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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 18 maj kl. 08.15- 12.00 
Mats Nilsson, ordförande och justeringsperson Caroline Willfox på plats i kommunstyrelse-rum-
met, övriga ledamöter via Teams. 

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

Tjänstemän Margareta Jakobsson, kommunsekreterare 
Marita Skog, kommundirektör 
Malin Karhu Birgersson, sektorchef kommunstyrelsen, § 64 
Catherine Hellgren, ekonomichef 
Brittmari Niglis, IT-chef, § 64 
Josefin Enström, näringslivschef, §§ 65-67 
Liv Almsted, VA-och renhållningschef, § 68 
Ingela Johansson, miljöinspektör, § 68 
Mikael Spjut, tf sektorchef samhällsbyggnad, § 68 
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Au § 62 Diarienummer: KS2021/0173 

Budgetuppföljning per 2021-04-30 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga april månads budgetuppföljning till handling-
arna.  
 
__________ 
 
Kommentarer till budgetuppföljning per april 2021  
 
Resultat 
Resultatet för år 2021 prognostiseras till 18,2 mkr, vilket är 9,3 mkr bättre än budget på 8,9 mkr.        
Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen samt VA-enhetens resul-
tat av- och tillräknas redovisas ett överskott på 23,3 mkr (3,24%) jämfört med budget på 15,0 mkr 
(2,12%). 
 
Verksamheternas nettokostnader 
Prognos: 5,3 mkr högre. Kostnaderna är 9,7 mkr högre än budgeterat men minskas med reserven 
för oförutsedda kostnader på 4,4 mkr. 
 
Vid en jämn fördelning över året skulle 4/12 eller 33 procent av budgeten varit förbrukad. 
Kommunstyrelsen har förbrukat 33 procent av årsbudgeten vilket ligger på den förväntade förbruk-
ningen för de första fyra månaderna. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad bud-
get är 0 mkr. Prognos sista december beräknas till +-0 mkr.  
 
Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 48% av årsbudgeten. Pensionskostnader för maj 
ingår i utfallet. Prognos till årets slut är enligt budgetnivå. 
 
Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 52 % av budget vilket beror på att kostnader för kvartal 
2 finns med i utfallet. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. 
 
Överförmyndare i Samverkan har en förbrukning på 25%. Prognos till årets slut enligt budgetnivå. 
 
Upphandlingscenter GNU har en förbrukning på 50 % av budget vilket beror på att kostnader för 
kvartal 2 finns med i utfallet. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 33 % av årsbudget. 
Verksamheten redovisar ett överskott på 2,5 mkr. Prognosen för helår är dock ett underskott på 
450 tkr. Underskottet ligger på Kostenheten. Orsak till underskottet är fördröjningar i effekter från 
effektiviseringsåtgärder kopplat till kostutredningen. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamhet redovisar ett överskott på 1,2 mkr. 
Helårsprognosen visar ett överskott på 875 tkr för att täcka tidigare års underskott. Detta uppnås 
genom att volymen konsulttjänster minskas. 
Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 26% av årsbudget och redovisar ett överskott på 0,3 mkr. 
Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. 
 
Kulturnämnden ligger i utfall på 26 % av budget. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. 
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Au § 62 forts 
 
Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 36 % av budget. Prognos för helåret är ett under-
skott på - 1,3 mkr. Nämndens prognostiserade underskott beror på kostsamma undervisningslös-
ningar 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. Budgetuppföljning är genomförd med samtliga enheter. Höstterminens perso-
nalplanering pågår hos rektorerna. Osäkerheter som kommer påverka prognosen är lärarlönesats-
ningen, fackliga överenskommelsen med Lärarförbundet om extra löneutbetalning i juni samt de 
osäkra intäkterna från staten för sjuklönekostnader med anledning av rådande pandemi. Antagandet 
i prognosen är att de externa intäkterna (i huvudsak statsbidragen från Skolverket) inkommer enligt 
budget och inga avvikelser prognostiseras. Vårens preliminära antagningsbesked för gymnasieelever 
har analyserats och bedömningen i dagsläget är att budget för interkommunala ersättningar håller. 
 
Socialnämnden ligger i utfall på 33 % av årsbudget. Socialnämndens prognos för helåret 2021 är ett 
underskott motsvarande -8,8 mkr. Det är en förbättring sedan föregående prognos (-10,2 mkr). En 
ansökan om ersättning för merkostnader (600 tkr) med anledning av covid-19 har gjorts i april. An-
sökan är ännu ej beviljad, men medräknad i prognosen från och med april. Bidragande orsaker till 
underskottet är kostnader för placeringar av barn och unga samt placeringar av vuxna med beroen-
deproblematik. Ytterligare en orsak är behovet av bemanningssjuksköterskor inom hälso- och sjuk-
vårdsteamet p.g.a. vakanta tjänster. 
 
Kommunrevisionen ligger i utfall på 3% av årsbudget med en prognos för helåret enligt budget. 
 
Skatte- och statsbidragsintäkterna  
Prognos: 14,5 mkr högre än budgeterat. SKR redovisade den senaste skatteprognosen vecka 17. 
 

 
 
Finansiella intäkter 
Prognos: Enligt budget. 
 
Finansiella kostnader 
Prognos: Enligt budget. 
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Au § 62 forts 
 
Pensionsmedelsförvaltning 
Prognos: Enligt 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: Enligt budget. 
Investeringar per april uppgår till 16,7 mkr och utgör 19% av årsbudget. 
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 55,5 mkr. Till detta kommer från 2020 överförda inve-
steringsmedel med 31,9 mkr. Total budget för året uppgår till 87,4 mkr.  
 
 
Bilaga 1: Budgetuppföljning april 2021 Säters kommun 
Bilaga 2: Budgetuppföljning april 2020 KS Sektorn  
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Au § 63 

Återrapportering upphandlade avtal 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen. 
 
__________ 
 
Ekonomichefen informerar från LUG: 

• Organisation 
• Samarbete över kommungränserna 
• Nämndplan 
• Nytecknade avtal 
• Förstudie – nuläge, analys och förbättringar 
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Au § 64 Diarienummer: KS2020/0405 

Gemensam drift och support av IT-miljön i Säters och Borlänge kommuner 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Säters kommun tecknar samverkansavtal avseende en gemensam IT-organisation 
för Säters och Borlänge kommuner 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördela kvarstående budget för IT-enheten 
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att godkänna mindre ändringar i samverkansavtalet 

 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
IT-cheferna i Säter och Borlänge har under en tid diskuterat former för ett samarbete kring IT-
verksamheterna. 
 
IT-enheterna inom respektive kommun har i stort sett likartade uppdrag. Bredden på uppdraget är 
lika oavsett det är en liten eller en stor kommun. Det som skiljer är volymerna. Utmaningen för en 
liten kommun är att ett litet antal tekniker ska ha samma omfång av kompetens som den större 
kommunen med fler resurser. 
 
Under våren 2020 genomfördes en förstudie gemensamt mellan Säter och Borlänge under ledning 
av ATEA. Förstudien bedrevs genom en serie av workshops där olika delar i infrastrukturen belys-
tes. Skillnader och likheter dokumenterades. Förstudien avseende teknik och användarsupportdelar 
visar att det är fullt möjligt ur ett tekniskt perspektiv och verksamhetsperspektiv att ha en gemen-
sam IT- organisation och planera fram en flerstegsraket av detta. 
 
Själva förändringen föreslås drivas i ett projekt för att på ett strukturerat sätt ta sig an arbetet med 
att gå samman. 
 
Genom att vi samarbetar skapas en större organisation som ger större möjligheter att bli en attraktiv 
arbetsgivare och ge möjlighet att utvecklas inom sitt  kompetensområde. Det är svårt att upprätt-
hålla kompetens i två organisationer. Det gynnar båda kommunerna 
 
Planen är att det blir verksamhetsövergång för teknikerna från Säter och att IT-chefstjänsten görs 
om till en IT-strategroll som blir kvar i Säter och kommer att agera beställare mot Borlänge.   
 
Rollen för IT-strategen är att vara beställare mot den gemensamma IT-organisationen och för-
längda arm in i Säters kommuns verksamheter, kontakt med kommunledning, verksamheter, 
systemförvaltare och kontaktpersoner på sektorerna. Vara kanal mellan Säters kommuns verksam-
heter och kundansvarig in den gemsamma organisationen i IT-tekniska frågor 
Samverkansavtalet gäller fr.o.m. den tidpunkt då avtalet är underskrivet av båda parter och tills vi-
dare.  
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Au § 64 forts 
 
Uppsägningstiden för avtalet är arton (18) månader.  Uppsägning skall ske skriftligt mellan parterna. 
 
Ekonomi 
Projektkostnad tas inom ramen för IT-kontoret i Borlänge och IT-enheter i Säters kommun.  
Kostnader för drift, support och infrastruktur fördelas ut per dator och debiteras respektive verk-
samhet. Kostnad för verksamhetssystem debiteras respektive verksamhet beroende på nyttjande av 
hårdvara. 
 
En gemensam IT-drift innebär ökade volymer av datorer, licenser och telefoner vilket i förläng-
ningen innebär fler enheter att fördela kostnaderna på vilket ger sänkta kostnader till verksamhet-
erna. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Samverkansavtal en gemensam IT-organisation för Säters och Borlänge kommuner 
Säter Borlänge i samverkan IT drift 
Kompetensmatris Säter Borlänge i Samverkan Borlänges  
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Au § 65 Diarienummer: KS2021/0222 

Samarbetsavtal TURiS 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ta beslut om att godkänna samar-
betsavtal med Tågturer i Säter Ekonomisk förening avseende att turisttåget TURiS trafikerar Säters 
stad och Säterdalen under sommarsäsongen 2021. 
 
______ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Caroline Willfox yrkar avslag till att teckna samarbetsavtal med Tågturer i Säter. 
Förslag att teckna samarbetsavtal med Tågturer i Säter. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att teckna samarbetsavtal med Tågturer i Säter. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Utifrån rådande situation skulle denna insats genom verksamheten främja turism, besökande och 
handel i Säters centrum och motsvarande i Säterdalen samt öka tillgängligheten ner i Säterdalen un-
der sommarsäsongen 2021. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Tågturer i Säter har under ett antal år under sommaren kört turisttåget TURiS mellan Säters cent-
rum och Säterdalen. Det har tillgängliggjort Säterdalen för fler besökare men också främjat handeln 
och besöksnäringen som en aktivitet som ökar attraktiviteten i Säter. Under sommarsäsongen 2020 
körde TURiS besökare från Säters stad till Säterdalen under sju fredagar och då var det gratis att åka 
med tåget samt ingick i dåvarande avtal att även köra de sju lördagarna men då i egen regi med ordi-
narie biljettpris. Modellen fungerade inte då utfallet blev att besökarna endast åkte på fredagar och 
ej lördagar, man konkurrerade ut TURiS ordinarie verksamhet och de blev färre resenärer på de or-
dinarie turerna.  
 
Inför sommarsäsongen 2021 finns möjligheten att fortsätta erbjuda besökarna att åka med tåget. Ett 
avtalsförslag har arbetats fram där kommunen erbjuder besökare att åka tåget 13 dagar enligt tidta-
bell, onsdagar och fredagar, mellan 2 juli och 13 augusti för ett lägre pris om 20 kr per person. Det 
ökar tillgängligheten till Säterdalen men främjar också turism, besökande och handel i Säters cent-
rum.  
 
Delges 
Tågturer i Säter Ekonomisk förening 
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Au § 66 Diarienummer: KS2021/0156 

Medfinansiering Leader Nedre Dalälven 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ta beslut om att, årligen under peri-
oden 2022 till 2027, medfinansiera Leader Nedre Dalälven med 174 233 kr, att medfinansiera stra-
tegiarbetet under 2021-2022 inför kommande programperiod med en engångssumma på cirka 
36 000 kr, samt att finansieringen sker via näringslivsenhetens driftbudget. 
 
___________ 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Möjligheten för medborgare att kunna söka Leader-projekt medför att det finns potential för att ge-
nomföra utvecklingsinsatser i Säters kommun varför förvaltningens ståndpunkt är att en fortsatt 
medfinansiering av Leader bör ske. Dock förutsätter det att samarbetet med Leader intensifieras 
och en intern samordning krävs för att i högre grad få medborgarna att söka projektmedel och på så 
vis få en bättre utväxling av partnerskapet och fler utvecklingsinsatser i kommunen.  

Ärendebeskrivning 
Ärendet handlar om deltagande i nuvarande Leader och inför varje ny programperiod krävs beslut 
om medfinansiering. Ärendebeslutet gäller en förlängning av nuvarande programperiod (2014-2020) 
till 2022 och finansiering av den nya utvecklingsstrategin inför kommande programperiod, samt 
fortsatt medfinansiering under den nya programperioden 2023-2027. Medfinansieringen sker på 
samma sätt som tidigare och med samma belopp, med tillägg för en engångssumma för framställan-
det av en ny utvecklingsstrategi. 

Bakgrund 
Under innevarande programperiod 2014-2020 bedriver Leader Nedre Dalälven verksamheten i en-
lighet med den utvecklingsstrategi som partnerskapet arbetade fram inför innevarande programpe-
riod. I partnerskapet ingår följande kommuner; Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Heby, Tierp och 
Älvkarleby samt delar av Gävle och Sandvikens kommuner. Utöver det ingår även föreningar och 
företag i området. 
 
Nu har EU beslutat att förlänga innevarande programperiod med två år, 2021-2022. Medel för detta 
tas från den kommande programperioden, ursprungligen 2021-2027, vilken nu istället blir 2023-
2027. Under förlängningsperioden kommer verksamheten att bedrivas enligt nuvarande strategi. Pa-
rallellt med verksamheten inom förlängningsperioden ska den nya utvecklingsstrategin för 2023-
2027 tas fram, ett arbete som redan har påbörjats.  
 
Beslutet gäller en förlängning av nuvarande period till 2022 och finansiering av den nya utvecklings-
strategin inför kommande programperiod, samt fortsatt medfinansiering under den nya programpe-
rioden 2023-2027. Medfinansieringen sker på samma sätt som tidigare och med samma belopp, 
med tillägg för en engångssumma för framställandet av en ny utvecklingsstrategi. 
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Au § 66 forts 

Konsekvensbeskrivning - ekonomi och finansiering 
Medfinansieringen av förlängningsåren 2021-2022 samt den kommande programperioden 2023-
2027 har likadant förfarande som tidigare period och med samma belopp 174 233 kr. En engångs-
summa för framtagandet av den nya utvecklingsstrategin under 2021 har tillkommit. Leader Nedre 
Dalälven beräknar denna summa till cirka 36 000 kr. Finansiering sker via ansvar 2310410 Närings-
liv, projekt 511114 Leader. 
 
Beslutsunderlag/Bilagor 
Säter medfinansiering Leader Nedre Dalälven 
 
Delges: 
Leader Nedre Dalälven  
Näringslivschef  
Fritidschef 
Kulturchef 
Kommunikationschef 
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Au § 67 Diarienummer: KS2021/0212 

Yttrande avseende bedömning och prioritering av ansökningar om medel från 
fonder för bygdeavgifter (bygdemedel) 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna nedanstående yttrande till Länsstyrelsen i Dalarna. 
 
__________ 
 
Yttrande 
En jämn prioritering och fördelning av de medel som finns att fördela i Säters kommun (20 000 kr) 
bör ske till de två föreningarna som ansökt om bygdemedel. Respektive förening bör beviljas 
10 000 kr var. Om någon förening inte kan nyttja bidraget, får den andra föreningen nyttja hela be-
loppet på 20 000 kr. 
 
Ärendebeskrivning 
I Säters kommun finns i år i storleksordningen 20 000 kronor att fördela. Två ansökningar om byg-
demedel har inkommit till Länsstyrelsen i Dalarnas län från föreningar i Säters kommun. Stockbro 
bystugeförening söker 100 000 kr för byte av värmepump och den ideella föreningen ”Grängsham-
mars engelska park” söker 20 000 kr för anläggning av parkeringsplats. 
 
Bakgrund 
För vissa vattenverksamheter betalar verksamhetsutövaren enligt vattendom en bygdeavgift. Bygde-
avgiften betalas årligen till länsstyrelsen i det län där verksamheten huvudsakligen bedrivs. Länssty-
relsen förvaltar medlen i fonderna och handlägger och beslutar om bidrag från dessa. Pengarna ska 
användas till investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service eller annat som är till 
nytta för bygden. I Dalarna annonseras varje höst i lokalpressen möjligheten att söka bidrag ur fon-
derna. Sista ansökningsdatum är 31/12. Ansökningarna samlas kommunvis och skickas ut till kom-
munerna för yttrande. Utifrån kommunernas prioriteringar med motiveringar och Länsstyrelsens 
egen bedömning beslutas hur medlen ska fördelas. Avgörande för beslutet är bedömningen av pro-
jektets allmännytta. 
 
Beslutsunderlag/Bilagor 
Sammanställning ansökningar bygdemedel 2021 Säter kommun 
 
Delges 
Länsstyrelsen i Dalarnas län via mejladress dalarna@lansstyrelsen.se enligt anvisningar senast 2021-
06-10. 
 
 
 
  

mailto:dalarna@lansstyrelsen.se
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Au § 68 Diarienummer: KS2017/0340 

VA-plan för Säters kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsesektorn föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta:  

• Sända ut remissversion av VA-plan på remiss.  
• Remissinstanser ska vara Länsstyrelsen i Dalarnas län samt de politiska partierna i 

Säters kommun.  
• Sista dag för yttrande ska vara 15 september.  

 
____________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
För att uppnå en hållbar vatten- och avloppsförsörjning krävs en strategisk och långsiktig 
planering. En kommunal VA-plan ger ett stöd i kommunens planering så att vattenfrågorna lyfts 
fram på ett tydligt sätt.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 nov 2017, att ge samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och 
byggnämnden i uppdrag att ta fram en VA-plan. Arbetet har legat nere under 2019 och delar av 
2020 med anledning av personalbrist på sektorn i kombination med att av regionala och nationella 
riktlinjer har setts över. Under 2020 har arbetet återupptagits. Föreliggande VA-plan har tagits fram 
av en arbetsgrupp med företrädare för VA-huvudman, samhällsplanering och miljökontor. Arbetet 
har skett med stöd av H2OCON Miljö- och vattenkonsult AB. 
 
VA-planen utgår från de behov som finns idag och anger åtgärder som Säters kommun behöver 
prioritera för att skapa en hållbar VA-försörjning. VA-planen syftar även till att göra det enklare för 
enskilda fastighetsägare att planera investeringar i eventuella egna brunnar och avlopp. 
 
VA-planen följer delvis Havs- och vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering. 
Ambitionsnivån har dock anpassats utifrån Säters kommuns primära behov, det vill säga att ta fram 
en långsiktig VA-utbyggnadsplan men också en kortsiktig handlingsplan för att prioritera kommu-
nens strategiska VA-arbete. 
 
VA- planen ska skickas på remis till Länsstyrelsen i Dalarnas län och till de politiska partierna i Sä-
ters kommun. Synpunkterna från remissen kommer att arbetas in i en slutlig version som lyfts för 
beslut under hösten 2021.  
Konsekvensbeskrivning 
VA-planen är en viktig viljeriktning för hur Säters kommun planerar för att fortsätta leverera håll-
bara vattentjänster. De aktiviteter som finns framtagna i planen kräver stora investeringar, både i 
fysiska anläggningar och i personella resurser, för att genomföras.  
 
Ett beslut om att anta VA-planen bör gå hand i hand med att nödvändiga medel säkras i budgetar-
betet. Likväl bör en förståelse finnas för att personalbortfall, minskade investeringsmedel och ex-
terna myndighetsbeslut kommer att påverka kommunens möjlighet att uppfylla planen.  
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Au § 68 forts 
 
Bilagor 
VA-plan för Säters kommun, Förutsättningar och handlingsplan, daterad 210329 
Utbyggnadsplan för allmänt VA, Underlagsrapport till VA-plan, daterad 210302 
 
Delge beslutet till: 
Remissinstanser enligt beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
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Au § 69 

Varmvattenbassängen 
 
Ärendet utgår 
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Au § 70 Diarienummer: KS2020/0276 

Ägardirektiv till Säterbostäder AB 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa 
nytt ägardirektiv till Säterbostäder AB. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning: 
En översyn har gjorts av ägardirektiven till Säterbostäder AB. Tidigare ägardirektiv antaget av kom-
munfullmäktige 2019-09-19, §201 består av 7 avsnitt. Det nya direktivet är mer omfångsrikt och 
förtydligar flertalet områden. Det nya direktivet består av sammanlagt 13 avsnitt med delvis inklu-
derat innehåll från de tidigare 7 i viss annan ordning.  Bolaget har deltagit i arbetet med direktivet. 
 
 

Nya Ägardirektivet 2019-09-19 Ägardirektiv 
1.  Allmänt: koppling till kommunens styrdokument 1. Ägaridé 
2.  Grundläggande principer för bolag 2. Verksamhetens inriktning 
3.  Ägaridé 3. Ekonomiska mål 
4.  Verksamhetens inriktning 4. Klimat- och miljömål 
5.  Ekonomiska mål 5. Sociala mål 
6.  Social inriktning: fler delar att beakta än tidigare 6. Samordningsfrågor 
7.  Ekologisk inriktning 7. Informationsskyldighet 
8.  Specifikt direktiv: tillskapa 30 nya lägenheter i genomsnitt 
per år 

 

9.  Samordning med kommunkoncernen  
10. Upphandling  
11. Uppföljning och dialog  
12. Årsredovisning, delårsrapport, revision och budget  
13. Informationsskyldighet  
 
Bilaga 1: Utdrag ur Bolagsordning och kommunallag 
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Au § 71 Diarienummer: KS2021/0234 

Riktlinjer för styrdokument i Säters kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att Riktlinjer för styrdokument i Säters 
kommun antas. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Syftet med Riktlinjer för Säters kommuns styrdokument är att det ska vara tydligt vad som är ett 
styrdokument, vilket slags styrdokument som styr vad, hur olika styrdokument relaterar till varandra 
och vem som får fatta beslut om dem. 
 
Utöver styrdokumentstyperna finns det i Säters kommun lagbundna styrdokument som inte följer 
denna terminologi. Namn och beslutsinstans för de styrdokumenten styrs istället av gällande lag-
stiftning. 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-05-11 
Blad 

17 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Au § 72 Diarienummer: KS2021/0192 

Motion om att boendeformen trygghetsboende för äldre (70+) skall byggas i Sä-
ters kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till socialnämnden för yttrande. Ytt-
randet ska ha inkommit senast 31 oktober 2021. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om boendeformen trygghetsboende skall byggas i Säters kommun. En boendeform för 
äldre (70+) i Säter. Motionen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-29 av Ca-
roline Willfox (M). 
 
Motionärens förslag 
Att Kommunen utreder och bygger ett trygghetsboende i Säter enlighet med reglerna för statliga 
investeringsstödet (ny lagstiftning 2019). Förslagsvis nuvarande Fågelsången. 
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Au § 73 Diarienummer: KS2021/0191 

Motion om att boendeformen anpassat boende för äldre (55+) skall byggas i Sä-
ters kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till Säterbostäder AB och kommundi-
rektören för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit senast 31 oktober 2021. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om boendeformen anpassat boende skall byggas i Säters kommun. En boendeform för 
äldre (55+) i Säter. Motionen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-29 av Ca-
roline Willfox (M). 
 
Motionärens förslag 
Att Kommunen uppdrar åt Säterbostäder att utreda ett anpassat boende med anpassade lägenheter 
på Algatomten som lever upp till kraven på ett anpassat boende. För äldre (55+) i Säters kommun 
med behov av anpassat boende för att klara av sitt boende på egenhand i största möjliga utsträck-
ning, utan hjälp av hemtjänsten  
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Au § 74 Diarienummer: KS2021/0208 

Utnämnande av dataskyddsombud 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar utnämna Laura Gashi, JP 
infonet AB som dataskyddsombud från 2021-06-01 för kommunstyrelsen i Säters kommun. 
 
____________ 

Ärendebeskrivning 
Säters kommun har tecknat avtal med leverantören JP Infonet AB. Leverantörens förslag är att 
kommunstyrelsen utser Laura Gashi som kommunens dataskyddsombud.   
 
Avtalsperioden är 2021-05-01 till 2022-05-01 med möjlighet till 1+1+1+ års förlängning. 
 
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 Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 
• vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen 
• samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten till exempel vid inspektioner. 

 
Bakgrund 
Nuvarande dataskyddsombud Josefin Levinsson (Andersson) har beviljats befrielse från uppgiften 
som dataskyddsombud. Därmed finns behov av att utse nytt dataskyddsombud. 
 
Delges 
Integritetsskyddsmyndigheten 
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Au § 75 Diarienummer: KS2021/0209 

Kalendarium 2022 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa förslag 
till kalendarium för 2022. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Sektorn har för 2022 tagit fram förslag till datum och tider för sammanträdesdagar för kommunsty-
relsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022. 
 
I kalendariet fastställs även dagar för ärendeberedningar, samrådsgruppen samt ägardialog tillsam-
mans med Säterbostäder AB. 
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