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Plats och tid

St Skedvi skola, SHC Avesta samt Folkets Hus i Säter 08.15- 12.45

Beslutande

Mats Nilsson, ordförande (S)
Hans Johansson, vice ordförande (C )
Tommy Andersson , andre vice ordförande (M)
Håkan Karlsson (S) ersättare för Annika Karlsson (S)
Benny Gifting (S)
Maud Jones Jans (S) ersättare för Jenny Nyberg (S)
Elsa Efraimsson Vestman ( C)
Magnus Gabrielson (MP)
Sten-Olof Eklund (V)
Birgitta Gustafsson (L)
Jenny Nordahl (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Daniel Ericgörs (KD)

Övriga deltagare

Margareta Jakobsson, nämndsekreterare
Pär Jerfström, kommunchef
Anna Nygren, bitr förvaltningschef
Torbjörn Mattsson, ekonomi

Utses att justera

Magnus Gabrielsson

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

Margareta Jakobsson
Ordförande

Mats Nilsson
Justerande

Magnus Gabrielsson
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-04-25

Datum för
anslags uppsättande

2017-04-26

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift

Margareta Jakobsson
Utdragsbestyrkande

2017-05-18
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Studiebesök St Skedvi skola och SHC Avesta
Studiebesök St Skedvi skola och SHC Avesta.
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Dnr KS2017/0143

Begäran om ianspråktagande av medel för byggande av vattenreservoar i Mora By
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar medge att samhällsbyggnadsnämnden tar budgeterade investeringsmedel i anspråk för projekt vattentorn Gustafs 12 mkr.
Ärendebeskrivning:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2017-03-29 att nämnden får ianspråkta medel för
byggande av vattenreservoar i Mora By.
Det befintliga vattentornet i Mora By ingår i dricksvattensystemet som försörjer hela
Gustafs med dricksvatten. Tornet är rostskadat och måste ersättas. År 2015 uppstod
ett större läckage och denna investering är nödvändig för dricksvattenförsörjningen i
området. Det föreslagna projektet avser också att förbättra tryckförhållandena i vattenledningsnätet i Mora By.
Detaljprojektering av förfrågningsunderlaget pågår och målet är att upphandling gällande bygg- och markarbeten ska vara ute före sommaren för att kunna utföra arbetet
under hösten 2017. Den planerade byggnaden blir en lågreservoar med tryckstegringspumpar. Reservoardelen är uppdelad i två fack för att lättare kunna rengöra och
inspektera tankarna. Byggnaden kommer också att ha anordningar som ska kunna
förse Räddningstjänsten med brandvatten på ett effektivt sätt. I ett senare skede
kommer arbeten med maskin, svets, el och automation mm. att utföras vilket ingår i
beviljad budget.
Arbete med förändring av detaljplan pågår.
Rivning av befintligt torn ingår inte i detta projekt eftersom det är bärare av flera utrustningar för mobiltelefoni och målsättningen är att det ska finnas en alternativ lösning för detta innan tornet tas bort.
___________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0144

Begäran om ianspråktagande av medel för ledningsrenovering i Mora
By
Beslut:
Kommunstyrelsen besluta medge att samhällsbyggnadsnämnden tar budgeterade investeringsmedel i anspråk för projekt ledningsrenovering Mora by 5,7 mkr.
Ärendebeskrivning:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2017-03-29 att nämnden får ianspråkta medel för
ledningsrenovering i Mora By.
Vid nybyggnaden av en lågreservoar i Mora By kommer också ledningsnätet att dras
om delvis, bl.a. i en del av Morbyvägen. Det rör sig om ledningssträckor där kommunen de senaste åren haft många läckor varav flera stora och nätet är bristfälligt. Ombyggnaden kommer också att ge en säkrare försörjning från Solvarbo vattenverk till
Gustafs eftersom den ena matarledningen mellan orterna idag inte kan användas fullt
ut. Dessutom är målsättningen att öka ledningarnas livslängd genom att göra en
bättre anpassning av de olika tryckzonerna som finns beroende på höjdskillnader
mellan högsta lägsta bebyggelse. I samband med ombyggnad av Morbyvägen kommer vi att lägga med en dagvattenledning vilket ger nya möjligheter att använda vägen
då dikena kan minskas eller tas bort. Dricks- och spillvattenledningarna kommer att
bytas. Projektet kommer att upphandlas.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0066

Fyllnadval efter Mats Nilsson (S)
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att som ersättare i personalutskottet efter Mats Nilsson
(S) välja Benny Gifting (S).
Ärendebeskrivning:
Mats Nilsson har fr om 2017-03-13 uppdraget som kommunstyrelsens ordförande
varvid Följande fyllnadsval ska ske efter Mats Nilsson på följande uppdrag:
− Ersättare i personalutskottet
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0142

Begäran om ianspråktagande av medel för åtgärder efter OVK
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar medge att samhällsbyggnadsnämnden tar budgeterade investeringsmedel i anspråk för projekt ventilation förskolan Myran 4 mkr.
Ärendebeskrivning:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2017-03-29 att nämnden får ianspråkta medel för
åtgärder efter OVK.
Arbetet pågår med att ta fram underlag avseende anbudsförfrågan för att åtgärda
brister av ventilationsanläggningar där OVK besiktning inte godkänts på förskolan
Myran. Uppskattad kostnad för de åtgärder som krävs, beräknas till ca 4 000 000 kr
_________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2016/0105

Varmvattenbassängen vid Skönviks Rehab
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Föreslå samhällsbyggnadsnämnden teckna hyresavtal med Samhäll Säter AB
avseende Säter Skönvik 1:6, Bad och omklädnad, för perioden 170801190731.
2. I avtalet skall en överenskommen lägsta vattentemperatur framgå.
3. Finansiering sker via kommunstyrelsens kostnadsställe 2310030.103600 med
150 000 för 2017.
4. Kostnad för verksamhetsår 2018 hänskjuts till budgetberedningen.
Ärendebeskrivning och bakgrund
Landstinget Dalarna har beslutat att från och med 1 januari 2017 avveckla varmvattenbassängen på Vårdcentralen av ekonomiska skäl. Kommunstyrelseförvaltningen
har fått ett uppdrag att undersöka det kommunala intresset för varmvattenbassängen,
och om så är fallet, kostnadsbilden och förutsättningarna för eventuellt kommunalt
engagemang.
Varmvattenbassängen är integrerad i verksamheten där den är en del av befintlig
byggnad. Bassängen ägs av fastighetsägaren Samhällsbyggnadsbolaget AB. Rehabanläggningen är lokaliserad på Skönviksområdet vägg i vägg med Smärtrehabilitering
Säter och granne med psykiatriska sjukhuset.
Landstinget har beslutat att behålla tre varmvattenbassänger i länet där högprioriterade multisjuka patienter kommer att ha tillgång, övriga bassänger stängs ned. Bassängerna som blir kvar ligger i Avesta, Falun och Älvdalen.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Rapport projekt Folkets Hus
Ärendebeskrivning:
Slutrapport inför reglering mot Boverket av projekt Folkets Hus.
__________
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Dnr KS2017/0114

Samråd planprogram för lokalisering av särskilt boende (SäBo)
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna till de politiska partierna att var för sig
lämna synpunkter.
Ärendebeskrivning:
Planprogrammet syftar till att utreda vilken plats i Säters tätort som är lämpligast att
uppföra ett särskilt boende (SäBo) på. Planprogrammet jämför fyra alternativa platser
som gallrats fram i ett första skede från ursprungligen nio platser. För de områden
som inte blir aktuella för särskilt boende kan annan typ av bostads- eller vårdbebyggelse bli aktuell. Planprogrammet utreder lämpligheten för ändamålen bostäder och
vård, där särskilt boende ingår som huvudinriktning.
Syftet med ett planprogram är att bredda kommunens beslutsunderlag och förbättra
kunnandet på en övergripande nivå. Samråd sker med sakägare, boende, myndigheter
och övriga som bedöms ha väsentligt intresse av programmet. I efterföljande detaljplan ges ytterligare tillfälle för synpunkter för de som då berörs av planen.
Samråd pågår under perioden 2017-03-15 till och med 2017-04-23
_________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0102

Fördelning av öronmärkta medel för integration
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar fördela ut 3,5 mkr enligt förslag, samt att delegera beslutanderätten för resterande medel med 1 mkr till kommunstyrelsens arbetsutskott och
0,5 mkr till kommunchef.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2017-04-06 beslutat att öronmärka 5 mkr av eget kapital för
kostnader kopplade till integration, samt att öronmärkta medel får tas i anspråk efter
beslut i kommun-styrelsen.
Ett förslag till fördelning har utarbetats av kommunstyrelseförvaltningen i samråd
med övriga förvaltningar. Det finns några projekt som startats under 2016 och som
föreslås tilldelas resurser för att fortsätta under 2017. Det vinns andra projekt som
planerats för att starta under 2017 och som behöver resurstillskott för att kunna fullföljas.
En del av de öronmärkta medlen bör sparas för framtida behov som ännu inte kan
överblickas.
För att få ett snabbare beslutsförfarande föreslås beslutanderätten för dessa delar att
delegeras till Ksau respektive kommunchef.
Förslag till fördelning
Nämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Projekt text
Reviderad budget 2017
Offentliga rummet
1 000 000
Vårdutbildning
1 000 000
Egen försörjning
500 000
Hemsida 2.0
1 000 000
3 500 000

Reserv för senare fördelning av KSAU

Kommentar
Fortsättning av pågående projekt t o m september
Fortsättning av pågående projekt för att öka anställningsbarhet
Arbetsmarknadsåtgärder
Uppgradering inklusive info på flera språk

1 500 000

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

