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Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 
tisdagen den 22 juni kl. 15.00-17.00 
Mats Nilsson, ordförande och justeringsperson 
Hans Johansson 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) 
Belinda Mattsson (S) ersättare för Hassan 
Jafari (S) 
Karin Frejd (C ) 
Sune Hemmingsson ( C) kl. 15.00-16.40, §§ 
92-97 
Roger Siljeholm (M) 
Göran Johansson (V) 
Håkan Gustâv (L) 
Roger Carlsson (SD) 
Håkan Karlsson (S) ersättare för Sune 
Hemmingsson ( C), § 98- 103 kl. 16.40-17.00 
 

Ej tjänstgörande ersättare: Christer Eriksson (M) 
Håkan Karlsson (S), kl 15.00-16.40, §§ 92-97 
Daniel Ericgörs (KD) 
Magnus Gabrielsson (MP) 
 

Övriga deltagare: Margareta Jakobsson, sekreterare 
Marita Skog, kommundirektör 
Mikael Spjut, tf sektorchef samhällsbyggnad, § 
92-98 
Stefan Forsmark, sektorchef barn- och 
utbildning, § 92 
Roland Appelgren, Projektledarbyrån, § 92 
Katarina Hoyles-Kobosko, strategisk 
samhällsplanerare, § 93-97 

Utses att justera: Hans Johansson 

Justeringens plats och tid:  

Paragrafer: 92-103 
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Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Margareta Jakobsson   Mats Nilsson 

Justerande    

   

Hans Johansson    

 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2021-06-22 

Datum för anslags uppsättande: 2021-06-23 

Datum för anslags nedtagande:  2021-07-15 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn 
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Ks § 92 Förstudie Skola/förskola i centrala Säter 
KS2018/0063 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. Rapporten ”Förstudie Skola/förskola i centrala Säter” godkänns. 
2. Arbetet med ”förskola 2” återupptas enligt tidigare tagna beslut och bedrivs enligt 

separat process.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Upphäva tidigare inriktningsbeslut Kf § 2016-06-13, 68 om flytt av högstadiet till 
Skönvik. 

2. Uppdra kommunstyrelsen initiera projekt Förskola och Skola i centrala Säter. 

Reservation 
Håkan Gustáv (L), Roger Siljeholm (M), Caroline Willfox (M) och Roger Carlsson 
(SD) reserverar sig mot beslutet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Håkan Gustáv föreslår att ärendet bordläggs till kommunstyrelsens sammanträde i 
september. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget mot om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas för att  
återupptas på kommunstyrelsen i september. Ordföranden finner att ärendet ska 
avgöras idag. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Förvaltningen har genomfört en förstudie om att skapa en verksamhet för barn i 
åldern 1–15 år på/i/kring Klockarskolan och Kungsgårdsskolan.  

Grundtanken är det ska rymmas ca 120 förskolebarn och skola från förskoleklass till 
och med årskurs nio för cirka 420–450 elever i f-6 och cirka 300–350 elever i 7–9. 
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Ks § 92 forts 

Fullmäktige beslutade den 13 juni 2016 att anta den föreslagna Lokal och 
Bostadsplanen. I denna beskrevs ett organisationsförslag där verksamheten i Säter 
skulle hållas samman från förskolan till och med mellanstadiet medan högstadiet 
kopplas ihop med gymnasiets IM-program. Lokalmässigt skulle de äldre eleverna 
samlokaliseras på Skönviksområdet medan de yngre barnen/eleverna skulle ges lokaler 
på de skoltomter där Klockarskolan och Kungsgårdsskolan ligger idag. 

I samband med att planen antogs skrev man i protokollet från kommunfullmäktige:  

Uppdra till Kommunchef avseende fortsatt inriktning enligt vägval 2 skola samt utred alternativ 2A 
eller 2B. Arbetet sker i nära samarbete med personal och arbetstagarorganisationer. 

Detta ledde till att under 2016–17 arbetade en grupp representanter från 
verksamheterna under ledning av Ulf Månsson med att ta fram underlag för hur man 
såg framtidens förskola och skola i Säter. Det utmynnade i ett dokument: 
”Skolhusplan” Dnr: BUN2017-0137. Där föreslogs det att högstadiet skulle finnas 
kvar i centrala Säter för att säkra en bra och sammanhållen grundskola.  

Sedan tidigare har Barn- och utbildningsnämnden beställt en förskola med 120 platser. 
Inför byggandet av ”förskola två” gjordes också ett arbete med personalgrupp från 
berörda förskolor, under ledning av Ulf Månsson. I maj 2019 presenterades en 
verksamhetsplan. I det skedet fanns en förskola (Borgen) med bygglov som gick ut 
2022-12-31. Den verksamheten flyttade ur lokalerna under hösten 2020. Då pausades 
arbetet med ”Förskola 2” för att inlemmas i arbetet med gemensam förskola och skola 
i centrala Säter. 

Konsekvensbeskrivning  
I arbetet med rapporten har förutom arbetsgruppen även personalen på de berörda 
enheterna varit delaktiga. I ett fortsatt arbete kommer de också att delta. Dessutom 
kommer barn och elever att delta på lämpligt sätt. (konventionen om barnets 
rättigheter punkt 3 och 12.)  

Beslutspunkt 3 och 4 medför behov av finansiering av projektet. Denna fråga behöver 
beskrivas närmare i projektdirektivet.  
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Ks § 92 forts 

Beslutsunderlag 
Rapporten ”Förstudie Skola/förskola i centrala Säter” med bilagor. 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och Utbildningsnämnden 
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Ks § 93 Markanvisningsavtal för del av Säter 4:5, 
Hultqvist Alfa AB (Präst Källa) 
KS2018/0282 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med 
Hultqvist Alfa AB (alternativ 1) 

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen godkände för del av fastigheten Säter 4:5 ett förstudieavtal (2018-
01-23 KS § 21) och sedermera ett markanvisningsavtal (2018-05-22 KS § 90) vilka 
slöts med Hultqvist fastigheter AB 2018-06-11. Syftet med avtalen var att anvisa en 
del av området kallat Präst källa för flerbostadsbebyggelse i bostadsrättsform. Då det 
inte fanns en detaljplan för området upprättades ett planavtal, vilket godkändes av 
kommunstyrelsen 2018-09-25 § 140. Detaljplanearbetet startades samtidigt och har 
pågått sedan dess. På grund av olika omständigheter har planprocessen dragit ut på 
tiden, dock räknas en granskning kunna ske under hösten 2021. Med anledning av 
detta har det ursprungliga markanvisningsavtalet löpt ut. Ett nytt markanvisningsavtal 
har därför upprättats. Denna gång tecknas avtalet direkt av Hultqvist fastigheter ABs 
dotterbolag Hultqvist Alfa AB. Detta på grund av att det är dotterbolaget som 
kommer vara byggaktör för området.   

Markanvisningsavtalet löper i 24 månader från undertecknat datum. Under denna tid 
förutsätts att detaljplanen vinner laga kraft, att bygglovsansökan är inlämnad till 
kommunen, en etableringsplan upprättad och förslag till marköverlåtelseavtal 
upprättats mellan parterna. Även övriga villkor i markanvisningsavtalet ska vara 
uppfyllda.  

Ekonomiska konsekvenser: 

Allmänna ledningar finns i anslutning till området men behöver byggas ut ett kortare 
avstånd till lämplig anslutningspunkt.  

Beslut om lämplig anslutningsväg till planområdet väntas ske i Kommunstyrelsen 
under augusti/september 2021. I samband med detta avgörs vilka eventuella 
kostnader som kan uppkomma för den allmänna platsmarken. 
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Ks § 93 forts 

Kommunen ansöker om och bekostar avstyckning från fastigheten Säter 4:5 i enlighet 
med kommande detaljplan. All övrig fastighetsbildning, så som exempelvis 
ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar inom området ansöks och bekostas av 
Hultqvist Alfa AB.  

Hultqvist Alfa AB ansvarar för allt arbete inom kvartersmark, samt framtagande och 
kostnader för utredningar och liknande som eventuellt kvarstår för genomförandet. 
De ansvarar också för och bekostar anslutningsavgifter för vatten och avlopp 
enligt, vid det aktuella tillfället, gällande taxa, samt övriga anslutningsavgifter för 
exempelvis el, fiber med mera som kan tillkomma. 

I dagsläget bedöms inga övriga kostnader tillkomma för kommunen.  

Bilagor: 

 
1. Markanvisningsavtal alternativ 1 
2. Markanvisningsavtal alternativ 2 
3. Avtalsområde 
4. Planavtal 
5. Illustration Hultqvist Fastigheter AB 
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Ks § 94 Förstudie och markanvisningsavtal för 
Aktören 2 och 4 
KS2021/0251 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

• godkänna av Konceptutvecklarna i Sverige AB upprättat förslag till förstudie för 
fastigheterna Aktören 2 och 4 i Säters kommun 

• godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Konceptutvecklarna i 
Sverige AB 

 

Ärendebeskrivning 
Konceptutvecklarna i Sverige AB har kommit in med förfrågan gällande möjligheten 
att bebygga fastigheterna Aktören 2 och 4 i Säter, Säters kommun. Tillsammans 
uppgår fastigheterna till drygt 3 hektar. Detaljplanen för området tillåter 
bostadsbebyggelse i högst 2 våningar uppdelat i 3 olika husgrupper som vardera får 
bebyggas med maximalt 20 lägenheter.    

I enighet med Säter kommuns riktlinjer för markanvisningar ska en förstudie upprättas 
och godkännas innan ett markanvisningsavtal kan bli aktuellt. Konceptutvecklarna i 
Sverige AB har därför under våren 2021 tagit fram en förstudie för fastigheterna. 
Löpande avstämningar har under denna period hållits med Samhällsbyggnadssektorn. 
Förstudien innehåller ett förslag på uppförandet av 12 huskroppar i två våningar med 
totalt 60 hyreslägenheter, som byggs i tre separata gårdsformationer. Lägenheterna 
omfattar 2-4 rum och kök, har uteplatser eller balkonger samt tillhörande carports, lek 
– och gemensamhetsytor. Bebyggelsen ska på ett varsamt och småskaligt sätt placeras i 
området med stor hänsyn till naturmiljön, vilken integreras i områdets gemensamma 
grönytor. Byggnaderna och den omkringliggande marken ska anpassas till den 
varierande terrängen. Vidare ska byggnaderna uppföras med träpanel i Faluröd färg, 
sadeltak och takpannor i lertegel, i likhet med bebyggelsetraditionen i Dalarna.      

Markanvisningsavtalet löper i 6 månader och under denna tid ska bygglovsansökan i 
enighet med förstudien vara inlämnad till kommunen, en etableringsplan upprättad 
och förslag till marköverlåtelseavtal framtaget.  

Ekonomiska konsekvenser: 
Vid tecknande av marköverlåtelseavtal ska Konceptutvecklarna i Sverige AB till 
kommunen erlägga en handpenning om 10% av köpeskilling för aktuellt avtalsområde.   
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Ks § 94 forts 

De allmänna anläggningarna är redan utbyggda och finns i anslutning till området.  

Fastigheterna är redan fastighetsbildade och all övrig fastighetsbildning, så som 
exempelvis ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar inom området ansöks och 
bekostas av Konceptutvecklarna i Sverige AB.  

Konceptutvecklarna i Sverige AB ansvarar för allt arbete inom kvartersmark, samt 
framtagande och kostnader för utredningar och liknande som eventuellt kvarstår för 
genomförandet. De ansvarar också för och bekostar anslutningsavgifter för vatten och 
avlopp enligt, vid det aktuella tillfället, gällande taxa, samt övriga anslutningsavgifter 
för exempelvis el, fiber med mera som kan tillkomma. 

Inga kostnader väntas således tillkomma för kommunen.  

 Bilagor: 
1. Förstudie 
2. Aktuellt förstudie- och avtalsområde 
3. Markanvisningsavtal   
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Ks § 95 Planavtal upprättande av ändring av detaljplan 
Norr Aspvägen delen Odalmannen 15, Säters kommun 
KS2021/0252 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

• godkänna planavtal för upprättande av Ändring av Detaljplan Norr Aspvägen – 
delen Odalmannen 15  

• planavgift erläggs enligt gällande Plan- och bygglovstaxa med 50 000 kr.  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Då det inte går att möta arbetsmiljöverkets krav i LSS-boendets befintliga lokaler i 
Siggebo har beslut tagits i socialnämnden (2018-11-08 SN§138) att flytta verksamheten 
till helt nya lokaler och samtidigt föreslå kommunstyrelsen att uppdra 
samhällsbyggnadsnämnden att genomföra en utredning om placering samt en 
genomförandeplan för ett nytt LSS-boende (2018-11-27 KS§51). 
Samhällsbyggnadssektorn presenterade ett utredningsförslag och föreslog samtidigt 
fastigheten Odalmannen 15 som lämplig placering. Kommunstyrelsen godkände 
placeringen och uppdrog kommundirektören att beställa ett uppförande av LSS-
boende på fastigheten (2020-12-01 KS§183). Beställningsskrivelsen mellan Säters 
kommun och Säterbostäder AB tecknades 2020-12-21. 

Med anledning av ovanstående lämnade Säterbostäder AB in en begäran om 
planbesked för nytt LSS-boende 2021-05-10. Den gällande detaljplanen tillåter LSS-
boende på planområdet men den önskade bebyggelsen överstiger något den gällade 
detaljplanens tillåtna byggnadsarea. Säterbostäder begärde därför att få ändra gällande 
planbestämmelse för största tillåtna byggnadsarea från 25% till 30% av fastighetsarean. 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnade 2021-06-10 §49 positivt planbesked för 
upprättandet av planändring enligt ovan. En sådan liten ändring kan hanteras genom 
ett så kallat begränsat standardförfarande.  För att genomföra planarbetet behöver ett 
planavtal tecknas mellan Säterbostäder AB och Säters kommun. Säterbostäder AB 
upprättar planhandlingar med hjälp av konsult och Samhällsbyggnadssektorn ansvarar 
således enbart för den formella handläggningen av detaljplanen. Planavgiften för detta 
uppgår till 50 000 kr enligt gällande plan- och bygglovstaxa.   

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2021-06-22 12 (22) 

Ks § 95 forts 

Ekonomiska konsekvenser 
Inga kostnader bedöms i dagsläget uppstå för kommunen. 

Bilagor 
Bilaga 1 Planavtal upprättande av Ändring av Detaljplan Norr Aspvägen – delen 
Odalmannen 15  

Delge beslutet till: 
Säterbostäder AB 

SBNau 

Kopia av beslut till: 
Samhällsbyggnadssektorn 
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Ks § 96 Förstudieavtal Sakofall Bostadsutveckling AB 
KS2021/0256 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till förstudieavtal med Sakofall 
Bostadsutveckling AB för del av Skedvi Kyrkby 34:1 

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Sakofall Bostadsutveckling AB har inkommit med förfrågan gällande möjligheten att 
förvärva och bebygga ett område strax öster om skolan i Stora Skedvi Kyrkby. 
Området omfattar en del av den kommunalt ägda fastigheten Skedvi Kyrkby 34:1 och 
uppgår till cirka 1,4 hektar.  

Detaljplanens genomförandetid pågår fram till 2025-07-02 och tillåter 
bostadsbebyggelse i högst 2 våningar. Sakofall önskar att uppföra 10 parhus 
innehållandes cirka 20 lägenheter i bostadsrättsform och vill därför teckna ett 
markanvisningsavtal med kommunen.  

Enligt kommunens riktlinjer ska en förstudie upprättas och godkännas innan ett 
markanvisningsavtal kan bli aktuellt. Förstudietiden uppgår till 4 månader från signerat 
datum. 

På området kommer det även bli aktuellt att genomföra en arkeologisk utredning 
innan exploatering kan ske för att säkra det underlag Länsstyrelsen behöver för 
tillståndsprövning enligt 2 kap. 12 § andra stycket Kulturmiljölagen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen ska till Länsstyrelsen ansöka om arkeologisk utredning för området, 
kostnaden för utredningen samt övriga nödvändiga kostnader i samband med detta, 
kommer vidarefaktureras framtida byggaktör. 

Inga övriga ekonomiska konsekvenser väntas uppstå för kommunen i detta skede.    

Bilagor: 
1. Förstudieavtal 
2. Aktuellt förstudieområde  
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Ks § 97 Marköverlåtelseavtal för Mora 8:46, 
parhusbebyggelse Framfast AB 
KS2021/0251 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med 
Framfast AB (alternativ 1). 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Framfast AB tog kontakt med kommunen under 2018 med önskemål om att förvärva 
och bebygga fastigheten Mora 8:46 med 6 parhus innehållandes 12 bostäder. Samtal 
fördes med samhällsbyggnadssektorn om markanvisnings- och marköverlåtelseavtal. I 
samband med detta lämnade Framfast AB 2018-10-05 in en bygglovsansökan för 
fastigheten. Efter att bygglovet överklagats av grannarna upphävde Länsstyrelsen 
2019-09-27 Miljö- och byggnämndens beslut och avskrev samtidigt ansökan om 
bygglov. Under en del av denna process stod projektet också still bland annat på 
grund av bankernas förändrade lånevillkor samt förändringar i stadsbidragen.  

Framfast AB lämnade 2019-12-19 in en ny bygglovsansökan avseende fastigheten 
Mora 8:46 för 6 parhus med 12 lägenheter i bostadsrättsform, vilken beviljades i Miljö- 
och byggnämnden 2020-02-19 §2. Därefter har Framfast AB prioriterat andra projekt. 
Kontakten med kommunen gällande detta projekt återupptogs dock under 
senhösten/vintern 2020.  

Eftersom ett beviljat bygglov redan finns är det inte lämpligt att teckna ett 
markanvisningsavtal. Ett marköverlåtelseavtal har därför tagits fram. 
Marköverlåtelseavtalet gäller fram till 2022-02-19, det vill säga fram till datumet då det 
beviljade bygglovet löper ut. Under denna tid förutsätts att Framfast AB har påbörjat 
byggnationen i enlighet med bygglovet. 

Ekonomiska konsekvenser: 

Allmänna ledningar finns i anslutning till området och behöver således inte byggas ut. 
Däremot ska en obrukbar dagvattenledning som löper över området samt äldre 
cisterner tas bort under hösten 2021.  
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Ks  § 97  forts 

Området kommer inte ingå i verksamhetsområde för dagvatten varför lokalt 
omhändertagande inom kvartersmark kommer krävas. Framfast AB ansvarar för och 
bekostar detta.    

Allmän gata med tillhörande belysning ska byggas ut en kortare sträcka enligt gällande 
detaljplan.  

Fastighetsbildning för Mora 8:46 är genomförd. All övrig fastighetsbildning, så som 
exempelvis ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar inom området ansöks och 
bekostas av Framfast AB.   

Framfast AB ansvarar för allt arbete inom kvartersmark, samt framtagande och 
kostnader för utredningar och liknande som eventuellt kvarstår för genomförandet. 
De ansvarar också för och bekostar anslutningsavgifter för vatten och avlopp 
enligt, vid det aktuella tillfället, gällande taxa, samt övriga anslutningsavgifter för 
exempelvis el, fiber med mera som kan tillkomma. 

I dagsläget bedöms inga övriga kostnader tillkomma för kommunen.  

 Bilagor: 

1. Marköverlåtelseavtal alternativ 1 
2. Marköverlåtelseavtal alternativ 2 
3. Aktuellt avtalsområde 
4. Värdeutlåtande 

 

 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2021-06-22 16 (22) 

Ks § 98 Yttrande samråd avseende vägplan för GCM-
väg utmed väg 780 Bispberg 
KS2021/0035 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig enligt ställt förslag. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Trafikverket tar fram en vägplan för GCM-väg utmed väg 780. Vägplanen har tidigare 
skickats på remiss i formen av samrådsunderlag där Säters kommun yttrade sig 2021-
03-09. Vägplanen har nu nått fram till det formella samrådet som är det andra steget i 
Trafikverkets vägplaneprocess. Samrådet handlar om att inhämta in synpunkter på 
framtaget förslag till lösning från berörda parter. Förvaltningen har tagit fram ett 
förslag till yttrande som ses i bilaga.  

Bilagor  
Bilaga 1 – Förslag till yttrande  
Bilaga 2 – Samrådshandling  

Beslutet delges:  
Trafikverket, Samhällsbyggnadsnämnden  

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2021-06-22 17 (22) 

Ks § 99 Aktuellt från kommundirektören 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Aktuellt 
• Redovisning av kommundirektörens uppdrag. 
• Covidläget under kontroll. 
• Under kommundirektörens semester finns tillförordnade kommundirektör 
• Det ekonomiska läget 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2021-06-22 18 (22) 

Ks § 100 Anmälan av beslut enligt 6 kap. 39 § 
kommunallagen 
KS2021/0280 

Beslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725) i ärenden som är så brådskande 
att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas 

Beslutet gäller 
Säters kommun förvärvar fastigheten Säter 6:13 skifte 1 och 2 av Bo Stenqvist 
19530831-7253, Gevaldigerväg 7, 783 31 Säter till en köpeskilling om 550 000 kronor. 
Tillträdesdag 2021-06-15. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2021-06-22 19 (22) 

Ks § 101 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen har delgivits delegationsbesluten. 

Anmälda delegationsbeslut 
KS2021/0248 
Fullmakt för kommunstyrelsens ordförande att representera Säters kommun vid 
årsstämma Inera AB. 

KS2021/0243 
Fullmakt för Mikael Spjut under perioden 2021-05-18—2026-05-18 hantera Säters 
kommuns bidragsansökningar på Boverket.se. 

KS2021/0249 
Anställningar enligt delegation tiden 2020-12-01—2021-04-30. 

KS2021/0213 
Avslag till begäran om utlämnande av allmän handling – begäran att få ta del av 
offentliga uppgifter ”Medarbetare som arbetar inom vård- och omsorg i kommunen.” 

KS2021/0180 
Beslut om lotteritillstånd, Säter PRO 

KS2020/0146 
Utbetalning av verksamhetsbidrag till organisationer funktionsnedsättning 

AVL21-56 
Avtal mellan Säters kommun och JP infonet AB – kommunens dataskyddsombu. 

AVL21-82 
Sommaravtal 2021 för sjuksköterskor inom sociala sektorn gäller, juni, juli och augusti. 

KS2021/0283 
Fullmakt för JR Consulting AB att för Säters kommuns vägnar söka tillstånd hos 
Trafikverket. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2021-06-22 20 (22) 

Ks § 102 Redovisning av delgivningar 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna 

Redovisade delgivningar 
 

Protokoll från sammanträde med: 

• Överförmyndare i samverkan, 2021-05-26 
• Räddningstjänsten Dala Mitt, 2021-06-03 
• Strygrupp SÄBO, 2021-05-25 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2021-06-08 
• Brottsförebyggande rådet, 2021-04-20 
• Styrelsen för Falun Borlänge regionen AB, 2021-03-18 och 2021-04-21 
• Årsstämma med Falun Borlänge regionen AB, 2021-04-21 
• Föreningsstämma med Intresseföreningen för Dalabanans Intressenter,  

2021-04-23 
• Intresseföreningen Dalabanans Intressenter, 2021-04-23 
• Språktolknämnden, 2021-05-20 

Protokollsutdrag från sammanträde med: 

• Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt, 2021-06-03, § 39, 
Tertialrapport 1 2021 

• Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt, 2021-06-03, § 38. 
Periodrapport t o m april 2021. 

• Kulturnämnden, 2021-06-03, § 51 avtal Biljettkassan/Säters biograf- och TV 
museum 

• Socialnämnden, 2021-05-12, § 51, verksamhetsberättelse budget- och 
skuldrådgivning i Säter 2020. 

• Socialnämnden 2021-06-10, § 69 budgetuppföljning maj 201. 
• Socialnämnden 2021-06-10, § 71 finansiering av verksamhet med nattvandring. 
• Socialnämnden 2021-06-10 § 61, kartläggning försörjningsstöd. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2021-06-22 21 (22) 

Ks § 102 forts 

F-KS2021/0597 
Synpunkter på hur vi kan öka trafiksäkerheten i centrala Säter. 

Polisanmälan avseende förlorat gods, 2021-05-14-2021-05-17. 

KS2021/0258 
Uppsättning av skylt/ljusanordning, Skedvi Kyrkby 

KS2021/0239 
Deklaration för en stark demokrati. 

KS2021/0278 
Trafikförändringar i kollektivtrafiken 

KS2021/0214 
Anmälan av personuppgiftsincident – konsulter kommit åt information i databaser. 

KS2021/0281 
Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2022, preliminärt 
utfall juni. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2021-06-22 22 (22) 

Ks § 103 Övrigt ärende 
 

Håkan Gustáv (L) ställer fråga om fastigheten Skönvik 1:10 (fasta paviljongen) och 
den juridiska gången. Avvaktar beslut från Mark- och miljödomstolen. 

Säters kommun äger fastigheten. 

. 
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