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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 25 maj kl. 08.15-  16.05 
Mats Nilsson, ordförande och justeringsperson Sune Hemmingsson på plats i kommunstyrelse-
rummet, övriga ledamöter via Teams. 

Beslutande Mats Nilsson, (S) ordförande 
Hans Johansson, ( C) vice ordförande 
Caroline Willfox, (M) andre vice ordförande (M) 
Annika Karlsson (S) 
Magnus Gabrielsson (MP) ersättare för Hassan Jafari (S) 
Karin Frejd (C ) 
Sune Hemmingsson ( C) 
Roger Siljeholm (M) ej § 71 och 76 
Göran Johansson (V), ej § 71 
Håkan Gustâv (L) 
Roger Carlsson (SD), 08.20- 
Daniel Ericgörs (KD), § 71 
Christer Eriksson (M) § 71 och 76 
 

Tjänstemän Se kommande sida 

Ersättare Christer Eriksson (M) , ej §§ 71  och 76 
Håkan Karlsson (S), 08-15-09.40, § 68  
Daniel Ericgörs (KD), ej § 71 
 

Utses att justera Sune Hemmingsson 
Justeringens  
plats och tid  

Underskrifter  Paragrafer §§ 68-91 
 Sekreterare    
 Margareta Jakobsson Marie-Louise Snell 

§§ 68-85  §§ 86-91 
 

 Ordförande   
 Mats Nilsson  

 Justerande   
 Sune Hemmingsson  

Anslag/Bevis 
Protokollets justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Organ Kommunstyrelsen 
Sammanträdes-
datum 2021-05-25 Datum för  

anslag 2021-05-31 Datum för när 
 anslag tas bort 2021-06-22 

Förvaringsplats-
för protokollet Kommunstyrelsesektorn 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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 Utdragsbestyrkande 

 

 
Tjänstepersoner 
 
Margareta Jakobsson, sekreterare 
Marita Skog, kommundirektör 
Josefin Levinsson, e-tjänstsamordnare, § 68 
Peter Mazzola, e-tjänstkontoret, § 68 
Stefan Karlberg, E-dala, § 68 
Björn Tegnér, E-dala, § 68 
Jenny Sköld, ungdomskonsulent, § 68 och 70 
Ola Linnteg, Säters Golfklubb, § 68 
Christer Lindborg, Säters Golfklubb, § 68 
Malin Lilja Altörn, fritidschef, § 69, 72-74 
Brittmari Niglis, IT-chef, § 72 och 85 
Anette Kotilainen, kulturchef, § 74-75, 78 
Josefin Enström, näringslivschef, § 75-77 
Marie Palm, kommunikationschef, § 78 
Roland Appelgren, projektledarbyrån, § 83 
Mikael Spjut, tf sektorchef samhällsbyggnad, § 83 
Catherine Hellgren, ekonomichef, §§ 84- 
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Ks § 68 Diarienummer: KS2021/0031 

Verksamhetsinformation 

Beslut 
Kommunstyrelsens tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar: 

• Brottsförebyggande rådet 
• Säters Golfklubb 

 
Verksamhetsinformation från egna verksamheten 

1. E-tjänstkontoret och E-dala 
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Ks § 69 Diarienummer: KS2021/0237 
 
Kompetensförsörjningsplan 2021 - 2023  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa kompetensförsörjningsplanen för perioden 2021-2023 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning   
Utifrån den kompetensförsörjningsplan som antagits av Säters kommunfullmäktige under 2019  
har nämnderna i uppdrag att ta fram en sektorspecifik kompetensförsörjningsplan med konkreta 
åtgärder/aktiviteter. Denna plan gäller för perioden 2021-2023.  
 
Kompetensförsörjningsplanen för kommunstyrelsen pekar ut områden som ligger på en kommunö-
vergripande nivå och bidrar för att säkra kompetensförsörjningen ur ett annat perspektiv en de som 
övriga nämnder arbetar med. 
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Ks § 70 Diarienummer: KS2021/0028 

Information LUPP 

Beslut 
Kommunstyrelsens tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Information om LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken samt processen under 2021. 
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Ks § 71 Diarienummer: KS2020/0276 

Ägardirektiv till Säterbostäder AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa nytt ägardirektiv till Säterbostäder 
AB med ändringen under punkten 8 att bolaget ska ha kapacitet att tillskapa 30 nya lägenheter i ge-
nomsnitt per år. 
 
Jäv 
Göran Johansson (V) och Roger Siljeholm anmäler jäv. 
 
Reservation: 
Mats Nilsson (S), Annika Karlsson (S), Sune Hemmingsson (C ), Hans Johansson ( C) och Karin 
Frejd (C ) reserverar sig mot beslutet. 
 
Håkan Gustâv reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
______ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet: 
Håkan Gustàv (L) yrkar att det under punkten 8. Specifikt direktiv där direktivet uttrycker att ”bola-
get ska tillskapa 30 nya lägenheter” ändras till att ”Säterbostäder skall bygga, alternativt avveckla bo-
städer utifrån befintliga behov.” 
Magnus Gabrielsson (MP) yrkar att punkten 8 ändras till att ” bolaget ska ha kapacitet att till-
skapa 30 nya lägenheter i genomsnitt per år”. 
Hans Johansson ( C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordförande ställer Håkan Gustâvs (L) förslag mot Magnus Gabrielssons (MP) förslag mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen beslutar utse Magnus Gabrielssons (MP) förslag till motförslag till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Därefter ställer ordförande arbetsutskottets förslag mot Magnus Gabrielssons (MP) förslag varvid 
han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Magnus Gabrielssons (MP) förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 11 ledamöter är röstberättigade. 
 
Följande beslutsgång godkänns för omröstning 
Ja-röst om bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst till Magnus Gabrielssons (MP) förslag. 
 
Hans Johansson, ( C)  Ja 
Caroline Willfox, (M) Nej  
Annika Karlsson (S) Ja 
Magnus Gabrielsson (MP) Nej 
Karin Frejd (C ) Ja 
Sune Hemmingsson ( C) Ja 
Christer Eriksson (M)  Nej 
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Ks § 71 forts 
 
Daniel Ericgörs (KD) Nej 
Håkan Gustâv (L) Nej 
Roger Carlsson (SD) Nej 
Mats Nilsson, (S)  Ja 
 
Med 5 ja-röster och 6 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat enligt Magnus Gabrielssons (MP) 
förslag att det under punkten 8 ändras till att bolaget ska ha kapacitet att tillskapa 30 nya lägenheter 
i genomsnitt per år. 
 
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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Ks § 72 Diarienummer: KS2020/0066 

Fiber och Wifi till idrottsanläggningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Säters kommun tillhandahåller ett Wifi/gästnät till kommunens id-
rottsanläggningar samt skapar förutsättningar för föreningarna att teckna egna abonnemang. 
 
___________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommundirektören fick i uppdrag av fritidsutskottet 2020-02-11 att lämna förslag till utbyggnad av 
ett medborgarnätverk och wifi till föreningar. 
 
Ärendet har beretts och ett förslag till struktur har tagits fram av IT-enheten och Fritidsenheten. 
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Ks § 73 Diarienummer: KS2021/0172 

Placering av Multisportarena i Säter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar placera och bygga en multisportarena i på Säters IP där multisportare-
nan ligger strategiskt bra med bostäder nära och under uppsikt av personal som även kan sköta un-
derhåll av arenan. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2017 beslutat i investeringsbudgeten om att bygga multisportarenor i Gus-
tafs, St Skedvi och Säter. Fastighetsenheten har budgeterat för en multisportarena i Säter år 2022. I 
St Skedvi och i Gustafs finns arenorna på plats sedan 2018 respektive 2019.  
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Ks § 74 Diarienummer: KS2020/0277 

Reviderat reglemente för ungdomsledastipendium 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa det nya reglementet för ungdoms-
ledarstipendium. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
1994 instiftades Säters kommuns ungdomsledarstipendium för att kommunen en gång årligen ska 
ha möjlighet att på ett tydligt sätt visa sin uppskattning av en ungdomsledarinsats som bedöms vara 
så pass meriterande att en officiell belöning är befogad. Behov av att revidera reglementet finns och 
kommundirektören har haft ett uppdrag att se över statuterna. 
 
De huvudsakliga förändringarna: 
- Stipendiebeloppet höjs från 5 000 kr till 10 000 kr, vilket också motsvarar beloppet ungdoms-

kulturstipendiet och kulturpris. 
- Kravet på att den sökande ska ha arbetat helt ideellt med ungdomsverksamhet, d v s ej ha er-

hållit någon form av lön eller arvode slopas. 
 
Det nya förslaget lyder: 
 
UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM  
 
Säters kommuns ungdomsledarstipendium har instiftats för att kommunen en gång årligen ska ha möjlighet att på ett tydligt sätt 
visa sin uppskattning av en ungdomsledarinsats som bedöms vara såpass meriterande att en officiell belöning är befogad.  
Stipendiet ska uppmuntra till fortsatt gott engagemang för ungdomar och deras fritid.  
Beloppet är 10 000 SEK. 
Stipendiaten  

- ska det år stipendiet utdelas fylla minst 18 år 
- ska under minst 3 år ha verkat aktivt som ungdomsledare inom en ideell organisation med verksamheten förlagd till 

Säters kommun  
- ska ha visat goda ledaregenskaper samt förmåga att få ungdomar delaktiga i beslut och verksamhet  
- ska ha varit ett gott föredöme för unga människor när det gäller tolerans inför oliktänkande och allas rätt att vara 

med  
- ska företräda demokratiska värden och visat stort engagemang i sitt arbete med ungdomar med glädje och gemenskap 

Förslag till mottagare av ungdomsledarstipendiet kan lämnas av föreningar och privatpersoner. Förslaget skall åtföljas av en 
skriftlig motivering.  
Förslagsställaren ska själv uppge namn, adress, telefonnummer, e-post samt på vilket sätt han/hon kommit i kontakt med den 
föreslagna stipendiaten.  
Förslag ska vara kommunstyrelsen, Säter, tillhanda senast 1 november årligen.  
Kommunstyrelsen utser årets ungdomsledarstipendiat.  
Stipendiet delas företrädesvis ut i samband med kommunfullmäktiges sista möte årligen. 
 
Konsekvensbeskrivning  
Ungdomsledarstipendiet blir mer attraktivt och mer tillgängligt. 
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Ks § 75 Diarienummer: KS2021/0171 

Medfinansiering Dalapop 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Säters kommun fortsätter som medfinansiär och aktiv deltagare i Dalapop genom medfinansiering 
till Stiftelsen Musik i Dalarna under åren 2022–2026, och deltager till en kostnad av 5 kr/invånare 
och år, baserat på SCB:s senaste folkräkning (2020-09-30) med en årlig indexuppräkning på 2,5 %. 
Detta förutsätter att Säters kommun får en årlig rapportering och verksamhetsberättelse från Dala-
pop.  
 
Beloppet för finansiering överförs från barn- och utbildningsnämnden, som tidigare finansierat Da-
lapop, till näringsliv under kommunstyrelsen.  
 
Finansieringsintyget ifylls under förutsättning att Region Dalarna fortsätter sin medfinansiering. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Dalapop har sedan 2017 projektfinansierats och föreslås, efter utredningsarbete, att övergå från 
projektform till att bli en integrerad del av Stiftelsen Musik i Dalarnas ordinarie verksamhet. Stiftel-
sen Musik i Dalarna ansöker därmed om kommunal medfinansiering för åren 2022–2026 med 5 kr 
per invånare/år i enlighet med Dalapops nuvarande finansieringsmodell. Finansieringen baseras på 
SCB:s senaste folkräkning (2020-09-30) med 2,5 % årlig indexbaserad prisuppräkning. 
 
Bakgrund 
Det regionala resurs- och produktionscentret Dalapop har sedan 2017 projektfinansierats med syfte 
att stärka, utbilda och stötta musiknäringen i Dalarna inom genren populärmusik.  
 
Dalapop har Stiftelsen Musik i Dalarna som huvudman och finansieras med tillväxtmedel 1:1 ge-
nom Region Dalarna, medel från Region Dalarnas enhet för Kultur & Bildning samt med kommu-
nal medfinansiering från 13 av länets 15 kommuner. Sedan april 2020 har ett utredningsarbete ge-
nomförts och dialoger förts med samtliga medfinansiärer om Dalapops framtida hemvist och finan-
siering där slutsatsen är att Dalapop bör övergå från projektform till att bli en integrerad del av Stif-
telsen Musik i Dalarnas ordinarie verksamhet med syfte att stärka Dalarnas musiknäring med initial 
koncentration på musikbranschens näringslivsutveckling, finansiell återstart efter pandemin, distri-
bution, marknadsföring, samproduktion m.m.  
 
Dalapop har tidigare finansierats från BUN från 2017.  
 
Beslutsunderlag/Bilagor 
Inkommit ärende Dalapop finansiering 2022-2026 
Verksamhetsberättelse 2017-18 
Verksamhetsberättelse 2019-20 
Lägesrapport Säter  
Ekonomisk sammanställning 2022-2026 
Dalapop Offentlig medfinansiering och intäkter 2022-2026 
Finansieringsintyg Säter 2022-2026 (att skicka in efter beslut) 
 
Delges: Kulturnämnden och Musik i Dalarna/Dalapop  
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Ks § 76 Diarienummer: KS2021/0222 

Samarbetsavtal TURiS 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, med förtydligande att priset är 20 kronor, att godkänna samarbetsavtal 
med Tågturer i Säter Ekonomisk förening avseende att turisttåget TURiS trafikerar Säters stad och 
Säterdalen under sommarsäsongen 2021. 
 
Jäv 
Roger Siljeholm (M) anmäler jäv. 
 
______ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Caroline Willfox (M) yrkar avslag till att teckna samarbetsavtal med Tågturer i Säter. 
Arbetsutskottets förslag teckna samarbetsavtal med Tågturer i Säter. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att teckna sam-
arbetsavtal med Tågturer i Säter. 
 
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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Ks § 77 Diarienummer: KS2021/0156 

Medfinansiering Leader Nedre Dalälven 

Beslut 
Kommunstyrelsen att ta beslutar att, årligen under perioden 2022 till 2027, medfinansiera Leader 
Nedre Dalälven med 174 233 kr, att medfinansiera strategiarbetet under 2021-2022 inför kom-
mande 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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Ks § 77 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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Ks § 78 Diarienummer: KS2021/0137 

Grafisk profil Silverringen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till grafisk särprofilering för Silverringen. 
 
______ 
 
Sektorns ståndpunkt 
Silverringen uppfyller de förutsättningar som i Säters kommuns grafiska profil beskrivs krävas för 
att en särprofilering ska anses relevant och meningsfull. Sektorn står därför bakom det arbete kring 
en grafisk profil som genomförts inom ramen för projektet Bruk 2.0. 
 
Ärendebeskrivning 
Silverringen har funnits som begrepp i 20 år och har varit ett sätt att paketera och synliggöra olika 
kulturmiljöer i kommunen. Silverringen har varit ett samarbete mellan Säters kommun och Länssty-
relsen. 
Det finns goda möjligheter att utveckla Silverringen för en starkare besöksnäring i kommunen, till 
glädje för säterbor, entreprenörer och besökare. Det förutsätter att kommunen tillsammans med 
Länsstyrelsen och andra intressenter i området förmår att skapa en sammanhållen kommunikation 
kring Silverringen. 
 
Bakgrund 
Det pågår ett utvecklingsarbete kring Silverringen som besöksmål, inte minst genom de insatser 
som görs i Bruk 2.0 för att stärka kommunikationen och hjälpa företagen med deras företagsut-
veckling och att skapa nya upplevelser. En viktig del i detta är att skapa en ny och modern grafisk 
profil som också kommunikativt kan fungera med de andra områdena i projektet, Husbyringen och 
Världsarvet Falun.  
 
Vi har ett stort behov av att redan sommaren 2021 öka information och kunskapsnivå med skylt-
ning, framför allt i Östra Silvberg. Med en tanke om att vara effektiv i så mån att skyltar som sätts 
upp ska kunna fortsätta användas och inte behöva bytas ut senare under processen, vore det önsk-
värt att redan nu kunna använda den nya grafiska profilen. 
 
Konsekvensbeskrivning  
Säters kommun tar i och med antagandet av en grafisk profil huvudansvaret för att hålla samman 
kommunikationen kring besöksmålet på en övergripande nivå. Länsstyrelsen är med som partner 
och kan använda den grafiska profilen. Det borgar för en sammanhållen kommunikation men är 
också ett åtagande som kräver viss insats, främst vad gäller att göra profilen känd och använd bland 
de som är aktiva kring Silverringen. 
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Ks § 79 Diarienummer: KS2021/0234 

Riktlinjer för styrdokument i Säters kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta Riktlinjer för styrdokument i Säters kommun. 
 
__________ 
 
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. 
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Ks § 80 Diarienummer: KS2021/0208 

Utnämnande av dataskyddsombud 

Beslut 
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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Ks § 81 Diarienummer: KS2021/0209 

Kalendarium 2022 

Beslut 
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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Ks § 82 Diarienummer: KS2021/0030 

Redovisning av partistöd 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen. 
 
______ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka 
deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Stödet ges till de partier som finns repre-
senterade i fullmäktige, och kommunen kan genom beslut 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 Kommunallagen 4 kap. § 31. Redovis-
ningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte 
lämnar redovisning och granskningsrapport.  
 
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per varje mandat 
som respektive parti har i kommunfullmäktige. Mandatstöd utgår endast för de mandat som är be-
satta. 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.  
 
Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för år 2019 och bedömningen är 
att redovisningarna följer kommunallagens intentioner varför det föreslås att kommunfullmäktige 
godkänner redovisningarna  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2020 
• Redovisnings av partistöd 2020 Socialdemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2020, Centerpartiet 
• Redovisning av partistöd 2020, Moderaterna 
• Redovisning av partistöd 2020, Kristdemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2020, Liberalerna 
• Redovisning av partistöd 2020 Sverigedemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2020 Vänsterpartiet 
• Redovisning av partistöd 2020 Miljöpartiet 
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Ks § 83 

Information om projekt nya SÄBO 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Information om projekt nya SÄBO. Redovisning av projektarbete/nuläge, överklagningar , plan-
process och tider. 
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Ks § 84 Diarienummer: KS2021/0173 

Budgetuppföljning per 30 april 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga april månads budgetuppföljning till handlingarna.  
 
__________ 
 
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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Ks § 84 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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Ks § 84 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  
 
 
 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-05-25 
Blad 

23 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks § 85 Diarienummer: KS2020/0405 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår 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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Ks § 85 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  
 
 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-05-25 
Blad 

25 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks § 86 Diarienummer: KS2021/0096 

Driftbudgetram och investeringsbudget för Kommunstyrelsesektorn (KSS) år 
2022 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar fastställa förslag till Budget 2022 för kommunstyrelse-

sektorn. 
2. Ordet politiker i ”rörliga medel för politiker Fritid” ska tas bort 

__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

1. Kommunstyrelsen föreslår att ordet politiker i förslag på besparingen ”Sänkning 
politikers rörliga medel, Fritid” ska tas bort. 

2. Moderaterna föreslår att Kommunstyrelsens ram ska sänkas med ca 3 milj. kr till 64 
milj. kr för år 2022. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen förslag vinner 
kommunstyrelsens bifall. 
 
Reservation 
Caroline Willfox (M), Roger Siljeholm (M), Roger Carlsson (SD) och Håkan Gustâv (L) reserverar 
sig mot beslutet. 
__________ 
 
Ärendebeskrivning  
Enligt budgetdirektiven är KSS budgetram fastställd till 66 242 kkr för år 2022. 
KSS behov för 2022 är 67 321 kkr, differensen är 1 079 kkr. 
 
 
 
     forts 
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Ks § 86  forts 
 
Preliminär budget per enhet är, exkl besparing: 
 

Verksamhet Ram 2021 Behov 2022  Anmärkning 
Kommunstyrelsen 3 812 4 023 Höjt utvecklingsmedel med 
150 kkr 
Kommunfullmäktige    659    670 
Kommundirektör 1 879 2 058 Höjt utvecklingsmedel med 
150 kkr 
Egen Försörjning/ 
Unga till arbete/ 
Integration   2 056 2 091   
 
Ekonomienheten     4 667 4 873   
Näringslivsenheten  5 513 5 602  
Kanslienheten   4 977 8 068 Mindre uttag av skog, 3 000 

kkr  
Personalenheten  5 906 5 607 
IT-enheten   12 942  13 368 Höjda licensavgifter, office 
365 
Kommunikation/Reception  3 305 3 418 
Fritidsenheten    16 746  17 538 Höjda hyror pga investeringar 
    i Fritidslokaler

 ___________                                        
Total    62 462 67 321  
 
Förslag på besparing är: 
Ingen höjning utvecklingsmedel, KS och Kommundirektör -300 kkr 
Sänkning politikers rörliga medel, Fritid   -100 kkr 
Sänkning Buffert, Kansli    -229 kkr 
Övergripande effektiviseringar   -350 kkr 
Övergripande möten    -100 kkr 
Totalt  -1 079 kkr 
 
Bilagor:  
Konsekvensbeskrivningar besparingar och Nya behov 2022 avseende driftsbudget 2022 
Underlag Investeringsbudget 2022 
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Ks § 87 Diarienummer: KS2021/0096 
 
Förslag till budget 2022 och plan för 2023-2024 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till budget 2022 och 
plan för 2023-2024 enligt: 

1. Fastställa driftsbudgetram för 2022, 737 500 000 kr enligt bilaga 1 Ks § 87/21. 
2. Fastställa investeringsbudgetram för 2022, 74 897 000 kr enligt bilaga 2 Ks § 87/21. 
3. För 2023 och 2024 fastställa totalramar för kommunen enligt följande,  

Driftsbudgetramar:  2023: 752 000 000 kr  
2024: 765 800 000 kr  

Preliminära investeringsramar år 2022-2024 uppgår till 220 500 000 kr. Investeringsram 2023 
med belopp 86 747 000 och för 2024 med 42 460 000 kr. Kvarvarande utrymme uppgår till 
16 396 000 kr. 

4. Fastställa finansiella mål för 2022-2024, bilaga 3 Ks § 87/21. 
5. Bemyndiga kommunstyrelsen att ianspråktaga upp till 500 000 kr per ärende av medel som in-

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

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

ler fastighetsdel till ett belopp om högst 10 000 000 kr per ärende. 
8. Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2022 att omsätta och uppta nya lån upp till 

270 000 000 kr, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto. 
9. Såsom egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lå-

nebelopp om 435 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta låne-
beloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 

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

11. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om budgetförutsättningar för 2023-2025. 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

1. Förslag från Kommunstyrelsens arbetsutskott avseende driftsbudget 2022 och plan 
för 2023-2024 bilaga 1 Au § 61/21. 

2. Moderaternas förslag till driftsbudget 2022 plan för 2023-2024.bilaga 4 Ks § 87/21. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslag 
från kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Reservation 
Caroline Willfox (M), Roger Siljeholm (M), Roger Carlsson (SD) och Håkan Gustâv (L) reserverar 
sig mot beslutet. 
__________ 
 
 
     Forts. 
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Ks § 87 forts. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2022 och plan 2023-2024. 
 
Genomgång och presentation av respektive nämnds/sektors budgetförslag samt förslag till budget 
2022 och plan för 2023-2024. 
 
Sammanfattning av budgetdirektiv. Genomgång av intäktsläget, de samlades äskanden i drift och 
investeringsbudgetar samt övriga ärenden som skall behandlas i samband med budget. 
 
 
Delges 
Kommunstyrelsen och nämnderna i Säters kommun 
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Ks § 88 

Aktuellt från kommundirektören 
Pågående utredningar och fortsatt arbete med främjande myndighetsutveckling/medarbetar-
skap/implementering av medarbetarpolicy 
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Ks § 89 Diarienummer: KS2021/0170 

Anmälan av beslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen 

Beslutet gäller 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar utse tf sektorchef samhällsbyggnad Mikael Spjut som om-
bud för projektet genomförande av nytt Säbo, enligt Allmänna bestämmelser ABT 06 för Säters 
kommun under sektorchef Andreas Mossbergs tjänstledighet. 
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Ks § 90 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har delgivits delegationsbesluten. 
 
__________ 
 
KS2021/004-13 
Återbesättningsprövning av tjänst inom hemtjänsten. 
 
Beslut från styrgruppen SÄBO 
§ 26 Beslut om gjutning av första golvetappen. 
§ 30 Beslut om nytt ombud under Andreas Mossbergs tjänstledighet 
§ 34 Beslut att delegera till firmatecknare Mats Nilsson och Marita skog att underteckna igångsätt-
ningsbeslut för FAS2 under förutsättning att kalkylen håller sig inom 230 MKR. 
 
KS2021/0182 
Fördelning av arbetsuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet och brandskyddsarbetet från 
kommundirektör till sektorchef, Mikael Spjut. 
 
KS2021/0159 
Beslut om bidrag till Falun Domstolars Nämndemannaförening. 
 
KS2021/0232 
Yttrande hemvärnsansöken. 
 
KS2021/0174 
Fullmakt för Hans Johansson ( C) att företräda Säters kommun vid föreningsstämma med Dalaba-
nans Intressenter 
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Ks § 91 

Redovisning av delgivningar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delgivningar. 
 
__________ 
 
KS2021/0206 
Medborgarlöfte 2021, Säters kommun och polisområde Borlänge 
 
KS2021/0164 
Årsredovisning Falun Borlänge regionen 2020 
 
KS2021/0151 
Beslut om avgift för handläggning av anmälan Säter 3:5,  Kungsvägen 10. 
 
KS2021/0177 
Personuppgiftsincident: E-post har skickats med en bilaga bestående av en förteckning över anställ-
das namn och personnummer. 
 
KS2021/0175 
Personuppgiftsincident Dalagemensam telefoni: Ofrivilligt trepartssamtal har skett i Säters kom-
mun. Inga personuppgifter eller andra känsliga uppgifter har hanterats i samtalet. 
 
KS2021/0201 
Personuppgiftsincident: I SharePoint har upptäckt en modul som heter Gruppwebbplats där doku-
ment med oansenliga skoluppgifter samt en semesterlista med för och efternamn på personer som 
arbetar på barn- och utbildningssektorns kontor 2016.  
 
 
KS2021/0200 
Personuppgiftsincident: En personuppgiftsincident har upptäckts vid Kungsgårdsskolan när in-
formation om ett bokat läkarbesök har skickats ut till fel person via säkra mail. 
 
KS2021/0199 
Personuppgiftsincident: Obehörig åtkomst, Någon inom eller utanför organisationen har tagit del 
av information som den saknade behörighet till i kommunens gemensamma lönesystem med Falu 
kommun. 
 
KS2021/0184 
Gemensamma riktlinjer för mat och måltider i Dalarnas län. 
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KS § 91 forts 
 
Verksamhetsberättelse Coompanion Dalarna 
 
Skrivelse från Region Dalarna till socialdepartementet, arbetsdepartementet, försäkringskassan och 
arbetsförmedling till samordningsförbunden i Dalarna.  
 
Protokoll från sammanträde med: 

• Styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding AB, 2020-11-11 och 2021-03-17 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-04-20, 2021-05-03—04 och 2021-05-18 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2021-04-13 

och 2021-05-11 
• Hjälpmedelsnämnden, 2021-05-06 
• Räddningstjänsten Dala Mitt, 2021-04-23 
• Fritidsutskottet, 2021-04-20 
• Styrgrupp SÄBO, 2021-04-13 och 2021-05-11 
• Kulturnämnden 2021-04-21 
• Personalutskottet, 2021-03-23 och 2021-05-18 
• Södra Dalarnas Samordningsförbund, 2021-03-08 

 
Protokollsutdrag från 

• Överförmyndare i samverkan, 2021-03-31, § 32, verksamhetsinformation angående 
nytt inköp av nytt verksamhetssystem. 

• Överförmyndare i samverkan, 2021-03-31, § 30, Länsstyrelsens statistik 2020 
• Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-05-12, § 38, beslut om godkännande av gransk-

ningsutlåtande samt antagande av upphävande av detaljplaner i samband med Tra-
fikverkets trafiksäkerhetsåtgärder i Stora Skedvi Kyrkby. 

• Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-07-29, § 31, detaljplan för bostäder 
vid Boberg 5:5 m.fl. 

 
Kopia av polisanmälan avseende 

• Skadegörelse Västra Långgatan, 2021-03-22 
• Skadegörelse Västra Långgatan 14 E, 2021-03-28 
• Skadegörelse Järnvägsgatan 22, 2021-04-08—2021-04-09 
• Allmänfarlig vårdslöshet, Säterdalen,  2021-05-01 
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