5:5
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Datum

Kommunstyrelsen

2021-12-07

Ks § 167 Förstudie och markanvisningsavtal för del
av Skedvi Kyrkby 34:1
KS2021/0256

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
•
•

godkänna av Sakofall Bostadsutveckling AB upprättat förslag till förstudie för del
av Skedvi Kyrkby 34:1
godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Sakofall projekt 8 AB.

__________

Ärendebeskrivning
2021-06-22 § 96 godkände Kommunstyrelsen ett förstudieavtal med byggaktören
Sakofall Bostadsutveckling AB gällande del av den kommunalt ägda fastigheten Skedvi
Kyrkby 34:1. Avtalet tecknades därefter mellan berörda parter och byggaktören
påbörjade skissering av området.
Byggaktören har genom förstudien visat en utbyggnad av området i 2 etapper för
lägenheter i bostadsrättsform. Den första etappen inrymmer 7 parhus med totalt 8
lägenheter på 85 kvadratmeter och 6 lägenheter på 75 kvadratmeter. Varje parhus är
uppfört i en våning med tillhörande trädgård i mindre format, uteplats på två sidor
samt en carport. Mellan huskropparna ryms diverse gemensamhetsytor för umgänge,
odling, lek och rekreation. På området byggs även ett orangeri. I en andra etapp byggs
lika många huskroppar, men här kan det även inrymmas något enstaka flerfamiljshus
innehållandes 4 lägenheter.
I det kommande marköverlåtelseavtalet kommer tider för genomförandet av projektet
att justeras och det kommer avgöras om området ska byggas ut i 1 eller 2 etapper.
Förstudien har godkänts av samhällsbyggnadssektorn och det bedöms nu lämpligt att
teckna ett markanvisningsavtal med byggaktören. För byggprojektet har Sakofall
Bostadsutveckling AB skapat dotterbolaget Sakofall projekt 8 AB som hädanefter blir
byggaktör för området. En moderbolagsgaranti kommer även tecknas i samband med
marköverlåtelseavtalet.
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Ks § 167 forts

Bakgrund
Sakofall Bostadsutveckling AB har inkommit med förfrågan gällande möjligheten att
förvärva och bebygga ett område strax öster om skolan i Stora Skedvi Kyrkby med
bostäder. Området omfattar en del av den kommunalt ägda fastigheten Skedvi Kyrkby
34:1 och uppgår till cirka 1,4 hektar.
Au § forts
För området finns en detaljplan vars genomförandetid pågår fram till 2025-07-02 och
tillåter byggaktörens önskade bebyggelse.
Det kommer även bli aktuellt att genomföra en arkeologisk utredning innan
exploatering kan ske för att säkra det underlag Länsstyrelsen behöver för
tillståndsprövning enligt 2 kap. 12 § andra stycket Kulturmiljölagen.
Inom delar av området finns ett oinskrivet jordbruksarrende som kommer att sägas
upp.

Konsekvensbeskrivning
Kommunen har tecknat avtal med Dalarnas Museum om arkeologisk utredning av
området. Kostnaden för utredningen, samt övriga nödvändiga kostnader i samband
med detta, kommer vidarefaktureras byggaktören.
Den allmänna lokalgatan är inte helt utbyggd enligt gällande detaljplan. Det saknas
cirka 10 meter och hur denna sträcka kommer anläggas diskuteras vidare med
gatuenheten under markanvisningstiden.
En handpenning om 10% av totala köpeskillingen erläggs vid kommande
marköverlåtelseavtals undertecknande.

Beslutsunderlag
Bilaga 1. Avtalsområde
Bilaga 2. Förstudie
Bilaga 3. Markanvisningsavtal del av Skedvi Kyrkby 34:1

Delges
Samhällsbyggnadsnämnden
Sakofall Bostadsutveckling AB
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Datum

Kommunstyrelsen

2021-12-07

Vårdvalsutredning (LOV)

KS2020/0397

Beslut
Informationen läggs till handlingarna.

Reservation
Roger Siljeholm (M), Christer Eriksson (M), Håkan Gustâv (L) och Roger Carlsson
(SD) reserverar sig mot beslutet.
__________

Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Gustâv (L) yrkar att kommunstyrelsen tackar för informationen samt att
fortsätta utreda brukarnas behov och den ekonomiska konsekvensen av införandet av
LOV i Säters kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att informationen läggs till handlingarna.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att informationen läggs till
handlingarna.
Omröstning begärs och genomförs. 11 ledamöter är röstberättigadeFöljande beslutsgång godkänns för omröstning
Ja-röst till Håkan Gustävs (L) förslag.
Nej-röst till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
Hans Johansson ( C)
Christer Eriksson, (M)
Annika Karlsson (S)
Helena Selander (S)
Karin Frejd (C )
Sune Hemmingsson (C )
Roger Siljeholm (M)
Göran Johansson (V)
Håkan Gustâv (L)
Roger Carlsson (SD)
Mats Nilsson, (S)

Justerandes sign
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Ks § 168 forts
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat enligt
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Under hösten 2020 togs ett förslag till direktiv fram, för utredning av vårdvalssystem
eller andra kvalitetshöjande och valfrihetsskapande åtgärder för omsorgstagare i Säters
kommun, att Säter ska ”skapa valfrihet på riktigt så att våra brukare kan använda sin tid till
det de behöver”. I en motion har kommunfullmäktige föreslagits utreda införande av
lagen om vårdvalssystem i Säter. Utredningen har bedrivits i projektform under
ledning av projektledare tillsammans med verksamhetsrepresentanter och styrgrupp,
från februari till och med oktober 2021. Utredningens effektmål har varit att:
•
•

Utveckla hemtjänsten mot en högre kvalitet, effektivitet och ett ökat mervärde för
omsorgstagarna. Detta kan åstadkommas på flera sätt.
Projektet ska också undersöka hur införande av valfrihetsreformer kan bidra till
tillväxt i Säters kommun, ett starkare näringsliv och en bredare arbetsmarknad.

Med genomförd utredning har en rad faktorer och förutsättningar med betydelse för
införandet av valfrihet beskrivits. Detta omfattar bland annat nuläge, målbild,
alternativ till reform, konsekvenser och effekter. Det omfattar också risk- och
möjlighetsanalys, samt kartläggning av förutsättningar för både näringsliv och
kompetensförsörjning. Det finns flera vägar framåt i det fall Säters kommun önskar
öka mängden valfrihet för kommunens omsorgstagare. Vilka värden och vilket syfte
som ses som primära styr vilket eller vilka alternativ som kommunen kan gå vidare
med.
Efter genomförd omvärldsbevakning, kartläggning har ett antal olika alternativ till
reformer utkristalliserat sig.
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Ks § 168 forts
1. Ökad valfrihet inom den kommunala vård- och omsorgen (intern valfrihet).
2. Utläggandet av en insats på annan intern verksamhet.
3. Utläggandet av hemtjänst på en privat utförare:
a. LOU-upphandling av Säters hemtjänst i sin helhet.
b. LOU-upphandling av serviceinsatser.
c. Införandet av LOV
d. Ett andelsbaserat system där Säter LOU-upphandlar en del av
hemtjänsten samtidigt som kommunen behåller en viss andel i egenregi.
Utredningens förslag till fortsatt arbete är att:
•

•

•
•

Klarlägga varför en valfrihetsreform ska genomföras. Detta innefattar tydliga mål
och syften med en reform, vilka värden som ska vara styrande och hur en
upphandling eller förändring ska genomföras.
När Säters kommun identifierat önskad väg framåt bör valt/valda alternativ
kartläggas djupare med hjälp av en förstudie, eller motsvarande. Detta kan med
fördel genomföras med hjälp av dialog med både medborgare och andra
intressenter.
Kostnadsberäkning av vad hemtjänsten kostar, per timme och per insats, behöver
framtas. Detta för att kunna fastslå skäliga interna och externa ersättningsnivåer.
Vidareutveckling av socialnämndens kompetensförsörjningsplan, med fokus på
åtgärder och aktiviteter för hantering av de utmaningar som listats.

Bakgrund
Kommunen har tidigare utrett hur ett genomförande av vårdval skulle kunna gå till
och det finns även flera exempel med erfarenheter att luta sig mot. Trots det kom man
överens om att en omfattande utredning måste till för att sätta principer och struktur
inför ett eventuellt införande. Innan kommunen eventuellt går vidare behöver den
grundläggande frågan ställas om vad det är Säter vill uppnå. I utredningsdirektivet
anges att det rent konkret handlar om att utveckla verksamheterna mot en högre
kvalitet, effektivitet och ett ökat mervärde för brukarna och att detta kan
åstadkommas på flera sätt. Utredningen skulle därför titta på alternativen. Utredningen
ska också undersöka hur införande av valfrihetsreformer kan bidra till tillväxt i Säters
kommun, ett starkare näringsliv och en bredare arbetsmarknad.
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Ks § 168 forts
Kommundirektören gavs därför uppdraget att utreda förutsättningar för fortsatt
kvalitetsutveckling inom omsorgsverksamheten med fokus på brukarna.
Olika typer av förutsättningar blir aktuella och relevanta när en valfrihetsreform ska
genomföras. Enligt vad som anges i kommunallagen ska kommuner och regioner
kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata
utförare och i avtalet också tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge
allmänheten insyn. Detta grundar sig på förhållandet att kommuner är ansvariga även
för verksamhet som genom exempelvis upphandling överlämnas till privata utförare. I
det ansvaret ingår ett uppföljnings- och kontrollansvar. Om en upphandling av privata
utförare inom vård och omsorg skulle genomföras ställer detta höga krav på att
kommunen har en fungerande hantering med tillhörande organisation för uppföljning
och kontroll av privata utförare.

Konsekvensbeskrivning
Det är inte helt okomplicerat att försöka prognosticera kostnader kopplat till valfrihet.
Avgörande faktorer är bland annat vilken typ av upphandlingsprocess kommunen
beslutar sig för: kvalitet, ekonomi eller en kombination. Valfrihet enligt LOV eller
LOU innebär att kommunen kommer behöva införa ett prestationsbaserat
ersättningssystem. I dagsläget finns inga uträkningar tillgängliga som illustrerar vad
Säters hemtjänst har för nuvarande prisnivå, då det är oklart vilka poster som rent
budgetmässigt bör räknas med i Säters totala hemtjänstkostnader.
I regionen finns idag ett antal kommuner där privata utförare utför en eller flera
insatser inom vård och omsorg. Genomförd näringslivskartläggning visar att det idag
inte finns någon privat utförare i Säter som utför insatser inom ramen för kommunal
vård och omsorg. Däremot finns ett antal serviceinriktade företag som verkar inom
områden förekommande inom traditionell hemtjänstverksamhet, så som städ och
tvätt.

Risk inventering bilaga 2.
Beslutsunderlag
Slutrapport Valfrihetsutredningen, bilaga 1
Risk inventering, bilaga 2
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Ks § 169 Fördelningsprinciper och
prioriteringsordning för sim- och sporthallar samt
gymnastiksalar i Säters kommun
KS2021/0435

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa fördelningsprincip
och prioriteringsordning för sim- sporthallar och gymnastiksalar i Säters kommun.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att besluta i frågor om Fördelningsprinciper och
prioriteringsordning för sim- och sporthallar samt gymnastiksalar i Säters kommun
__________

Ärendebeskrivning
Fördelningsprincipen och prioriteringsordningen har reviderats. Den tidigare antagna
policyn är sedan 2016. Poängsystemet har tagits bort och ersatts med en
fördelningsprincip baserat på träningstider där barn och ungdomar ska fördelas tider
mellan kl 16:15-20:00 och seniorer ska fördelas tider mellan kl. 20:00-22:30. I och med
den nya policyn så tillgodoser man rättvisefaktorn och fler föreningar får möjlighet att
nyttja sporthallarna. Kommunens föreningar med vedertagna inomhusidrotter har fått
vara en del i processen när den nya fördelningsprincipen tagits fram, detta genom
föreningsmöten.

Bakgrund
År 2018 byggdes Stora skedvis gymnastiksal om till en fullstor sporthall. I och med
detta har nu Säters kommun två fullstora sporthallar - Skönvikshallen och Skäve
Arena. Tidigare fördelningsprincip och prioriteringsordning var baserad på endast en
fullstor sporthall och beräknades med hjälp av ett poängsystem.

Beslutsunderlag
Fördelningsprinciper och prioriteringsordningen för sporthallar och gymnastiksalar i
Säters kommun.

Delges
Föreningar med vedertagna inomhusidrotter i Säters kommun.
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Ks § 170
Revidering av regler/riktlinjer för
föreningsbidrag
KS2021/0434

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa regler för
föreningsbidrag med förändringen om bidrag till samlingslokaler för att främja
bygdens bystugor. Benämningen riktlinjer ändras till regler.
I och med detta beslut upphävs bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet
beslutad av Kf 1999-11-23 § 122, riktlinjer för samlingslokaler beslutad av Kf 199706-17, § 28 samt bidrag till handikapporganisationer som gällde fr o m 1992-01-01.
__________

Ärendebeskrivning
Bystugor bidrar till en levande bygd och en meningsfull fritid. Tidigare har bidrag till
samlingslokal varit ett driftsbidrag. Det nya förslaget är att ändra detta till ett
verksamhetsbidrag som kan sökas som ett stöd för att främja bygdens bystugor och ge
medel till fortsatt attraktiv verksamhet.

Bakgrund
Bidrag till samlingslokal beviljas idag om föreningen redovisar ett underskott på
driftkostnaderna föregående år. Till driftkostnaderna räknas försäkring, el, VA och
sophämtning, sotning och underhåll/reparation av mindre omfattning.

Beslutsunderlag
Regler/riktlinjer för föreningsbidrag.

Delges
Samlingslokalerna i Säters kommun
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Bidragsansökan Arkhyttans bystuga

KS2021/0419

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja ett bidrag till föreningen Arkhyttans bystuga med 30% av det
bidragsunderlag som Boverket fastställer för projektet.
2. Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter
__________

Ärendebeskrivning
En ansökan har inkommit om önskemål av bidrag till renovering av Arkhyttans
bystugas kök. Styrelsen har bestämt att söka bidrag från Boverket för att kunna göra
denna renovering. Boverket kräver att kommunen bistår med 30% av investeringen
och att bystugan själv står för 20 % av investeringen.
Budgeten för renoveringen är på 200 000 kronor och i och med det behövs en summa
av 60 000 från kommunen.
I ansökan framkommer att ansökan till Boverket ska vara inne den 1 december.

Beslutsunderlag
Inkommen skrivelse 2021-10-21
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Verksamhetsinformation

KS2021/0031

Beslut
Kommunstyrelsens tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Verksamhetsinformation från:
•

Justerandes sign
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Ks § 173 Registerförteckning personuppgiftsbehandlingar
KS2021/0422

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

____________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Information och genomgång av registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar.
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Ks § 174 Svar på medborgarförslag om ombyggnad
av elljustunneln under Fogdegatan
KS2021/0220

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar bordlägga förslaget till kommunstyrelsens sammanträde 1
februari 2022..
__________

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om ombyggnad av elljustunneln under Fogdegatan lämnades in
till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-17 av Göte Hinders, Säter

Medborgarens förslag
”Gatan har ett besvärligt gupp där många bilar slår i under (bland annat
färdtjänstbilar). Dessutom är tunneln trång, ofta blöt och besvärlig att passera. Jag har
nyligen flyttat från Fogdegatan efter att ha bott där i nästan 50 år. Jag har dessutom
varit engagerad i Säters IF:s Friidrottssektion sedan 80-talet och arrangerat ett antal
terränglöpningar och andra tävlingar i elljusspåret. Redan då var tunneln ett problem.
Sänk gatan till lämplig nivå och sedan bygg en träbro över gatan för elljusspåret.”

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av medborgarförslaget och föreslår
kommunstyrelsens arbetsutskott ett avslag. Samhällsbyggnadssektorn ser i dagsläget ej
behov av en ny elljustunnel då markåtgärder utförts för att förbättra passagen i
tunneln. Markåtgärder kommer även att utföras på vägbanan för att motverka det
besvärliga gupp som finns där.

Delges
Förslagsställaren
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Ks § 175 Svar på motion om att boendeformen
trygghetsboende för äldre (70+) skall byggas i Säters
kommun
KS2021/0192

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar bordlägga motionen till kommunstyrelsens sammanträde 1
februari 2022.
__________

Bakgrund och Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2021-10-14 beslutat föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att motion om att boendeformen trygghetsboende för äldre
(70+) skall byggas i Säters kommun är besvarad.
Motion om att boendeformen trygghetsboende för äldre (70+) skall byggas i Säters
kommun lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-29 av Caroline
Willfox (M). Motionären föreslår att kommunen utreder och bygger ett
trygghetsboende i Säter enlighet med reglerna för statliga investeringsstödet (ny
lagstiftning 2019). Förslagsvis nuvarande Fågelsången.

Yttrande från sociala sektorn
Socialnämnden uppger att sociala sektorn ansvarar inte för boendeformen
trygghetsboende och anser att motionen bör remitteras till samhällsbyggnadsnämnden
för yttrande då uppdrag gällande planering av bostäder faller under
samhällsbyggnadsnämndens ansvar.
Socialnämnden har lämnat ett politiskt yttrande. Bilaga
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Protokoll

Datum

Kommunstyrelsen

2021-12-07

Ks § 176 Redovisning av Kommunens Kvalitet i
Korthet (KKIK) – svar från nämnder
KS2021/0135

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
__________

Ärendebeskrivning
Årligen genomför SKR undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). I
samband med Kommunens årsredovisning har Kommunstyrelsen gett nämnderna i
uppdrag att kommentera utvalda delar. Redogörelserna från nämnderna ska ha
inkommit till Kommunstyrelsen senast sista oktober.
KKiK redovisningen består av tre delar som berör skolverksamhet, social verksamhet
samt samhälle och miljö. Barn och utbildningsnämnden, socialnämnden,
kulturnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt
kommundelssektorn har bidragit med kommentarer till den statistik som återfinns i
tabellerna. Det är dock flera av nyckeltalen som även berör kommunen som helhet.

Kommentarer till KKiKs nyckeltal, bilaga 1
Bakgrund
Vad är Kommunens Kvalitet i Korthet?
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som pågått sedan
2006 och i dagsläget omfattar cirka 260 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom
att årligen ta fram och jämföra resultat med varandra för att utveckla kvaliteten på
tjänsterna. Det utvecklas succesivt och idag kan vi med belägg påstå att de nyckeltal
som utvecklats och används är stabila och i allra högsta grad relevanta, även i kristider.
Men KKiK är mer än en samling relevanta nyckeltal.
Det är också en arena för att och utveckla och vässa styrningen och ledningen i
kommunen. Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett
kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i
dialogen med medborgarna. Det finns således ett politiskt ägarskap och det är
kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i områdena och underliggande
nyckeltal.
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Protokoll

Datum

Kommunstyrelsen

2021-12-07

Ks § 176 forts
Följande vägledande principer definierar KKiK:
•
•
•
•
•
•

KKiK har ett politiskt ägarskap och utgår från KFs perspektiv med styrning och
medborgardialog i fokus
KKiK utvecklas i samarbete mellan SKR, RKA och medlemmarna
Nyckeltalens antal ska vara begränsat
Nyckeltalen ska spegla kvalitet, ekonomi och beröra såväl välfärdsuppdraget som
utvecklingen av lokalsamhället
Nyckeltalen ska vara jämförbara
Nyckeltal som kommunen inte kan, eller i ringa utsträckning kan påverka, ska
helst inte användas.

Konsekvensbeskrivning
I rapporten kan kommunen ta del av Säters kommuns resultat för nyckeltalen inom
KKiK under de tre senaste åren. Resultaten redovisas i den kolumn som avser det år
de släpptes.
Saknas siffror för 2020 beror det troligen på at det inte finns nationell statistik för året,
alternativt har din kommun inte rapporterat in.
För varje resultat finns en färgmarkering; grön, gul eller röd, som visar din kommuns
värde relativt landets andra kommuner.
Är färgen grön tillhör kommunen de 25 procent av kommunerna med bäst resultat,
gul motsvarar de 50 procent i mitten och följaktligen står röd för de 25 procent av
kommunerna som har minst fördelaktigt resultat.
Den text som följer respektive tabell ger en översiktlig, beskrivande analys av
resultaten för nyckeltalen på en nationell nivå. Genom rapporten kan kommunen följa
sin kommuns resultat över tid, dels jämföra dig med landets andra kommuner. Det ger
en bra utgångspunkt för vilka utmaningar har och vad kommunen bör arbeta vidare
med.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-06 att ge nämnderna i uppdrag att återkomma
till kommunstyrelsen med en redogörelse och kommentarer till de delar av KKiKs
rapport som finns med i årsredovisningen 2020.
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Datum

Kommunstyrelsen

2021-12-07

Ks § 177 Revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning
KS2021/0395

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa den reviderad delegationsordningen.
__________

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har möjlighet att delegera beslut till utskott, enskilda
förtroendevalda och anställda. Delegationsordningen behöver uppdateras regelbundet.
Sektorn har genomfört den årliga översynen av kommunstyrelsens delegationsordning
och följande positioner i delegationsordningen har uppdaterats.
4:18
7:1-11
9:3-12
12:5-6

Allmänna ärenden
Fritid och förening
Dataskyddsförordningen
Trygghet och beredskap

Ändringarna är markerat med gult i dokumentet.
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Kommunstyrelsen
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Ks § 178 Revidering av kommunstyrelsens
informationshanteringsplan
KS2021/0425

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa kommunstyrelsens informationshanteringsplan,
daterad 2021-11-16.
_________

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens informationshanteringsplan har reviderats med uppdateringar av
information som hanteras inom styrelsens verksamheter. Revideringen omfattar
främst verksamheten inom HR.

Bakgrund
Enligt arkivreglemente för Säters kommun ska varje myndighet upprätta en
Informationshanteringsplan. Informationshanteringsplanen ska möjliggöra
allmänhetens insyn enligt offentlighetsprincipen. Planen fungerar även som ett
praktiskt hjälpmedel för de som arbetar med handlingarna; den ska redovisa för de
handlingstyper som förekommer i verksamheten och ge anvisningar om diarieföring,
förvaring och sortering.
Informationshanteringsplanen är dessutom myndighetens gallringsbeslut.
Denna Informationshanteringsplan är även en beskrivning av allmänna handlingar
enligt 4 kap. 2§ offentlighets- och sekretesslagen, samt en arkivredovisning i enlighet
med 6§ 2pt. Arkivlagen.
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Protokoll

Datum

Kommunstyrelsen

2021-12-07

Rapport ej verkställda beslut kvartal 2 2021

KS2021/0406

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten.
__________
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 2
2021.
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en
rapport över ej verkställda beslut kvartal 2 2021. Förvaltningen har även rapporterat
de beslut som verk-ställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda.
Ej verkställda beslut
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO.
Det gäller 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 § 180

Protokoll

Datum

Kommunstyrelsen

2021-12-07

Inbjudan till kurser och konferenser

F-KS2021/1039
Påminnelse - Inbjudan till konferens Tryggt valår 18 januari digitalt eller på plats
F-KS2021/1053
Webb 112-dagen 2022: Save-the-date 11 feb 2022
F-KS2021/0939
Inbjudan till 2022 års "Förebyggande insatser mot anlagda bränder och social oro.
Webb eller på plats 13 jan
F-KS2021/1049
Kunskapskonferens om Samverkan om unga som varken arbetar eller studerar, den 21
december digitalt
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Protokoll

Datum

Kommunstyrelsen

2021-12-07

Anmälan delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten.
__________

Delegationsbeslut

KS2021/0300-4-Skriftlig varning
KS2021/0004-25
Återbesättningsprövning 1-2 st Undersköterskor 100 % Enbackagården
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Ks § 182

Protokoll

Datum

Kommunstyrelsen

2021-12-07

Delgivningar

Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna.
__________

Delgivningar
Protokoll från sammanträde med
•
•
•
•
•
•
•

Språktolknämnden i Dalarna 2021-10-21 §§ 14-20
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-19 och 2021-11-23
Fritidsutskottet 2021-11-23
Personalutskottet 2021-10-19
Gysam, 2021-06-18 och 2021-09-17
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2021-10-09
Brottsförebyggande rådet, 2021-10-05

F-KS2021/1009-§87
Kulturgaranti – Sätermodellen med bilaga
F-KS2021/1004
Kn§89 Kulturpris 2021
F-KS2021/1005
Kn §90 Ungdomskulturstipendium 2021
F-KS2021/1006
Kn §91 Sammanställning och uppföljning av avtal 2021
F-KS2021/1008
Kn §93 Utredning om att utöka konstupplevelser för Säterborna
F-KS2021/0985-Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7, 20210922 Falun
Borlängeregionen
KS2021/0211-4
Beslut om fördelning av länstal 2022
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Datum

Kommunstyrelsen

2021-12-07

Ks §1 182 forts
KS2021/0388
Lokaliseringsstrategi för handel i Falu kommun, svar på remiss
KS2021/0445
Personuppgiftsincident felsorterat och öppnat kuvert
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Protokoll

Datum

Kommunstyrelsen

2021-12-07

Aktuellt från kommundirektören

Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
___________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Aktuell information från kommundirektören.
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Protokoll

Datum

Kommunstyrelsen

2021-12-07

Rapport från styrgrupp SÄBO

Besked från Boverket om att bidrag med 13 111 560 kr till nya SÄBO-bygget har
beviljats. Därmed kan igångsättning av FAS 2 påbörjas enligt beslut i styrgruppen.
Bygglov för anläggande av parkeringsplats och nybyggnad av plank på fastigheten
Säter 4:5 i Säters kommun är överklagat. Beslut har inkommit från Mark- och
miljödomstolen om att överklagandet avslås och anläggandet av parkeringsplatsen kan
därmed påbörjas.
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