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Dnr KS2018/0175

Bemyndigande för kommunstyrelsen att omsätta och uppta lån
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta bemyndiga kommunstyrelsen att under 2018 att omsätta och uppta nya
lån upp till 160 000 000 kr, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommunens
koncernkonto.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Enligt KF §78 2017-06-15 beslutades att bemyndiga kommunstyrelsen att omsätta
och uppta nya lån upp till 150 000 000 kr för 2018, samt utnyttja krediten om 38 000
000 kr på kommunens koncernkonto. För att sänka behovet av utnyttjandet av krediten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto, behövs en utökning av bemyndigandet för kommunstyrelsen att omsätta och uppta nya lån med 10 000 000 kr till
160 000 000 kr för 2018.
__________

Justerande sign
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Dnr KS2018/0128

Budgetuppföljning per 30 april 2018, Ks-förvaltningar
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga april månads budgetuppföljning till
handlingarna
Uppföljningen
Kommunstyrelsen har förbrukat 27 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över
året skulle 4/12 eller 33 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och
ackumulerad budget är +2,9 mkr.
Tillkommande kostnader för framför allt personal och verksamhetsutveckling kommer att minska på gapet mellan utfall och budget. Till året förutspås för KS förvaltning ett resultat på +0,1 mkr mot budget.
Ekonomienheten: Utfall för perioden 34 %. Kostnaderna för årets försäkringar är
bokförda och blev något högre än budget. Detta beräknas dock kompenseras av lägre
kostnader på andra områden. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Kanslienheten: Utfall för perioden 25 %. Större delen av årets skogsintäkter har redan inkommit. Medlen för utveckling är till viss del tagna i anspråk. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten: Utfall för perioden 34 %. Till årets slut
förutspås ett resultat på +0,1 mkr mot budget.
Personalenheten: Utfall för perioden 24 %. Kostnader för löneadministration tillkommer, samt för programlicens. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
IT-enheten: Utfall för perioden 27 %. För telefoni sker intern debitering löpande
månadsvis. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Pensioner: Utfall för perioden 34 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Investeringar: Utfallet på investeringar inom kommunstyrelsens ansvarsområde ligger så här långt lågt. Utveckling av bostadsområden har utfall på 362 kkr och ERUFbredbandsutbyggnad 262 kkr. Ett beslut från KS §158 2017 där medel från exploateringsbudgeten får användas till flytt av moduler från Stora Skedvi skola till förskolan i
centrala Säter med ca 720 kkr. Den investeringen ligger hittills på 668 kkr i år och ingår i 1 289 kkr som har flyttats över från 2017 i investeringsbudgeten.
__________
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Dnr KS2018/0128

Budgetuppföljning per 30 april 2018
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Delge kommunfullmäktige april månads budgetuppföljning
2. Lägga april månads budgetuppföljning till handlingarna
Resultat
Resultatet för år 2018 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +5,4 mkr, vilket är -0,3 mkr sämre än budgeterat. I resultatet ingår en avkastning på pensionsförvalt-ningen på 1,4 mkr, och ett tillskott från pensionsförvaltningen på 8,8 mkr Då
dessa poster skall avräknas/ läggas till vid en avstämning mot balanskravet är resultatet i praktiken ett resultat på + 12,8 mkr.

Verksamheternas nettokostnader
Prognos: 0,6 mkr högre än budgeterat
Vid den här månadens uppföljning har två förvaltningar inrapporterat avvikelser från
budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall
för perioden.
Kommunstyrelsen har förbrukat 27 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över
året skulle 4/12 eller 33 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och
ackumulerad budget är +2,9 mkr. Tillkommande kostnader för fram för allt personal
och verksamhetsutveckling kommer att minska på gapet mellan utfall och budget.
Till året förutspås för KS förvaltning ett resultat på +0,1 mkr mot budget.
Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 34 %. Till årets slut förutspås ett
resultat på budgetnivå.
Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 34 %. Till årets slut förutspås ett resultat
på budgetnivå.
Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 47 %. Ersättningen för första halvåret
är utbetald till Borlänge kommun och utlagda kostnader återsökes från Migrationsverket. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Upphandlingscenter FBR ligger i utfall på 33 %. Årskostnad för försäkring är betald
för helåret. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 33 %.
Kostnaderna för vinterväghållning är större än budget, medan kostnader för övrig
verksamhet är lägre än budget.
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Au § 99 forts
VA/Renhållning har för närvarande lägre kostnader än budget. Till årets slut förutspås resultat på budgetnivå.
Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 39 %. Till årets slut förutspås ett resultat på
budgetnivå.
Kulturnämnden ligger i utfall på 30 %. Bidrag för första halvåret har utbetalats till
Biograf- och TV-muséet. Utbetalning av stöd till kulturverksamhet sker senare under
året. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 35 %. Periodens avvikelser avser
statsbidrag och att interkommunala fakturor saknas. Nya förskoleavdelningar och
fortsatt höga vikariekostnader ligger utanför budget 2018. Fortsatt arbete med att
minska av personalkostnader pågår. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Socialnämnden ligger i utfall på 34 %, och har ett prognostiserat underskott på 0,7
mkr för året. LSS verksamheten har ett överskott ca 0,8 mkr p g a minskade kostnader för köp av en LSS-plats. Vård- och omsorg redovisar ett underskott på ca 1,8
mkr p g a extra personal och extra leasingbilar utöver budget.
Kommunrevisionen ligger i utfall på 12 %. Till årets slut förutspås ett resultat på
budgetnivå.
Skatte- och statsbidragsintäkterna
Prognos: 1,2 mkr lägre än budgeterat
V 51/2017 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2018.
V 7 2018 redovisades första skatteprognos och V 17 redovisades andra skatteprognosen. Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet i november 2017
ger skatteprognoserna följande förändringar;
Kommunens preliminära allmänna kommunalskatt ger +1,9 mkr mer än budget och
slutavräkningen för 2017 korrigeras ner med -1,4 mkr och slutavräkningen för 2018
har korrigerats upp med +2,4 mkr. Inkomstutjämning sänks enligt prognos med -4,1
mkr. Orsaken är enligt SKL att 2017-års lönesumma har överskattats. Arbetade timmar har däremot ökat stark i slutet av 2017 och början av 2018 vilket ger en uppräkning av slutavräkningen för 2018.
Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 33.
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Finansiella intäkter
Prognos: som budget
Likviditeten följer planerad budget.
Finansiella kostnader
Prognos: 1,5 mkr lägre än budgeterat Räntekostnaden för kommunens långfristiga
lån är budgeterad till 1 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens
lån var den genomsnittliga räntesatsen - 0,052 %.
Pensionsmedelsförvaltning
Prognos: som budget
Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,5 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 8,8 mkr.
Investeringsbudget
Prognos: 94,8 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 73,0 mkr. Till detta
kommer från 2017 överförda investeringsmedel med 21,8 mkr.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2018/0156

Årsredovisning Region Dalarna
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna Region Dalarnas Årsredovisning för räkenskapsåret 2017.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2017 för Region Dalarna.
Kommunalförbundets medlemmar har enligt kommunallagen att i sina fullmäktige
behandla årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet eller inte för direktionen i
dess helhet.
Beslutsunderlag:
Region Dalarnas Årsredovisning 2017
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2018/0156

Årsredovisning 2017 för Södra Dalarnas Samordningsförbund
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktigebesluta godkänna Södra Dalarnas Samordningsförbunds årsredovisning för räkenskapsåret 2017.
Ärendebeskrivning:
Årsredovisning 2016 för Södra Dalarnas Samordningsförbunds.
Förbundets medlemmar har enligt kommunallagen att i sina fullmäktige behandla
årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet eller inte för styrelsen i dess helhet.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2048/0189

Gemensam nämnd för överförmyndare i samverkan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera förslaget för ytterligare utredning.
Sammanfattning av ärendet
Överförmyndare ställs inför svåra beslut och då det kan bli så att en del nya personer
blir överförmyndare inför 2019 så hade en gemensam överförmyndarnämnd underlättat i inlärningen av nya personer i överförmyndarverksamheten. Gemensam överförmyndarnämnd gör även att beslut i överförmyndarfrågor blir enhetliga i de samverkande kommunerna och vi får ett enat förhållningssätt i utvecklandet av verksamheten och i bestämmandet av prioriterade frågor och innebär en ökad inblick i den
dagliga verksamheten.
En gemensam överförmyndarnämnd är en vidareutveckling av nuvarande samarbete,
som fungerat väldigt väl, och ett naturligt steg för överförmyndarverksamheten.
Beslutsunderlag
För att möjliggöra en gemensam nämnd behöver kommunfullmäktige i samtliga samverkanskommuner anta ett reglemente för den gemensamma nämnden. Varje fullmäktige behöver också godkänna en arbetsordning som närmare preciserar nämndens uppgifter.
Reglementet och arbetsordningen ska antas och godkännas av kommunfullmäktige
under hösten 2018.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
År 2006 infördes bestämmelse i föräldrabalken som fastställde att kommuner kunde
samverka genom gemensamma överförmyndarnämnder.
Det är obligatoriskt för varje kommun att ha en överförmyndarnämnd (alternativt en
överförmyndare) och det blir allt vanligare att kommuner samarbetar genom gemensamma överförmyndarnämnder i Sverige.
En gemensam nämnd utgör ingen egen juridisk person utan tillhör organisationen i
den kommun som tillsatt nämnden (värdkommunen). Därför måste vissa frågor avseende nämnden ligga på värdkommunen. Det är enligt kommunallagen värdkommunen som utser ordförande samt vice ordförande i en gemensam nämnd. Det finns
dock inget som hindrar att värdkommunen utser ordförande och vice ordförande
från någon av de samverkande kommunerna.
forts

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ett alternativ kan vara att ordförandeskapet roteras mellan de samverkande kommunerna. Valet av ordförande får regleras i gemensam arbetsordning.
Vid bedömning av nämndens sammansättning och verksamhetsformer är det viktigt
att beakta att överförmyndarnämnden nästan uteslutande ägnar sig åt hårt lagreglerad
myndighetsutövning. Utrymmet för partipolitik är således mycket begränsad.
Två eller flera kommuner kan således besluta om att ingå i gemensam överförmyndarnämnd. Då Borlänge redan nu är värdkommun för det gemensamma överförmyndarkontoret så får Borlänge anses som det naturliga valet för värdkommun.
Varje kommun måste vara representerad av en ledamot samt ersättare. Det är respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna som utser vilken ledamot
som ska representera kommunen i den gemensamma överförmyndarnämnden. Då
det är en så pass lagstyrd verksamhet så bedömer vi att antal ledamöter inte behöver
spegla befolkningsmängd utan varje samverkande kommun väljer en ledamot och ersättare som representanter.
Riksrevisionen har i granskning från år 2017 uttalat att överförmyndarens uppgift
kräver stor och bred kompetens inom såväl förvaltningsrättsliga frågor som inom
olika sakfrågor, samtidigt som det inte finns några formella kompetenskrav på överförmyndaren. Riksrevisionen påtalar dock att överförmyndarverksamheterna ute i
landet har som helhet förbättrats. En av anledningarna till detta är att kommunerna
de senaste åren har börjat samarbeta i nämnder.
Även SKL har i en skrivelse till justitiedepartementet benämnd ”Begäran om översyn
av reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare” uttryckt problematiken
med en ensam överförmyndare. SKL har uttryckt att med en nämnd finns det bättre
förutsättningar för en bredare belysning och diskussion. Systemet med en överförmyndare är mer personberoende och utsatt.
Överväganden
Fördelarna överväger i mångt och mycket nackdelarna med gemensam överförmyndarnämnd. Vi får en större diskussion och belysning av ärendena.
Samverkan mellan flera kommuner brukar gemensamma organisationer kallas där
man har överförmyndare i respektive kommun som huvudmän. I valet mellan gemensam nämnd och samverkan mellan flera kommuner brukar fördelarna ur demokratisk synpunkt med en gemensam nämnd ställas mot fördelarna i effektivitet och
lägre kostnader med samverkan mellan flera kommuner.
Förespråkare för samverkan mellan flera kommuner framhäver enkelheten och effektiviteten i att nämndsmötet kan ersättas med e-post och telefon och att utskrift av
beslut är lätthanterat i jämförelse med att kalla till nämndsmöte, boka lokal och skriva
protokoll. I praktiken torde detta inte innebära några problem eftersom merparten av
besluten ändå är delegerade till handläggarna i verksamheten. Att ha en långtgående
delegation förespråkas även av dem som ser större fördelar med en samverkan mellan flera kommuner.
forts
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Då det är som ovan nämnt en långtgående delegation så bör inte effektiviteten variera nämnvärt mellan samverkan mellan flera kommuner och gemensam nämnd. Gemensam nämnd är dock fördelaktigt när överförmyndare och dennes ersättare är
frånvarande men ett beslut behöver fattas. Det är ytterligare fördelaktigt på mindre
orter där personer ofta har någon koppling till varandra och därmed kan ställa till
problem gällande objektiviteten. Det som dock är ännu viktigare än effektivitet och
kostnadsfrågor, är att få ett samordnat demokratiskt forum som är med genom alla
de beslut om inriktning och arbetssätt som ligger framför verksamheten och som
kommer bidra till att öka rättssäkerheten.
Ekonomiska konsekvenser
Huvudsyftet med en skapa en gemensam överförmyndarorganisation var 2011 inte
att spara pengar utan att skaffa en effektivare, mindre sårbar och mer rättssäker verksamhet.
Förslaget om gemensam nämnd innebär ingen förändring avseende ekonomi och
kostnadsfördelning för verksamheten i jämförelse med det befintliga samverkansavtalet. Respektive kommun fastställer och bekostar ersättningen/arvode till respektive
ledamot/ersättare. Ökade kostnader kan uppkomma om nämnden behöver sammanträffas vid fler tillfällen än de fyra gånger per år styrgruppen träffas idag, vilket kan
leda till en något ökad ersättning till ledamöter. Arvode och kostnadsersättning betalas ut av respektive kommun för deras ledamöter och ersättare.
__________
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Dnr KS2018/0190

Information Säterdalens utvecklingsplan 2018
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tacka för informationen och lägger den till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Information om utvecklingsplan 2018 för Säterdalen samt
_________
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Dnr KS2018/0159

Medfinansiering projekt AlmeDalarna
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Säters kommun, organisationsnummer
212000-2247, deltar i AlmeDalarna 2018 genom en medfinansiering om 20 000 SEK
exklusive moms samt finansiering via nedlagd arbetstid á 60 timmar.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Dalarnas medverkan i Almedalen ska stärka bilden av boende, näringsliv och utvecklingsmöjligheter i regioner och kommuner utanför storstadsområdena i allmänhet och
Dalarna själva i synnerhet. Hela Dalarna - regionen, kommunerna och samarbetspartners fortsätter och utvecklar vår gemensamma satsning AlmeDalarna genom aktiv
närvaro under Almedalsveckan 2018. Likt 2016 och 2017 års projekt och med erfarenheter från detta ser vi att vi, för att nå genomslag, fortsatt ska ta ett perspektiv
som gäller förutsättningar för boende och företagande i alla regioner i landet som ligger utanför storstadsområdena. Genom projektet ska Dalarna, av ett antal nyckelaktörer, uppfattas som en tydlig röst för regioner utanför storstadsområdena. Visit
Södra Dalarna AB har givits uppdraget som projektägare för Dalarnas satsning under
Almedalsveckan 2018, av Region Dalarna.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-05-15

Au § 105

Sammanträdesdatum

Blad
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Dnr KS2018/0057

Redovisning av möjligheter till sanering grunder Åsen
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen
utan eget förslag.
Ärendebeskrivning
Redovisning av möjligheten till sanering/återvinning/återanvändning av de delar av
Åsen som är märkta i gällande bostadsplan med S1, Åkaren 6.
Redovisningen omfattar förslag till omhändertagande och kostnader.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-05-15

Au § 106

Sammanträdesdatum

Blad
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Dnr KS2018/0188

Markanvisningsavtal Präst Källa
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommundirektören teckna markanvisningsavtal för Säters kommun med Hultqvist fastigheter avseende exploatering av Präst Källa.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Hultqvist fastigheter har i samråd med kommunens tjänstemän presenterat ett gestaltningsförslag för att påbörja byggnation av området Präst Källa. För det fortsatta
arbetet ska markanvisningsavtal tecknas som efter att området detaljplanelagts, resultera i ett avtal om marköverlåtelse mellan kommunen och exploatören, för att därefter kunna bebyggas i enlighet med framtagna handlingar och kommande erhållna
bygglov
Konsekvensbeskrivning (endas om nödvändigt)
Exploateringen sker i enlighet med kommunens planering av nödvändig fortsatt utbyggnad av bostäder i Säter.
___________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-05-15

Au § 107

Sammanträdesdatum

Blad
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Dnr KS2018/0171

Förstudieavtal Aktören
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna förslag
till förstudieavtal för berört område.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna förslag till förstudieavtal för berört område.
I samband med arbetet med Bostadsplan så identifierades S23 som ett potentiellt
område för attraktiva bostäder. Intressent har varit i kontakt med kommunen och
önskat teckna förstudieavtal för detta område.
Beslutsunderlag:
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden, 2018-04-18, § 42 , förstudieavtal
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-05-15

Au § 108

Sammanträdesdatum

Blad
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Dnr KS2018/0144

Remiss – Trafikverkets åtgärdsprogram enligt förordning om omgivningsbuller
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta anta yttrandet
som sitt eget.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.
Bakgrund och ärendebeskrivning
I enlighet med Förordning (2004:675) om omgivningsbuller tar Trafikverket fram ett
åtgärdsprogram för omgivningsbuller var femte år och detta program gäller för perioden 2019-2023. Trafikverket har valt att ta fram ett åtgärdsprogram som även omfattar statliga vägar och järnvägar utanför de sträckor och kommuner som omfattas
av förordningen. Åtgärdsprogrammet behandlar även vibrationsstörningar.
Åtgärdsprogrammet har remitterats till myndigheter och organisationer som berörs
och sista datum för yttranden är den 5 juni 2018.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-05-15

Au § 109

Sammanträdesdatum

Blad

18

Dnr KS2018/0010

Bostadsplan 2018-2022 för Säters kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Uppdra till förvaltningen att till Kommunstyrelsen uppdatera Bostadsplan
2018-2022 enligt redovisat remissutlåtande enligt bilaga 1
2. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutspunkter tillhörande Bostadsplan enligt bilaga 2
Bakgrund och ärendebeskrivning
Bostadsplan för Säters kommun ska fungera som riktlinjer för bostadsförsörjningen i
enlighet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Bostadsplan innehåller även vision och strategier för bostadsförsörjningen som stödjer kommunens
övergripande vision 12 000 invånare år 2030. Planen är ett brett planerings- och kunskapsunderlag som beskriver det aktuella läget och prognostiserad utveckling när det
gäller befolkning och bostadsbestånd.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Bilaga 1 Au § 109/18

Datum
2018-05-10

Diarienummer

Bilaga 1 Remissutlåtande
Remissvar från
Centerpartiet
Centerpartiet vill se en bostadsplan med ett längre
perspektiv i syfte att möjliggöra en mer
ändamålsenligt planering och större volymer när vi
bygger bostäder eller tar fram tomter för
småhus. Bristande planering historiskt gör att
kommunen inte har stått beredd inför den nu
rådande högkonjunkturen. För att ändå försöka
möta efterfrågan, har kommunen tvingats
inrikta sig på att inventera beståndet av befintlig
byggbar mark med dess brister och
begränsningar. Arbetet har varit positivt och gett
bra resultat. Vi vet nu var den byggbara
marken finns och kan rikta insatserna mot den och
andra attraktiva områden som behöver
planläggas. Problemet är att volymen i vart och ett
av de föreslagna projekten blir liten i
förhållande till efterfrågan och behov kopplat mot
målet om 12 000 invånare. För att få en
bättre framförhållning behöver vi lyfta blicken från
det som är genomförbart på kortare sikt
och även se projekt med lite längre ledtider.
Avsnitt 5 Strategier och åtgärder för att nå
visionen
Avsnittet bör kompletteras med en strategi för
avvägning mellan intresset av att nå visionen
och andra intressen. Hur görs avvägningen när
intresset av att bygga bostäder kommer i
konflikt med näringsliv, miljö, hälsa och säkerhet
m.m.
Säter
Fler områden norr om staden bör pekas ut. Högt
belägna bostäder med fin utsikt, ger
möjligheter till attraktiva boendemiljöer och många
bostäder i första hand villor.
Säters stad är på flera sidor omgivet av skogsmark.
Dessa områden kan vara byggbara på
längre sikt kanske utanför planperioden 2018-2022,
men det bör inte hindra oss från att titta
Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

Kommentar
Planen syftar till att tillsammans med Översiktsplan
& fördjupad översiktsplan ge en långsiktig
planering.

Kompletterande strategi föreslås läggas till

Hanteras av arbetet med fördjupad översiktsplan
för Säters tätort. Dock finns möjligheten att peka ut
ytterliggare områden.

Telefon
0225-55 000 (vxl)
Fax
0225-516 65

E-postadress
sbn@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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även på sådan mark. Förslaget till bostadsplan
innehåller redan idag mark som inte är
tillgänglig idag inte minst på grund av
markägarfrågan. Kommunen äger idag skog i
anslutning till staden som är intressant i ett
bostadsperspektiv och där unika naturnära
boendemiljöer kan skapas. I första hand rör det sig
om en vidareutveckling av Åsenområdet
samt delar av Dalsbyberget både norr och söder om
Smedjebacksvägen ovanför
Skönviksområdet.
Gustafs
Konflikten mellan bostadsbyggande och jordbruket
måste lösas utan att det för vår kommun
så viktiga jordbruksnäringen skadas.
Den centrumbildning som växt fram kring
kommunikationsknutpunkten i Storhaga, med affär
och bostäder måste inte växa med väsentligt fler
bostäder.
Centerpartiets uppfattning är att den huvudsakliga
expansionen ska ske i och omkring Mora
by. Endast kompletteringar i direkt anslutning till
befintlig bebyggelse kan komma i fråga i
Storhaga, där redan detaljplan finns. Ett bra
alternativ är också Källberget.’
Kompletteringar kan göras i Enbacka och Solvarbo.
Område G1 på Slättgärdet ska inte bebyggas. Om
fotbollsplanerna bebyggs skapas nya
konfliktzoner mot den omgivande åkermarken.
Risken för att de boende störs av maskiner,
gödsel m.m. är stor och det kan leda till problem för
såväl boende som markägare. Den mark
kommunen äger kan användas för att byta mot
mark av lämpligare läge och beskaffenhet.
En stor del av den mark som i övrigt pekas ut inom
G 1 är idag privatägd. Markägarfrågor
måste lösas innan den eventuellt kan bli tillgänglig.
Stora Skedvi
De utpekade områdena i och omkring Kyrkbyn är i
huvudsak bra. Undantaget är den privata
mark som pekats ut i remissomgången mellan
skolan och kyrkbyn längs med gång och
cykelvägen till Kyrkberget. Att bygga igen det
mellanrum som finns mellan Kyrkbyn och
Kyrkberget innebär en radikal förändring av
landskapsbilden. Området utgörs av brukad
åkermark. Enligt miljöbalken får åkermark endast
tas i anspråk för bebyggelse, om det inte
går att genomföra åtgärden på annan mark.
Eftersom det knappast kan sägas vara fallet i Stora
Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

Synpunkten noteras

Förslagna områden föreslås justeras

Telefon
0225-55 000 (vxl)
Fax
0225-516 65

E-postadress
sbn@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Skedvi strider idén mot miljöbalken.
Det finns samtidigt ett flertal redan planlagda
områden i både Kyrkbyn och på Kyrkberget.
Kommunen bör inrikta sig på att bygga ut dessa
områden och att få tomter sålda och
bebyggda. Ombyggnad av sockenstugan bör
prioriteras.
Ytterligare områden har pekats ut i förslaget bl.a. i
anslutning till skjutbanan vid Kyrkberget.
Centerpartiet menar att ett bebyggande av de redan
planlagda områdena i Stora Skedvi skulle
innebära en framgång och en relativt sett stor
befolkningstillväxt.
Centerpartiet föreslår att den utpekade ytan mellan
kyrkbyn och kyrkberget längs med gångoch
cykelvägen tas bort ur bostadsplanen.
Silvberg
Centerpartiet ser positivt på att enstaka
nybyggnationer möjliggörs utan planläggning i
Sandvik och Norbo.
Riktlinjer för byggteknik och miljö
Under detta avsnitt anser Centerpartiet att följande
kan tilläggas.
Trä ska vara förstahandsvalet vid nyproduktion av
flerbostadshus om det är tekniskt möjligt
och ekonomiskt försvarbart. Det bör läggas in som
villkor vid upphandling av byggnader. En
tydlig koppling till kommunens träbyggnadsstrategi
ska finnas.
Beslutssatser
Under beslutssatserna vill vi under delområde
Gustafs ha följande ändring :
i: Bostäder på G1. I första hand med inriktning på
förtätning. Utredning påbörjas
omgående avseende genomförande, huvudman och
markägarfrågor.

Kulturnämnden
Kulturnämnden vill betona betydelsen av följande;
Grönytor som rekreation och mötesplats.
Bevara/utveckla kulturmiljön.
Offentlig konst för mötesplatser i den bebyggda
miljön.
Vid planering av nya bostäder bör det finnas en
kombination av bostadsrätter och
hyresrätter. Västerviks kommun är ett bra exempel
där man har byggt nya bostäder
samt rustat gamla befintliga byggnader inom ett
fängelseområde där det finns en
blandning av bostadsrätter och hyresrätter.
Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

Synpunkten noteras

Synpunkten föreslås arbetas in i förslaget

Synpunkten noteras

Synpunkterna noteras. Pågående arbete med
fördjupad översiktsplan kommer att beskriva
markanvändning såsom t.ex. grön infrastruktur
m.m.

Telefon
0225-55 000 (vxl)
Fax
0225-516 65

E-postadress
sbn@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Västervik kan användas som inspiration till
Skönviksområdet.
Falu kommun
Förslaget till bostadsplan innehåller vision, riktlinjer
och strategier som förväntas bidra till en god
utveckling av bostadsmarknaden i Säters kommun
och regionen. Falu kommun ser fram emot ett
fortsatt gott samarbete om bostadsfrågor i regionen.
Barn och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på
förslaget till bostadsplan 2018 – 2022.
Det bör dock påpekas att byggande av bostäder kan
förändra förutsättningarna för
barn- och utbildningsnämndens planering för
dimensionering av lokaler för förskolor
och skolor. Detta om antalet barn förändras inom
ett område.
Borlänge kommun
Borlänge kommun och Säters kommun ingår i en
gemensam bostadsmarknad.
Ett stort antal personer som arbetar eller studerar i
Borlänge kommun bor i
Säter och pendlar in. Samtliga kommuner i regionen
gynnas om bostadsförsörjningen
är god över hela länet. Av denna anledning ser vi
positivt på att
Säters kommun har utarbetat ett bostadsprogram,
och att ambitionerna i bostadsförsörjningen
är höga. I övrigt har Borlänge kommun inga
synpunkter på
innehållet Bostadsplan för Säters kommun 20182022.
Vänsterpartiet
Nybyggnationer skall i första hand byggas i trä på
olika sätt beroende på
behov. Undantag skall prövas och motiveras
särskilt. Renovering skall
om möjligt byggas i trä.

Synpunkterna noteras.

Synpunkterna noteras. Arbete pågår med ny
programhandling som syftar till att öka antalet
förskoleplatser.

Synpunkterna noteras.

Synpunkten noteras. Texten i planen ses över.

4. Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Säters
kommun
- Det bör vid all nybyggnation eller vid
takrenoveringar installeras
Solpaneler

Synpunkten noteras

6. Kommunala möjligheter att påverka
bostadsförsörjningen
- Säters kommun ska å det bestämdaste inte sälja ut
allmännyttan

Synpunkten noteras

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)
Fax
0225-516 65

E-postadress
sbn@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Bostadsplan 1-5 år
- Objekt S 17 Sjönära väster om Åsen även kallad
Pulkabacken
Detta objekt ska inte bebyggas utan bevaras
eftersom området är ett
tätortsnära skogsområde viktigt för friluftslivet för
närboende såväl som
för skolan.

Synpunkten noteras.

Kommunen behöver gynna planläggning och om
intressenter så önskar
byggs bostadsrätter. Kommunen behöver dock
prioritera hyresrätter som
möter alla de målgrupper som nämnts.

En högre prioritering samt resurstillsättning
avseende detaljplaner pågår.

Bostadsförmedling skulle underlätta för den
blivande Säterbon att söka
bostad. Det är en djungel för den som närmar sig
alla hyresvärdar med
sina olika kösystem.

Synpunkten noteras samt hänskjuts till ägardialogen
mellan Säters kommun & Säterbostäder

Bostadsförsörjning för alla och rotation på
marknaden kräver att
planen möter behoven hos medelålders och äldre,
även om några av
dem är köpstarka, pga att bostadstillgången är så låg
nu och Säters kommun behöver satsa på bostäder åt
alla, snarast!
Planering för bostadsplan bör samplaneras med
Säterbostäders kompetens.

Synpunkten noteras

Samverkansarbete pågår i samrådsgrupp samt i
ägardialog.

Kommunen bör planlägga och förbereda för möjligt
bostadsbyggande så
Strategiskt markinköp kommer att bli väsentligt för
mycket som möjligt. Önskvärt att om möjligt köpa
kommunens långsiktiga planering och
in eller byta till sig
genomförande.
lämplig mark. Oavsett vem som bygger så är detta
sätt att förenkla och förkorta byggprocessen.
Säters kommun behöver fler hyresrätter. Alla
medborgare kan hyra en
lägenhet.
Åsens bostadsområde har tillräckligt med
hyresrätter. Det är Säters
största hyreshusområde.
Planera gärna för bilfritt centrum men det bör
finnas tydligt anvisade
parkeringsplatser.
Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

Området är detaljplanelagt för bostäder

Arbete med parkeringsutredning pågår och kommer
arbetas in i fördjupad översiktsplan för Säters tätort.
Telefon
0225-55 000 (vxl)
Fax
0225-516 65

E-postadress
sbn@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Planlägg så mycket som möjligt i Säters tätort. Nya
Säterbor bor gärna centralt med närhet till service.

Förtätning ingår i föreslagen plan.

Tänk på att icke kapitalstarka grupper också kan
vilja bo på landet.
Planlägg även för lägenheter i Stora Skedvi.

Arbete pågår för att öka antalet bostäder i samtliga
tätorter.

Kommunen bör vara restriktiv med att ta ut vinst ur
bostadsbolaget
eftersom kommunen gynnas av låga hyror och
renoverade bostäder. Det bör vara vad
allmännyttans överskott bör gå till.
För övriga punkter se separat remissyttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden
• Samhällsbyggnadsnämnden önskar lägga till
område norr om Skönvikstrand i
Bostadsplanen som möjlig för framtida
expansion av tätorten
• Samhällsbyggnadsnämnden önskar lägga
till område söder om Fritidsvägen som
möjlig för framtida expansion av tätorten
• Samhällsbyggnadsnämnden önskar SK5 i
Stora Skedvi ska tas bort från bostadsplan.
Fotbollsplanerna i Storhaga/Enbacka (Slättgärdet)
ska ej bebyggas i första
hand.
För övriga punkter se separat remissyttrande.
Miljö & Byggnämnden

Miljö- och byggnämnden beslutar lämna
synpunkter enligt nedan med förtydligande
att framtagande av Bostadsplan är ett lagkrav
samt påtala vikten av att uppdatera de
fördjupade översiksplanerna (FÖP).

Synpunkter
• Med utgångspunkt i visionen om 12
000 invånare vilka känner framtidstro
och har livskvalitet behövs det
säkerligen fler bostäder. Samtidigt
måste vi också bevara/utveckla andra
värden för att skapa de ”trygga och
säkra boendemiljöer med fysisk
tillgänglighet och möjlighet till
utevistelse och lek i attraktiva miljöer”
vi strävar efter enligt riktlinjerna (punkt
Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

Synpunkten noteras

Område bör läggas till för utredning

Område bör läggas till
Område bör tas bort
Synpunkten noteras

Synpunkten noteras

Synpunkten noteras

Telefon
0225-55 000 (vxl)
Fax
0225-516 65

E-postadress
sbn@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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•

•

•

•

•
•

4). På något översiktligt sätt borde
planen därför kommentera vad vi vet
om upplevd trygghet/ livskvalitet och
vad som påverkar detta. Bullerstörning,
tillgång till rekreationsområden, GCvägar, kollektivtrafik etc. är områden
som behöver finnas med för att vi inte
ska riskera att missa målet.
Det är oklart om det är en plan för hur
tillgången till bostäder ska säkras inom
den geografiska kommunen, eller för
organisationen kommunens
bostadsbyggande. Utifrån detta kan
vissa formuleringar behöva ses över.
På motsvarande sätt är det ibland lite
oklart om plantexten avser gäller
”bostäder” som helhet eller vid
nyproduktion. Vi kan därför behöva
fundera på om övergångstid för
ombyggnation behövs.
Vi har idag ett antal industriområden
vilka egentligen skulle behöva flyttas
eftersom de ligger på olämplig mark i
relation till grundvattenskydd m.m. Man
kan då fråga sig om dessa områden
istället kan vara aktuella för
bostadsbebyggelse?
I kartorna finns olika färger och
symboler. Det skulle underlätta för
läsaren om dessa förklarades. På
motsvarande sätt skulle en tabell med
kartobjekten i nummerordningen
underlätta möjligheten till överblick.
En viss språklig översyn av planen
rekommenderas…
De enskilda
kartobjekten/planområdena väcker i sig
egna funderingar. Exempelvis måste
skolornas/förskolornas användning av
exkursions- och utflyktsområden finnas
med som underlag vid planeringen.
Vidare diskussioner om detta får dock
hänskjutas till den egentliga
planprocessen.

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

Text ses över

Text ses över

Synpunkten hanteras inom arbetet med fördjupad
översiktsplan

Planen ses över inom detta område

Synpunkten noteras

Synpunkten noteras

Telefon
0225-55 000 (vxl)
Fax
0225-516 65

E-postadress
sbn@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Hälsosam miljö
• Flera tilltänkta områden är bullerutsatta
:
• Trafik buller ev G6, S13, S8, S14, S2A
och B. Bullerutredningar kan vara
lämpliga att göra för dessa områden.
• Buller från sågen ev S17 och S22
• Ev Förorenad mark pga tidigare
avfallsverksamhet förbränning och
deponi S25 och S19.
Markundersökningar av dessa
områdena behöver göras.
• SI1 i närheten till detta område finns en
nedlagd avfallsdeponi som ev behöver
bättre sluttäckning. I närheten har det
tidigare funnits sågverksamhet som
har medfört att det finns förorenade
områden. Detta området behöver
undersökas för att utreda vilken risk det
finns för människors hälsa och miljön.
Dessa områden nyttjas idag som
strövområde.
• I planen skrivs ”bostaden ska vara en
hälsosam miljö att vistas i och omkring”
detta innebär att ovan nämnda områden
kanske inte kan tillgodose detta.
• S17 är ett tätortsnära område som bör
bevaras.
• En del tomter (Gustafs: G3 och G7A,
Skedvi: SK1A) verkar ligga under
vattennivån som motsvarar beräknat
högsta flöde.

Vid behov kommer bullerutredningar att utföras.

Synpunkten noteras

Synpunkten noteras

Synpunkten noteras

Synpunkten noteras
Synpunkten noteras

Riktlinjer för ett varierat bostadsutbud
• Det kanske borde tillskapas bostäder
Synpunkten noteras
för äldre och personer med
funktionsnedsättning i närhet till
servicehus eller någon annan mötesplats
för dem.
Riktlinjer för byggteknik och miljö
• Nyproducerade flerbostadshus bör
Synpunkten noteras
förses med solpaneler kanske till och
med vara off grid.
• Livscykelanalyser ska göras för varje
sådant objekt. Därefter kan
Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)
Fax
0225-516 65

E-postadress
sbn@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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•

•

bedömningen om det är ekonomiskt
försvarbart göras. Miljötänket ska inte
alltid vara understället kravet på om det
är ekonomiskt försvarbart.
G7A Enbacka 4:7 vid älven. Detta
område kan vara svårt/olämpligt att
bebygga de det utpekat jorbruksblock i
översiktsplanen samt att det delvis
ligger inom strandskyddat område.
G8 Expansionsyta för Enbackagården.
Området utanför den befintliga
detaljplanen är markerad som
jordbruksblock i översiktsplanen och
därför olämplig/ svår att planlägga och
bebygga.

Felskrivning
• S3 Punkthusen Skönvik. Detaljplan saknas

Synpunkten noteras

Synpunkten noteras

Synpunkten noteras

Översyn av text

_______________________
Andréas Mossberg
Samhällsbyggnadschef

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)
Fax
0225-516 65

E-postadress
sbn@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Datum

Diarienummer

Bilaga 2 Förslag beslutspunkter bostadsplan
Bostadsplan delområde Säter
• Uppdra till Säterbostäder att initiera byggstart på Liljan S2 A & B senast 2018 avseende 60-80
lägenheter
• Uppdra till Säterbostäder att skyndsamt utreda framtida användning av Fågelsången (går det att
spetsa till att de skall möjliggöra seniorbostäder/trygghetsbostäder i antingen egen regi eller av extern
aktör)
• Uppdra till Säterbostäder att initiera byggstart på Åsen S1 alternativt Siggebo S5 senast 2018
avseende minst 24 lägenheter.
• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att skyndsamt färdigställa pågående utredning avseende
framtida användning av Prästgärdet.
• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att 2018 påbörja planarbete på S17 & S18 för att
möjliggöra fler bostäder i sjönära lägen
Bostadsplan delområde Gustafs
• Uppdra till Säterbostäder att initiera byggstart 2018 på G1, kvarvarande mark i Storhaga med
lägenheter.
• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att initiera planläggning på Folieraren G4 2018 för att
möjliggöra byggnation av infrastruktur/tomter 2019
• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att initiera planläggning G3 Båthamnen i enlighet med de
utredningar som tagits fram för området och för att möjliggöra fler bostäder i sjönära läge.
• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att färdigställa utredning avseende:
i. Bostäder på Slättgärdet G1. I första hand med inriktning på förtätning Utredning
påbörjas omgående avseende genomförande och huvudman.
ii. Bostäder kring vattentornet G5. Utredning påbörjas omgående avseende
genomförande och huvudman.
iii. Bostäder på Källberget G6. Utredning påbörjas omgående avseende genomförande,
huvudman och som ett underlag till kommande planarbete
•

Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att fördjupning centrum, med externa fastighetsägare,
näringsliv, kommunala intressen i syfte att förtäta med bostäder, trafikflöden, p-platser och
verksamheter färdigställs i samband med antagande av fördjupad översiktsplan.

Bostadsplan delområde Stora Skedvi
• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att initiera utredning avseende:
i.
Bostäder vid skolan SK1 Utredning påbörjas omgående avseende genomförande
och huvudman.
Bostadsplan delområde Silvberg
• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att via mäklare marknadsföra kvarvarande tomter i
Ulvshyttan/Silvberg
• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att initiera utredning avseende:
i.
Utveckling av LIS-område 7 och 9 enligt antagen Översiktsplan för Säters
kommun
Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)
Fax
0225-516 65

E-postadress
sbn@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Bostadsplan delområden för externa intressenter
• Uppdra till Kommunchef att undersöka förutsättningar och intresse avseende etableringar på
identifierade fastigheter
ii.
Bostäder på planlagd mark Skönvik S3, S4 & S7.
iii.
Bostäder på Alga/Kulan S8.
iv.
Bostäder sjöläge vid Ljustern söder om Smedjebacksvägen S13
v.
Förtätning av centrum på identifierade tomter S9, S10, S11 med flera
vi.
Enbacka vid älven G3
Prioritering av detaljplaner
• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att omprioritering av detaljplaner sker i enlighet med
detta beslut.
_______________________
Andréas Mossberg
Samhällsbyggnadschef

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)
Fax
0225-516 65

E-postadress
sbn@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Dnr KS2017/0173

Svar motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och
Myrans förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av
Smedjebacksvägen
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för komplettering enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 201710-17, § 214, att genomföra en bullermätning i utemiljön på Borgens och Myrans förskolor.
Ärendebeskrivning
En motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola
samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen lämnades in till
kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-21 av Sverigedemokraterna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-17 remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för genomförande av en bullermätning i utemiljön på Borgens och
Myrans förskolor samt yttra sig över förslaget att säkra vägen för skolbarnen vid
korsning Smedjebacksvägen.
Motionärens förslag
Att undersöka möjligheten till sänkt hastighet till 30km/Tim upp till korsningen av
Smedjebacksvägen/Rådmansgatan/Bergslagsgatan efter övergångsstället. Att undersöka möjligheten till att göra ett farthinder på övergångstället i samma korsning.
Beslutsunderlag:
Motion från sverigedemokraterna om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-18 .
___________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0284

Svar på medborgarförslag om en lekpark i Österby
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om en lekpark i Österby lämnades in till kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-09-21 av Klara Berryman, Gustafs. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-17 remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Medborgarens förslag
”Anordna en lekplats i Österby. I första hand som en lekplats anordnad av Säters
kommun. Men om byalagets resurser behövs så ställer vi gärna upp.”
Beslutsunderlag:
Medborgarförslag om en lekpark i Österby.
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-18.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0374

Svar på motion om att införa fysisk rörelse i skolan varje dag
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Ärendebeskrivning
En motion om att införa fysisk rörelse varje dag i skolan lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-30 av Vänsterpartiet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-19 remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden
för yttrande.
Motionärens förslag
Att rörelse i form av ett till två pass införs varje dag i grundskolan.
Beslutsunderlag:
Motion från vänsterpartiet om att införa fysisk rörelse i skolan varje dag.
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2018-04-18 som föreslår avslag till motionen. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att lyfta läroplanens text om den
dagliga rörelsen med rektorerna och därigenom sprida goda exempel samt initiera
diskussioner på skolenheterna för att inspirera till mer rörelse och god kosthållning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy Andersson (M) yrkar att motionen bifalles.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0076

Svar på medborgarförslag om att införa idrott i skolan varje dag
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning:
Ett medborgarförslag om att införa idrott i skolan varje dag lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-06 av Sara Hagberg, Säter
Förslaget remitterades till barn- och utbildningsnämnden som i yttrande 2017-09-13
föreslog avslag till medborgarförslaget. Nämnden påtalar betydelsen av daglig rörelse
för eleverna och uppmuntrar skolorna att verka för dagliga inslag av rörelse och motion. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-13 återremittera medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden ska beskriva hur man uppnår
till förslagsställarens syfte, ge en utförlig beskrivning av vad verksamheten gör idag av
fysisk aktivitet och rörelser samt kostnader att genomföra medborgarförslaget.
Medborgarens förslag:
Säters kommun ska bli en av de första kommunerna att införa idrott i skolan varje
dag.
Beslutsunderlag:
Medborgarförslag inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-06.
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2018-04-18 som föreslår avslag till
medborgarförslaget. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att lyfta läroplanens
text om den dagliga
rörelsen med rektorerna och därigenom sprida goda exempel samt initiera diskussioner
på skolenheterna för att inspirera till mer rörelse och god kosthållning.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2018/0177

Fördelning av inkluderande föreningsbidrag
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att fördela medel
enligt följande:
Förening
Rädda Barnen
Röda Korset
Säters IF Fotboll
Säters IF Volleyboll
Summa

Aktivitet
Prova-på aktiviteter för föreningsovana
ungdomar och föräldrar
Cykelkurs och verkstad + utlåning/uthyrning
Nyanlända ungdomar
Nyanlända ungdomar

Summa SEK
33 100
55 000
20 000
32 000
140 100

Kommunstyrelsen beslutar att överskjutande medel ska öronmärkas för ännu en utlysning; med särskilt fokus på inkludering av funktionsnedsatta.
Ärendebeskrivning
Säters kommun har avsatt 200 000 kronor för ett tidsbegränsat särskilt föreningsbidrag för utvecklingen av ett mer inkluderande samhälle.
Det särskilda bidraget är ett komplement till det ordinarie föreningsbidraget. Kommunstyrelsen fattar beslut om fördelningen 22 maj, 2018 och utbetalningarna sker i
samband med beslut.
Pengarna redovisas enligt gängse normer efter avslutad projektperiod. Föreningar
som inte kan redovisa att medlen använts enligt ansökan, eller motivera avvikelsen,
riskerar att bli återbetalningsskyldiga.
Bakgrund
Enligt kommunstyrelsens beslut Dnr KS2017/0345, 20180123:
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.
Datum för återrapportering
Juni, 2019
__________
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2018/0161

Utvärdering av avtal med Säterbostäder
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett nytt avtal med Säterbostäder där identifierade
förbättringsområden beaktas.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Säters kommun har ett avtal med Säterbostäder avseende fastighetsskötsel, enklare
fastighetsunderhåll mm. Avtalet har hittills löpt med ett år i taget och en utvärdering
av avtalet är beslutad av kommunstyrelsen för att ge underlag för framtiden.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-04-18 föreslå kommunstyrelsen att ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt avtal med Säterbostäder där identifierade
förbättringsområden beaktas samt att uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten att upphandla hela eller
delar av avtalet externt.
Beslutsunderlag:
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden, 2018-04-18, § 45, avtal med Säterbostäder,
utvärdering 2017
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy Andersson (M) yrkar att beslutspunkt 2 blir beslutspunkt 1.
Mats Nilsson (S) yrkar att beslutspunkt 2 utgår med uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden undersöka möjligheten att upphandla hela eller delar av avtalet externt.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att beslutspunkt 2 utgår.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0405

Svar på motion om motprestation vid försörjningsstöd
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen är besvarad.
Ärendebeskrivning
En motion om motprestation vid försörjningsstöd lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-30 av Moderaterna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-16 att remittera motionen till socialnämnden. Yttrandet skall utifrån
lagen beskriva vilka motprestationer som är möjliga vid försörjningsstöd och beskriva
vilka motprestationer som krävs.
Motionärens förslag
Säters kommun utreder förutsättningarna för kommunen att utkräva motprestation
för försörjningsstöd inom kommunen.
Beslutsunderlag:
Motion från moderaterna om motprestation vid försörjningsstödYttrande från socialnämnden 2018-04-12 som föreslår att motionen är besvarad.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy Andersson (M) yrkar att motionen bifalles.
Förslag att motionen är besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att motionen är besvarad.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-05-15

Au § 117

Sammanträdesdatum

Blad

26

Dnr KS2017/0406

Svar på motion om valfrihet för äldre
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga motionen.
Ärendebeskrivning
En motion om valfrihet för äldre lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde
2017-11-30 av Moderaterna. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-19
remittera motionen till socialnämnden för yttrande.
Motionärens förslag
Säters kommun utreder möjligheterna att inför LOV i vår kommun.
Beslutsunderlag:
Motion från moderaterna om valfrihet för äldre.
Yttrande från socialnämnden 2018-04-12 som föreslår avslag till motionen eftersom
socialnämnden i sin budget saknar medel att utresa frågan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Tommy Andersson (M) yrkar att motionen bifalles.
Hans Johansson (C ) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att ärendet bordläggs till sammanträdet i juni.
___________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0295

Svar på motion om alkoholfria arenor
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad då de lokaler
som tillhör Säters kommun är i princip alltid alkoholfria, undantag finns för Folkets
Hus där vissa arrangemang har en ansvarsfull alkoholservering. Med tanke på att
kommunen erbjuder drogfria möteslokaler anses motionen tillgodosedd.
Bakgrund
Den inkomna motionen från Vänsterpartiet föreslår att alla lokaler som kommunen
äger ska vara alkoholfria miljöer. Lokalerna ska göras tillgängliga för alla kommuninnevånare och vara normen i samhället. Barn och ungdomar ska ha rätt till alkoholfria
miljöer och att det finns människor som inte klarar av att gå till miljöer där det finns
alkohol.
Motionärens förslag är att kommunens lokaler ska vara alkoholfria och att kommunen ska yrka på att tillstånd ej ges att servera alkohol i lokaler som kommunen äger
eller disponerar.
Ärendebeskrivning
I allmänna regler för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar ska dessa vara fria
från alkohol.
I policy för servering av alkoholhaltiga drycker vid speciella tillfällen kan Säters kommun vid representation i form av måltid kunna bjuda på alkoholdrycker. Representationen skall vid alla tillfällen vara återhållsam, men överensstämma med normal gästfrihet. Dessa tillfällen kan vara affärs- och studiebesök, utmärkelsemiddagar eller
vänortsbesök i Säter. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas och mängden dryck
skall präglas av måttlighet. Policyn omfattar ledamöter i styrelser, kommunfullmäktige, bolagens styrelser, kommunens och bolagens anställda.
Folkets Hus har en alkoholpolicy som följer alkohollagens alla grunder och bestämmelser och målsättningen är en ansvarsfull alkoholservering. Folkets Hus anser det
som en service för besökare till vissa arrangemang för besökare och kunder.
Att begränsa alkoholens negativa effekter i samhället, har länge varit viktig folkhälsofråga och naturlig del av välfärdspolitiken. I Folkhälsoplanen ges övergripande mål:
Invånarna ska minska sin användning av tobak och alkohol och samhället ska vara
fritt från narkotika och dopning.
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Au § 118 forts
Beslutsunderlag
Inkommen motion till Ks 2017-09-21 från Vänsterpartiet Säter
Samhällsbyggnadsförvaltningens fördelningsprinciper och prioriteringsordning gällande tilldelning av tider i Skönvikshallen och kommunens gymnastiklokaler. Daterad
2016-06-03 KF
Policy för servering av alkoholhaltiga drycker vid speciella tillfällen. Daterad 201606-13 KF
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Dnr KS2017/0287

Riktlinjer för långsiktigt bevarande av digital information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa förslag till riktlinjer för långsiktigt bevarande av digital information.
Ärendebeskrivning
Säters kommun har mellan april år 2017 fram till april 2018, deltagit i ett projekt tillsammans med övriga kommuner i Dalarna, som syftade till att utreda och skapa förutsättningar till ett långsiktigt digitalt bevarande (e-arkiv). I det projektet togs det
fram en gemensam mall för riktlinjer för långsiktigt bevarande av digital information,
som ligger till underlag till detta förslag.
Enligt både arkivlagen (SFS 1990:782), arkivförordningen (SFS 1991:446) och Säters
kommuns arkivreglemente ska myndigheternas arkiv bevaras, hållas ordnade och vårdas. Dessa riktlinjer skapar förutsättningar för bevarande, tillgängliggörande och återanvändande av digital information. Det ska även möjliggöra sammanhängande digitala flöden som följer informationens väg från uppkomst till bevarande.
Riktlinjerna har kommunicerats med kommunens ledningsgrupp, nätverket för
systemförvaltare samt i nätverket för registratorer/arkivredogörare. Inga ytterligare
synpunkter har framförts.
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Dnr KS2018/0155

Nytt medborgarförslag om gräsklippning som tjänst
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till kommundirektören bereda
medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning:
Ett medborgarförslag om gräsklippning som tjänst lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-26 av Siv Vornanen.
Medborgarens förslag
”Då Säters kommun har tjänster som snöskottning på vintern, skulle jag vilja att gräsklippning på sommaren skulle vara väldigt bra. Alltså gräsklippning vill jag att kommunen ska ha som förslag.”
Kommunfullmäktige beslutade remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.
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Dnr KS2018/0184

Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Godkänner att verksamheten i kommunalförbundet Region Dalarna upphör
per 2018-12-31 och att kommunalförbundet Region Dalarna avvecklas genom likvidation.
2. Godkänner att kommunalförbundet Region Dalarnas egna kapital, tillgångar,
skulder och åtaganden per 31/12 2018 ska återföras till Region Dalarnas
medlemmar i enlighet med huvudprincipen i förbundsordningen, varvid respektive kommuns andel utskiftas enligt fördelningen av 2018 års medlemsavgifter.
Ärendebeskrivning
Region Dalarnas direktion önskar senast den 30 juni 2018 svar på följande frågor:
• Godkänner kommunen/landstinget att verksamheten i kommunalförbundet
Region Dalarna upphör per 2018-12-31 och att kommunalförbundet Region
Dalarna avvecklas genom likvidation?
• Godkänner kommunen/landstinget att kommunalförbundet Region Dalarnas
egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per 31/12 2018 ska återföras
till Region Dalarnas medlemmar i enlighet med huvudprincipen i förbundsordningen, varvid respektive kommuns andel utskiftas enligt fördelningen av
2018 års medlemsavgifter?
Regeringskansliet har i departementsskrivelse 2017/04491SFÖ (ds 2017:61) föreslagit
att Landstinget Dalarna tillåts bilda region 2019-01-01. Regeringen lämnar en proposition till riksdagen i mitten av mars, om regionbildning 2019. Riskdagen beslutar senare under våren om att regionbildning ska genomföras i Dalarna och övriga återstående län. Detta medför att verksamheten i dagens kommunalförbund Region Dalarna, organisationsnummer 222000-1446, ska upphöra den 31 december 2018 och
att kommunalförbundet Region Dalarna ska likvideras.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-05-15

Au § 122

Sammanträdesdatum

Blad

32

Dnr KS2018/0025

Redovisning av partistöd 2017
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisning av partistöd 2017.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 2 kap §§ 9 – 12.
Kommunfullmäktige har 2014-05-26 antagit kompletterande regler för partistödet i
Säters kommun.
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Stödet ges
till de partier som finns representerade i fullmäktige, och kommunen kan genom beslut besluta att mandat som inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska
beaktas vid utbetalning av stöd.
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 9 §
första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-27 att uppdra till förvaltningen att ta fram en
blankett för redovisning av partistöd.
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över
granskningen ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och
andra styckena.
Bestämmelserna har ändrats genom ny lag som trädde i kraft 2014-01-01 för att förtydliga att det är det lokala politiska arbetet som ska understödjas.
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per
varje mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige. Mandatstöd utgår endast för de mandat som är besatta. Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen upphört.
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.
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Au § 122 forts
Centerpartiet
Partistöd: 58 152 kronor
Centerpartiet har inkommit med redovisning partistöd 2017 och granskningsrapport.
Centerpartiet redovisar kostnader som överstiger utbetalt partistöd.
Vänsterpartiet
Partistöd: 27 192 kronor
Vänsterpartiet har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd
2017
Vänsterpartiet redovisar kostnader som överstiger utbetalt partistöd
Sverigedemokraterna
Partistöd: 34 932 kronor
Sverigedemokraterna har inlämnat redovisning för parti och mandatstöd 2017
Socialdemokraterna
Partistöd: 120 072 kronor
Socialdemokraterna har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd 2017
Socialdemokraterna redovisar kostnader som överstiger utbetalt partistöd
Miljöpartiet
Partistöd: 19 452 kronor
Miljöpartiet har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd
2017
Miljöpartiet redovisar kostnader för 19 560 kr
Kristdemokraterna
Partistöd: 19 452 kronor
Kristdemokraterna har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd 2017.. Kristdemokraterna redovisar kostnader som uppgår till utbetalt partistöd.
Moderaterna
Partistöd: 50 412 kronor
Moderaterna har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd
2017.
Moderaterna redovisar kostnader för 47 237 kronor
Liberalerna Partistöd: 27 192 kronor
Liberalerna har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd
2017.
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Dnr KS2018/0168

Taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring i Säters kommun
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring i Säters
kommun.
Ärendebeskrivning
Medlemskommunerna i Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) samt Ludvika kommun
bör uppdatera och likrikta sina taxemodeller samt besluta om gemensam prissättning
för sotning och brandskyddskontroll (BSK).
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Information från kurser och konferenser
Samverkanskompetensutbildning med Uppsala universitet.
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Dnr KS2018/0185

Val av ombud av till årsstämma Utveckling i Dalarna AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar som ombud till årsstämma med Utveckling
i Dalarna AB utse Hans Johansson (C )
Ärendebeskrivning
Utveckling i Dalarna AB har kallat till årsstämma den 30 maj i Falun.
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