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Plats och tid
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Dnr KS2016/0344

Avtal för finansiering av kollektivtrafik
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna avtalen om
finansiering av allmän och särskild kollektivtrafik
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kollektivtrafiken har sedan 1 juli 2014 finansierats via en 50 - 50-fördelning mellan landsting
och kommuner av kostnaderna för trafiken. Den lösningen har skapat förvirring, missnöje
och svårigheter att förutse vad kostnaderna kommer att bli.
Diskussionerna i kommunerna och i landstinget tillsammans med ledningen för AB Dalatrafik har varit besvärliga stundtals. Kollektivtrafikberedningen, arbetsutskottet och direktionen
har haft flera förslag till avtal att ta ställning till men låsningar har hindrat en definitiv lösning.
Principerna i den kostnadsfördelningsmodell som funnits har motverkat effektiviseringsåtgärder i trafiken p.g.a. svårbegripliga övervält-ringseffekter av kostnaderna. Det har också varit omöjligt att med trovärdighet inleda samarbeten med trafiksystem i andra län.
Under sommaren och hösten 2016 har en insikt spridits att Dalarna för sin egen skull och för
en kommande regionbildning behöver få en tydligare och begripligare struktur på finansieringen. Att sluta en överenskommelse om finansieringen av kollektivtrafiken är också en generalrepetition inför skatteväxlingsförhandlingen under kommande vinter.
Två förslag till avtal har tagits fram för att reglera finansieringen av dels den allmänna, dels
den särskilda kollektivtrafiken. Direktionen för Region Dalarna har 2016-11-23 beslutat godkänna förslagen samt rekommendera landstingsfullmäktige och länets kommunfullmäktige
att godkänna avtalen.
Avtal om finansiering av den allmänna kollektivtrafiken
Detta avtal ska reglera kostnaden för den kollektivtrafik som är öppen som
 stråktrafik,
 landsbygdstrafik,
 lokaltrafik,
 kostnaden för öppen och sluten skolskjutstrafik,
 AB Dalatrafiks organisationskostnader.
Kostnaderna fördelas enligt följande: 41% på Landstinget Dalarna och 59% på kommunkollektivet.
Kostnaderna beräknas därefter så att ett belopp per invånare bestäms för kommunerna. Därefter fördelas effekterna av det kommunala skatteutjämningssystemet. Beräkningen görs på
invånarantalet per 2015-11-01.
Avtalet gäller under år 2017 med möjlighet till förlängning t.o.m. 2018 och följs av en skatteväxling senast år 2019.
forts
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Ks § 1 forts
För kommunerna ska gälla en övergångsregel om 33 % i kombination med effekter från
Skatteutjämnings-systemet. Kommuner som får en ökad kostnad enligt detta avtal får alltså
en reduktion om 67 % på sin resp. kostnadsökning. Detta fördelas på och betalas av kommuner som får en lägre kostnad. Övergångs-regeln gäller endast för 2017.
Avtal om finansiering av särskild kollektivtrafik
Detta avtal ska fördela kostnaden för den kollektivtrafik som i allmänhet kräver någon form
av tillstånd och eller särskilda arrangemang. Denna trafik benämns Servicetrafik och omfattar
följande kommunala resformer
 Färdtjänstresor
 Särskilda skolresor
För omsorgsresor, resor till och från korttidsboende och kommunresor ansvarar varje kommun själv för vad gäller handläggning, hantering och finansiering. Fördelning av kostnaden
för beställnings-centralen ingår i detta avtal.
Kostnaderna för färdtjänst och särskilda skolresor betalas till 100 % av kommunkollektivet.
Kostnaderna beräknas så att ett belopp per invånare bestäms för kommunerna. Beräkningen
görs på invånarantalet per 2015-11-01.
Kostnaden för BC Dalarna fördelas enligt följande: 60 % på Landstinget Dalarna och 40%
på kommunkollektivet. Inom kommunkollektivet fördelas kostnaden som ett belopp per invånare.
Detta avtal gäller från och med 2017-01-01 till 2021-12-31.
Ekonomiska konsekvenser för Säters kommun
Effekterna av de nya avtalen har utvärderats. En simulering av kostnaderna för 2017 har utförts med prognosen för 2016 som bas. Simuleringen utvisar att Säter skulle få 1 967 kkr
lägre kostnad 2017 än 2016. Med övergångsreglerna skulle endast 33 % av effekten slå igenom 2017, vilket ger 649 kkr lägre kostnad.
___________
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Dnr KS2016/0377

Rapport avseende ej verkställda beslut, kvartal 3
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna rapporten.
Ärendebeskrivning
Från den 1 juli 2006 ska biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader rapporteras till
inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunrevisionen och till kommunfullmäktige.
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).
Rapport avseende ej verkställda beslut
För 3:dje kvartalet 2016 har fyra beslut enligt LSS blivit rapporterade till IVO, som ej verkställda inom 3-månadersgränden:
4 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ p. 9 LSS

Beslutsdatum

Verkställt

Kommentar

150828

Ej verkställt på grund av platsbrist. Bor i
föräldrahemmet.

160118

Ej verkställt på grund av platsbrist. Har
2016-06-20 ansökt om förhandsbesked
enligt LSS i Sala kommun. Har fått avslag
och ska överklaga beslutet.

160329

Ej verkställt på grund av platsbrist

160503

Ej verkställt på grund av platsbrist

Övrigt
Nybyggnation av gruppbostad kommer att ske enligt beslut i socialnämnden. Planering

__________
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Dnr KS2015/0075

Plan för giftfria förskolor i Säters kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar anta planen för giftfria
förskolor i Säters kommun.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Efter en motion och ett medborgarförslag till kommunfullmäktige har en plan tagits fram för
giftfria förskolor i Säters kommun. En arbetsgrupp med representanter från berörda verksamheter har arbetat med planen och även gjort en inventering av föremål med eventuellt
skadliga kemikalier, för att skapa en bild av hur situationen är på våra förskolor.
Gifter i vardagen uppmärksammas alltmer. Vi utsätts alla för en mängd kemikalier som kan
vara mer eller mindre farliga. Dessutom uppstår den så kallade cocktaileffekten när kemikalierna blandas i kroppen. Barn är känsligare än vuxna och påverkas alltså mer av kemikalier.
Det beror bland annat på att barns kroppar inte är färdigutvecklade. Barn andas till exempel
snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna.
Vi siktar mot förskolor där personalen är medvetna om skadliga kemikalier i barnens vardag
och vet hur man kan undvika dem samt gör bra val vid inköp.

__________
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Dnr KS2016/0272

Förslag till handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta anta den lokala handlingsplanen för att stärka demokratin mot våldsbejakande extremism.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra till kommunchefen, för att stärka demokratin mot våldsbejakande extremism att:
1. Utse en lokal samordnare
2. Säkerställa att kommunövergripande processer och planer, inklusive handlingsplanen
harmoniserar med varandra och med den övergripande visionen om ett socialt hållbart samhälle.
3. Säkerställa att samtliga förvaltningar inkluderar åtgärder i verksamhetsplanerna, och
även hur man följer upp det.
4. Tydliggöra demokratistärkande, förebyggande perspektiv i reglemente för det lokala
brottsförebyggande rådet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-27, § 122, uppdra till kommunchefen att under 2016
presentera en plan mot våldsbejakande extremism med mål och åtgärder utifrån den nationella samordnarens riktlinjer. Förslag till handlingsplan har upprättats.
Bakgrund
Våldsbejakande extremism har fått allt större betydelse i Sverige och världen sedan 2001. År
2014 tillsatte regeringen en nationell samordnare för at värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Den nationella samordnaren rekommenderar att varje kommun fastslår
riktlinjer för arbetet att stärka demokratin mot våldsbejakande extremism. Ett led i det arbetet äar att utse en lokal samordnare som kan föra en dialog med den nationella samordnaren
kring metoder, resultat och behov. Säters kommuns lokala handlingsplan för att stärka demokratin mot våldsbejakande extremism definierar kommunens övergripande åtgärder och
verksamheternas ansvar.
Datum för återrapportering
Återrapportering sker årligen vid kommunstyrelsens sammanträde under punkten verksamhetsinformation/ kommunstyrelsens uppföljningsansvar – nämndernas redovisning.
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Dnr KA2014/000304

Strategi för utveckling av Säterdalen och Utvecklingsplan för Säterdalen 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta Strategi för utveckling av Säterdalen med revidering av lekplats i naturmiljö under stycket Övergripande mål & Framgångsfaktorer.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige anta Utvecklingsplan för Säterdalen
2017.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Bilden av Säter är för många Säterdalen. Säterdalen med sitt ravinsystem som sträcker sig en
halvmil mellan Säters stad och Dalälven är unik för Sverige med sina spännande naturmiljöer, med andra ord en av de tillgångar i vår kommun som är unik och dessutom med en stor
utvecklingspotential. Inom besöksnäringen finns tillväxtmöjligheter. Dalarna är redan en av
vårt lands absolut viktigaste och mest framgångsrika besöksregioner, vilket ger goda förutsättningar för utveckling av Säterdalen.
Säters kommun har tagit fram ”Strategi för utveckling av Säterdalen”. Strategin utgör grunden för det fortsatta utvecklingsarbetet av besöksmålet Säterdalen. Ambitionen är att behålla
och stärka positionen som ett tydligt besöksmål. I syfte att ge förutsättningar för ett långsiktigt och strategiskt arbete finns en politisk fastslagen övergripande inriktning utifrån genomförd förstudie, vilket har legat till grund för strategin. I strategidokumentet synliggörs utvecklingspotentialen, det konkretiseras vart vi vill och vad som krävs (framgångsfaktorer).
Därefter ges en beskrivning av de besöksanledningar som prioriterats och nödvändiga stödfunktioner som alla exemplifieras med insatsområden, vilket ska svara på frågan hur vi tar
oss dit.
Strategin ska omsättas i årliga utvecklingsplaner. Där sker kommunens prioriteringar av aktiviteter, inom ramen för strategins besöksanledningar och stödfunktioner framgår. Samrådsgrupp för Säterdalen, som inrättades av kommunstyrelsen 2016-08-30, § 103, följer arbetet.
Förslag till Utvecklingsplan för Säterdalen 2017 utgår från budgeterad ekonomisk ram.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-18 § 198 att remittera Strategi och Utvecklingsplan till samtliga nämnder. Därigenom säkerställdes bl a en komplett bild av planerade aktiviteter 2017.
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Dnr KS2016/0390

Fördelning av kommunstyrelsens driftbudgetram
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa budgetram för
Kommunstyrelsen
3 843 kkr
Kommunfullmäktige
557 kkr
Kommunchef
1 943 kkr
Egen försörjning/AME 2 388 kkr
samt att delegera beslutanderätten om resterande budgetram på 32 955 kkr till förvaltningschefen för KS förvaltning.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-05 om reviderad budget för åren 2017 – 19. Kommunstyrelsen tilldelades 41 686 kkr i driftbudgetram för 2017. Förvaltningen lägger följande
förslag till fördelning av driftbudgetramen.
Verksamhet
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunledningskontor KC
Löneöversyn 2017
Egen försörjning/AME
Förvaltningschefen fördelar
Ekonomienheten
Näringslivsenheten
Kanslienheten
Personalenheten
IT-enheten
Kommunikation

Ram 2016 Behov
3 765
3 843
544
557
1 824
1 943
1 000
0
0
2 388
2 816
5 971
5 331
6 139
10 071
0
37 461

3 100
5 160
6 387
5 583
11 500
1 225
41 686

Förslag KS Förslag FC
3 843
557
1 943
0
2 388
32 955
3 100
5 160
6 387
5 583
11 500
1 225
41 686
32 955

Anmärkning
Inkl. 500 kkr utvecklingsmedel
Inkl. 500 kkr utvecklingsmedel
Nettokostnad, bidrag från RD ingår
Inkl 1 månad överlappning
UTA går till egen försörjning
Plus ET och halv MKB
Minus ET och halv MKB plus ny HR
Ny IT-miljö + 0,7 mkr
P-kostnad + 550 kkr

Förslaget innebär att kommunstyrelsen fastställer de delar som är politiska samt hur mycket
som ska tilldelas kommunchef respektive projektet Egen försörjning, och sedan delegerar till
förvaltningschefen för KS förvaltning att fördela resterande medel. Förvaltningschefens förslag till fördelning, samt motsvarande ramar 2016 bifogas som information.

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

2017-01-10

9

Ks § 7
Verksamhetsinformation
Verksamhetsinformation från kommunchefen.
Nytt lönesystem
Information om aktuell personalsituation
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Ks § 8
Redovisning av delegationsärenden
KS2016/0381

Direktupphandling bokbinderi
Anställningar enligt delegation 2016-11-01—2016-12-31.

KS2017/0004

Justerande sign

Tillförordnad kommunchef, 170108-170115
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Ks § 9
Delgivningar
Brev från ordförande i Sveriges vattenkraftkommuner.
Slutlig rapport: Regionalekonomisk analys av en förbättrad tillgänglighet på Dalabanan.
Förvaltningsplan för Bottenhavet, 2016-2021.
Förvaltningsplan för Norra Östersjön, 2016-2021
Inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap. 4 § avseende befintlig 130 kV kraftledning L13
i Dalarnas och Gävleborgs län.
Information om delutbetalning av statlig ersättningar för asylsökande.
Protokoll från sammanträde med:
 Brottförebyggande rådet, 2016-12-07
 Säterbostäder AB, 2016-12-01 och 2016-12-16
 Säters kommuns fasighets AB, 2016-12-01
 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-12-20, 2016-11-29
 Intresseföreningen Dalabanana, 2016-12-02
 Räddningstjänsten Dala Mitt, 2016-11-25
 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2016-12-19
 Region Dalarna, 2016-06-15, 2016-09-21, 2016-10-26, 2016-12-07
 Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, 2016-11-14
 Hjälpmedelsnämnden, 2016-12-08.
Protokollsutdrag från sammanträde med:
 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2016-12-02, §
77, fördelning av nettokostnader inför 2017.
 Språktolknämnden, 2016-11-24, § 26, reviderad verksamhets- och nämndplan med
budget 2017
Handling med information och underrättelse från Polismyndigheten gällande:
 Skadegörelse vandrarhemmet, 2016-12-12
 Viltolycka, RV69 Hysta, 2016-11-18
Dom från Falu Tingsrätt gällande skadegörelse vid Enbacka skola, 2016-05-21.
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