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Dnr KS2017/0367

Bilden av Säter
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Inriktningen på kommunens arbete med platsvarumärkesplattform ska vara
Balans i livet.
2. ”Jag är tokig i Säter” initialt i det fortsatta arbetet används för att hålla
ihop/vara en brygga mellan nuvarande marknadsföring med kommande
marknadsföring. ”Jag är tokig i Säter” fasas sedan ut i takt med att arbetet
med vald Bild av Säter stärkts.
3. Uppdra till kommunikationschefen förtydliga hur vi använder ”Jag är Tokig i
Säter” i framtiden.
Ärendebeskrivning
Information och diskussion om platsvarumärkesplattformen och Bilden av Säter.
Vid kommunstyrelsens workshop den 26 september valdes två kriterier.
• Balans i livet
• Barnet först
__________
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Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0344

Handslag för högre EU-kompetens
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge kommunstyrelseförvaltningen uppdraget
1. Ta fram förslag på kompetenshöjande insatser för förtroendevalda när det
gäller hur EUs lagstiftning påverkar på lokal nivå och hur medborgare och
förtroendevalda kan påverka EUs lagstiftning.
2. Ta fram förslag på insatser för att inspirera fler första- och andragångsväljare
att rösta i EU-valet 2019.
3. Förslagen med ekonomisk kalkyl ska redovisas för diskussion och beslut i januari 2018.
4. Ta fram förslag på hur Säters kommun ska informera om EU:s betydelse och
beslut som redovisas i april 2018.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen
att ta fram förslag på kompetenshöjande insatser för förtroendevalda när det gäller
hur EUs lagstiftning påverkar på lokal nivå, och hur medborgare och förtroendevalda
kan påverka EUs lagstiftning.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen
att ta fram förslag på insatser för att inspirera fler första- och andragångsväljare att
rösta i EU-valet 2019.
Kommunstyrelsen ger Kommunstyrelseförvaltningen uppdraget att ta fram förslag
på hur Säters kommun ska informera om EU:s betydelse och beslut.
Ärendebeskrivning

Den 4/10, 2017, ingick Säters kommun, tillsammans med Region Dalarna och fyra
andra dalakommuner, ett handslag med regeringen, genom EU- och handelsminister
Ann Linde, om att stärka kompetensen bland förtroendevalda och inspirera unga väljare att delta i EU-valet 2019.
Detta förslag till Kommunstyrelsen är en konsekvens av handslaget, och inkluderar
även en tredje punkt: Informationsspridning.
Bakgrund
Regeringens utredning ”EU på hemmaplan”, SOU 2016:10 konstaterar att bristande
kunskaper i EUs påverkan på svensk lagstiftning, och hur man skapar större delaktighet i EUs beslut, har medfört att varken politiker, journalister eller medborgare diskuterar EU i proportion till EUs makt. Utredningen ser att det förstärker den maktförskjutning som skett från regionala och lokala förtroendevalda till EU-parlamentariker, trots att det är i det lokala EUs lagstiftning tar form:
forts

Justerande sign
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Ks § 153 forts
”Långt ifrån Bryssel, och oftast även långt ifrån Stockholm, är det via kommuner och
landsting/regioner som EU på det mest konkreta sättet möter medborgarna i vardagen. Kommunala folkvalda och deras tjänstemän är ofta de dagliga uttolkarna och i
praktiken genomförarna av beslut som har fattats av Europeiska unionen. De bedriver även ett påverkansarbete för invånarnas räkning – enskilt eller via sammanslutningar som t.ex. SKL – gentemot EU:s institutioner. Ytterst få kommuner har övervägt hur denna förändrade roll bör avspeglas i demokratiarbetet. I många kommuner
förekommer varken politiska debatter eller dialoger med väljare och andra intressenter om hur kommunerna bör bedriva sitt EU-relaterade arbete.”
Utredningen pekar vidare på att det föreligger vad man kallar en ”politisk tystnad”
kring EU-frågor, och understryker det offentligas ansvar för att säkerställa att medborgarna får tillräcklig information, i den stund media och politiska partier väljer att
inte diskutera EU:
”Ett mer livaktigt offentligt samtal skulle mer än något annat förbättra de demokratiska förutsättningarna för insyn och deltagande i frågor som beslutas på EU-nivå.
Kunskapsbristen skulle minska och möjligheterna till delaktighet och inflytande
skulle öka ifall politiska partier och media i högre grad bidrog till att föra in EU-nivån
i det offentliga samtalet. Ett livaktigt offentligt samtal kan däremot inte kommenderas fram. Därför är det viktigt att de offentliga institutionerna tar ett större ansvar för
att förmedla information, föra dialog, och på andra sätt öka samhällets kunskap. Då
kan också förutsättningarna öka för ett framtida offentligt samtal som bättre speglar
hur många stora (och många små) politiska beslut fattas.”
Vid handslaget 4/10 konstaterade samtliga närvarande politiker att utredningens slutsatser gällde även för deras hemkommuner, och som en konsekvens av detta åtog
man sig olika åtgärder. För Säters del enligt förslaget ovan.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0345

Riktade medel för inkluderande verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Att 200 000 kronor av kommunens öronmärkta medel för integration skall
omvandlas till riktade förenings- eller evenemangsbidrag för inkluderande
verksamhet och evenemang under 2018.
2. Uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram riktlinjer för föreningarna, och kommunikationsplan för att nå civilsamhällets olika aktörer.
3. Riktlinjer och kommunikationsplan skall redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott 19/12 2017 för verkställighet i januari.
Ärendebeskrivning
Civilsamhället i Säter ger många säterbor värdefull fritid, sociala kontakter och nätverk, en känsla av tillhörighet, glädje över den egna bygden, självutveckling och medborgerlig kompetens. Både formella och informella nätverk bidrar till att nya och
gamla säterbor känner sig som hemma och kan vara aktiva.
För att förstärka gemenskapen och för att fler ska kunna bli del av den introducerar
Säters kommun riktade förenings- eller evenemangsbidrag under 2018, som föreningar och andra civilsamhällets aktörer kan söka, utöver det vanliga föreningsbidraget. Målsättningen är att föreningarnas verksamheter ska bli än mer inkluderande,
och ta lärdom av olika sätt att arbeta med inkludering för att fortsätta utveckla kommunens alla delar i en inkluderande riktning.
Satsningen innebär att en del av de medel kommunen har öronmärkt för integration
ska användas för inkludering, och komma civilsamhället till del. Därmed når kommunen fler kommuninvånare och ger föreningar och andra aktörer en anledning att utveckla verksamheternas förmåga att tillgodose fler behov.
Riktlinjer som utgår från olika typer av inkludering och behov ska tas fram för att
vägleda arbetet, och likaså en kommunikationsplan som tar hänsyn till olika målgrupper, för att nya aktörer i civilsamhället att etablera sig.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0369

Information om utveckling av Säterdalen
Kommunstyrelsens tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Strategi för utveckling av Säterdalen och Utvecklingsplan för Säterdalen 2017 samt
utvecklingsplan 2018 och framåt.
___________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0334

Kommunal skattesats för 2018
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för
2018 till 22,32, vilket ’är en sänkning jämfört med 2017 på 0,47. Beslutet gäller under
förutsättning att regeringen godkänner landstingets och kommunernas skatteväxlingsbegäran och därmed ny länsvis skattesats för landstinget och kommunerna från
och med den 1 januari 2018.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunallagen 8 kap 9 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen för nästkommande år senast före november månads utgång.
Säters kommun har för 2017 fastställt skattesatsen till 22.79. 2018 kommer en skatteväxling om 0,47 ske mellan Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna för att finansiera en omfördelning av huvudmanna-skapet för den allmänna kollektivtrafiken.
Kommunens skattesats skall därför sänkas till 22,32. Utöver detta föreslås ingen förändring i skattesatsen.
Alla kommuner samt landstinget i Dalarna har fattat beslut om att skatteväxla 47 öre
f o m 1/1 2018. Dessa beslut utgör den ansökan som i slutet av augusti skickades in
av landstinget till regeringen via finansdepartementet.
Landstingets samt Borlänge kommuns skatteväxlingsbeslut har överklagats till Förvaltningsrätten. Landstinget samt Borlänge kommun har yttrat sig till Förvaltningsrätten i ärendet. Den klagande har återkommit med ytterligare yttrande men detta har
landsting och kommun valt att inte svara på. Det är oklart när Förvaltningsrätten fattar beslut i ärendet. Rätten kan välja att antingen ta upp överklagan för prövning eller
att inte ta upp den. Det är i nuläget inte möjligt att säga när Förvaltningsrättens beslut kommer att ha vunnit laga kraft.
Finansdepartementet planerar att lägga fram landstingets och kommunernas ansökan
om ändrad skattesats för beslut av regeringen den 23/11 eller veckan efter. Man har
dock ännu inte tagit slutlig ställning till hur man ska förhålla sig till överklagan
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Samtida infart Gustafs och industriinfart
Information om tre förslag till samtida infart Gustafs och industriinfart.
__________
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Dnr KS2017/0356

Behov av utökade förskolelokaler i Säters tätort
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar medge ianspråktagande av medel från exploateringskontot för att säkerställa tillfälligt utökade förskolelokaler i Säters tätort 2017.
Ärendebeskrivning:
Under hösten 2017 inkom skrivelse till samhällsbyggnadsförvaltningen från barn och
utbildningsförvaltningen avseende ett ökat behov avseende antal förskoleplatser i Säters tätort. Detta är ett behov som ej tidigare var identifierat/med i budgetprocessen
mot 2018 eller 2019 års budget. Grunden till behovet är att Säters kommun växer
och att antalet barn därmed ökar.
De moduler som idag används som tillfälliga lokaler vid Stora Skedvi skola, föreslås
flyttas för att täcka behovet av utökade förskolelokaler i Säters tätort. Önskemål finns
att modulerna skall vara på plats kring årsskiftet. Berörda moduler är idag väl fungerande men behovet av dem finns dock inte kvar då Projekt Stora Skedvi börjar närma
sig sin slutfas.
Efter genomgång av samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget för 2017 så har
det ej identifierats några medel 2017 som kan omflyttas för att täcka berörda åtgärder
sett gentemot det uppkomna behovet.
Då exploateringskontot dock ej har arbetats upp helt 2017 så föreslås istället medel
för tillskapande av utökade förskoleplatser belasta detta konto.
Beräknad flyttkostnad bedöms till ca 720 000 kr. Den hyra som beräknas belasta
BUNs budget för dessa lokaler inkl. flytt blir år 1-2 ca 450 000 kr och därefter ca 180
000 kr/år.
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tidigare uppdragit till förvaltningen att
ta fram en genomförandeplan för flytta av berörda moduler. I detta arbete har 2 potentiella platser identifierats för etablering baserat på tillfälligt bygglov.
___________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

