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Ks § 1 Diarienummer: KS2021/0001 

Fördelning av kommunstyrelsens driftsbudgetram 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa budgetram för:  
Kommunstyrelsen    3 812 kkr  
Kommunfullmäktige      659 kkr  
Kommundirektör    1 879 kkr  
Egen försörjning/Unga till arbete/Integration  2 056 kkr  
samt att delegera beslutanderätten om resterande budgetram på 54 056 kkr till sektorschefen för 
kommunstyrelsesektorn. 
 
______ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-03 om reviderad budget för åren 2021 – 2023. Kommun-
styrelsen tilldelades 62 462 kkr i driftbudgetram för år 2021. Sektorn lägger följande förslag till för-
delning av driftbudgetramen: 
 
Verksamhet  Ram 2020 Förslag KS Förslag SC Anmärkning 
Kommunstyrelsen 3 714 3 812 
Kommunfullmäktige   645    659 
Kommundirektör 1 805 1 879 
Egen Försörjning/ 
Unga till arbete/ 
Integration  2 031 2 056 
 
Ekonomienheten 4 211    4 667 
Näringslivsenheten 5 605    5 513 
Kanslienheten  4 017    4 977      Kapitalkostnader bredband 
Personalenheten 5 925    5 906 
IT-enheten  12 530  12 942         Höjda licensavgifter 
Kommunikation/Reception 3 372    3 305 
Fritidsenheten  15 160  16 746    Höjd budget ferielöner, samt höjda 

hyror  
  59 015 8 406 54 056 
 
Förslaget innebär att kommunstyrelsen fastställer de delar som är politiska samt hur mycket som 
ska tilldelas kommundirektör respektive projektet Egen försörjning/Unga till arbete/Integration, 
och sedan delegerar till sektorchefen för kommunstyrelsesektorn att fördela resterande medel. Sek-
torchefens förslag till fördelning finns i sammanställningen ovan. 
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Ks § 2 Diarienummer: KS2021/0031 
 
Information om GDPR 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________ 
 
Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar: 
 
Dataskyddsombud och dataskyddshandläggare lämnar information om Dataskyddsförordningen 
(The General Data Protection Regulation) GDPR. 
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Ks § 3 Diarienummer: KS2021/0031 
 
Information från styrgrupp SÄBO 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________ 
 
Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar: 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att utse kommunstyrelsen som projektägare för bygg-
nation av särskilt boende i Säter. 2019-06-18 beslutade kommunstyrelsen om projektorganisation. 
 
Projektansvarig och projektledare lämnar en beskrivning av projektet från början till nuläge. 
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Ks § 4 Diarienummer: KS2020/0458 

Investeringsbehov Säters IP 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till samhällsbyggnadsnämnden skyndsamt ta fram ett beslutsun-
derlag för genomförande av en ombyggnation av omklädningsrum vid Säters IP. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Omklädningsrummen på Säters IP är i akut behov av en ombyggnation. Ombyggnationen berör 4-5 
nya omklädningsrum och förrådsutrymmen samt tillhörande korridor och vaktmästarutrymme.  
 
Byggnaden har idag läckande tak, påväxt av porer i grunden samt ruttna golvbjälkar mm. En första 
uppskattning av kostnad för ombyggnationen är ca 8 miljoner kronor. 
 
Bakgrund 
Kristinehovs ishall byggdes 1984. SSIF hockey ansökte redan 2001 om medel/material för ombygg-
nation av omklädningsrum i Kristinehovs ishall. Ansökan avslogs. En tillbyggnad av två omkläd-
ningsrum och 7-8 förråd tillkom 2013. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Om inte en ombyggnad av omklädningsrummen sker inom en snar framtid kommer rummen att 
behöva stängas. Verksamheter som i första hand drabbas är ishockey, fotboll, friidrott, konståkning 
och skola.  
 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande  
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Ks § 5 Diarienummer: KS2017/0149 

Förfrågan om förlängning av Avsiktsförklaring gällande före detta Skönvik 1:10, 
fasta paviljongen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

1. Ej medge förlängning avseende avsiktsförklaring gällande före detta Skönvik 1:10  
2. Uppdra till kommundirektören att ta kontakt med berörd part  
3. Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att under 2021 upphandla och genomföra 

rivningsentreprenad avseende Fasta Paviljongen  
 
___________ 
 
Motivering till beslut  
Då avtalspart, trots lång avtalstid, inte kunnat uppvisa ett hållbart genomförande av i upprättad av-
siktsförklaring beskrivet projekt så saknas grund för förlängning. Avtalspart har inte heller inkom-
mit med förnyad planansökan som efterfrågades i protokoll 2019-11-08.  
 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-21 KS§36  
Godkänna upprättad avsiktsförklaring avseende exploatering av fasta paviljongen i Säter.  

• Avsiktsförklaringen skrevs under 2017-04-05  
• Utdrag ur §5 Giltighetstid i Avsiktsförklaringen: Denna avtalsperiod kan förlängas 

med två år om kommunens övertagande av fastighet och en ändrad detaljplan inte 
kunnat genomförts och vunnit laga kraft på grund av omständigheter som kommu-
nen eller arkitekten, eller den/de som parterna skriftligen godkänt att sätta i hans 
ställe, inte kunnat råda över  

• Kommunen är via fastighetsreglering via Lantmäteriet, sedan hösten 2019, ägare av 
före detta Skönvik 1:10.  

• 3 avstämningsmöten har hållits med avtalspart efter det att fastighetsreglering/lant-
mäteriförrättning (2019-10-15) blivit klar. Protokollet från möte 2019-11-08 bifogas 
som bilaga.  

• Arkitekten inkom 2020-10-28 med en förfrågan om ytterligare förlängning avse-
ende området kring den före detta fastigheten Skönvik 1:1.  

 
Bilaga  

1. Inkommen förfrågan om förlängning av avsiktsförklaring avseende området kring 
den före detta fastigheten Skönvik 1:10  

2. Avsiktsförklaring daterad 2017-04-05  
3. Protokoll 2019-11-08  

 
Delges  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Miljö och byggnämnden 
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Ks § 6 Diarienummer: KS2020/0471 

Revidering av Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta bilagda reviderade delar av Taxa för 
tillsyn och prövning enligt miljöbalken, Taxebestämmelser §§ 1-33 och Taxebilaga 1, Avgift för 
prövning och anmälan samt viss tillsyn. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden att föreslå kommunfullmäktige 
att anta bilagda reviderade delar av Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken KF 2019-11-28, 
§ 237, Taxebestämmelser §§ 1-33 och Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss till-
syn. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort vissa förändringar i sin mall för kommunala 
taxor. 
 
Skrivelsen för indexuppräkning av timtaxan i Taxebestämmelser §§ 1-33, har förtydligats. Då det 
kommit ny avfallslagstiftning har (SKR) gjort en revidering i Taxebilaga 1 (Avgift för prövning och 
anmälan samt viss tillsyn). Vissa lydelser är något förändrade och det har tillkommit en punkt om 
dispens från kravet om utsortering av bygg- och rivningsavfall i den nya avfallsförordningen. 
 
 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1- Skillnader i Taxebestämmelser §§ 1-33 och Taxebilaga 1, Avgift för prövning 
och anmälan samt viss tillsyn 
Bilaga 2- Taxebestämmelser §§ 1-33 (reviderad i sin helhet) 
Bilaga 3 -Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn (reviderad i sin 
helhet) 
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Ks § 7 Diarienummer: KS2020/0411 

Dalastrategin 2020 Tillsammans för ett hållbart Dalarna 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta yttrandet som sitt eget men komplettera yttrandet med att det är 
viktigt att prioritera Dalabanan och Bergslagsbanan. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Region Dalarnas Regionala utvecklingsnämnd ansvarar för framtagandet av förslag till ny regional 
utvecklingsstrategi (RUS) för Dalarna. Remissen har skickats till berörda kommuner, regioner, myn-
digheter, företrädare för näringsliv och civilsamhälle. Strategin ska ligga till grund för ett hållbart 
regionalt utvecklingsarbete i Dalarnas län och skapa samsyn om vad som behöver göras och hur.  
 
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala ut-
vecklingsarbetet i Dalarna och innehåller mål och prioriteringar fram till 2030. Förslaget som nu är 
ute på remiss förväntas träda i kraft sommaren 2021 och då ersätta den befintliga Dalastrategin – 
Dalarna 2020. 
 
Förslaget har arbetats fram i bred dialog med berörda representanter för kommuner, näringsliv, det 
civila samhället, myndigheter, akademi med flera. Inspelen från dialogerna har utgjort grunden för 
remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och utvecklingen av Dalarna 
samt lärdomar från nuvarande strategi.  
 
Dalarna står inför stora samhällsutmaningar och med Dalastrategin som gemensam bas samverkar 
länet mot 2030 och ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.   
 
För att nå målet finns tre målområden som kopplar an till de olika dimensionerna av hållbarhet – 
miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet:  
 
* Ett klimatsmart Dalarna  
* Ett konkurrenskraftigt Dalarna  
* Ett sammanhållet Dalarna 
 
Remiss svaret ska utgå från följande frågeställningar från Region Dalarna: 

• Vad är er samlade uppfattning om förslaget? 
• Vad tycker ni om de mål, positioner och regionala prioriteringar som föreslås? Hur väl 

fångar de för länet gemensamma utmaningar? 
• Hur ser ni på principerna för genomförandet? 
• Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra? 

 
 
 

Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Dalastrategin 2030 – tillsammans för ett hållbart 
Dalarna 

Region Dalarna 
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Ks § 8 Diarienummer: Ks2021/0007 

Ny upphandlingspolicy för de samverkande kommunerna Falu, Borlänge, 
Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta ny upphandlingspolicy för de samver-
kande kommunerna under förutsättning att samtliga sju fattar liknanden beslut. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) beslutade i Nämndplan 2019 att chef Upp-
handlingscenter ska redovisa förslag till ny upphandlingspolicy med ett mera strategiskt anslag för 
de samverkande kommunerna. GNU beslutade 17 november 2020 om huvuddragen i en ny upp-
handlingspolicy efter en remissomgång till samverkande kommuner. Nämnden uppdrog samtidigt 
till chef Upphandlingscenter att inhämta de sista synpunkterna och komplettera underlaget.  
 
Den nya upphandlingspolicyn gäller för samtliga sju samverkande kommuner som ingår i GNU. 
Policyn är ett styrinstrument vid genomförande av upphandlingar och inköp. Policyn lyfter upp-
handling som ett medel för att främja regional tillväxt och hållbar utveckling. Policyn innehåller 
riktlinjer som utöver lag om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas vid upphandling av varor 
och tjänster samt byggentreprenader. Policyn ska också förtydliga hur ett antal viktiga frågor och 
processer inom upphandlingsområdet ska hanteras i kommunerna samt ge vägledning till anställda i 
kommunerna hur upphandlingar ska genomföras.   
 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU) översänder ny upphandlingspolicy till 
samverkande kommuner för antagande av samverkande kommuners fullmäktige senast den 31 mars 
2021.  
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Ny upphandlingspolicy 
 
Delges: Gemensamma nämnden för upphandling, Samverkande kommuner 
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Ks § 9 Diarienummer: KS2021/0006 

Entledigande av uppdrag samt insyn i Säters Golfklubb 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget för de av kommunstyrelsen valda adjungerade represen-
tanter till styrelsen för Säters Golfklubb upphör.  
 
Ett avtal med Säters Golfklubb har upprättas med följande överenskommelse: 
Säters Golfklubb ska senast den 30 april lämna årsredovisning med bokslutskommentarer för före-
gående år. Föreningen kan på kommunstyrelsens förfrågan närvara vid sammanträden för informat-
ion och dialog kring verksamheten 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
I och med förslag till beslut att upphöra med adjungerade kommunrepresentanter i Säters Golf-
klubb så upphävs villkoren för det som skrevs 1993. (se under rubrik Följande upphävs). 
Från och med 2021 ska Säters Golfklubb senast den 30 april lämna årsredovisning med boksluts-
kommentarer för föregående år. Föreningen kan på kommunstyrelsens förfrågan närvara vid sam-
manträden för information och dialog kring verksamheten.  
 
Övriga åtaganden mellan Säters kommun och Säters Golfklubb 
Det finns ett arrendeavtal, Lägenhetsarrende tecknat med samhällsbyggnadssektorn från 2020-07-
01 t.o.m. 2035-06-30. Arrendet ligger inom fastigheterna Jönshyttan 1:1 och Skönvik 1:1 
Likaså finns sedan 2005-01-01 en borgensförbindelse med Säters kommun för ett lån som Säters 
Golfklubb har med södra Dalarnas Sparbank AB på 6.500.000 kr.  
 
Följande upphävs 
I samband med att Säters Golfklubb 1992 ansökte om ett förskott på 1993 års driftsbidrag med 
200 000 kr ställde Säters kommun följande villkor: 

• att Säters kommun erhåller två platser i klubbens styrelse med yttrande- och reser-
vationsrätt, 

• att kommunen utser en revisor i Golfklubben, 
• att Säters Golfklubb redovisar budget för 1993 för kommunens godkännande, 
• att kommunen skall erhålla den ekonomiska information som efterfrågas, 
• att kommunens åtagande förutsätter att Golfklubben redovisar en ekonomisk plan 

för de kommande åren, som godkännes av kommunen 
• samt att kommunen till följd av sitt stora ekonomiska åtagande erhåller inbjudan till 

kommande årsmöte. 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande Säters Golfklubb 
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Ks § 10 Diarienummer: KS2021/0031 

Verksamhetsinformation 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________ 
 
Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar  

• Socialnämnden  
• Kommunala pensionärsrådet 

 
 
 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-02-02 
Blad 

12 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks § 11 Diarienummer: KS2020/0439 

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska 
insatser, BEA 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar anta BEA 20, samt att efter framställan från respektive riksorganisation 
teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation 
har träffat överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – 
BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFRs förbundsområde Allmän kommunal 
verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet). 
 
Avtalet ersätter de två BEA 17 i lydelse 2019-01-01 tecknade med ovan nämnda motparter och gäl-
ler tillsvidare från och med den 1 november 2020 med en ömsesidig uppsägningstid om tre kalen-
dermånader. 
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Ks § 12 Diarienummer: KS2020/0434 

Återrapportering av uppföljning av arkivtillsyn vid samhällsbyggnadssektorn 

Beslut 
Kommunstyrelsen att beslutar att godkänna rapporten. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
 
Om återrapportering av uppföljning av arkivtillsyn 
Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens verksamheters 
arkivvård. I Säters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Tillsynen skall enligt kommunsty-
relsens delegationsordning utföras av kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fast-
ställda planen för tillsyn av arkivvården genomfördes år 2019 tillsyn vid dåvarande samhällsbygg-
nadsförvaltningen, nuvarande samhällsbyggnadssektorn tillhörande samhällsbyggnadsnämnden och 
miljö- och byggnämnanden. Enligt samma plan skall återbesök ske. Kommunarkivet skall även årli-
gen rapportera till arkivmyndigheten om efterlevnaden av tillsynsplanen samt om inspekterade 
nämnders arkivvård.  
 
Uppföljning av arkivtillsyn vid samhällsbyggnad utförd av kommunarkivarien 2020-09-15  
Uppföljningen utgick från den rapport som skrevs vid det ordinarie tillsynsbesöket under hösten 
2019. Vid tillsynen framkom att samhällsbyggnadsnämnden och miljö och byggnämnden använder 
samma diarium. Man uppmanades då att ha separata diarier eftersom de är två olika myndigheter. 
Detta kommer man att ha från och med nästa år. Man låg även något efter med att avsluta ärenden 
i diariet. Man har nu börjat att komma ikapp och har levererat en första omgång av diarieakterna till 
kommunarkivet. Man har även nu en något bättre bemanning av registraturen. Man har börjat att ta 
fram arkivbeskrivningar för samhällsbyggnadsnämnden och miljö och byggnämnden. Det som 
främst återstår för samhällsbyggnad att åtgärda är att inte låta allmänna handlingar ligga framme på 
arbetsrummen utan att förvara dem brandsäkert samt att deras systemförvaltare i större utsträck-
ning behöver delta i nätverk samt klassa informationen i sina system. 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ks § 13 Diarienummer: KS2020/0435 

Återrapportering av uppföljning av arkivtillsyn vid Säterbostäder 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommundirektören se över möjligheten att samordna admi-
nistrativa tjänster med kommunens administration. Återrapport senast 2021-05-31 
 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Om återrapportering av uppföljning av arkivtillsyn 
Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens verksamheters 
arkivvård. I Säters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Tillsynen skall enligt kommunsty-
relsens delegationsordning utföras av kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fast-
ställda planen för tillsyn av arkivvården genomfördes år 2019 tillsyn vid Säterbostäder. Enligt 
samma plan skall återbesök ske. Kommunarkivet skall även årligen rapportera till arkivmyndigheten 
om efterlevnaden av tillsynsplanen samt om inspekterade nämnders arkivvård.  
 
Uppföljning av arkivtillsyn vid Säterbostäder utförd av kommunarkivarien 2020-10-07  
Uppföljningen utgick från den rapport som skrevs vid det ordinarie tillsynsbesöket under hösten 
2019. Vid tillsynen uppmanandes Säterbostäder att skaffa en lämpligare arkivlokal eftersom den lo-
kal man använder idag inte uppfyller de rekommendationer som Riksarkivet ger. Man har från Sä-
terbostäder meddelat att man har tankar på att skaffa nya kontorslokaler och därmed även kommer 
att flytta sin arkivlokal. Man har även börjat inleda ett samarbete med kommunens registrators-
grupp. I övrigt har inte mycket hänt sedan tillsynen. Bedömningen som då gjorts är att Säterbostä-
der behöver mer konkret hjälp med att få till en bättre dokumenthantering snarare än direktiv. De 
har vid denna uppföljning av tillsynen därför getts råd om vilka av kommunens verksamheter de 
skall vända sig till för att få hjälp med att komma igång. 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande Säterbostäder AB 

 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-02-02 
Blad 

15 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks § 14 Diarienummer: KS2020/0433 

Återrapportering av arkivtillsyn vid kulturenheten 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen besluta att godkänna rapporten. Tillsynen fortsätter när coronapandemin är 
över. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Om arkivtillsyn vid Säters kommun 
Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens verksamheters 
arkivvård. I Säters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Tillsynen skall enligt kommunsty-
relsens delegationsordning utföras av kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fast-
ställda planen för tillsyn av arkivvården skall tillsyn utföras vid kulturenheten under 2020. 
 
Arkivtillsyn vid kulturenheten utförd av kommunarkivarien 2019 Arkivtillsynen utfördes under hös-
ten 2020. Vid tillsynen sammanställdes en rapport som bifogas ärendet. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Rapport arkivvården vid kulturenheten 
Tjänsteutlåtande 

Kulturnämnden 
Kommunens revisorer 
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Ks § 15 Diarienummer: KS2020/0420 

Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Dala Mitt 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar  

1. Fastställa det uppdaterade revisionsreglementet. 
2. Det uppdaterade revisionsreglementet gäller från och med det datum då samtliga medlems-

kommuner fastställt detta. 
3. Tidigare revisionsreglemente upphör att gälla 

 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundsrevisionen för Räddningstjänsten Dala Mitt föreslår att kommunfullmäktige i samtliga 
medlemskommuner i Räddningstjänsten Dala Mitt uppdaterar revisionsreglementet för Räddnings-
tjänsten Dala Mitt. 
 
(2017:725) påverkar revisorernas arbete och förutsätter förändrat reglemente. Det uppdaterade re-
visionsreglementet är utformat utifrån SKRs mall för revisionsreglemente. Revisionsreglementet be-
höver också uppdateras utifrån GDPR. § 1 ersätter §1 i revisionsreglementet från 2017 
 
§ 2 är helt ny. 
§ 3 första stycket motsvarar första stycket i § 2 i revisionsreglementet från 2017 
§ 3 andra stycket är helt nytt. 
§ 4 är lika som § 3 första meningen. § 3 andra meningen i revisionsreglementet 
från 2017 är struken. 
§ 5 ersätter andra och tredje meningen i § 2 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 6 ersätter § 8 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 7 ersätter § 9 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 8 ersätter § 5 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 9 ersätter § 6 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 10 är helt ny. 
§ 11 ersätter § 10 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 12 ersätter § 11 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 13 ersätter § 12 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 14 ersätter § 13 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 15 ersätter § 17 i revisionsreglementet från 2017 med likalydande text. 
§ 16 ersätter § 18 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 17 ersätter § 16 i revisionsreglementet från 2017 med i stort sett likalydande text. 
Sidan 2 av 2 
§ 18 ersätter § 15 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 19 ersätter § 14 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 20 är helt ny. 
§ 21 ersätter § 19 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 22 ersätter § 20 i revisionsreglementet från 2017. 
 
Beslutsunderlag Delges 
Förslag till reviderat revisionsreglemente Medlemskommunerna 

Räddningstjänsten Dala Mitt 
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Ks § 16 Diarienummer: KS2021/0005 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunalt partistöd betalas ut för 2021 fördelat enligt tabellen nedan. 
2. Respektive mottagande parti ska senast 2022-03-31 lämna en skriftlig redovis-

ning om hur partistödet för 2021 använts. 
 
______ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 4 kap §§ 29 – 32. Kommunfullmäktige har 
2014-05-26 antagit kompletterande regler för partistöd.  
 
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka 
deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Varje kommun bestämmer om partistöd 
ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller 
ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. 
Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. 
 
Stödet ges till de partier som finns representerade i fullmäktige. Kommunen kan besluta att mandat 
som inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska beaktas vid utbetalning av stöd.  
 
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket. Redovisningen ska 
avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovis-
ningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska redovisningen. Full-
mäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och gransknings-
rapport enligt första och andra styckena. 
 
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per varje mandat 
som respektive parti har i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 28 om 
ett grundbidrag med 11 500 kronor per parti och ett mandatbundet bidrag på 7 600 kronor/man-
dat. Bidragen höjs med KPI med oktober 2011 som bas. Mandatstöd utgår endast för de mandat 
som är besatta. Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen upphört. 
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning 
och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget 
stöd för nästkommande år. 
 
 
 
   fortsättning 
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Ks § 16 forts 
 
Kommunalt partistöd 2021 
Grundbidrag 12 407 kr - Mandatbaserat stöd 8 199 kr 
 

Parti Mandat Grundstöd Mandatbaserat 
stöd 

Totalt 

S 11 12 407 
 
 

90 189 102 596 
 C 8 12 407 

 
65 592 77 999 

 L 1 12 407 
 
 

  8 199 
 

20 606 
M 7 12 407 

  
 

57 393 69 800 
 KD 1 12 407 

 
 

  8 177 
 

20 606 
 V 2 12 407 

 
 

16 398 28 805 
MP 1 12 407 

 
 

8 199 20 606 
 SD 2  12 407 

 
16 398 

 

28 805 
 
Sverigedemokraterna representeras av två ledamöter under 2020. Nya ledamöter har inte kunnat utses för två 
ledamöter. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Regler för kommunalt partistöd Säters 
kommun 

Politiska partierna 
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Ks § 17 Diarienummer: Ks2020/0465 

Rapport ej verkställda beslut kv 3 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten  
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 3 2020. 
 
Sociala sektorn har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej 
verkställda beslut kvartal 3 2020. Förvaltningen har även rapporterat de beslut som verkställts 
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 verk-
ställda/verkställda beslut. 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Socialnämndens rapport 2020-09-30 

Socialnämnden 
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Ks § 18 Diarienummer: KS2020/0477 

Deltagande på distans för förtroendevalda i gemensamma nämnder 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar att valda ledamöter och ersättare i gemen-
samma nämnder får delta i sammanträden på distans. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Falu kommun har beslutat att förtroendevalda vid kommunfullmäktige- och styrelse- och nämnd-
sammanträde får delta på distans.  För att distansmöte ska kunna genomföras för de gemensamma 
nämnderna begär kommunfullmäktige i Falu kommun att samtliga ingående kommuners kommun-
fullmäktige fattar ett likalydande beslut 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Beslut Falu kommun kommunfullmäktige Falu kommun 
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Ks § 19 Diarienummer: KS2020/0234 

Svar på medborgarförslag om ett utegym vid Skenshyttans bygdegård 

Beslut 
Medborgarförslaget bifalls då fritidsutskottet beslutat bevilja Skenshyttans Bygdegård ett bidrag på 
50 000 kronor till ett utegym. Föreningen står för resterande investering och underhåll. Utegymet 
ska vara färdigställt vid utgången av 2022. 
 
_________ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om önskan om ett utegym vid Skenshyttans Bygdegård lämnades in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2020-09-24. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medbor-
garförslag till kommunstyrelsen för beslut. 
Förslagsställaren menar att det är viktigt med aktiviteter utomhus, speciellt i dessa tider.  
 
Bakgrund 
Föreningen önskar få tillgång till ett utegym med förslag på plats vid Skenshyttans bygdegård. De 
vill erbjuda ett utegym som passar en bred målgrupp, inte bara unga och starka individer utan även 
äldre och personer som behöver rehab och vill bygga upp sin styrka igen. 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Medborgarförslag om ett utegym i Skens-
hyttan 
Tjänsteutlåtande 

Förslagsställaren 
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Ks § 20 

Aktuellt från kommundirektören 
 
Verksamhetsutveckling/Utredningar 

• 8/2 samråd med alternativa förslag på möjlig utveckling/placering av centrala Säters fram-
tida förskolor och skolor 

• Uppdrag/beställning till Säterbostäder om ny gruppbostad, LSS Odalmannen.  
• Översyn av kommunens IT-verksamhet, samverkan ägandeform IT-utrustning.  
• Februari start för Valfrihets utredning 

 
Lokaler 
• It, E-arkiv flyttar till Skönvik 12/2 
• Omflytt i Rådhuset, fritid, näringsliv 
• Letar hyresgäst till fd turistbyrån ev IT-huset 
 

Interna processer 
• 18/1 Tillväxt och tillsyn workshop tjänstepersoner(+) 
• Nästa med KS och företagare 

 
Covid19 

• Covid många som kan, arbetar hemma 
• Någorlunda lugnt läge 
• Skrivelse från en medborgare 
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Ks § 21 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten  
 
__________ 
 
KS2021/0004-1 
Återbesättningsprövning av tjänst som Coach samverkansteamet, 75-100%, Samverkansteamet 
 
KS2021/0004-2 
Återbesättningsprövning av tjänst som socialsekreterare ekonomiskt bistånd 100% 
 
KS2021/0004-3 
Återbesättningsprövning av tjänst som Omsorgsassistent Vråkgränd, 100%, Verksamheten funkt-
ionsnedsättning 
 
KS2021/0004-4 
Återbesättningsprövning av tjänst som Omsorgsassistent Trastgränd, 100%, Verksamheten funkt-
ionsnedsättning 
 
KS2021/0004-5 
Återbesättningsprövning av tjänst som Livsmedelsinspektör, 100%, Miljö- och byggenheten 
 
KS2021/0004-6 
Återbesättningsprövning av tjänst som Boendestödjare, 100%,  Verksamheten funktionsnedsättning 
 
KS2020/0385 
Direktupphandling licenser Adobe 
 
KS2020/0359 
Direktupphandling ljudutrusning till skolan 
 
KS2020/0355 
Verksamhetsbidrag 2021 Dalarnas Folkrörelsearkiv 
 
Ks2020/0470 
Föreningsbidrag till Naglarby Bystugeförening. 
 
Beslut från styrgrupp SÄBO, 2021-01-18, § 6, certifiering 
 
Ks2020/0449 
 
Bidrag till EDE-film till filmprojekt ”EPA dokumentär” 
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Ks § 22 

Redovisning av delgivningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delgivningar. 
 
__________ 
 
Protokoll från sammanträde med 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15 och 2021.01-19 
• Styrgrupp SÄBO 2020-12-01 och 2021-01-18 
• Södra Dalarnas Samordningsförbund, 2020-11-23 
• Dalabanans Intressenter styrelsemöte, 2020-09-25 och 2020-12-04 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-11-17 
• Räddningstjänsten Dala Mitt, 2020-10-23 och 2020-11-27 
• Fritidsutskottet, 2020-12-15 
• Personalutskottet, 2020-11-24 
• Kulturnämnden, 2020-12-10 
• Brottsförebyggande rådet, 2020-12-01 

 
Protokollsutdrag från 

• Kulturnämnden, 2020-12-10, § 90, extra stöd till kulturutövare 
• Kulturnämnden, 2020-12-10, § 91 information årlig uppföljning av det systematiska arbets-

miljöarbete 
• Kulturnämnden , 2020-12-10, § 94, information kulturpris/ungdomskulturstipendiutdel-

ning 
• Kultur- och bildningsnämnden, 2020-12-01, § 56, förändring av Mentalvårdsmuseet. 
• Kultur- och bildningsnämnden, 2020-12-01, § 12, Instruktion för välfärdsrådet 

 
Polisanmälan gällande 

• Skadegörelse, stöld, Ungdomens Hus, 2020-10-15 
• Skadegörelse, Västra Långgatan, 2020-11-13—2020-11-14 
• Skadegörelse, Säter, 2020-11-13—2020-11-14 
• Vårdslöshet i trafik, Lövåsen, 2021-01-05 

 
Medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånd Trollberget nr 101, Nyberget nr 101, Tomtebo 
nr 201 och Tomtebo nr 203. 
 
Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Gumsberget nr 9  
 
Arbetsplan för undersökningsarbeten inom undersökningstillståndet Gumsberget nr 9 
 
Arbetsplan för undersökningsarbeten inom undersökningstillstånden Tomtebo nr 2001 
 
Verksamhet inom POSOM 2020  
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Ks § 22 forts 
 
Nämndsplan för överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen 
 
Öppet brev från Svenska Covidföreningen 
 
Arbetsmarknadskunskap Dalarna periodrapport 2018-2020 
 
Kortsiktiga prognoser över utexaminerade från vårdutbildningar 
 
KS2021/0018 
Personuppgiftsincident: Säters kommuns hemsida verkar ha en SQL-dump publikt tillgänglig av 
den Wordpress-installation denna sida använder. 
 
KS2020/0475 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om välfärdsteknik med de 
äldre i Fokus 2021 
 
KS2020/0474 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner inom området psykisk hälsa 
och suicidprevention 2021-2022 
 
KS2020/0412 
Överenskommelse om ändringar i allmänna bestämmelser samt bilagor till AB 
 
Ks2020/0463 
Synpunkter från Säterbor på julpynt 
 
KS2020/0456 
Samråd kring Migrationsverkets intentioner att avveckla verksamhet i Dalarna. 
 
Fastställd informationshanteringsplan och arkivbeskrivning för gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel. 
 
Ks2020/0333 
Förslag kommuntal nyanlända och kommundelar ensamkommande barn, Dalarnas län 2021. 
 
Ks2020/0445 
Analys och åtgärdsförslag från nationella vårdkompetensrådet om kompetensförsörjningen. 
 
Ks2020/0447 
Huvudöverenskommelse om län mm – HÖK 20 och med stud 20-,ed OFR lärare. 
 
Protokoll från Styrgruppsmöte 20202-12-02 gemensam löneadministration Falun – Säter 
 
Ks20212/0023 
Utökad årlig uppföljning av kommunerna och Regionernas arbete med krisberedskap och civilt för-
svar med anledning av Covid -29. 
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Ks § 22 forts 
 
KS2021/0021 
Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskap, 2020. 
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