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Dnr KS2017/0343

Reviderad budget 2018
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa
1. Reviderade finansiella mål för 2018
2. Reviderade driftbudgetramar för 2018
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige tog 2017-06-13 beslut om budget för 2018 och plan för 20192020. Det har sedan dess tillkommit några omständigheter som inte var fullt ut kända
vid beslutet, och som föranleder en revidering av beslutet om budget för 2018.
Kommunerna i Dalarnas län och Landstinget Dalarna genomför från 2018 en skatteväxling om 47 öre för att finansiera ett förändrat huvudmannaskap för den allmänna
kollektivtrafiken. Landstinget Dalarna tar över huvudansvaret för kollektivtrafiken
och höjer sin skatt med 47 öre. Kommunerna sänker sin skatt med 47 öre. Säters
kommun får netto 11,5 mkr lägre intäkter, men får även motsvarande lägre kostnader
för kollektivtrafiken. Samhällsbyggnadsnämndens driftbudgetram reduceras med 11,5
mkr.
Intäktsberäkningen som användes vid beslutet i juni månad baserades på en befolkningsökning på 60 personer från 1 november 2016 till 1 november 2017. Befolkningsutvecklingen har under året varit positiv och beräkningsgrunden justeras upp
med 29 personer till 11 170 personer.
Utöver effekten av skatteväxling och högre befolkningstal är prognoserna för kommunens intäkter relativt oförändrade och medger en total driftbudgetram på 643,0
mkr.
I Budgetpropositionen för 2018 föreslås ett antal reformer som påverkar kommunernas kostnader. För att kompensera kommunerna för detta tillförs medel i de generella
statsbidragen. Det är framför allt Barn- och utbildningsnämnden, samt i ett fall Socialnämnden som berörs av detta. Den kompensation som kommunen erhåller föreslås
fördelas ut till berörda nämnder i en höjning av driftbudgetramen.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar en höjning av pensionsavgiften med 0,87 %. Höjningen är föranledd av att fler arbetstagare får löner som ligger över gränsen för förmånsbaserad pension, och att kommunerna därmed får
högre kostnader för pensionsförmåner. För att kompensera nämnderna för dessa
höjda kostnader föreslås en ramhöjning som till viss del, 75 %, kompenserar de höjda
kostnaderna.
forts

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-11-07

Sammanträdesdatum

Blad

3

Ks § 159 forts
2017-01-01 genomfördes en omorganisation som innebar att en ny miljö- och byggnämnd (MBN) bildades. Nämnden fick en egen ram för att bekosta den förvaltning
som skulle serva nämnden. Kostnaderna omfördelades i huvudsak från samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Inför 2018 kommer en viss justering ske och resurser behöver föras tillbaka till samhällsbyggnadsnämnden. De resurser som förs tillbaka avser tjänsteköp för karthantering och översiktsplanering. Miljö- och byggnämnden tillförs mer resurser för nämndsverksamhet. Kostnaderna är högre än vad som kunde
bedömas vid nämndens bildande.
De interna hyreskostnader som samhällsbyggnadsnämnden debiterar barn- och utbildningsnämnden grundade sig på att skola och förskola skulle ha tagits i bruk från
årsskiftet 2017/18. Så blir det inte då byggnationen är förskjuten i tid. En ny beräkning har gjorts vilken ger barn- och utbildningsnämnden en lägre internhyra.
__________
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Dnr KS2017/0342

Budgetdirektiv 2019 - 2021
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa budgetdirektiv för
2019 - 2021.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Samtidigt som kommunfullmäktige tar beslut om reviderad budget för 2018 påbörjas
arbetet med budget för kommande planperiod 2019 – 21. Förslag till budgetdirektiv
har tagits fram av förvaltningen utifrån kända intäktsförutsättningar och sedvanliga
finansiella mål. Se bilaga.
__________
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Dnr KS2017/0319

Ändring i Region Dalarnas förbundsordning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna förslag till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning
2. Ändringarna träder ikraft när samtliga medlemskommuner godkänt ändringarna, dock tidigast 2018-01-01.
Ärendebeskrivning
Region Dalarnas föreslår ändringar i förbundsordningen med anledning av att ny
kommunallag börjar gälla fr o m 2018-01-01.
Region Dalarnas föreslår följande tillägg och justering i förbundsordning.
1. Tillägg och andra justeringar
I propositionen till ny kommunallag (2016/17:171) anges på sid 401 ff i kommentaren till kapitel 9 § 6 (som behandlar förbundsordning för kommunalförbund), att förbundsordning ska innehålla stadgande om på vilken webbplats förbundets anslagstavla ska finnas. Där anges också att förbundsordningen ska reglera om allmänheten
har rätt att ställa frågor om årsredovisningen och, i så fall, förutsättningarna för detta.
För att möta propositionens stadgande är förslaget
a) att Region Dalarnas förbundsordnings § 11 kompletteras med följande mening:
Anslagstavlan är www.regiondalarna.se/anslagstavla.
Och b) att förbundsordningens § 16 kompletteras med följande stycke: Allmänheten
äger rätt att ställa frågor kring föregående årsredovisning vid det offentliga budgetsammanträdet.
Ytterligare justeringar föreslås göras. Punkt 3 under § 2 Förbundets uppgifter föreslås
moderniseras till att ange regional utvecklingsstrategi, istället för tillväxtprogram.
2. Strykningar
Text föreslås också tas bort helt jämfört med i dag gällande förbundsordning. Detta
sker i huvudsak under§ 2 Förbundets uppgifter. Under andra halvåret av 2017 kommer delar av Region Dalarnas i dag utförda uppgifter att överföras till nya huvudmän:
Ansvaret för kollektivtrafiken överförs till Landstinget Dalarna och arbetet med besöksnäringen överförs till det länsgemensamma destinationsbolaget Visit Dalarna
AB. Utöver det så är uppgiften att ta emot och bereda ansökningar om bidrag från
EG:s strukturfonder sedan tidigare överförd till Tillväxtverket. Av dessa skäl föreslås
att punkterna 6, 8, 10 och 12 stryks ur förbundsordningens § 2.
Som konsekvens ska också sista stycket i§ 12, som berör kostnaderna för kollektivtrafiken, strykas.
__________
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Dnr KS2017/0331

Utökning av medlemskommuner i Språktolknämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Språktolknämnden i Dalarna utökas med fler medlemskommuner.
2. Medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna är Landstinget Dalarna,
Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun, Mora kommun,
Orsa Kommun, Rättviks kommun, Smedjebackens kommun samt Säters
kommun.
3. Reglemente för språktolknämnden i Dalarna godkänns.
4. Samverkansavtal mellan medlemmarna godkänns.
5. Föreliggande budget för språktolknämnden i Dalarna godkänns.
6. Ikraftträdandet av den gemensamma nämnden sker fr. o m 2018-01-01.
7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar likalydande beslut.
Ärendebeskrivning:
Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet språktolkverksamhet. Verksamheten är väl etablerad och fyller de kommunala förvaltningarnas behov av språktolkar. Borlänge kommun och Landstinget Dalarna kom överens om att från och
med 2013-03-06 samverka genom att inrätta en gemensam nämnd, kallad ”Språktolknämnden i Dalarna”. Från och med 2015-06-01 utökades nämnden med Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Smedjebacken och Säter kommun i den gemensamma nämnden.
I nuläget har kommunerna Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun lämnat positivt
besked angående deltagande i den gemensamma nämnden. Malung-Sälen, Vansbro
och Älvdalens kommun avstår från att delta. Ett utökat deltagande i den gemensamma nämnden är positivt då det på sikt förväntas ge en högre kvalitet gällande
språktolkförmedlingen.
Respektive kommuns kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om deltagande i den
gemensamma nämnden. Målet är att Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun inträder
i nämnden den 1 januari 2018. Undantag råder för Avesta som inträder i nämnden
från 2018-01-01 men först börjar nyttja avtalet i mars 2018.
__________
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Dnr KS2017/0312

Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Dala Mitt
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänna revisionsreglemente för Räddningstjänsten Dala Mittt.
2. Revisionsreglementet gäller fr o m 2018-01-01.
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Dala Mitt har saknat revisionsreglemente. Förslaget till reglemente
är framtaget av förbundets nuvarande valda revisorer. Reglemente föreslås gälla fr o
m verksamhetsåret 2018.
__________
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Dnr KS2017/0339

Kalendarium 2018
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar fastställa kalendarium 2018 för kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning:
Förslag till kalendarium för 2018 har tagits fram av förvaltningen.
__________
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Dnr KS2017/0308

Ungdomsledarstipendium
Ärendebeskrivning:
Säters kommuns ungdomsledarstipendium har instiftats för att kommunen en gång
årligen ska ha möjlighet att på ett tydligt sätt visa sin uppskattning av en ungdomsledarinsats som bedöms vara så pass meriterande att en officiell belöning är befogad.
Stipendiet om 5 000 kr skall kunna utgöra en grundplåt till någon form av vidareutbildning.
Kommunstyrelsen utser mottagare av Ungdomsledarstipendiet 2017 vilken offentliggörs i samband med utdelningen på kommunfullmäktiges sammanträde 30 november
2017.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-11-07

Ks § 166

Sammanträdesdatum

Blad

10

Dnr KS2017/0365

Överenskommelse – samverkan för trygg och effektiv utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna överenskommelse
mellan Landstinget Dalarna och kommunerna i samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Ärendebeskrivning
Region Dalarnas rekommenderar Landstinget Dalarna och kommunerna godkänna
överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälsooch sjukvård.
Den 1 januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård i kraft. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser, så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Målgruppen för den föreslagna lagen är patienter som efter utskrivning från den slutna vården behöver insatser från den kommunalt finansierade
socialtjänsten, eller hälso- och sjukvården och som också kan ha behov av insatser
från den landstingsfinansierade öppna vården, inklusive primärvården.
Inför införandet av den nya lagen, har en överenskommelse tagits fram. Den ska
godkännas av samtliga parter. Överenskommelsen bör vara beslutad och godkänd
innan årsskiftet då den nya lagen träder i kraft
När det gäller den ekonomiska ersättningsmodellen som tagits fram, överensstämmer
den med det förslag som kommunerna i länet har förordat och i samverkan med
landstiget arbetat fram för att få en så smidig ersättningsmodell som möjligt.
Socialförvaltningen har inget att erinra mot överenskommelsen.
__________
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Dnr KS2017/(0268

Samverkansbeslut avseende tillnyktringsplatser
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna förslaget att starta
och driva tillnyktringsplatser i Dalarna enligt de principer som utredningen föreslår
samt att finansieringsmodellen utvärderas kontinuerligt.
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande beslut
Ärendebeskrivning
Förslaget till avtal om tillnyktringsplatser mellan Dalarnas kommuner och landstinget
har behandlats av Region Dalarnas Direktion den 13 september 2017.
Direktionen beslutar:
- Rekommendera kommuner och landstinget att godkänna förslaget att starta
och driva tillnyktringsplatser i Dalarna enligt de principer som utredningen föreslår samt att finansieringsmodellen utvärderas kontinuerligt.
- Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande
beslut
En grundförutsättning för att kunna starta upp är att länets samtliga kommuner antar
förslaget.
Ett skriftligt svar från landstinget och varje kommun där det klart framgår om förslaget antas eller ej ska ha inkommit till Region Dalarna senast den 15 december 2017.
LOB projektet är ett samverkansprojekt mellan landstinget, kommunerna och polisen. Syftet med projektet är att öka den medicinska säkerheten i omhändertagandet
av berusade. Enligt projektet är den viktigaste åtgärden att tillskapa tillnyktringsplatser. Utifrån detta har arbetsgruppen utarbetat ett förslag till tillnyktringsplatser och
ett förslag till kostnadsfördelning mellan landstinget och kommunerna.
Förändringar utifrån det tidigare beslut är att uppstarten av tillnyktringsplatser kommer att skjutas fram ett kvartal (till kvartal 2, 2018) och att LOB projektet stöttar upp
finansieringen under första året, år 2018. Det innebär att socialnämndens kostnader
minskar från 134 031 kronor till 64 074 kronor under första året.
Socialförvaltningen ställer sig positiva till att tillskapa tillnyktringsplatser.
__________
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Dnr KS2017/0041

Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Anta förslag till policy mot hedersrelaterat våld och förtryck.
2. Uppdra till nämnderna ta fram handlingsplaner utifrån policyn mot hedersrelaterat våld och förtryck.
3. Policyn revideras vid behov dock minst en gång per mandatperiod.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-26 anta den lokala handlingsplanen för att
stärka demokratin mot våldsbejakande extremism. I samband med antagandet av planen gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
2017-02-21 uppdra till socialnämnden lämna förslag till en handlingsplan mot hedersrelaterat våld.
Socialnämnden föreslår 2017-09-07 att kommunfullmäktige antar förslag till policy
mot hedersrelaterat våld och förtryck samt att ett uppdrag ges till förvaltningarna att
ta fram egna handlingsplaner utifrån den antagna policyn
Socialnämnden har 2017-09-07 beslutat fastställa framtaget förslag till socialförvaltningens handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Policyn är en viktig del i att på ett samordnat vis kunna möta de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Policyn mot hedersrelaterat våld och förtryck ska vara
ett material vars syfte är att:
• Ge information om vad hedersrelaterat våld är och vilka signaler som måste
uppmärksammas.
• Vara början på en process där man reflekterar och diskuterar kring den problematik som hederskulturen kan innebära för boende i kommunen.
• Vara ett praktiskt verktyg för hur man går till väga då man misstänker att någon individ står under hedersförtryck.
• Tydliggöra olika aktörers roller vad gäller ansvar kring hedersförtryck.
_________
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Dnr KS2017/0387

Ianspråktagande av öronmärkta medel för genomförande av 2018 års
utvecklingsplan för Säterdalen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att öronmärkta medel får tas i anspråk för genomförande av 2018
års utvecklingsplan för Säterdalen
Bakgrund och ärendebeskrivning
0,5 mkr av eget kapital öronmärktes för utveckling av Säterdalen som besöksmål. Medlen får
tas i anspråk efter beslut i Kommunstyrelsen.
__________
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Dnr KS2017/0369

Utvecklingsplan Säterdalen
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Anta ”Leken i Säterdalen, utredning & utveckling”
2. Anta Utvecklingsplan för Säterdalen
Bakgrund och ärendebeskrivning
Av kommunfullmäktige antagen Strategi för utveckling av Säterdalen utgör grunden
för besöksmålets utvecklingsarbete. Strategin synliggör utvecklingspotentialen, den
konkretiserar vart vi vill och vad som krävs (framgångsfaktorer). Därefter ges en beskrivning av de besöksanledningar som prioriterats och nödvändiga stödfunktioner,
vilket ska svara på frågan hur vi tar oss dit. Strategin omsätts i årliga utvecklingsplaner som antas av kommunfullmäktige. Där prioriteringar av aktiviteter, inom ramen
för strategins besöksanledningar och stödfunktioner sker. Samrådsgrupp för Säterdalen som inrättades av kommunstyrelsen 2016-08-30, § 103, följer arbetet. Det är ett
långsiktigt arbete vilket underlättas av långsiktig planering. Därför synliggörs en planeringshorisont som överensstämmer med kommunens investeringsperiod
Utvecklingsplan 2017 har utgjort grunden för framtagandet av förslag till Utvecklingsplan för Säterdalen 2018. Utvecklingsplanens prioriteringar av aktiviteter utgår
från identifierade utvecklingsmöjligheter.
Yrkande:
Tommy Andersson (M) yrkar återremiss för att omarbeta planen så att utveckling av
Spikholmen prioriteras först.
Elsa Efraimsson Vestman (C ) yrkar att kommunstyrelsen beslutar anta planerna enligt lagt förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunstyrelsen
beslutat anta planerna enligt lagt förslag.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-11-07
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Dnr KS2017/0340

Framtagande av VA-plan för Säters kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge samhällsbyggnadsnämnden och miljö och byggnämnden i uppdrag att ta fram en VA-plan för Säters kommun.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Med kommunal VA-plan menas ett styrdokument som beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas i hela kommunen d.v.s. både inom och utanför kommunalt verksamhetsområde. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning samt omhändertagande av avloppsvatten. Avloppsvatten innefattar spillvatten samt dagvatten, ibland
även dräneringsvatten. Planen är ett underlag för vilka områden som bedöms behöva
en allmän VA-anläggning (kommunal lösning) och i vilka områden enskild VA-lösning är tillräcklig.
Framtagande av planen är enhetsöverskridande och medverkande parter är bl.a. Miljökontoret, VA-enheten och Plan-enheten. Planen är ett underlag för investeringsbudget och taxor och en del i översiktsplaneringen. Det ger också information till
fastighetsägare.
Konsekvensbeskrivning
Framtagande av VA-plan är inte lagstadgad idag men det är en åtgärd för att leva upp
till Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vattenförvaltning och är en åtgärd
inom Dalarnas miljömål.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-11-07

Ks § 172

Sammanträdesdatum
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Dnr KS2017/0322

Revidering av taxa enligt miljöbalken och för offentlig kontroll av livsmedelsområdet
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Fastställa förslag till taxa enligt miljöbalken och för offentlig kontroll av livsmedelsområdet
2. Godkänna taxan 900 kronor per timme för miljötillsyn och för offentlig kontroll av livsmedel och foder till 1000 kr.
3. Taxan ska gälla fr o m 1 januari 2018.
Ärendebeskrivning:
Miljö- och byggnämnden föreslår att miljötaxan höjs år 2018. Miljötaxan reviderades
senast 2016, livsmedelstaxan reviderades 2013 och nuvarande avgiftsnivå är låg i förhållande till nuvarande miljökrav och kostnadsnivå.
Den av Miljö- och byggnämnden föreslagna höjningen för miljötillsyn höjs från 800
kr till 900 kr och för offentlig kontroll av livsmedel och foder höjs från 944 kr samt
extra offentlig kontroll från 900 kr till 1000 kr. Nuvarande taxeavgifter ger en kostnadstäckning på ca 44 %. Den föreslagna reviderade miljötaxan föreslås gälla från 1
januari 2018. Därefter föreslås att Miljö- och byggnämnden varje år får justera taxan
för tillsyn enligt en indexuppräkningsmodell som bygger på KPI 25% (konsumentprisindex) och LKI 75% (lönekostnadsindex)
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under arbetet jämfört med Dalarnas kommuner
för att få en samstämmighet i taxorna. I Dalarna ligger Säters kommun bland de
lägsta taxorna.
Uppdatering av bilaga 2 utgår från SKLs underlag och baseras på miljöprövningsförordningen. Med anledning av förändringarna i förordningen vilket beror på en anpassning till framförallt industriutsläppsdirektivet, föreslås taxebilaga 2 i den antagna
taxan ändras i motsvarande mån.
SKL bedömer att samma timavgift för offentliga kontrollen för livsmedel även kan
användas för extra offentlig kontroll om restiden debiteras på samma sätt vid både
”normalkontroll” och extra offentlig kontroll samt att analyskostnaden endast är en
försumbar del av timavgiften vilket den är.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-11-07
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS2017/0321

Förslag till revidering av plan- och bygglovstaxa 2018
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Miljö- och byggnämnden föreslår med stöd av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att anta att ny justeringsfaktorn (N) ska vara 1,0.
2. Taxan ska gälla för alla inregistrerade ärenden från och med 1 januari 2018.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnämnden föreslår att plan- och bygglovstaxan revideras. Den nya
taxan ska gälla fr o m 2018.
Nu gällande plan- och bygglovstaxa antogs av kommunfullmäktige 2011-04-28, § 110
med giltighet från och med 2011-05-02. Förslaget till taxan utarbetades av Sveriges
Kommuner och Landsting i samband med att den nya plan- och bygglagen ändrades
2011. Avgifterna i taxan tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) eller
kommunallagen (1991:900). Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för
den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda.
Miljö- och byggnämnden har konstaterat att förstärkning av de personella resurserna
behövs på byggenheten med en bygglovshandläggare för att kunna möta de krav som
ställs genom ökat byggande i kommunen. I taxan finns en justeringsfaktor "N" som
gör att avgiftsnivån kan anpassas till förhållanden inom kommunen. Faktor "N" föreslås av SKL utgöras av siffran 0,8 i kommuner som har färre invånare än 20.000. Genom att ändra justeringsfaktorn från 0,8 till 1,0 skulle intäkterna öka vilket delvis
skulle kunna finansiera en ny tjänst på byggenheten. Avgift kan justeras om den
verkaroskälig alternativt kan den också tas ut med tidsersättning enligt timtaxatabell.
Höjningen är också föranledd av ökad administration av det nya verksamhetssystemet.
Exempel:
Garage 48 m2 justeringsfaktor 0,8 6131:Garage 48 m2 justeringsfaktor 1,0 7265:Enbostadshus med garage 252 m2 justeringsfaktor 0,8 18960:Enbostadshus med garage 252 m2 justeringsfaktor 1,0 23568:Yrkande:
Birgitta Gustafsson (L) med instämmande av Tommy Andersson (M) yrkar på oförändrad taxa.
Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkande varvid han finner att kommunstyrelsens
beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.
_________
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-11-07
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS2017/0016

Avhändande av allmänna handlingar i samband med nybildade av
miljö- och byggnämnden, från samhällsbyggnadsnämnden
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna avhändande
av allmänna handlingar ifrån samhällsbyggnadsnämndens ägo över till miljöoch byggnämndens ägo.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna avhändande av allmänna handlingar ifrån samhällsbyggnadsnämndens ägo över till miljö- och byggnämndens ägo.
Verksamhetsområdet för handläggning av bygglovs- och miljöärenden avslutas
vid samhällsbyggnadsnämnden och en ny nämnd, miljö- och byggnämnden, tar
vid i handläggningen från och med den 1 januari 2017. För att den nya nämnden ska kunna fortsätta fullgöra kommunens uppgifter på ett effektivt och rättssäkert sätt bör de ha tillgång till tidigare ärenden, både analoga och digitala
handlingar, inom berörda verksamhetsområden.
• Bygglovsärendena är aktuella över en lång tidsperiod för att fastställa
enskildas juridiska rättigheter; handläggare har därför ett behov av att få
tillgång till samtliga bygglovsärenden som skapats vid samhällsbyggnadsnämnden, samt dess föregångare, och som fortfarande förvaras hos
myndigheten. Samhällsbyggnadsnämnden har inte längre behov av
handlingarna för den egna förvaltningen eller rättskipning.
• Miljöärenden är aktuella över lång tid; handlingar rörande miljöövervakning och naturvård är av vikt att ha tillgång till under en lång tid för att
kartlägga samband över tid samt att för att utreda eventuella framtida
misstänkta förorenade områden. Inom verksamhetsområdet för tillsynsoch kontrollverksamhet har handläggare behov av att ha tillgång till
samtliga miljöärenden som skapats vid samhällsbyggnadsnämnden, samt
dess föregångare för att fastställa enskildas juridiska rättigheter. Samhällsbyggnadsnämnden har inte längre behov av handlingarna för den
egna förvaltningen eller rättskipning.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-11-07

Sammanträdesdatum
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KS2017/0347

Avhändande av allmänna handlingar i samband med nybildade av
miljö- och byggnämnden, från jävsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänna avhändande av allmänna handlingar från jävsnämnden till miljöoch byggnämnden.
2. Miljö- och byggnämndens dokumenthanteringsplan ska gälla retroaktivt så att
den även omfattar jävsnämndens handlingar.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsområdet för handläggning av bygglovsärenden avslutades vid samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden och en ny nämnd, miljö- och byggnämnden,
tog vid i handläggningen från och med den 1 januari 2017. Då en nämnd har upphört
ska handlingarna, enligt 14§ arkivlagen, omhändertas av arkivmyndigheten såvida inte
kommunfullmäktige beslutar något annat.
För att den nya nämnden ska kunna fortsätta fullgöra kommunens uppgifter på ett
effektivt och rättssäkert sätt bör de ha tillgång till tidigare ärenden, både analoga och
digitala handlingar, inom det berörda verksamhetsområdet.
•

Bygglovsärendena är aktuella över en lång tidsperiod för att fastställa enskildas juridiska rättigheter; handläggare har därför ett behov av att få tillgång till
samtliga bygglovsärenden som skapats vid jävsnämnden, som inte redan har
överlämnats till kommunarkivet. Jävsnämnden har upphört och kan därför
inte längre ha behov av handlingarna för den egna förvaltningen eller rättskipning.

I och med överlämnandet ska även handlingarna vårdas av den mottagande nämnden. Det finns ingen gällande dokumenthanteringsplan för jävsnämndens handlingar
utan de föreslås omfattas av miljö- och byggnämndens dokumenthanteringsplan.
Denna plan föreslås alltså att gälla retroaktivt från och med jävsnämndens bildande
2013-01-01.
Bakgrund
Syftet med arkivlagen är att främja en arkivbildning hos myndigheterna som tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Den nämnd som ger upphov till
handlingar ansvarar för dess arkivvård. Om det finns berättigade skäl till att överlämna handlingar till annan myndighet, som inte finns angiven i lag, så måste fullmäktige besluta härom och detta ska dokumenteras i arkivbeskrivningarna för att arkivbildningen ska vara spårbar över tid.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Ks § 176
Verksamhetsinformation
Verksamhetsinformation från kommunchefen.
•

Verksamhetsbeskrivning skola centrala Säter.

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0346

Försäljning Fäggeby skola
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden genomföra försäljning av Fäggeby skola.
Ärendebeskrivning:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden genomföra försäljning av Fäggeby skola.
I samband med färdigställandet av Skedvi skola under 2018, kommer verksamheten
på Fäggeby skola att flytta över till den nybyggda skolan i Skedvi. Fäggeby skola blir
därmed tom och ingen annan verksamhet finns planerad där.
Värdering har gjorts av fastigheten och lämpligen läggs försäljningen ut på fastighetsmäklare i enlighet med denna värdering.
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att samtliga barn i Stora Skedvi
ska ges skolplats i den nya skolan i Stora Skedvi.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0358

Policy för hantering av sjukfrånvaro (korttid)
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Anta Policy för hantering av korttids sjukfrånvaro.
2. Policyn ska revideras vid behov dock minst en gång per mandatperiod.
Ärendebeskrivning:
Alla kan drabbas av sjukdom, olycksfall eller arbetspåverkande ohälsa, som kan resultera i nedsatt arbetsförmåga. I vissa fall kan behov av behandling, rehabilitering
och/eller arbetsanpassning vara aktuellt, för att kunna återfå full arbetsförmåga.
I Säters kommun är arbetet med förebyggande insatser och tidig rehabilitering en viktig del av vår personalpolitik, samt strävan i att skapa en hållbar arbetsplats. Som arbetsgivare har vi ett särskilt ansvar för våra medarbetare vad gäller rehabilitering och
arbetsanpassning.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 179
Redovisning av delegationsärenden
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2017-11-07, § 179
KS2017/0336

Yttrande över ansökan om antagning till allmänna hemvärnet.

KS2017/0362

Beslut om verksamhetsbidrag 2018, Dalarnas Folkrörelsearkiv

KS2017/0039

Avskrivning av fordran, daterade 171019.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 180
Delgivningar
Beslut:
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna.
KS2017/0304

Information till andelsägare i föreningen Folkets Hus Säter.

KS2017/0328

Ansökan om kameraövervakning med drönare, Södra Bohusläns Räddningstsjänstförbund

KS2017/0330

Betalning av köp av de ursprungliga aktierna i Visit Dalarna AB

KS2017/0337

Avrop-bekräftelse chefsstöd avseende framtagande av plan för implementering av
arbetssätt, organisation och ledarskap.

KS2017/0337

Avrop-bekräftelse chefsstöd avseende stöd i utveckling av arbetsgrupp, miljö och
bygg.

KS2017/0341

Utlåtande avseende delårsrapport 2017-08-31, Räddningstjänsten Dala Mitt.
Tillstånd till kameraövervakning för Volvo Technology AB. Plats för övervakning –
vägar inom Sverige.
Information från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor om beslut som
rör unga kräver kunskap om unga.
Saxat från ”Slutseminarium Kraft i liv och vatten, Energiforsk” Älvkarleby 22 september.
Handling med information och underrättelse från Polismyndigheten gällande:
• Stöld Näsåkerns kolonilottsområde, 170917
• Stöld ur bil, Västra Långgatan,,1700908
• Stöld ur buss, Venedig, 170916
• Skadegörelse genom brand, St Skedvi skola, 171021
Protokollsutdrag från
- Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 170925
§ 68, Delårsbokslut per 31 augusti 2017.
- Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, 170917, § 14 budgetuppföljning t o m augusti 2017.
forts

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-11-07

Sammanträdesdatum

Blad

25

Ks § 180 forts
Protokoll från sammanträde med:
- Styrelsen för Falun Borlänge regionen, 170621 och171004.
- Gemensamma nämnden frö alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 170925
och 171018.
- Region Dalarna direktionen, 170913 och 171025.
- Brottsförebyggande rådet, 170911 och 171018
- Säterbostäder 170929 och 171013
- Säters kommuns fastighets AB, 170929
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 171017
- Språktolknämnden, 170928
___________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Övriga ärenden
Information om virusattacker på kommunens datanät.
__________
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