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Au § 30 Årsredovisning Säters kommun 2021 
KS20220069 

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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Au § 31 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 stiftelse. 
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Au § 32 Årsredovisning 2021 för Säters kommuns 
mindre stiftelser 
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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Au § 33 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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Au § 34 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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Au § 35 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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Au § 36 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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Au § 37  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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Au § 38 Information om budgetprocessen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ekonomichef redovisar tidplan för budgetprocessen våren 2022 fram till beslut i 
kommunfullmäktige i juni. Den 19 och 20 april finns det möjlighet för partierna att 
boka tid med ekonomichefen och kommundirektören. 

Teamet Budgetberedning kommer att användas för att lägga ut underlagen. 
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Au § 39 Evenemangsbidrag 2022 
Ange diarienummer 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
1. 2022 års evenemangsbidrag (200 000 kr) fördelas enligt följande:  

• Konstspaning i Säterbygd/Konstspaning i Säterbygden  20 000 kr 
(Dnr KS2022/0108) 

• Klippingeracet, swe cup, C2 (MTB XCO)/CK Natén  25 000 kr 
(Dnr KS2022/0109) 

• Skenstafestivalen/Counterforce Produktion   35 000 kr 
(Dnr KS2022/0110) 

• Nostalgidagar Säter/Nostalgic Club Säter   50 000 kr 
(DnrKS2022/0111) 
Säterstampen/Kulturföreningen Säterstampen   35 000 kr 
(Dnr KS2022/0112) 

• Skördefest i södra Dalarna/Skördefest i Dalarna   35 000 kr 
(Dnr KS2022/0113) 

 
2. Uppdra till kommundirektören att se över evenemangsbidraget, dess storlek och 

samarbetet inom kommunen. 

Säters kommun ska erbjudas att vara synlig i samband med respektive evenemang. I 
vilken form beslutas i dialog mellan Evenemangsrådet och arrangören. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Evenemangsrådet har berett förslag på fördelning av evenemangsbidrag till 
genomförande av större evenemang. Det finns 200 000 kr avsatt för 
evenemangsbidrag år 2022.  

Bakgrund 
Säters kommun stödjer genomförande av evenemang via personellt stöd och 
ekonomiskt bidrag. Vägledning ges för att bidra till genomförande och utveckling av 
evenemangen. Större evenemang kan beviljas evenemangsbidrag. Övriga kan söka 
andra bidrag. Evenemangsstrategi och Riktlinjer för Evenemangsbidrag är Säters 
kommuns verktyg för att hantera fördelning av ekonomiskt bidrag till genomförande 
av större evenemang. Evenemangsrådet samordnar kommunens evenemangsstöd och 
bereder förslag till fördelning av Evenemangsbidrag. Evenemangsrådet består av 
kommunala tjänstepersoner från kultur-, fritids-, näringslivsenheten och representant 
från Visit Dalarna samt gatuenheten vid behov.  
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Au § 39 forts 

Beslutsunderlag 
Förslaget på fördelning av bidraget är framtaget utifrån kriterierna i Evenemangsstrategin 
och Riktlinjer för Evenemangsbidrag. Samt se bilaga.  

Delges 
-De ansökande via Evenemangsrådet i e-tjänsten 
-Evenemangsrådet; Emilie Andersson Fritidsenheten Säters kommun, Karin Hästö 
kulturenheten Säters kommun, Josefin Enström näringslivsenheten Säters kommun, 
Bengt Johansson gatuenheten Säters kommun, Cecilia Linnteg Visit Dalarna. 
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Au § 40 Remiss – strategi för hållbar smart 
specialisering i Dalarna 2022-2028 
KS2022/0033 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar yttra sig enligt ställt förslag. 

___________ 

Ärendebeskrivning 
Säters kommun har fått en remiss från Region Dalarna gällande ”strategi för hållbar 
smart specialisering i Dalarna 2022-2028”. Strategin för hållbar smart specialisering är 
en av de delstrategier som ska bidra i genomförandet av Dalarnas regionala 
utvecklingsstrategi. Strategin beskriver hur Dalarna genom att kraftsamla inom ett 
antal kunskapsområden ska stärka sin innovationskraft för ett hållbart och 
konkurrenskraftigt Dalarna.  

Bakgrund 
Region Dalarna är som regionalt utvecklingsansvarig den aktör som ansvarar för att en 
strategi för smart specialisering utarbetas och genomförs. Det formella skälet varför 
Dalarna ska ha en smart specialiseringsstrategi är att EU-kommissionen har villkorat 
vissa av de medel som Dalarna tillsammans med Värmland och Gävleborg har 
möjlighet att få tillgång till ur den europeiska regionalfonden. Förslaget till strategin 
har arbetats fram under våren och hösten 2021 och en lång rad aktörer har varit 
delaktiga. Arbetet har byggt på en kombination av analyser, kunskapsunderlag och 
dialoger.  

Beslutsunderlag 
Säters kommuns remissvar Strategi för hållbar smart specialisering i Dalarna 
2022-2028. 

Delges 
Region Dalarna 
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Au § 41 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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Au § 41 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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Au § 42 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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Au § 43 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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Au § 44 Information krisorganisation och 
krigsorganisation 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna. 

___________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Information om krisorganisation och krigsorganisation. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-22 22 (36) 

Au § 45 Medborgarförslag om borttagande av 
vägavsnitt i Solvarbo 
KS2022/0002 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 12 september 2022. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om borttagande av vägavsnitt i Solvarbo lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-24 av Adam Eriksson, Gustafs. 

Medborgarens förslag 
”Vi boende runt infarten till Solvarbo by anser att det vägavsnitt som fungerar som 
påfart och avfart i nuläget till stora vägen genom Solvarbo är helt onödig och en 
trafikfara. 

Vårt förslag är då att man med tanke på att det redan finns ett bra alternativ i form av 
den befintliga mer trafiksäkra utfarten som skulle kunna klassas som väjningspliktig 
utfart, kan ta bort den andra betydligt farligare utfarten i riktning mot Backa (Gustafs) 
alternativt att blomlådor sätt ut på detta vägavsnitt” 
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Protokoll Datum Sida 
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Au § 46 Svar på medborgarförslag om aktivitetslokal 
KS2020/0421 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremittera medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för vidare utredning varför lokalen på nya särskilda 
boendet inte kan nyttjas av andra. 

___________ 

Ärendebeskrivning och bakgrund 
Ett medborgarförslag om en aktivitetslokal lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-02-25 av Leif Andersson, Gustafs. Medborgarförslaget 
remitterades till socialnämnden för yttrande. Yttrandet inkom 2021-12-10. 
Socialnämndens förslag är att avslå medborgarförslaget. 

Vid behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade utskottet att remittera 
medborgarförslagets förslag om gemensamma lokaler i seniorboendet Fågelsången till 
Säterbostäder för yttrande. Yttrande från Säterbostäder inkom 2022-03-03.  

Säterbostäder svarar att de avser att fortsätta planera för att utveckla fastigheten 
Fågelsången 4, där arbete med att tillskapa lokaler med gemensamhetsytor för 
aktiviteter kommer ingå, i den mån fastigheten inrymmer yta och att bolaget kan hitta 
kostnadstäckning. 

Medborgarens förslag 
”En önskedröm- Detta vore väl något att försöka planera en för en lokal på 
Prästgärdets äldreboende och för planerna på ett seniorboende av Fågelsången. Det 
vore också ett bra sätt för kommunens anhörigvårdare att kunna träffas på. Tänk även 
på en lokal för mjukslöjd. Det råder ju stor brist på lokaler i kommunen för detta 
ändamål. Förr kunde man ju få låna skolornas slöjdsalar, men inte nu längre varför? 
PRO i Säter saknar sådana lokaliteter.”  
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Protokoll Datum Sida 
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Au § 47 Motion om förbättrad belysning vid våra 
återvinningsstationer 
KS2021/0480 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 12 september 2022. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
En motion om förbättrad belysning vid våra återvinningsstationer lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-24 av Caroline Willfox (M). 

Motionärens förslag 
”Att ändamålsenlig belysning ska säkerställas vid samtliga återvinningsstationer i 
kommunen”. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-22 25 (36) 

Au § 48 Motion om att etablera återvinningsstationer i 
alla kommundelar 
KS2021/0479 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 12 september 2022. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
En motion om att etablera återvinningsstationer i alla kommundelar lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-24 av Caroline Willfox (M). 

Motionärens förslag 
”Att kommunen utreder möjligheten att i samarbete med FTI etablera nya 
återvinningsstationer så att de finns belägna i samtliga kommundelar”. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-22 26 (36) 

Au § 49 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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Protokoll Datum Sida 
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Au § 49 forts 

Beslutsunderlag 
• Motion om att alla våra äldreboenden ska utrustas med kök 
• Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden 
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Protokoll Datum Sida 
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Au § 50 Svar på motion om hur vi ska säkerställa en 
god utbildning för eleverna i Säters kommun. 
KS2021/0443 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för att få en sammanfattning och motivering till förslaget att 
avslå motionen. 

__________ 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-14 remittera motionen till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet inkom 2022-02-10. Barn- och 
utbildningsnämnden föreslår 2022-02-09 att avslå motionen. 

Motionärens förslag 
”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 
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. 

Vi föreslår därför att: 

• En extern utredning tillsätts för att utreda vad resultaten beror på” 
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Protokoll Datum Sida 
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Au § 51 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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Au § 52 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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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-22 31 (36) 

Au § 53 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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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-22 32 (36) 

Au § 53 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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Au § 54 Yttrande på Trafikförsörjningsprogram för 
kollektivtrafiken i Dalarna 2022-2031 
KS2021/0485, SBN2022/0068 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar yttra sig enligt ställt förslag.  

__________ 

Ärendebeskrivning 
Säters kommun har mottagit remiss av Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken 
i Dalarna 2022–2031. Ett förslag till yttrande har tagits fram av 
Samhällsbyggnadssektorn och ses bilaga till tjänsteutlåtande. Sista dag för yttrande är 
31/3. Regionen önskar att remissinstanserna beaktar följande frågeställningar i sitt 
yttrande: 

• Vad är er samlade uppfattning om programmet? 
• Vad tycker ni om de hållbarhetsmål vi har inom 1) Sammanhållet, 2) Klimatsmart 

och 3) Konkurrenskraftigt Dalarna? 
• Hur kan ni bidra till att vi tillsammans ska kunna hantera de utmaningar vi står 

inför? 

Efter remisstiden sammanställs inkomna synpunkter varpå Kollektivtrafiknämnden 
beslutar om eventuella revideringar av förslaget som sen går för beslut i 
Regionfullmäktige under 2022. 

Bakgrund 
Region Dalarna har tagit fram förslag till Regionalt Trafikförsörjningsprogram för 
2022–2031. Programmet är det högst styrande dokumentet för den regionala 
kollektivtrafiken i Dalarna och ska vara långsiktigt och visionärt. Det innehåller bland 
annat en nulägesbild och de långsiktiga målen för kollektivtrafiken i Dalarna. De 
långsiktiga målen konkretiseras sen i den årliga Trafikplanen. 

Beslutsunderlag  
Remissutgåva av Trafikförsörjningsprogram. 

Delges 
Region Dalarna 
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Au § 55 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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Au § 56 Styrgrupp utveckling Skönvik 
KS2022/0128 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillsätta styrgrupp för projekt utveckling 
Skönvik enligt förslag 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Ärendet berör tillsättning av styrgrupp avseende projekt Utveckling Skönvik. Syftet är 
att skapa en effektiv styrning inför det att beslutsunderlag arbetas fram i berört ärende. 
Styrgruppen får i uppdrag att granska och godkänna beslutsunderlag innan de går upp 
för beslut. 

Förslag styrgrupp 
• KSau presidie 
• Ordförande BUN 

På styrgruppen deltar även Kommundirektör samt berörda tjänstepersoner 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-06 Kf §104 kommunfullmäktiga beslutar 
godkänna framtagen avsiktsförklaring, exklusive nytt LSS-boende, avseende 
Skönviksområdet i Säters kommun.  

Förvaltningen har i enlighet med upprättad avsiktsförklaring utrett de olika ingående 
delar som behandlas i upprättad avsiktsförklaring. 

Tidigare beslut som berör ärendet 
• Uppdrag om förskola 120 platser 
• Lokaliseringsutredning förskola 2 
• Avsiktsförklaring avseende utveckling inom främst Skönviksområdet i Säters 

kommun 

Delges 
BUN 
SBN 
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Au § 57  Inbjudan till kurser och konferenser 

Inkomna inbjudningar 
 

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