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Plats och tid: Folkets Hus i Säter, torsdagen den 25 
november kl 17.00-19.20 

Beslutande: Abbe Ronsten (S), ordf 
Niclas Bodin ( C), vice ordf 
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Dagney Hansson (KD), ordförande revisionen 
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Kf § 122 Inledning 
Ordföranden inleder sammanträdet med att uppmärksamma kommunfullmäktiges 
ledamöter att idag den 25 november infaller Orange day som är ett initiativ för att 
belysa det stora samhällsproblem som våld mot kvinnor och flickor är.  
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Kf § 123 Nytt medborgarförslag om gräsklippning av 
lekplats i Kyrkberget 
KS2021/0417 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om gräsklippning av lekplats i Kyrkberget Stora Skedvi lämnas 
in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-25 av Per Sandin, Kyrkbergets by- 
och vägförening. 

Medborgarens förslag 
”Att Säters kommun i sin planering eller upphandling av tjänster även tar med 
gräsklippning av lekplatsens 850 kvm.  Föreningens mening är att det är rimligt att 
kommunen övertar det ansvaret, dels med tanke på den lilla yta det handlar om och 
dels för att det är kommunens egna anlagda lekplats på kommunens mark.” 
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Kf § 124 Ny motion om hur vi ska säkerställa en god 
utbildning för eleverna i Säters kommun 
KS2021/0443 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
En motion om hur vi ska säkerställa en god utbildning för eleverna i Säters kommun 
till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-25 av Caroline Willfox (M).. 

Motionens förslag 
”En extern utredning tillsätts för att utreda vad resultaten beror på.” 

Bakgrund till motionen  
November 2021 
Lärarnas Riksförbund presenterar sin utvärdering av skolväsendet i landets 
kommuner. Säter kommun hamnar i botten i undersökningen, på plats 281 av 290. De 
mest oroande siffrorna är den som belyser placeringen på antal godkända elever där 
Säter kommun hamnar på 274:e plats av landets 290 kommuner. 

Moderaterna i Säter har tidigare belyst att kommunen behöver en extern utredning 
som tittar på vad vad resultaten beror på och vad som behöver göras för att vända 
denna mycket allvarliga trend och allvarliga situation. Men för att göra det behöver 
man veta vad felet är. 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Caroline Willfox (M). 

 

 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2021-11-25 7 (26) 

Kf § 125 Ny motion om stadsbuss i Säter 
KS2021/0436 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
En motion om stadsbuss i Säter lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-11-25 av Roger Siljeholm (M).. 

Motionärens förslag 
”Att Säters kommunen ger Dalatrafik i uppdrag att beräkna en merkostnad för 
kommunen för att linje 500 blir en ringlinje med fasta turer måndag till fredag med 
fasta avgångstider en gång i timmen från kl.7.00 tom. kl. 11.00 samt från kl. 13.00 tom 
sista turen kl.17.00 sammanlagt 10 turer per vardag,  Röda dagar räknas som helgdagar  
och trafikeras  ej. 

Fordonet skall vara en låg golvare med lågt insteg och plats iordninggjord för 
parkering av rullatorer och vagnar under resan.” 

Bakgrund till motionen 
Efter den senaste omläggningen av stadsbuss 500 i centrala Säter med färre fasta 
avgångstider som istället har kompenserats av ett tillägg med flextrafik som beställs via 
telefon och dator. En stor målgrupp av dem som utnyttjar linje 500 har problem och 
saknar kunskap om hur man beställer sin resa med linje 500 via telefon eller dator. de 
har det idag svårt att åka och blir därmed marginaliserade som bussresenärer i Säter. 

Idag är mångas enda möjlighet att på egen hand ta sig ner till tex. stan eller Skönvik 
för sina ärenden att åka med linje 500. Det har med senaste omläggningen försvårats 
för dem och måste snarast förändras till det bättre och bli enklare på flera sett att åka 
med linje 500. 

Även bussarna som idag används är för dåligt anpassade för en stor del av resenärerna 
och måste anpassas bättre efter resenärernas behov, med tex. plats för flera rullatorer 
och med ett lågt insteg för de med funktionsnedsättningar och rörelsehinder. Även 
missförstånden där man idag ibland bokar färdtjänst och sjukresor istället för 
flexbussen skulle skulle upphöra. 

 

Kf § 125 forts 
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Med tanke på kommunens kommande utvecklingsplaner för Skönviksområdet, vore 
det bra med en en fast förbindelse mellan Åsen centrum och Skönviksområdet. 

Yttrande 
I ärendet yttrar Roger Siljeholm (M). 
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Kf § 126 Information från revisorerna 
 

Enligt KL 12 kap ska revisorerna årligen granska, i den omfattning som följer av god 
revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller 
fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. 

Ordförande i kommunrevisionen informerar om revisionens möten med nämnderna. 
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Kf § 127 Reviderad budget 2022 och budgetdirektiv 
2023-2025 
KS2021/0358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till reviderad budget 2022 samt förslag 
för budgetdirektiv och preliminära ramar 2023-2025 enligt: 

1. Fastställa förslag till förändrad befolkningsprognos 2023-2025 enligt: 
11 250 invånare för budget 2023 
11 280 invånare för budget 2024 
11 310 invånare för budget 2025 

2. Fastställa driftsbudgetram för reviderad budget 2022 per nämnd, totalt belopp 
uppgår till 743 300 000 kr. 

3. Fastställa investeringsbudget för 2022 med belopp på 90 697 000 kr. 
4. Fastställa driftsbudgetram 2023-2025 enligt följande: 

År 2023: 760 300 000 kr År 2024: 776 800 000 kr År 2025: 799 500 000 kr 
5. Fastställa preliminära investeringsramar år 2023-2025 med totalt belopp 

225 000 000 kr där investeringsbelopp fördelas lika under perioden med  
75 000 000 kr per år. 

6. Fastställa finansiella mål för 2022. 
7. Fastställa finansiella mål för 2023-2025. Nytt förslag har presenterats av mål för 

skuldsättningsgrad med en ökning från nuvarande mål på 75% till 85 % av 
Kommuninvests limit för kommunkoncernen. 

Bilaga 1 Kf § 127/21 

Reservation 
Caroline Willfox (M), Roger Siljeholm (M), Leo Thorsell (M), Håkan Gustâv (L), 
Daniel Ericgörs (KD), Peter Engman (M), Ingeborg Björnbom (M), Roger Carlsson 
(SD) och Marie Sundlöf (SD) reserverar sig mot beslutet om punkten 7. 

___________ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Nilsson (S) med instämmande av Sune Hemmingsson ( C) och Hans Johansson 
( C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till punkten 7 

Caroline Willfox (M) yrkar avslag till punkten 7gällande mål för skuldsättningsgrad 
med en ökning från nuvarande mål på 75% till 85 % av Kommuninvests limit för 
kommunkoncernen. 

Kf § 127 forts 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag att bifalla punkten 7. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Förslag till reviderad budget för 2022 har framtagits med en ny 
skatteunderlagsprognos per 2021-09-30 som underlag. I förslag till driftbudget per 
nämnd har hänsyn tagits till tillkommande äskanden från nämnderna och en 
avstämning har gjorts av de finansiella målen. 

Förslag till investeringsbudget 2022-2024 har justerats med tillägg av återstående del 
av investeringsramen samt en mindre omföring mellan olika år har gjorts.  

Förslag till ny befolkningsprognos från 2023-2025 har framtagits som utgör 
beräkningsgrunden för förslag till budgetdirektiv och preliminära ramar för 2023-
2025. 

Förslag till reviderad budget 2022 samt förslag för budgetdirektiv och preliminära 
ramar 2023-2025 har tagits fram av förvaltningen utifrån kända intäktsförutsättningar 
och budgetförutsättningar samt med översyn av sedvanliga finansiella mål. 

Information 
Catherine Hellgren, ekonomichef, informerar om förslag till reviderad budget 2022 
och budgetdirektiv och preliminära ramar för åren 2023-2025. 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S), Caroline Willfox(M), Sune Hemmingsson ( C) 
och Hans Johansson ( C) 
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Kf § 128 Antagande av detaljplan för mötesspår i 
Säters tätort samt parkering och service vid Tuskaftet 
samt kv Hyddan m fl 
KS2019/0024 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

• anta Detaljplan för mötesspår i Säters tätort samt parkering och service vid 
Tuskaftet samt Hyddan 8 m.fl.   

• detaljplanens genomförande medför ingen betydande miljöpåverkan varför ingen 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap §11 miljöbalken har upprättats. 

___________ 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra trafikverkets pågående järnvägsprojekt 
”Kapacitet- och hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan”, vilket bland annat innebär 
nya dubbelspår, ny perrong samt nedgång och tunnel vid stationsområdet. Därtill 
möjliggörs en ny gång- och cykeltunnel under järnväg och riksväg i en rak axel från 
Salutorget till Säterdalen. I detaljplanen ingår också angränsande markområden som 
under planprocessen bedömts vara lämpliga, med utgångspunkt i planprogrammet. 

Mellan 2021-06-28 – 2021-08-29 var detaljplanen ute på granskning. Ett allmänt 
granskningsmöte hölls i Folkets hus i Säter 2021-08-17. Under granskningen inkom 12 
skriftliga yttranden. Därefter har detaljplanen förtydligats och kompletterats på ett 
fåtal punkter som bland annat rör dagvatten, markföroreningar och riktvärden för 
trafikbuller. Några redaktionella justeringar har också skett. Detta har däremot inte 
inneburit några förändringar på planförslaget varför bedömningen är att detaljplanen 
är redo för antagande. 

Ett antal inkomna synpunkter under planprocessen har rört trafikfrågan på bland 
annat Kungsvägen. Detta utreds separat av samhällsbyggnadssektorn för att klargöra 
lämpliga åtgärder på kommunens gator.  

Bakgrund 
I trafikverkets järnvägsprojekt ”Kapacitet- och hastighetshöjande åtgärder på 
Dalabanan” kommer en så kallad samtida infart att förläggas i Säters centrum.  

 

 

Kf § 128 forts 
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Det innebär i sin tur att kommunen genom detaljplaneläggning behöver möjliggöra de 
nödvändiga åtgärder som järnvägsprojektet innebär på kommunens och på 
trafikverkets mark. Kommunens ambition är också att genom detaljplanen knyta 
samman Säters innerstad via Salutorget mot Säterdalens entré till järnvägsstationen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick därför 2019-02-19 §96 i uppdrag av 
Kommunstyrelsen att upprätta rubricerad detaljplan. Därefter har planprocessen 
pågått genom ett så kallat utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen, PBL.  

Konsekvensbeskrivning  
Detaljplanens genomförande möjliggör trafikverkets kapacitetshöjande 
järnvägsprojekt, ett modernt och tillgängligt stationsområde och i förlängningen ett 
mer hållbart resande inom och utanför regionen. Där till skapas en mer tillgänglig, 
attraktiv och säker förbindelse för gång- och cykeltrafik mellan Säters centrum, 
Säterdalen och stationsområdet.  

Framtagande av samverkans- och medfinansieringsavtal mellan kommunen och 
trafikverket pågår för närvarande. 

Information 
Mikael Spjut bitr sektorchef samhällsbyggnadssektorn informerar om detaljplan för 
mötesspår i Säters tätort samt parkering och service vid Tuskaftet samt kv Hyddan m 
fl 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Hans Johansson ( C), Mats Nilsson (S), Magnus Gabrielsson (MP) 
och Caroline Willfox (M). 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadssektorn 
Trafikverket 
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Kf § 129 Trafik- och resepolicy med tillhörande 
riktlinjer för traktamente 
KS2021/0414 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar ersätta 
• Trafiksäkerhetspolicy för personal 
• Resepolicy 
• Ersättning vid endagasförrättning  

 
med ”Trafik och resepolicy med tillhörande riktlinjer för traktamente.” 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Vid tillsyn av HR-styrdokument, fann personalenheten att de tre styrdokumenten 
Trafiksäkerhetspolicy för personal i Säters Kommun beslutad av Kommunstyrelsen 
2006-09-05, Resepolicy för Säters kommun beslutad av Kommunstyrelsen 2004-06-
01, och Ersättning vid endagasförrättning beslutad av Personalutskottet 2016-09-15 
var i behov att uppdateras.  

Personalenheten föreslår att dessa styrdokument kan med fördel slås ihop, uppdateras 
och bli den nya policyn Trafik och resepolicy med tillhörande riktlinjer för 
traktamente.  

Genom att slå ihop relaterande styrdokument som dessa tre förenklas styrning och 
uppföljning av Säters kommuns verksamhet.  

I bilagan finns Trafik och resepolicy med tillhörande riktlinjer för traktamente.  

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Magnus Gabrielsson (MP), Mats Nilsson (S) och Hans Johansson 
( C). 
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Kf § 130 Friskvårdspolicy 
KS2021/0415 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta friskvårdspolicy med revideringen av belopp och 
indexuppräkning samt förtydligande att beloppet gäller per år. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun antog 3 dec 2013 Friskvårdspolicy för medarbetare i Säters kommun. 
Syftet med friskvård i Säters kommun är att stimulera till egna aktiva hälsofrämjande 
insatser utifrån var och ens egna förutsättningar. Säters kommun erbjuder sina 
anställda två alternativ. Personalutskottet beslutade 2020-11-24 att beloppet fastställs 
till 750 kr från 2021-01-01 och index uppräknas från jan varje år från 2022. 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Hans Johansson ( C). 
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Kf § 131 Arvoden till röstmottagare i vallokal 
KS2021/0378 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa arvodena för röstmottagare enligt följande: 

1. Ordförande i valdistrikt, 3 500 kr 
2. Vice ordförande, 3 100 kr 
3. Röstmottagare 2 500 kr 
4. Ersättning till deltagande i valutbildning på 353 kronor/person. 
5. Milersättning utgår enligt kommunens fastställda regler. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Förberedelser inför 2022 års allmänna val har påbörjats och en översyn och 
omvärldsbevakning har genomförts avseende arvoden till ordförande, vice ordförande 
och valförrättare i vallokal på valdagen. Nuvarande nivå på arvodena beslutades inför 
allmänna valet 2006. 

Vid tidigare allmänna val uppgick arvoden för ordförande till 2 400 kronor, vice 
ordförande till 2 000 kronor och övriga röstmottagare till 1 900 kronor i arvode. De 
beloppen fastställdes 2006. Kansliet gör bedömningen att samtliga arvoden bör höjas. 
Föreslagna belopp ligger något under de större närliggande kommunerna. 

Alla röstmottagare måste gå en obligatorisk utbildning. Ersättningen föreslås följa 
beslutade förtroendevaldas arvoden för sammanträde mindre än 4 timmar som är 353 
kronor. 

Den uppskattade kostnadsökningen för arvode uppgår till 53 000 kronor. 

Röstmottagarna 
På valdagen är vallokalerna öppna från 08:00-21:00. Under dagen tjänstgör 
röstmottagarna efter fastställt schema. När röstningen avslutas tjänstgör alla 
röstmottagare med sammanräkningen tills alla resultat är klara. 

En röstmottagare tjänstgör som ordförande i varje vallokal på valdagen. Ordförande 
har goda kunskaper om val och leder arbetet i valdistriktet. Vice ordförande har goda 
kunskaper om val och leder arbetet i valdistriktet när ordförande inte tjänstgör. 
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Kf § 132 Kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kungörelsen för fullmäktiges sammanträden 2022 
införs i tidningarna Dala-Demokraten, Falu-Kuriren och Södra Dalarnas Tidning samt 
på kommunens webbplats. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige skall senast i december besluta om kungörelse av fullmäktiges 
sammanträden under kommande år. 

Kungörelsen har under 2021 införts i tidningarna Dala-Demokraten, Falu-Kuriren och 
Södra Dalarnas Tidning samt på kommunens webbplats. 
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Kf § 133 Fråga till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande ”hur säkerställer vi en god utbildning för 
eleverna i Säters kommun 
KS2021/0442 

Frågan 
Caroline Willfox (M) ställer fråga till Helena Andersson (S) ordförande BUN. 
Hur säkerställer vi en god utbildning för eleverna i Säters kommun? 

Frågeställningen 
Fråga: 
Hur ska det säkerställas att elever inte fortsatt går ut med underkända betyg? 

Fråga: 
Vad har gjorts sedan 2020? 

Fråga:  
Vad kommer göras nu? 

Bakgrund till frågan 

November 2021 
Lärarnas Riksförbund presenterar sin utvärdering av skolväsendet i landets 
kommuner. Säter kommun hamnar i botten i undersökningen, på plats 281 av 290. 

De mest oroande siffrorna är den som belyser placeringen på antal godkända elever 
där Säter kommun hamnar på 274:e plats av landets 290 kommuner. 

Moderaterna i Säter har tidigare belyst att kommunen behöver en extern utredning 
som tittar på vad vad resultaten beror på och vad som behöver göras för att vända 
denna mycket allvarliga trend och allvarliga situation. Men för att göra det behöver 
man veta vad felet är. 

Svaret 
Helena Andersson ordförande i barn- och utbildningsnämnden besvarar frågan. 

”Jag har varit ordförande i BUN sedan januari 2020. I presidiet sitter jag, Ulrika 
Cederlöf  från C och Caroline Willfox från M.  

På senaste AU igår tog skolchefen upp lärarförbundets ranking som är baserad på 
resultat från 2019. Vi gick igenom den kort för att åter ta med den till nämnden om 
två veckor.  

Kf § 133 
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På AU diskuterade även vi politiker att det skulle vara intressant att se resultat från 
årskurs 6 till 8 för att få en bredare bild av resultatet. Det kommer tjänstepersonerna 
plocka fram till oss till nästa nämnd.  Jag ställde också frågan till deltagarna på mötet  
om vi var nöjda  med redogörelsen. Svaret var ja. I nämnden har jag inte upplevt att vi 
är oenig. Det gemensamma målet är såklart hög måluppfyllelse.  

Vår ekonom Henry gick igår även igenom resursfördelningsmodellen och inte heller 
där fanns frågetecken.  Den ger en tydlig bild var vi behöver satsa pengar och den ger 
även en förståelse för rektorer.  

Vi har ett årshjul.  Vi har internkontrollplan.  

På enheterna jobbar all personal med trygghet och studiero. Vi satsar på pedagogerna 
med kompetensutvecklingsinsatser, lönebild 2 miljoner 2020 &2021 och arbetsmiljö.  

Genom det systematiska kvalitetsarbete och en samlad dokumentation av de 
aktiviteter som genomförs på enheterna i strävan att nå en högre måluppfyllelse för att 
behålla fokus. Genom analys och uppföljning kopplade till aktiviteterna stämmer vi av 
om vi gör rätt saker för att nå framgång. Leder aktiviteten mot uppsatt mål? Är vi 
framgångsrika i att utföra rätt aktiviteter? Ger aktiviteten i fråga önskvärd effekt? 
Hypergene ger oss en bild på så väl enhets- som sektornivå. Målet i nämnden är 
såklart hög måluppfyllelse. 

Vad vi gjort sedan 2020?  

• Satsat på löner. 
• Utbildning-ledarskap i klassrummet. Tydlig struktur.  
• SSP. Skola, socialtjänst och polis. Fånga upp barn och unga som behöver stöd. 

Som såklart kommer ha betydelse för en lyckad skolgång.  

Vad kommer göras nu? 

• Vi har precis tagit beslut om en budget så att vi kan fortsätta stärka elevhälsan.   
• Stärka lärarens roll. Säkerställa en undervisning med tydligt uttryckta mål och 

kriterier.  
• Öka andelen digitala hjälpmedel.  
• Ökad variation av undervisningsmetoder.  
• Och de systemen vi tidigare pratat om ger oss bättre möjligheter i framtiden att 

följa utvecklingen.  

Och allt detta sker såklart i gott samarbete med tjänstepersonerna och all personal på 
de olika enheterna som jag har stort förtroende för! ”  
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Kf § 134 Delgivningar 
 

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen 2021-11-09 

Granskning av delårsrapport för den gemensamma hjälpmedelsnämnden 

KS2021/0398 
Delårsrapport budget för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel. 

Översiktlig granskning -Delårsrapport per 2021-08-31, Räddningstjänsten Dala Mitt 
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Kf § 135 Uppvaktning 
 

Kommunfullmäktiges ordförande uppvaktar Sune Hemmingsson som har haft 
uppdrag som förtroendevald i Säters kommun i 40 år. 

Ordföranden uppvaktar Michael Arvidsson som fyllt 50 år 21 juni och Niclas Bodin 
som fyllt 50 år 29 juni. 

Ordförande överlämnar blommor till jubilarerna. 
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Kf § 136 Utdelning av priset Ung grokraft 
KS2021/0344 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium har utsett Agnes Sälgström Kommunfullmäktiges 
ordförande Abbe Ronsten delar ut priset vid kommunfullmäktiges sammanträde och 
redogör för motiveringen 

Motivering 
Agnes Sälgström har med sin talang & engagemang tagit sig till U19 VM i innebandy. I 
en liten förening har det funnits plats för en stor talang att utvecklas. 
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Kf § 137 Utdelning av Ungdomsledarstipendium 
KS2021/0354 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har utsett Ronja Andersson och Evelina Hellbergs, Gustafs GOIF 
2021:års ungdomsledare. Kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson delar ut 
stipendiet vid kommunfullmäktiges sammanträde och redogör för motiveringen. 

Motivering 
Med ett moget & ansvarsfullt ledarskap har Ronja Andersson och Evelina Hedberg 
skapat ett lag som gillar att träna, spela matcher och umgås.  

Gustafs GOIF Handboll har i Ronja och Evelina två unga tränare som under flera år 
visat att det egna engagemanget smittar av sig på andra spelare som utvecklas både 
inom sin sport & som människor. 
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Kf § 138 Utdelning av miljö- och naturvårdspris 
KS2021/0446 

Ärendebeskrivning  
Miljö-och byggnämnden har utsett Åke Jonsson, Säter till mottagare av 2021:års miljö- 
och naturvårdspris. Miljö- och byggnämndens ordförande Mats Nilsson delar ut 
stipendiet vid kommunfullmäktiges sammanträde och redogör för motiveringen. 

Motivering 
För sina betydelsefulla insatser av ideell karaktär i Säters stadsmiljö, som bidrar till 
främjande åtgärder för miljön i Säters kommun. 
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Kf § 139 Utdelning av Ungdomskulturpris 
KS2021/0447 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden utser Algot Brask som mottagare av 2021: års ungdomskulturpris 
Kulturnämndens ordförande Lennart Götesson delar ut priset vid 
kommunfullmäktiges sammanträde samt redogör för kulturnämndens motivering. 

Motivering 
För uppvisad talang, ambition och mångsidighet. Algot har med sin drivkraft visat att 
han har viljan att utveckla sitt trumspelande mot målet att bli en professionell musiker 
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Kf § 140 Utdelning av kulturpris 
KS2021/0448 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden har utsett Karl H Kruse som mottagare till Säters kommuns 
kulturpris 2021 Kulturnämndens ordförande Lennart Götesson delar ut priset vid 
kommunfullmäktiges sammanträde samt redogör för kulturnämndens motivering. 

Motivering 
För hans konstnärliga arbete som inkluderat konst i miljöer som många människor 
besöker och vistas i, samt för hans stora sociala engagemang och närvaro i många 
människors vardag under lång tid. 
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