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Ks §  Diarienummer: KS2021/0148 

Pensionspolicy 

Beslut: 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa  
Pensionspolicy. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionspolicys har uppdaterats och redigerats utifrån de förändringar som skett. Ändringar är mar-
kerade med gult för tillägg och med strykningar när texten ändrats. 
Policyn bygger på gällande avtal och villkor och gäller medarbetare och förtroendevalda. 
Beslutanderätt i pensionsfrågor regleras i kommunens delegationsordning. 
Tolkningar i pensionsärenden hänskjuts till personalutskottet i samråd med berörd pensionshand-
läggare. 
 
 
Bilaga Pensionspolicy 
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Ks §    Diarienummer: KS2021/0033 
 
BUI – 20 
 
Beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Anta BUI 20 
2. Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i 

enlighet med centrala förhandlingsprotokollet 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning   
Överenskommelsen om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – 
BUI 20 med Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala  
 
Avtalet ersätter BUI T 17, i lydelse 2019-01-01, och gäller tillsvidare från och med den 1 december 
2020 med en ömsesidig uppsägningstid om tre kalendermånader. 
 
BUI 20 ersätter BUI T 17, i lydelse 2019-01-01. Bokstaven T har tagits bort ur avtalets namn men  
 
BUI 20 är fortfarande ett tillsvidareavtal. Nedan redogörs för förändringar i avtalet i punktform. 
För en mer utförlig redovisning av förändringar i avtalet, se redogörelsetext i bilaga till detta cirku-
lär. 

• De särskilda ersättningarna i avtalet räknas upp. Ersättning för obekväm arbetstid räknas 
upp per 2021-04-01 med 3,0 procent samt per 2022-04-01 med 2,4 procent. Ersättning för 
förskjuten arbetstid, färdtid samt jour och beredskap räknas upp per 2020-12-01 med 2,0 
procent, per 2021-04-01 med 2,0 procent samt per 2022-04-01 med 1,4 procent. 

• Där så är relevant för BUI-avtalet har ändringar i Allmänna bestämmelser 20 i lydelse 2020-
11-01 förts in i bestämmelser i BUI som har motsvarande innehåll. 

• I avtalet har vissa redaktionella och förtydligande ändringar genomförts. 

 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-04-06 
Blad 

4 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks §    Diarienummer: KS2021/0034 
 
BAL - 20 
 
Beslut 
Personalutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta 

1. Anta BAL 20, samt 
2. Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i 

enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning   
Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning – BAL med Svenska Kommunal-
arbetareförbundet och OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (Vision, Akademi-
kerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet). Två likalydande avtal, benämnda BAL T 17, 
tecknade med två centrala motparter har ersatts av ett avtal, BAL 20. Bokstaven T har tagits bort ur 
avtalets namn men BAL 20 är fortfarande ett tillsvidareavtal. Nedan redogörs för förändringar i av-
talet i punktform. För en mer utförlig redovisning av förändringar i avtalet, se redogörelsetext i bi-
laga till detta cirkulär. 

• BAL 20 gäller inte arbetsgivare anslutna till Sobona som tillämpar Sobonas branschavtal. 

• De särskilda ersättningarna i avtalet räknas upp. Ersättning för obekväm arbetstid räknas 
upp per 2021-04-01 med 3,0 procent samt per 2022-04-01 med 2,4 procent. Ersättning för 
förskjuten arbetstid och färdtid räknas upp per 2020-12-01 med 2,0 procent, per 2021-04-
01 med 2,0 procent samt per 2022-04-01 med 1,4 procent. 

• Där så är relevant för BAL-avtalet har ändringar i Allmänna bestämmelser 20 i lydelse 
2020-11-01 förts in i bestämmelser i BAL som har motsvarande innehåll. 

• I avtalet har vissa redaktionella och förtydligande ändringar genomförts bland annat med 
anledning av att Kommunals och OFR AKVs avtal ensats till ett avtal. 

 
I bilagor till detta cirkulär finns avtalet BAL 20 med Kommunal och OFR AKV samt redogörelse-
text för förändringar i avtalet. 
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Ks §  Diarienummer: KS2021/0031 

Verksamhetsinformation 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar: 
• KS-kommunikation 
• Barn- och utbildningsnämnden 
• KS-IT-enheten 
• Kulturnämnden 
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Ks §  Diarienummer: KS2021/0132 

Parkeringsutredning 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

• Anta parkeringsutredning och därmed se uppdrag som avslutat. 
• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att återkomma med en mer detaljerad redovisning 

hur utförandet kommer att genomföras innan det verkställs. Ärendet ska återkomma till 
Kommunstyrelsen för beslut. 

 
 ______ 
 
Ärendebeskrivning 
 
En parkeringsutredning för Säters innerstad har genomförts i enlighet med beslut om uppdrag i 
Kommunstyrelsen. Arbetet har utförts av samhällsbyggnadssektorn med en bred projektgrupp där 
representanter från olika delar av verksamheten deltagit. För utförandet har Ramböll Sverige AB 
ansvarat utifrån den upphandling av utredningen som sektorn genomfört. 
 
Utredningen består av en nulägesanalys som beskriver hur parkeringssystemet i centrala Säter fun-
gerar. Utifrån analysen har ett antal mål för parkeringssystemets utveckling identifierats och sen har 
åtgärdsförslag arbetats fram i syfte att nå måluppfyllelse. Utredningen pekar ut en bred palett med 
åtgärder av olika karaktär som kan genomföras utan inbördes ordning. Utredningen visar dock även 
ett förslag till vilka åtgärder som skulle vara lämpliga att genomföra i ett första läge. 
 
I och med slutförande av utredningen bör uppdraget från Kommunstyrelsen ses som avslutat och 
utredningen kan överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för genomförande. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Parkeringsutredning 
 
Sändlista 
Beslutet delges: Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ks §  Diarienummer: KS2021/0050 

Nytt aktieägaravtal, bolagsordning och aktiebok för Falun Borlänge regionen 
AB 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Upphäva gällande aktieägaravtal, bolagsordning och aktiebok för Falun Borlänge-regionen 
AB 

2. Godkänna nytt aktieägaravtal, ny bolagsordning och ny aktiebok för Falun Borlänge-reg-
ionen AB  

3. Lösa in hembjudna aktier, i enlighet med beslutsunderlag ”Inlösen av aktier, i enlighet med 
aktieägaravtalet” till ett värde av 100 kronor styck.  

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Vid bildandet av bolaget år 2001 tecknade de fem ägarna Falu kommun, Borlänge kommun, Lud-
vika kommun, Gagnefs kommun och Säters kommun - aktier utifrån storlek. Ägarandelarna utgick 
från befolkningens storlek per 2000-12-31.  
 
2010 erbjöds Smedjebackens kommun att via en riktad nyemission ingå som aktieägare i bolaget.  
 
I januari 2019 meddelade Ludvika kommun och Smedjebackens kommun att man hade för avsikt 
att säga upp avtalet med Bolaget vid avtalstidens utgång 2020-12-31.  
 
Enligt gällande aktieägaravtal ska därmed samtliga aktier hembjudas till inlösen av övriga Parter att 
fördelas bland dem i förhållande till deras tidigare aktieinnehav i Bolaget.  
 
I och med förändringen av ägarkommuner behövde aktieägaravtalet förändras och ersätta det gäl-
lande aktieägaravtalet från 2010. I samband med detta behövde också en ny bolagsordning och en 
ny aktiebok tas fram.  
 
Beslut om bolagets fortsatta drift och inriktning fattades av styrelsen vid styrelsemötet den 2020-11-
18.  
Bolaget skall inom Falun, Borlänge, Gagnef och Säters kommuner arbeta med näringslivs-och reg-
ional utveckling för ökad attraktionskraft genom att driva projekt och verksamheter som ligger i 
linje med ägarkommunernas prioriterade utvecklingsområden samt på uppdrag tillhandahålla tjäns-
ter för utredningar och kommungemensamma aktiviteter.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Aktieägaravtal 
Bolagsordning 
Aktiebok 
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Ks §  Diarienummer: KS2020/0001 

Riktlinjer för sociala, etiska och arbetsrättsliga villkor vid upphandling för Sä-
ters kommunkoncern 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar fastställa riktlinjer för sociala, 
etiska och arbetsrättsliga villkor vid upphandling för Säters kommunkoncern. 
 
______ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommundirektören har av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 fått i uppdrag att föreslå 
Riktlinjer för sociala, etiska och arbetsrättsliga villkor vid upphandling för Säters kommun. 

En analys har genomförts tillsamman med sektorchef för Samhällsbyggnadssektorn och VD för Sä-
ter bostäder kring vilka upphandlingar Säters kommun och Säterbostäder genomför och i vilken 
omfattning. 
 
Borlänge kommuns riktlinjer och checklistor har använts för att se om de kan anpassas till Säters 
förutsättningar. Kommunerna är väldigt olika. I Säters kommun finns inga utpekande segregerande 
bostadsområden med typiska problem som följer med den typen av områden. Nivån på arbetslös-
het skiljer sig också åt då Säters kommun under lång tid haft låg arbetslöshet. 
 
Bedömningen  
Säters kommun ingår tillsammans med 6 kommuner i gemensam nämnd för upphandlingssamver-
kan (GNU) som arbetar genom Upphandlingsenheten (UHC). GNU har tagit fram en ny upphand-
lingspolicy som är ett styrinstrument vid genomförande av upphandlingar och inköp. Policyn lyfter 
upphandling som ett medel för att främja regional tillväxt och hållbar utveckling. I policyn står det 
tydligt om sociala och etiska krav som strategiskt verktyg.  
 
Säters kommun och Säterbostäder gör relativt få egna upphandlingar utan merparten genomförs 
tillsammans med UHC. Samhällsbyggnadsnämnden gör upphandlingar gällande bygg och detta görs 
oftast i samråd med UHC men Säters kommun är beslutande myndighet. 
 
För att förstärka Säter kommuns vilja och ambition kring sociala upphandlingar presenteras ett för-
slag till riktlinjer för sociala, etiska upphandlingar. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Riktlinjer för sociala, etiska och arbetsrättsliga villkor vid upphandling för Säters kommunkoncern 
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Ks §  Diarienummer: KS2020/0226 

Svar på motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar att 
motionen är besvarad 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-02-11 överlämnat yttrande avseende motion om skärpt mål 
för minskade klimatutsläpp. 
 
Motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp lämnades in till kommunfullmäktiges samman-
träde 2020-09-24 av Magnus Gabrielsson (MP). 
 
Motionärens förslag 

• Att nettoutsläppen av växthusgaser Säters kommuns egna verksamhet ska vara noll eller 
lägre senast år 2030 och att arbetet med att skapa en handlingsplan för klimatneutralitet 
kompletteras med detta mål. 

• Att tjänster och varor som upphandlas räknas till den egna verksamheten. 
• Att kommunens miljöbokslut anpassas så att det kan användas för att följa kommunens ut-

släpp av växthusgaser från år till år. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
”En handlingsplan för att nå klimatneutralitet till år 2040 är under framtagande. I planen 
kommer även den del av kommunförvaltningens klimatutsläpp som kommer 
från inköp av varor och tjänster att beaktas. Även uppföljning av kommunens klimatpåverkan 
behandlas i planen. Vad gäller fastläggande av nya miljömål föreslås att 
detta behandlas i kommande Miljöplan.” 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 
Motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp 
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Ks §  Diarienummer: KS2021/0112 

Förslag på uppdaterad taxa för sotning och brandskyddskontroll 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar 
godkänna förslag om uppdaterad taxa för sotning och brandskyddskontroll. Beslutet gäller under 
förutsättning att medlemskommunerna i Räddningstjänsten Dala Mitt fattar likalydande beslut 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen har 2021-03-12 beslutat godkänna förslag om uppdaterad taxa för sotning och 
brandskyddskontroll och rekommenderar att fullmäktige i medlemskommunerna beslutar om att 
ändra sin föreskrift på området. Förslag att taxan gäller från 1 juni 2021. 
 
I samband med upphandling av sotnings- och brandskyddskontrolltjänster 2018 skapades en ny fö-
reskrift om avgifter inom sotningsväsendet 
 
Sedan införandet av nuvarande föreskrift har frågeställningar uppkommit som måste besvaras samt 
att nytt behov för reglering har identifierats. Dessa erfarenheter har sammanställts och infogats i det 
förslag på reviderade taxor som nu presenteras. Vid framtagande av förslaget har inriktningen varit 
att behålla befintlig avgiftsfinansiering, att minimera förändringar men att samtidigt genomföra eller 
förtydliga nödvändiga förändringar. I tillägg har efterfrågad avgiftsfinansiering av sotningsväsendets 
kontrollfunktion utretts, hantering av tvistemål har ny utformning samt några smärre förtydliganden 
gjorts. 
 
Förslag är att taxan gäller från 1 juni 2021 vilket förutsätter att alla medlemskommuner hunnit be-
handla taxan i respektive fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Förslag på uppdaterad taxa för sotning och brandskyddskontroll 
 
Delges 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
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Ks §  Diarienummer: KS2021/0114 

Förslag på uppdaterad taxa för brandtillsyn och tillstånd för brandfarliga och 
explosiva varor 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar 
godkänna förslag om uppdaterad taxa för brandtillsyn och tillstånd för brandfarliga och explosiva 
varor. Beslutet gäller under förutsättning att medlemskommunerna fattar likalydande beslut 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen har 2021-03-12 beslutat godkänna förslag om uppdaterad taxa för brandtillsyn 
och tillstånd för brandfarliga och explosiva varor och rekommenderar att fullmäktige i medlems-
kommunerna beslutar om att ändra sin föreskrift på området. Förslag att taxan gäller från 1 juni 
2021 
 
Lag om skydd mot olyckor (LSO) genomgick vid årsskiftet en revidering avseende bland annat möj-
ligheten att ta betalt för en hel tillsyn. Tidigare reglering möjliggjorde endast att avgift för tillsynsbe-
söket, dvs. tid på plats, togs ut. För att på arbetsområdet LSO bättre följa självkostnadsprincipen 
har ett nytt förslag på taxa för tillsyn tagits fram. Uppdateringen av taxan på arbetsområdet LBE, 
samt även LSO, motiveras av ett ökat behov av tydlighet och styrning. 
Förslaget på uppdaterad taxa utgår från det förslag som Sveriges kommuner och regioner 
(SKR ) presenterar, men har justerats för att bli mer heltäckande. Taxan utgår från en beräknad 
handläggarkostnad och denna omvandlas till fasta eller tidsbaserade avgifter. 
Vid framtagande av förslaget har inriktningen varit att behålla befintlig avgiftsfinansiering, att mini-
mera förändringar men att samtidigt genomföra eller förtydliga nödvändiga förändringar. 
 
Förslag är att taxan gäller från 1 juni 2021 vilket förutsätter att alla medlemskommuner hunnit be-
handla taxan i respektive fullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Förslag på uppdaterad taxa för brandtillsyn och tillstånd för brandfarliga och explosiva varor 
 
Delges 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
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Ks §   Diarienummer: KS2020/0352 

Avgifter inom gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkeme-
dels (ATL) verksamhetsområde 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

1. Fastställa föreslagna procentandelar att gälla från 1 januari 2021 och tillsvidare enligt utred-
ning daterad den 30 september 2020. Avgifternas storlek framkommer när prisbasbeloppet 
är fastslaget av regeringen. 

2. Gemensamma nämndens avgifter justeras varje år med hänsyn till prisbasbeloppets föränd-
ring. Utgångsläget är avgifternas procentandel av 2021 års preliminära prisbasbelopp enligt 
utredning daterad den 30 september 2020. Avrundning av avgiften sker alltid till närmast 
högre 100-tal kronor. Om prisbasbeloppet sänks så ska avgifterna inte sänkas. 

3. Godkänna ”tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen” 
samt ”tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lag om tobak och lik-
nande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen gällande 
folköl”. 

 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn av avgifter inom gemensamma nämndens ansvar inom områdena alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel har genomförts under hösten 2020 
 
Kommunfullmäktige i Säters kommun beslutade 2020-12-03 fastställa de nya avgifterna under för-
utsättning att övriga deltagande kommuner fattade likalydande beslut. 
Nu har det framkommit att Gagnefs kommun inte fattat beslut om de nya avgifterna, varför beslu-
tet bör tas om så att det nya avgifterna gäller. 
 
Avgifterna har endast ändrats marginellt sedan starten år 2014. Nya tobakslagen har inneburit stora 
förändringar när det gäller handläggarnas uppgifter avseende utredning och tillsyn, vilket medför 
behov av fler och högra avgifter. De antagna avgifterna baseras på en procentsats av prisbasbelop-
pet, avgifterna kommer att förändras i förhållande till nytt prisbasbelopp varje år. Grunden för pro-
centsatsen är gällande avgifter för 2020 och gällande prisbasbelopp för 2020. 
 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-04-06 
Blad 

13 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks §  Diarienummer: KS2021/0059 

Rapport ej verkställda beslut – kvartal 4 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna 
rapporten. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 4 2020. 
 
Sociala sektorn har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej 
verkställda beslut, kvartal 4 2020. Sektorn har även rapporterat de beslut som verkställts 
och som tidigare har rapporterats som ej verkställda. 
 
Ej verkställda beslut 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO. 
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL. 
 
Verkställda beslut 
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som 
enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt. 
 
Rapport till revisorer och kommunfullmäktige 
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om ej verk-
ställda/verkställda beslut. 
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Ks §  

Aktuellt från kommundirektören 
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Ks §  Diarienummer: KS2021/0056 

Årsredovisning 2020 Säters kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att be-
sluta att fastställa 2020 års årsredovisning för Säters kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger nämnderna i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen 
med en redogörelse och kommentarer till de delar av KKIKs rapport som finns med i årsredovis-
ningen. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning Säters kommun för 2020. 
 
Kommunerna är enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) skyldiga att upp-
rätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning, kassaflö-
desanalys, noter, driftsredovisning, investeringsredovisning och förvaltningsberättelse för både kon-
cern och kommun. 
 
Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2020 av kommunens förvaltning och en 
helägd bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters kommuns Fastighets AB. 
 
Koncernens resultat 
Koncernens resultat för 2020 blev + 33,2 mkr (2019 +12,1 mkr). Koncernbolagen redovisar ett re-
sultat på +18,6 mkr (2019 +0,9 mkr) och kommunen uppvisar ett resultat på +14,6 mkr (2019 
+11,2 mkr). 
 
Bilaga:  
Årsredovisning 2020 Säters Kommun 
Verksamheternas bokslut och övrig information  
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Ks §  Diarienummer: KS2021/0130 

Årsredovisning 2020 för Säters kommuns sociala stiftelse 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa upprättat förslag till 
årsredovisning med förvaltningsberättelse, sammanfattning av tillgångar och skulder för Säters 
kommuns sociala stiftelse. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Säters kommuns sociala stiftelse. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Årsredovisning för Säters kommuns sociala stiftelse. 
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Ks §  Diarienummer: KS2021/0129 

Årsredovisning 2020 för Säters kommuns mindre stiftelser 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa upprättat förslag till 
årsredovisning med förvaltningsberättelse, sammanfattning av tillgångar och skulder för Säters 
kommuns mindre stiftelser. 
 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning för Säters kommuns små stiftelser. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Årsredovisning för Säters kommuns mindre stiftelser 
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Ks §  Diarienummer: KS2021/0126 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Hjälpmedelsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att be-
sluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för hjälpmedelsnämnden och ge an-
svarsfrihet. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för hjälpmedelsnämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för hjälpmedelsnämnden 2020. Utfallet för verksamheten upp-
gick till ett underskott på -1,7 mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för hjälp-
medelsnämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Hjälpmedelsnämnden 
 
Delges 
Hjälpmedelsnämnden 
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Ks §  Diarienummer: KS2021/0127 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Södra Dalarnas Samordningsför-
bund 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att god-
känna verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Södra Dalarnas Samordningsförbund. 
 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Södra Dalarnas Samordningsförbund. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2020. Utfallet för verk-
samheten uppgick till ett underskott på -150 kkr, vilket är 1 057 kkr bättre än budget som var -1 207 
kkr. Det egna kapitalet sjunker 2020 med -150 kkr till +1 326 kkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Södra Dalarnas Samordningsförbund 
 
Delges 
Södra Dalarnas Samordningsförbund 
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Ks §  Diarienummer: KS2021/0058 

Verksamhetsberättelse 2020, gemensamma nämnden för alkohol, tobak och re-
ceptfria läkemedel 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att be-
sluta att godkänna verksamhetsberättelse 2020 för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel och ge ansvarsfrihet. 
 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2020 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkeme-
del. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria lä-
kemedel 2020. Utfallet för verksamheten uppgick till ett underskott på 22 kkr, där Säters kommuns 
belopp efter uppbokning av fodringar och skulder uppgår till -31 kkr.  
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för gemen-
samma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
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Ks §  Diarienummer: KS2021/0119 

Verksamhetsberättelse 2020, gemensamma nämnden för upphandlingssamver-
kan 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att be-
sluta att godkänna verksamhetsberättelse 2020 för den gemensamma nämnden för upphandlings-
samverkan och ge ansvarsfrihet. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2020 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 2020. 
Utfallet för verksamheten uppgick till ett mindre överskott på +0,7 mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för gemen-
samma nämnden för upphandlingssamverkan. 
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Ks §  Diarienummer: KS2021/0077 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020, Språktolknämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att be-
sluta att godkänna verksamhetsberättelse med bokslut 2020 för Språktolknämnden och ge ansvars-
frihet. 
 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse med bokslut 2020 för Språktolknämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för Språktolknämnden 2020. Årsbokslutet för 2020 visar ett 
nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för Språk-
tolknämnden. 
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Ks §  Diarienummer: KS2021/0113 

Årsredovisning 2020, Räddningstjänsten Dala Mitt 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att be-
sluta att godkänna 2020 års årsredovisning för Räddningstjänsten Dala Mitt och att ge ansvarsfrihet. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2020 Räddningstjänsten Dala Mitt 
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Ks §  Diarienummer: KS2021/0092 

Verksamhetsberättelse och bokslut för Överförmyndare i samverkan Falun-Bor-
längeregionen 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att be-
sluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Överförmyndare i samverkan Falun-
Borlängeregionen. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen. Ut-
fallet för verksamheten uppgick till ett överskott på + 828 kkr, vilket återregleras till samverkans-
kommunerna där Säters del uppgår till +54 kkr. 
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Ks § 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har delgivits delegationsbeslut för perioden………. 
 
__________ 
 
KS2021/0097 
Anställningar enligt delegation 201001—2101029. 
 
KS2021/004-09 
Återbesättningsprövning av tjänst som bibliotekarie med filialansvar, Gustafs, kulturenheten 
 
KS2021/004-10 
Återbesättningsprövning av tjänst som näringslivsutvecklare, kommunstyrelsesektorn. 
 
KS2021/004-11 
Återbesättningsprövning av tjänst som socialsekreterare, barn -och ungdomsgruppen, sociala sek-
tor/IFO. 
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Ks § Diarienummer: KS2021/0147 

Anmälan av beslut enligt 6 kap. 39 § kommunallagen 

Beslut 
Kommunstyrelsens ordförande beslutar nominera Säters kommun nominerar Abbe Ronsten (S) 
och Hans Johansson (C ) som ledamot till styrelsen för Intresseföreningen Bergslaget. 
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Ks § 

Redovisning av delgivningar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delgivningar. 
__________ 
 
KS2021/0144 
Medelstilldelning till kommunerna för ungdomsjobb 2021. 
 
KS2021/0143 
Personuppgiftsincident – informationsbrev har skickats ut till vårdnadshavare. 
 
KS2021/0146 
Verksamhetsberättelse 2020, POSOM 
 
KS2021/0025 
Kommunal borgen för Dalatrafik avslutas 
 
KS2021/0093 
Personuppgiftsincident – exporterande filer innehållande personuppgifter på servern. 
 
KS2021/0090 
Personuppgiftsincident-Google Analyics 
 
KS2021/0108 
Personuppgiftsincident-personuppgifter har lämnats ut till obehörig person (integrationen) 
 
KS2021/0107 
Personuppgiftsincident-fel underlag har skickats i säkra meddelanden. 
 
KS2021/0149 
Personuppgiftsincident – felsänt mejl i säkra meddelanden. 
 
KS2021/0134 
Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2011, reviderat utfall i mars 
 
Protokollsutdrag från 

• Kulturnämnden, 2021-03-18, § 20, Kulturnämndens arkivbeskrivning 
• Kulturnämnden, 2021-03-18, § 1/8, revidering av reglemente för kulturpris och ungdoms-

kulturstipendium 
• Styrelsemöte föreningen Sveriges vatten- och vindkraftkommuner och regioner 

FSV, bokslut och ekonomisk rapport 
• Barn- och utbildningsnämnden, 2021-03-10, § 16, bokslut inklusive bokslutskom-

mentarer 2020 
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Ks §  forts 
 
Protokoll från sammanträd med 

• Styrgrupp SÄBO, 2021-03-19 
• Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott, 2021-02-25 
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2021-02-22 
• Falun Borlänge Regionen 2021-01-29 
• Hjälpmedelsnämnden, 2021-03-11 
• Falun Borlänge regionen styrelseprotokoll, 2021-02-174 
• Kulturnämnden, 2021-03-18 
• Personalutskottet, 2021-03-23 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-03-23 
• Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt, 2021-03*12 

 
Kopia av polisanmälan gällande stöld, Klockaregatan 2, 2021-02-02 
 
Angående ansökan undersökningstillstånd för området Gumsberg nr 21 
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Ks § Diarienummer: XX20xx/xxxx 

Övriga ärenden 
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