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Plats och tid

Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 15 september 2020, kl. 08.15-10.45

Beslutande

Mats Nilsson, (S) ordförande
Hans Johansson (C) vice ordförande
Annika Karlsson, (S)
Karin Frejd (C)

Tjänstemän

Margareta Jakobsson, sekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Malin Karhu Birgersson, sektorchef, kommunstyrelsen § , § 135-136
Andreas Mossberg, sektorchef samhällsbyggnadssektorn, § 133-134
Marie Palm, kommunikationschef, § 135-136

Ersättare

Utses att justera

Hans Johansson

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§ 130-136

Margareta Jakobsson
Ordförande

Mats Nilsson
Justerande

Hans Johansson

Anslag/Bevis
Protokollets justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.
Organ
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Sammanträdesdatum
Förvaringsplatsför protokollet
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Datum för
anslag

2020-09-16

Kommunstyrelsesektorn

Underskrift

Margareta Jakobsson
Utdragsbestyrkande

Datum för när
anslag tas bort

2020-10-08
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Diarienummer: KS2020/0271

Ansvarig utgivare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
kommunfullmäktiges ordförande är ansvarig utgivare med möjlighet att utse ställföreträdare, för
fullmäktiges webbsändningar.
__________
Ärendebeskrivning
När man registrerar en sändning anger man också vilken den ansvariga utgivaren är. Denna person
bör ha koppling till verksamheten och vara den som både kan godkänna och stoppa material från
att publiceras. Det bör vara någon som har insyn i verksamheten och som har faktisk möjlighet att
kontrollera innehållet. Utgivaren är juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott, till exempel hets mot
folkgrupp, förtal eller förolämpning, begås under sändningen. Utgivaren ska ha rätt att bestämma
över innehållet så att inget sänds eller publiceras mot hens vilja.
Förslag är att kommunfullmäktiges ordförande är ansvarig utgivare för fullmäktiges webbsändningar – med möjlighet att utse ställföreträdande utgivare.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2020/0338

Förändrat huvudmannaskap - GYSAM
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Godkänna Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med 4 bilagor.
2. Uppdra till Dalarnas kommunförbund att administrera och besluta i frågor angående
GYSAM i enlighet med bestämmelserna i Samverkansavtal med bilagor
__________
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Dalarnas Kommunförbund (DKF) har en förstudie genomförts i syfte att utreda förutsättningarna för att förändra huvudmannaskapet för GYSAM.
Förstudien föreslår att DKF tar över GYSAM från FalunBorlänge-regionen (FBR) vid årsskiftet
2020/2021och att nuvarande arbetssätt och ledningsorganisation inom GYSAM
(beredningsgrupp, styrgrupp) bibehålls. Den verksamhet för GYSAM som idag ryms inom FBR
överförs genom verksamhetsövergång till Falu kommun där den organiseras tillsammans med Elevantagningen och AVmedia.
DKFs styrelse fattade beslut den 6 maj om förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna. Gällande värdskap för driftorganisationen beslutades att medlemskommunerna skulle tillfrågas om intresse.
Beslut om värdskap togs av DKFs styrelse den 27 augusti 2020 och har tilldelats Falun.
Bakgrund
2017-01-01 började ett samverkansavtal för gymnasieskolan mellan 11 dalakommuner att
gälla. Organisatoriskt tillfördes verksamheten, som benämndes GYSAM, FalunBorlängeregionen
AB. Under 2018 bildades den ideella föreningen Dalarnas Kommunförbund som är
en sammanslutning av kommunerna i Dalarnas län och vars syfte bl a ska vara att initiera och
driva mellankommunal samverkan inom de områden medlemmarna bestämmer. Kommunerna
har härefter önskat att verksamheten i GYSAM organisatoriskt ska flyttas från
FalunBorlänge- regionen AB till Dalarnas Kommunförbund. Mot bakgrund härav har detta
reviderade Samverkansavtal För Gymnasieskolan, GYSAM, upprättats.
Beslutsunderlag

Delges

Tjänsteutlåtande
Samverkansavtal för gymnasieskolan,
GYSAM, med 4 bilagor
Protokollsutdrag DKFs styrelse 2020-0506, § 31
Förändrat huvudmannaskap för GYSAM
Dalarna Förstudie

Falu kommun

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Au § 132

Inbjudan till kurser och konferenser
Inbjudan till kurser och konferenser tiden 2020-08-20--2020-09-09.
F-KS2020/0951
Inbjudan till webbinarium: LOU och strategier för framtiden på 6 timmar. Välkommen den 7 oktober, 2020:
F-KS2020/0901
Kommunal ekonomi för politiker, den 27 oktober.
Konferens om cirkulär ekonomi i avfallsplaner.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer KS2017/0303

Allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala ordningsföreskrifter för torghandel
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga till, enligt skiss, det streckade området på Skönviksområdet som offentlig plats. I övrigt har arbetsutskottet noterat Brottsförebyggande rådets synpunkter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
anta förslag till Allmänna ordningsföreskrifter samt föreskrifter för torghandel i Säter.
__________
Ärendebeskrivning
Förslag till nya Allmänna ordningsföreskrifter samt föreskrifter för torghandel i Säter har tagits
fram. Förslagen har beslutats i Samhällsbyggnadsnämnden varpå Kommunstyrelsens arbetsutskott
remitterade frågan till Brottsförebyggande rådet. Föreskrifterna ska beslutas av kommunfullmäktige.
Synpunkter från Brottsförebyggande rådet har inkommit 2020-09-04.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Synpunkter från BRÅ 2020-09-04
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-07
Förslag till nya allmänna lokala ordningsföreskrifter i Säters kommun
Förslag till nya lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Säters kommun
Gällande lokala ordningsföreskrifter i Säters kommun
Gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Säters kommun

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Information
Information om pågående projekt nya SÄBO.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2019/0499

Bilden av Säter – Platsvarumärket Säters kommun
Beslut
Kommunstyrelses arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
anta grafisk profil för Säters kommun.
Kommunstyrelses arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar att
Anta tilläggsprofil för Säters bibliotek, under förutsättning att kommunfullmäktige antar grafisk
profil för Säters kommun
Anta kommunikationsstrategi för Platsvarumärket Säters kommun.
__________
Ärendebeskrivning
Den utsedda styrgruppen har under det senaste året arbetat med grafisk profil och kommunikationsstrategi.
Som resultat presenteras en kommunikationsstrategi för platsvarumärket Säters kommun. Kommunikationsstrategin bygger på befintlig plattform, samt är utformad utifrån en varumärkesundersökning som genomfördes i början av 2020. För att följa paltsvarumärkets utveckling är det relevant att
göra uppföljande varumärkesundersökningar, för att får veta om Säters position har förändrats i
den riktning som är önskvärd utifrån platsvarumärket.
Den grafiska profilen innehåller en huvudprofil med möjlighet att koppla på kompletterande profiler för enskild verksamhet där det finns relevans. Den grafiska profilen anger vid vilka tillfällen
detta kan vara relevant och ger stöd för beslut om detta i kommunstyrelsen, efter förslag av kommunikationschefen. Alla kostnader som kommer av en kompletterande profil är den aktuella verksamhetens ansvar.
Den grafiska profilen är en anpassning till digital hantering, utan att för den del förlora sin identitet.
Arbetet med den grafiska profilen har skett i samråd med riksheraldikern – som inte har något att
erinra vad gäller den föreslagna logotypen i säters grafiska profil.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Rapport 2020-01-22
Säters grafiska profil
Säters kommunikationsstrategi
Säters biblioteks grafiska profil

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Säkerhetsklassning
Ärendebeskrivning
Genomgång säkerhetssamtal vid säkerhetsklassning.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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