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Ks § 1 Årsredovisning Säters kommun 2021 
KS2022/0069 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta fastställa 2021 års årsredovisning för Säters kommun. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning Säters kommuns för 2021. 

Kommunerna är enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
skyldiga att upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, 
balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftsredovisning, investeringsredovisning och 
förvaltningsberättelse för både koncern och kommun. 

Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2021 av kommunens förvaltning 
och en helägd bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters kommuns 
Fastighets AB. 

Koncernens resultat  
Koncernens resultat för 2021 blev + 27,1 mkr (2020 +33,2 mkr). Koncernbolagen 
redovisar ett resultat på +10,6 mkr (2020 +18,6 mkr) och kommunen uppvisar ett 
resultat på +17,0 mkr (2020 +14,6 mkr). 
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Ks § 2 Årsredovisning och bokslut 2021 för Säters 
kommuns sociala stiftelse 
KS2022/0133 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa upprättat 
förslag till årsredovisning med förvaltningsberättelse, sammanfattning av tillgångar 
och skulder för Säters kommuns sociala stiftelse för år 2021. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning år 2021 för Säters kommuns sociala 
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Ks § 3 Årsredovisning 2021 för Säters kommuns 
mindre stiftelse 
KS2022/0134 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa upprättat 
förslag till årsredovisning med förvaltningsberättelse, sammanfattning av tillgångar 
och skulder för Säters kommuns mindre stiftelser för år 2021. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Säters kommuns små stiftelser för år 2021. 
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Ks § 4 Verksamhetsberättelse och bokslut 2021, 
Överförmyndare i samverkan 
KS2022/0084 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för 
Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen. 

___________ 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för Överförmyndare i samverkan Falun-
Borlängeregionen.  

I verksamhetsberättelsen redogörs för Överförmyndare i samverkan Falun-
Borlängeregionen. Utfallet för verksamheten uppgick till ett underskott på -86 kkr, 
vilket kommer att faktureras till samverkanskommunerna. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2021 och bokslut 2021 för Överförmyndare i samverkan 
Falun-Borlängeregionen. 
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Ks § 5 Verksamhetsberättelse 2021 gemensamma 
nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
KS2022/0064 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för 
den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2021 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel. 

I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 2021. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,1 
mkr.  

Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om 
ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2021 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel. 
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Ks § 6 Verksamhetsberättelse och bokslut 
gemensamma nämnden för upphandling 
KS2022/0073 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta godkänna verksamhetsberättelse 2021 för den 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2021 för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
(GNU). 

I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
2021. Utfallet för verksamheten uppgick till ett mindre överskott på +0,5 mkr som 
återbetalats till medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet. Varje kommun som 
ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för gemensamma 
nämnden för upphandlingssamverkan. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2021 för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 
(GNU) 
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Kallelse Datum Sida 
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Ks § 7 Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 
Södra Dalarnas Samordningsförbund 
KS2022/,0132 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för 
Södra Dalarnas Samordningsförbund. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för Södra Dalarnas Samordningsförbund. 

I verksamhetsberättelsen redogörs för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2021. 
Utfallet för verksamheten uppgick till ett underskott på -64 kkr, vilket är 274 kkr 
bättre än budget som var -338 kkr. Det egna kapitalet sjunker för 2021 med -64 kkr till 
+1 262 kkr. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för Södra Dalarnas Samordningsförbund 
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Kallelse Datum Sida 
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Ks § 8 Årsredovisning och bokslut 2021, 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
KS2022/0135 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta godkänna 2021 års årsredovisning för Räddningstjänsten 
Dala Mitt. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2021 för Räddningstjänsten Dala Mitt. För räkenskapsåret 2021 
redovisar förbundet ett resultat innan extra tillskott av anslag på -5,8 mkr. I enlighet 
med förbundsordningen täcker ägarkommunerna uppkomna underskott överstigande 
1% av årets anslag genom att tillföra extra anslag för räkenskapsåret. 

Extra tillskott från ägarkommunerna har skett med 4,3 mkr under 2021. 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 Räddningstjänsten Dala Mitt. 
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Kallelse Datum Sida 
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Ks § 9 Plan – LSO (Lagen om skydd mot olyckor) för 
Säters kommun 
KS2022/0120 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta anta ny plan för 
LSO för Säters kommun med undantag av aktivitetsplan. 

___________ 

Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2022 trädde förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO) i kraft. 
MSB fick bland annat utökad föreskriftsrätt och ansvar för tillsynen över 
kommunerna.  

Syftet med förändringarna var att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor 
och minska skador till följd av olyckor. Förändringarna innebar bland annat en 
tydligare styrning av kommunernas verksamhet genom att MSB fick utökad 
föreskriftsrätt.  

Det innebär också att MSB under vissa förutsättningar får utökade befogenheter att 
prioritera och fördela resurser. 

Dokumentet utgör handlingsprogram enligt 3 kap 3 § Lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor (förebyggande arbete) i Säters kommun och ersätter tidigare plan trots att 
planen var beslutad att gälla hela denna madatperiod. 

Handlingsprogram enligt 3 kap. 8 § LSO(2003:778) för räddningstjänst och 
brandförebyggande arbete utarbetas av räddningstjänstförbundet Räddningstjänsten 
Dala mitt, där Ludvika, Falun, Borlänge, Gagnef och Säter ingår. 

Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag 
ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och 
andra olyckor samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra 
olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra människors död och andra allvarliga 
skador. 

Lag (2020:882). 
Lagen gäller inte hälso- och sjukvård som avses i hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30). Lag (2017:53). 
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Ks § forts 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska på nationell nivå främja att denna 
lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs. 

Myndigheten ska också samordna kommunerna på nationell nivå och stödja dem med 
råd och information i deras verksamhet enligt denna lag. Lag (2020:882). 

Beslutsunderlag 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
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Kallelse Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-04-05 15 (32) 

Ks § 10 Revidering/uppföljning av kommunstyrelsens 
nämndsplan 
KS2022/0057 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar godkänna den 
reviderade nämndsplanen för kommunstyrelsen.  

___________ 

Ärendebeskrivning 
Nämndsplanerna ska beslutas av nämnden/styrelsen och ska revideras årligen. 
Kommunstyrelsens nämndsplan har 2022 uppdaterats med de finansiella 
förutsättningarna. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens nämndsplan fastställdes av kommunstyrelsen 2019-04-09 och 
reviderades 2020-04-07. Planen gäller under perioden 2020-2023. 

Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur nämnden 
avser att ta sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska ramar. Förutom 
detta ska nämnderna ange vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för lagar, 
förordningar och kommunens egna styrdokument.  
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Ks § 11 Revidering av reglemente för internkontroll 
KS2022/0099 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta nytt reglemente för internkontrolls arbetet i Säters 
kommun  

__________ 

Ärendebeskrivning 
En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att 
rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten 
efterlever lagar och regler. Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en 
tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Det innebär att det behöver finnas 
strukturer, system och processer för den interna kontrollen.  

Bakgrund 
KPMG har på uppdrag av Säter kommuns revisorer granskat arbetet med styrning och 
uppföljning av intern kontroll i kommunkoncernen. Den sammanfattande bedömning 
utifrån granskningens syfte är att Säters kommunkoncern saknar en tydlig och 
tillräcklig styrning och uppföljning vad gäller intern kontroll. Rapporten konstaterar 
att reglemente och rutin inte är samstämmiga. Rapporten ger förslag på nytt 
reglemente arbetas fram för intern kontroll, som överensstämmer med den 
organisation kommunen har idag, som gäller för hela kommunkoncernen 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapporten ”Granskning av intern kontroll i kommunkoncernen” daterad 
2021-10-08 

Delges 
Säter bostäder 
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Ks § 12 Svar på motion om att alla äldreboenden ska 
utrustas med kök 
KS2021/0308 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservation 
Caroline Willfox (M) reserverar sig mot beslutet. 

___________ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Caroline Willfox yrkar bifall till motionen 
Majoritetens förslag att avslå motionen. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra varvid han finner att arbetsutskottet 
beslutat enligt majoritetens förslag att avslå motionen. 

Bakgrund och Ärendebeskrivning 
Motion om att utrusta alla äldreboenden med kök  lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-30 av Håkan Gustâv. Motionen 
remitterades till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  

Socialnämnden har 2022-03-10 och samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-10 beslutat 
föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå motion om att utrusta alla 
äldreboenden med kök med hänvisning till den kostutredning som genomfördes 
under våren 2019. 

Motionärens förslag 
”Idag är maten på våra äldreboenden av varierande kvalitet och inte sällan serveras 
den kall. V i måste kunna erbjuda våra äldre inom omsorgen en god och näringsriktig 
mat. Att få maten tillagad på det lokala boendet leder till bättre aptit och en positiv 
upplevelse kring måltiden.  

Då matsvinnet idag är stort kan det leda till att mindre mat behöver kastas. Det kan 
även ge miljömässiga fördelar och minskade transportkostnader. 

Jag föreslår att  
Varje äldreboende utrustas med kök som lagar mat till de boende.” 
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Ks §  forts 

Beslutsunderlag 
• Motion om att alla våra äldreboenden ska utrustas med kök 
• Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden 
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Ks § 13 Rapport ej verkställda beslut kvartal 3 och 4 
2021 
KS2022/0119 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige godkänna rapporten. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal  3 
och 42021. 

Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en 
rapport över ej verkställda beslut kvartal 3 och 4 2021. 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 verkställda/verkställda beslut.  
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Kommunstyrelsen 2022-04-05 20 (32) 

Ks § 14 Inbjudan till kurser och konferenser 
 

Beslut 
 

Inkomna inbjudningar 
F-KS2022/0172 
Inbjudan Demokratidagen 2022 den 28 april digital 

F-KS2022/0238 
Program - digital konferens Regional utveckling 2022 den 10 maj 
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Ks § 15 Anmälan delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten. 

Delegationsbeslut 
 
KS2022/0020-9 
Återbesättningsprövning coach samverkansteam 100 % 

KS2022/0123 
Direktupphandling av visselblåsartjänst. 

KS2022/0103 
Beslut att flagga med Ukrainas flagga. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-04-05 22 (32) 

Ks § 16 Delgivningar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna. 

Delgivningar 
F-KS2022/0231 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-03-10, § 22 Omprioritering 
investeringsmedel gång- och cykelvägar. 

KS2021/0456-9 
Reviderad förbundsordning för Räddningstjänsten Dala Mitt 

Kopia på polisanmälan 

• F-KS2022/0222  -Förlorat gods, 2022-03-03 
• F-KS2022/0274- Stöld Jönshyttevägen 4 220211-220214 

KS2022/0130 
Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2022, reviderat utfall. 

Protokoll från sammanträde med: 

• Språktolknämnden i Dalarna, 2022-02-24 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-22 
• Fritidsutskottet, 2022-03-22 
• Dalabanans Intressenter, 2022-02-18 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2022-03-08 
• Styrelseprotokoll Falun Borlänge Regionen, 2022-02-17 

KS2022/0136 
Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket, IT, bistånd, E-arkiv 

KS2022/0100 
Skrivelse från RSMH-hoppet att Mentalvårdsmuseet ska läggas ner 

KS2021/0343-15 
Beslut från Kammarrätten i Sundsvall som upphäver överklagat beslut om begäran om 
utlämnande av allmän handling och visar målet åter till kommunstyrelsen för ny 
prövning av begäran. 
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Ks § 17 Aktuellt från kommundirektören 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Aktuellt från kommundirektören. 
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Kallelse Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-04-05 24 (32) 

Ks § 18 Avgifter och hyror på Skönvikshallen, Skäve 
Arena och Säters IP 
Ks2022/0124 

Beslut 
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. införa en rabatterad badavgift för personer över 65år på Skönvikshallen  
årskort 1600:-  (ord pris 1950:-),  
halvårskort 1100:-  (ord pris 1350:-),  
10-kort 500:-  (ord pris 540:-),  
1 gång 55:-  (ord pris 60:-).  

2. införa en hyreskostnad på Skäve Arenas konferenslokal:  
föreningar 80:-/tim, privata 160:-/tim.  

3. införa en hyreskostnad på Säters IPs friidrottsbana och naturgräsfotbollsplan:  
föreningar 150:-/tim, privata 300:-/tim.  

4. revidera dokumentet Avgifter Skönvikshallen och sportanläggningar med 
ovanstående samt komplettera med hyreskostnad motionscentral (samma kostnad 
som Skäve Arenas konferenslokal) Skrivningen ”vid hyra utanför ordinarie 
öppettid tillkommer en personalkostnad på 500 kr/timme” ska strykas i 
dokumentet. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Skönvikshallen: 
Begäran från medborgare är en rabatt för personer över 65 år när det gäller 
entréavgiften för bad. Det finns en rabatt för gymkort och önskemålet är därför att en 
rabatt även bör finnas för bad. 

2/Skäve Arena:  
Konferenslokalen/Yogarummet vid läktaren i Skäve Arena har ej någon beslutad 
hyresavgift. Lokalen kan jämföras med konferensrummet på Motionscentralen där en 
hyresavgift enligt följande gäller, föreningar 80:-/tim och privata 160:-/tim. 

3/Säters IP 
Hyresavgifterna på Säters IP behöver kompletteras med en hyra på Friidrottsbanan 
och en justering av hyran för naturgräsplanen. 
 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
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Ks § 19 Digitaliseringsstrategi 
KS2022/0118 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta fastställa 
Digitaliseringsstrategin.  

__________ 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag på kommunövergripande digitaliseringsstrategi har upprättats tillsammans 
med representanter ifrån alla sektorer. Syftet med strategin är att beskriva inriktningen 
för kommunens gemensamma digitala utveckling. Digitaliseringsstrategin fokuserar på 
vad kommunen vill uppnå i verksamhetsutvecklingen, där digital transformation kan 
bidra till att uppnå uppsatta mål. 

Bakgrund 
Samhället förändras, informationsteknik och internet fyller en allt viktigare funktion, 
oavsett samhällsområde och betraktas idag som en självklarhet i vardagen. För att 
uppnå en hållbar digital utveckling behöver vi beakta ekologi, ekonomi och social 
hållbarhet i förändringsarbetet. Digitala tjänster i vardagen skapar förväntningar från 
medborgare, näringsliv och besökare på tillgång till service, information och möjlighet 
till inflytande. Framtidens utmaningar ställer ytterligare krav på att hitta smartare 
arbetssätt. Genom en kommunövergripande strategi så får medborgare, medarbetare, 
chefer och förtroendevalda ett gemensamt förhållningssätt. Ett förhållningssätt som 
genomsyras av ett modigt, kreativt och innovativt bildande av en kultur som genom 
transparens och samverkan kan nyttja digitaliseringens möjligheter.  

Beslutsunderlag 
Digitaliseringsstrategin.  

Delges 
Socialnämnden, Barn och utbildningsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö och 
byggnämnden och Kulturnämnden. 
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Ks § 20 Medlemskap Dala VA, Ekonomisk förening 
KS2022/0114, SBN2022/0007 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar  

1. Ansöka om medlemskap i Dala VA Ekonomisk förening och teckna en 
medlemsinsats på 10 000 kronor när Säters kommun beviljats medlemskap  

2. Godkänna förslag på stadgar (bilaga 1) samt förslag till samverkansavtal.  

__________ 

Ärendebeskrivning  
Styrgruppen i Dala VA rekommenderar att samarbetet inom Dala VA formaliseras i 
en ekonomisk förening där verksamheten reglerats genom ett samverkansavtal med 
verksamhetsstart 2022-07-01.  

Styrgruppen rekommenderar vidare att;  

• Administrationen av föreningen hanteras i en av medlemmarnas organisationer.  
• Föreningens styrelse föreslås utgöras av Dala VA arbetsutskott (VA chef eller 

motsvarande).  
• Stämma hålls i samband med styrgruppens ordinarie möte och resp. organisation 

utser företrädare men rekommendation är deltagare i styrgrupp.  
• Inga arvoden utgår till ledamöter i styrelse  

Bakgrund  
Styrgruppen i Dala VA består av respektive organisations VA-chef.  

Ett avtal om samverkan inom Dala VA skrevs 2013 mellan länets VA-
organisationerna. Avtalets giltighetstid var från och med 2013.01.01 och till utgången 
av 2017 med möjlighet för styrgruppen att därefter besluta om förlängning av avtalet i 
femårsintervall. Avtalet har via beslut i styrgruppen förlängts till utgången av 2022.  

Syfte och mål med gällande avtal är att Dala VA ska utgöra ett samverkansorgan för 
kommuner och kommunala bolag som enligt lagen om allmänna vattentjänster 
ansvarar för vatten, spill- och dagvatten. Samverkan ska främja utveckling, kvalitét, 
kostnadseffektivitet, kundservice samt miljö- och energianpassning av den lokala VA-
verksamheten. 
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Kallelse Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-04-05 27 (32) 

Ks §   forts 

Jesper Johansson Borlänge Energi, Liv Almstedt Säters kommun och Anders Hellman 
Dala Vatten och Avfall har av Dala VA styrgrupp getts uppdraget att se över avtalet 
och i samband med det även se över organisationsform. 

Utfallet av uppdraget har redovisats i Dala VA:s styrgrupp som beslutat initiera 
bildande av en ekonomisk förening för Dala VA:s fortsatta verksamhet. 

Motiven är främst följande; 

• Ett medlemskap i en ekonomisk förening blir mer permanent på grund av 
insatsen, det krävs lite mer än ett beslut från en tjänsteman för att utträda ur 
föreningen. 

• Verksamheten blir lagreglerad i bokföringslag, årsredovisningslag och lag om 
ekonomiska föreningar vilket innebär att dokumentation av tillgångar tryggas. 

• Möjlighet att verka med ett gemensamt organisationsnummer (söka bidrag, 
arrangera seminarier, utbildningar och aktiviteter, upphandla tjänster, etc.). 

• Svårigheter/begränsningar med nuvarande organisation att ikläda sig ekonomiskt 
ansvar (budget/redovisning, fakturering) 

• Bättre möjligheter att samverkan kring upphandlingar 
• Möjlighet till ägande av gemensamma special utrustning 
• Genom registreringen hos bolagsverket blir namnet Dala VA skyddat. 
• Möjlighet att momsregistrera verksamheten 

Om man ska formalisera samarbetet i Dala VA ser vi främst två alternativ, ideell 
förening eller ekonomisk förening. En ekonomisk förening har flera fördelar 
gentemot en ideell förening. Dessutom är de sannolikt så att syftet med samarbetet i 
Dala VA inte betraktas som ideellt. Styrgruppen har därför beslutat att föreslå 
ekonomisk förening. 

Bilagor 
1. Samverkansavtal_Dala_VA_0.9 
2. Stadgar Dala VA ekonomisk förening 0.9 
3. Styrelsens arbetsordning Dala VA ek fören 
4. PM Organisationsformer 
5. Presentation Dala VA ekonomisk förening 

Delges 
Dala VA:s styrgrupp, samhällsbyggnadsnämnden 
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Ks § 21 Plan för genomförande av Vision för Gruvplan 
KS2021/0010, SBN2022/0055 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  

1. Godkänna genomförandeplan för delar av Vision för Gruvplanens områden 
Staden-Dalen och Stationsområdet. 

2. Uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden att genomföra etapperna i enlighet med 
tagna beslut  

___________ 

Ärendebeskrivning 
En plan för genomförande av Vision för Gruvplan har tagits fram. Planen beskriver 
ett genomförande med två initiala etapper som genomförs under 2022–2023 medan 
resterande delar fortsatt utreds och planeras länge fram i tiden. På detta sätt kan medel 
avsatta i budget användas samtidigt som effekterna av Trafikverkets projekt kan mötas 
upp och en sammanhängande infrastruktur skapas. Genomförandeplanen ses i bilaga 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har ansvarat för arbetet med Detaljplan samt Vision för Gruvplan. 
Detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft och Vision för Gruvplan är också 
antagen med ett tillägg om att uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en 
plan för genomförande, inklusive etappindelning, förprojektering samt budgetering. 
Beslutet finns förtecknat i Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-01 § 9.  

Delges 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ks § 22 Information – investeringsbehov Säters IP 
KS2020/0458 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-02-02 av kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta 
fram en projektering inför renovering av Säters IP:s omklädningsrum.  
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Ks § 23 Verksamhetsinformation 
Dnr KS20222/0031 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Verksamhetsinformation från 
• Kulturnämnden 
• Barn- och utbildningsnämnden 
• KS- IT och kommunikation 
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Ks § 24 Information från Föreningen Företagarna Säter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Information från föreningen Företagarna Säter. 
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Ks § 25 Information från Polisen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Aktuell information från Polisen. 
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