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Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum på 
Rådhuset, tisdagen den 25 oktober, kl 08.15-
09.30 

Beslutande: Mats Nilsson (S), ordförande 
Hans Johansson, vice ordförande 
Håkan Jahr ((SD ersättare för Caroline Willfox 
(M), 2:e vice ordförande 
Annika Karlsson (S) 
Helena Selander (S) ersättare för Mattias 
Almroth (S) 
Roger Siljeholm (M) 
Christer Eriksson (M) 
Roger Carlsson (SD) 
Karin Frejd (C) 
Daniel Ericgörs (KD) 
Magnus Gabrielsson (MP) ersättare för Göran 
Johansson (V) 
 

Ej tjänstgörande ersättare: Håkan Karlsson (S) 
Liv Erichsen (KD) 

Övriga deltagare: Margareta Jakobsson, sekreterare 
Marita Skog, kommundirektör 
Malin Karhu Birgersson sektorchef 
kommunstyrelsen, §§ 2-5 

Utses att justera: Roger Siljeholm 

Justeringens plats och tid: Rådhuset i Säter den 25 oktober kl 10.00 

Paragrafer: 2-12 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Margareta Jakobsson   Mats Nilsson 

Justerande    

   

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

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2022-10-25 

Datum för anslags uppsättande: 2022-10-25 

Datum för anslags nedtagande:  2022-11-16 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn 
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Ks § 2 Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

___________ 

Aktuellt från kommundirektören 
• Kommunen 
• Kommundirektörens uppdrag 
• Vision – mål 
• Ledningsstruktur 
• Kommunledningsgrupp 
• Vem är vi till för? 
• Uppdraget/ledning och styrning 
• Medarbetarskap 
• Närmast på agendan? 
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Ks § 3 Kommunens firmatecknare, bemyndigande att 
underteckna handlingar mm 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Utse kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson och vice ordförande Hans 
Johansson att var för sig i förening med endera kommundirektör Marita Skog, 
sektorchef kommunstyrelsesektorn Malin Karhu Birgersson eller ekonomichefen 
Catherine Hellgren teckna kommunens firma. 

2. Ge fullmakt åt kommundirektör Marita Skog, och sektorchef 
samhällsbyggnadssektorn Andreas Mossberg att i förening underteckna 
erforderliga köpehandlingar rörande förvärv eller försäljning av fast egendom för 
kommunens räkning, samt ansökningar om lagfart, nyttjanderättsavtal, 
arrendeavtal, utsträckning, nedsättning, dödande och relaxation av skuldebrev, och 
pantförskrivning av kommunens fastigheter. 

3. Ge fullmakt åt sektorchef samhällsbyggnadssektorn Andreas Mossberg och bitr 
sektorchef samhällsbyggnadssektorn Mikael Spjut att var för sig i förening med 
kommundirektör Marita Skog underteckna hyresavtal för lokaler åt all kommunal 
verksamhet, med en hyrestid på max 5 år. 

4. Ge fullmakt åt sektorchef samhällsbyggnadssektorn Andreas Mossberg att som 
ombud företräda Säters kommun vid lantmäteriförrättningar. 

5. Ge fullmakt åt sektorchef barn- och utbildningssektorn, Stefan Forsmark, 
sektorchef sociala sektorn Inga-Lill Frank, sektorchef samhällsbyggnadssektorn 
Andreas Mossberg och sektorchef kommunstyrelsesektorn Malin Karhu 
Birgersson att var för sig teckna avtal avseende köp av tjänster och varor inom 
respektive förvaltnings ansvarsområde. 

6. Ge fullmakt åt kommundirektör Marita Skog, att teckna avtal avseende 
kommunövergripande köp av varor och tjänster, samt att vid sektorchef laga 
förfall (t ex semester och tjänstledighet) teckna avtal avseende köp av varor och 
tjänster inom dennes sektors ansvarsområde. 

7. Ge fullmakt åt nedanstående personkrets att två i förening, verkställa uttag på 
kommunens bankkonton, bank- och plusgirokonton, utkvittera till kommunens 
ställda checker, postanvisningar och utbetalningar, samt verkställa uttag från 
bankkonton tillhörande av kommunen förvaltade stiftelser; ekonomichef 
Catherine Hellgren, Emma Söderlund, ekonomiassistent Marie Johansson, 
ekonomiassistent Marie Englund Wester och ekonomiassistent Ellinor Svedlund. 
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Ks § 3 forts 

8. Att överlåta bemyndigande av teckningsrätt på utbetalning från konto 8166-1, 993 
397 164 – 1 (bankkonto för individ- och familjeomsorg), samt betalningsuppdrag 
via sociala sektorns verksamhetssystem till socialnämnden. 

9. Utdrag ur detta protokoll tjänar som fullmakt. 
10. Ovanstående beslut skall gälla för perioden 2022-10-15—2026-10-14. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens beslut om bemyndiganden att underteckna olika handlingar. 

I förslaget anges vem som tecknar kommunens firma. Alla handlingar behöver inte 
underskrivas av firmatecknare. I vissa fall som är mer rutinmässiga och 
undertecknandet i princip är en form av verkställighet av ett redan taget beslut 
behöver inte firmatecknare skriva under handlingen. 
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Ks § 4 Tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL 18 
för förtroendevalda 
KS2022/0280 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL 18 för 
förtroendevalda. 

___________ 

Ärendebeskrivning och bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27 att anta Bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL). 

Syftet med anvisningarna är att underlätta tillämpningen av de pensions- och 
omställningsbestämmelser som Säters kommun har antagit för förtroendevalda. 

Tillämpningsanvisningarna innehåller riktlinjer för den praktiska hanteringen av de 
olika förmånerna i OPF-KL 18 samt förtydliganden på en del punkter i OPF-KL 18. 
Om det uppstår situationer där tillämpningsanvisningarna upplevs motsäga OPF-KL 
gäller bestämmelserna i OPF-KL 18 före dessa anvisningar. 
Varje ny mandatperiod betraktas som ett nytt tillträde till uppdrag. 

Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes 
omställning till nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt verkar 
för att få ett nytt arbete. 
Pensionsbestämmelser gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt/sina 
uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

OPF-KL 18 upphör att gälla för förtroendevald som får fortsatt uppdrag vid ny 
mandatperiod vid val efter 2014 om denne uppnått i 32 a § LAS angiven ålder. 

Det är endast uppdragstid i Säters kommun som tillgodoräknas. 
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Ks § 5 Säkerhetsskyddschef 
KS2022/0387 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att säkerhetssamordnaren blir tillika säkerhetsskyddschef 
och därmed upphör beslut taget 2021-03-09, § 34 att gälla. 

___________ 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-09, § 34 (Dnr KS2021/0054) att 
kommundirektören är tillika kommunens säkerhetsskyddschef  

Att vara säkerhetsskyddschef är kopplat till säkerhetsskyddsförordningen antagen 
2018, SFS 2018:658.  
Enligt förordningen ska det finnas en säkerhetsskyddschef som kontrollerar att 
verksamheten bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen 
(2018:585). 

Säkerhetsskyddförordningen förändrads 1 dec 2021 (2021:955) för att stärka 
skyddet för Sveriges säkerhet och innebär bl.a. följande:  

 Säkerhetsskyddschefer ska ha en mer framträdande roll i 
säkerhetsskyddsarbetet.  

 Verksamhetsutövare ska ingå säkerhetsskyddsavtal i fler situationer som 
innebär att en annan aktör kan få tillgång till den säkerhetskänsliga 
verksamheten. 

 Verksamhetsutövare ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och 
pröva lämpligheten av ut-kontrakteringar och liknande förfaranden som 
kräver säkerhetsskyddsavtal samt i vissa fall samråda med 
tillsynsmyndigheten. Om ett förfarande är olämpligt ur 
säkerhetsskyddssynpunkt ska tillsynsmyndigheten få besluta att det inte får 
genomföras och även ingripa i ett pågående förfarande. 

 Tillsynsmyndigheterna får undersökningsbefogenheter och möjlighet att 
besluta om vitesföreläggande mot och sanktionsavgift för den som inte följer 
säkerhetsskyddslagstiftningens krav.  
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Ks § 5 forts 

Konsekvensbeskrivning  
I nuvarande organisation är kommundirektören säkerhetsskyddschef men i den 
förändrade förordningen har myndigheten förtydligat hur styrning och lednings ska 
ske i säkerhetsskyddsarbetet.  Tolkningen från Länsstyrelsen Dalarna och 
Länsstyrelsen Stockholm är säkerhetsskyddschef vara underställs kommundirektör  

” För en kommun eller en region innebär det att säkerhetsskyddschefen ska vara 
direkt underställd kommunrespektive regiondirektören. När det gäller ett aktiebolag 
innebär kravet normalt att säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd den 
verkställande direktören om en sådan finns.” 

Säkerhetssamordnaren är underställd sektorchef vilket kommer att kvarstå för samtliga 
övriga uppgifter i tjänsten. 
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Ks § 6 Val av ordförande, vice ordförande och 2:e 
vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Mats Nilsson (S) väljas som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för 
mandatperioden t o m 2026-10-14. 

2. Hans Johansson (C ) väljs som vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
för mandatperioden t o m 2026-10-14. 

3. Caroline Willfox (M) väljs som andre vice ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott för mandatperioden t o m 2026-10-14. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
En ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande ska väljas av valda ledamöter 
i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-17 att till kommunstyrelsens arbetsutskott för 
mandatperioden t o m 2026-10-14 välja: 

 
Ledamöter Ersättare 
Mats Nilsson (S) Daniel Ericgörs (KD) 
Annika Karlsson (S) Mattias Almroth (S) 
Hans Johansson (C) Karin Frejd (C) 
Caroline Willfox (M) Roger Siljeholm (M) 
Christer Eriksson (M) Roger Carlsson (SD) 
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Ks § 7 Val av personalutskott 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till personalutskott för mandatperioden t o m 2026-10-14 välja: 

Ledamöter Ersättare 
Mats Nilsson (S) Mattias Almroth (S) 
Hans Johansson (C ) Karin Frejd (C ) 
Christer Eriksson (M) Roger Siljheholm (M) 

 

2. Hans Johansson (C) väljas som ordförande i personalutskottet för 
mandatperioden t o m 2026-10-14. 

3. Mats Nilsson (S) väljs som vice ordförande i personalutskottet för 
mandatperioden t o m 2026-10-14 

 

____________ 
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Ks § 8 Val av fritidsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till fritidsutskott för mandatperioden t o m 2026-10-14 välja: 

Ledamöter Ersättare 
Mats Nilsson (S) Annika Karlsson (S) 
Hans Johansson (C ) Karin Frejd (C) 
Roger Siljeholm (M) Christer Eriksson (M) 

 

2. Mats Nilsson (S) väljas som ordförande i fritidsutskottet för mandatperioden t o 
m 2026-10-14. 

3. Hans Johansson ( C) väljs som vice ordförande i personalutskottet för 
mandatperioden t o m 2026-10-14 

 

__________ 
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Ks § 9 Inbjudan till kurser och konferenser 

Inbjudningar 
F-KS2022/0726 
Inbjudan Boverksdagarna 2022 

F-KS2022/0732 
Inbjudan fullmäktiges presidiekonferens 

F-KS2022/0738 
Inbjudan till Introduktion angående hot och hat riktat mot förtroendevald 

F-KS2022/0737 
Inbjudan till seminariet Bostadsförsörjningsprogram som strategiskt planeringsverktyg 
den 24 november 

F-KS2022/0727 
Slutkonferens - Demokrati i vår tid - främja, förankra, och försvara , Stockholm 2 
december 

F-KS2022/0735 
Uppstartsutbildning för nya politiker 

Inbjudan till digital seminarium 9 november - Dags att öka takten i 
klimatomställningen. 
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Ks § 10 Anmälan delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten. 

_________ 

Delegationsbeslut 
KS2022/0020-26 
Återbesättningsprövning vik socialsekreterare vuxengruppen 100% 
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Ks § 11 Delgivningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna. 

___________ 

Delgivningar 
Beslut i socialnämnden 2022-10-13 om åtgärder plats kö till särskilda boende och 
korttids. 

Kopia av polisanmälan 

• Försök till stöld Norrtullsvägen 13 
• Klockargatan 2 Skadegörelse. 
• Skadegörelse Norrtullsvägen 13. 
• Skadegörelse Västra Långgatan 14 E. 
• Stöld Jönshyttan 3. 
• Skadegörelse Landsvägen Stora Skedvi 

Protokoll från sammanträde med: 

• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2022-09-13 
• Konstituerande styrelsemöte för Falun Borlänge regionen AB, 2022-04-27 
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2022-09-19 
• Södra Dalarnas samordningsförbund, 2022-09-09 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2022-10-11 

Uppföljning av mål i nämndsplan 2022 och verksamhetsplan 2020–2023, 
socialnämnden 

Uppföljning av Utvärdering av Region Dalarnas arbete samt samverkan med 
kommuner i Dalarna under covid-19-pandemin. 

Reviderad beredskapsplan, socialnämnden. 

Sbn au § 70 - Yttrande över samråd gällande Regional vattenförsörjningsplan Dalarnas 
län 2022. 

Delårsbokslut, prognos och internkontroll, Överförmyndare i samverkan 
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KS § 11 forts 

KS2022/0391 
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 2023 

Ks § forts 

KS2022/0401 
Personuppgiftsincident Winlas 
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Ks § 12 Anmälan av beslut av kommunstyrelsens 
ordförande 
 

KS2022/0291 
Kommunstyrelsens ordförandes beslut 2022-10-14 om förlängning av 
mandatperioden för krisledningsnämnden, mandatperioden för nuvarande 
krisledningsnämnd förlängs fram till och med kommunfullmäktiges sammanträde 
2022-10-17. 

KS2022/0402  
Kommunstyrelsens ordförandes beslut2022-09-15 om komplettering av yttrande på 
Riksintresseprecisering av Borlänge flygplats. 
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