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Plats och tid

Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.15 -12.30

Beslutande

Mats Nilsson, ordförande (S)
Hans Johansson (C ) vice ordförande
Hassan Jafari (S) ersättare för Annika Karlsson, (S)
Karin Frejd ( C), 08.15-11.50, §§ 69-78
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Malin Karhu Birgersson, förvaltningschef
Andreas Mossberg, förvaltningschef, § 69-75
Mikael Spjut, gatuchef, § 69-75
Roland Appelgren, projektledarbyrån, § 70
Peo Grundström, fastighetschef, § 70-72
Torbjörn Matsson, ekonomichef, § 70 och § 79
Sofie Norberg, planarkitekt, § 71-75
Helena Åkerberg Hammarström, näringslivschef, § 75-78
Josefin Enström, näringslivsassistent, § 76-78

Utses att justera

Hans Johansson

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

Margareta Jakobsson
Ordförande

Mats Nilsson
Justerande

Hans Johansson
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Datum för
anslags uppsättande

2019-02-13

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift

Margareta Jakobsson

Utdragsbestyrkande

2019-03-07

69-90

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2019-02-12

Au § 69

Sammanträdesdatum

Blad

2

Dnr KS2018/0277

Redovisning av förstudieavtal Enbacka båthamn
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och hänskjuter ärendet till
kommunstyrelse den 19 februari.
__________
Förvaltningschef Andreas Mossberg informerar om förstudieavtal Enbacka båthamn.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2019/0066

Ekonomisk redovisning, finansieringslösning SÄBO/Ekonomisk långsiktig finansieringsanalys
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Tacka för informationen sett gentemot det uppdrag som gavs på Kommunfullmäktige KF§25 2018-11-15 punkt 3.
2. Uppdra till Kommundirektören att ta fram fördjupad utredning avseende
möjligheten av byggnation av Särskilt boende i egen regi sett gentemot kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
3. Uppdra till Kommundirektören att ta fram en långsiktig utredning som visar
hur Säters kommuns investeringsbehov fram till 2030 påverkar kommunens
utfall gentemot en god ekonomisk hushållning. I utredningen skall det ingå
en analys av kommunens fastighetsportfölj och hur planerade åtgärder påverkar kommunens likviditet och driftskostnad över tid.
4. Finansiering avseende del av utredning/-ar som berör projekt särskilt boende
belastar projekteringen enligt beslut KF § 25 2018-11-15, övriga delar finansieras inom årets driftsbudget.
___________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-15 KF§25:
1. Godkänna redovisad programhandling inklusive bilaga 1 som funktionshandling för särskilt boende om 70 platser.
2. Uppdra till Kommundirektören att utifrån godkänd programhandling inklusive bilaga 1 genomföra förprojektering fram till färdigt förfrågningsunderlag
inför upphandling av entreprenad. Finansiering av förprojektering sker ur
Samhällsbyggnadsnämndens ordinarie investeringsram från 2019-01-01.
3. Uppdra till Kommundirektören att till Kommunstyrelsen mars månad 2019
utreda och redovisa finansieringsalternativ av särskilt boende om 70 platser.
Utifrån detta så har det arbetats fram underlag som redovisar de olika alternativen
samt beskrivningar av framtagna alternativ.
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Dnr KS2019/0086

Strategiskt fastighetsköp
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge Kommundirektören uppdrag att inleda förhandlingar av fastighetsköpet samt ta fram förslag till finansiering.
__________
Ärendebeskrivning
Information om möjligheter inför ett eventuellt strategiskt fastighetsköp.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000104

Förlängning av avtal Fasta paviljongen
Information om avtal Fasta paviljongen.
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Dnr KS2019/0023

Planuppdrag för Detaljplan mötesspår i Mora By
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till Detaljplan mötesspår i Mora By
2. Beslut om planuppdrag innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrågan.
3. Detaljplanen bedöms tidigast kunna bli antagen 1,5 år efter att detta uppdrag
givits.
4. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (5
kap, PBL).
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27 § 49 om ny prioritetsordning för upprättande av detaljplaner och översiktsplaner 2019-2020. I denna prioritetsordning ingår
framtagande av Detaljplan mötesspår i Mora By. För att formalisera detaljplaneprocessen enligt Plan- och bygglagen (PBL) behöver kommunstyrelsen besluta i frågan
om planuppdrag för aktuell detaljplan.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2019/0024

Planuppdrag för Detaljplan mötesspår i Säters centrum
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till Detaljplan mötesspår i Säters centrum
2. Beslut om planuppdrag innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrågan.
3. Detaljplanen bedöms tidigast kunna bli antagen 1 år efter att detta uppdrag
givits.
4. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (5
kap, PBL).
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27 § 49 om ny prioritetsordning för upprättande av detaljplaner och översiktsplaner 2019-2020. I denna prioritetsordning ingår
framtagande av Detaljplan mötesspår i Säters centrum. Detaljplanearbetet har föregåtts av Planprogram för kopplingen mellan järnvägsstationen i Säter och Säters centrum, enligt beslut i Kommunstyrelsen 2018-09-04 §111. För att formalisera detaljplaneprocessen enligt Plan- och bygglagen (PBL) behöver kommunstyrelsen dock besluta i frågan om planuppdrag för aktuell detaljplan.

Justerande sign
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Dnr KS2019/0025

Planuppdrag för Detaljplan södra Kullsvedens verksamhetsområde,
Säter
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till Detaljplan södra Kullsvedens verksamhetsområde, Säter
2. Beslut om planuppdrag innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrågan.
3. Planarbetet bekostas av Säters kommun.
4. Detaljplanen bedöms tidigast kunna bli antagen 1,5 år efter att detta uppdrag
givits.
5. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (5
kap, PBL).
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27 § 49 om ny prioritetsordning för upprättande av detaljplaner och översiktsplaner 2019-2020. I denna prioritetsordning ingår
framtagande av nya områden för företags-etableringar i Säter, däribland Detaljplan
södra Kullsvedens verksamhetsområde. För att formalisera detaljplaneprocessen enligt Plan- och bygglagen (PBL) behöver kommunstyrelsen besluta i frågan om planuppdrag för aktuell detaljplan.
Av 4 kap § 2, PBL framgår att kommunen med en detaljplan ska pröva ett mark- eller
vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk, samt reglera bebyggelsemiljöns utformning. Mark får endast tas i anspråk för att bebyggas om marken från
allmän synpunkt är lämplig för ändamålet (2 kap 4§, PBL). En detaljplaneprocess är
därför ett så kallat prövningsförfarande där planområdets allmänna och enskilda intressen ska vägas mot varandra. All planering ska dessutom utgå från behovet att
minska påverkan på klimat och använda energi effektivt. Då södra Kullsveden ligger
inom framtida vattenskyddsområde, framförallt sekundär- och tertiär skyddszon, kan
planprocessen påvisa att området är olämpligt för den planerade bebyggelsen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2019/0073

Långsiktig planering Säterdalen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta förslag till arbetsprocess för att vid
kommunstyrelsens sammanträde den 9 april ha ett färdigt förslag till beslut avseende
prioriteringar av aktiviteter samt förslag till investeringsram för Säterdalen och hänskjuta ärendet till budgetberedningen.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Säterdalens utvecklingsarbete utgår från, av kommunfullmäktige (2017-01-26), antagen ”Strategi för utveckling av Säterdalen”. Här slås utvecklingspotentialen fast i
form av visionen. Målen konkretiserar vart kommunen vill. Det synliggörs vad som
krävs i form av definierade framgångsfaktorer. Strategin säger dock inget om tidsperspektivet eller vilka insatser som ska ske. Det återstår att prioritera i årliga utvecklingsplaner (som antas av kommunfullmäktige). Där sker prioriteringar av aktiviteter,
inom ramen för strategins besöksanledningar och stödfunktioner, vilket även då avgör utvecklingstakten. Under de två senaste åren har utvecklingsarbetet bedrivits utifrån antagna årliga utvecklingsplaner och förslag för 2019 föreslås antas av kommunfullmäktige.
Parallellt med ovan nämnda arbete och i syfte att säkerställa att nödvändiga insatser
och aktiviteter identifieras så har fördjupningar av besöksanledningar och stödfunktioner arbetats fram. En viktig del i arbetet som Kommunfullmäktige antog redan
2015-03-24 är en konceptualisering av fäbodens verksamhet, Säterdalens fäbod– ”där
dåtid blir framtid”. 2017-11-30 antog kommunfullmäktige en plan, Leken i Säterdalen, för hur utvecklingen av leken ska utvecklas. Senast har förslag till Program Säterdalen tagits fram, vilket avser utgöra en övergripande plan för besöksanledningarna
Naturmiljön och Parken. Det återstår att ta fram konceptualisering av ”Folkparken kultur & musikevenemang”.
Nuläget ger att det ändå finns så mycket underlag att det är realistiskt att göra en
övergripande långsiktig planering av insatser och aktiviteter som kan utgöra vägledning för framtida arbete med årliga utvecklingsplaner.
På kommunstyrelsens arbetsutskott kommer ett arbete genomföras, utifrån förslag,
avseende i vilken ordning insatser och aktiviteter prioriteras de kommande åren inom
ramen för Säterdalens utvecklingsarbete. Även takten när olika delar kan förväntas
förverkligas kommer att bli synligt.

Justerande sign
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Dnr KS2019/0063

Samarbete TURiS 2019
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förvaltningen till kommunstyrelsens
sammanträde lämnar förslag till samarbetsavtal med turisttåget TURiS.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Säterdalens utvecklingsarbete utgår från, av kommunfullmäktige (2017-01-26), antagen ”Strategi för utveckling av Säterdalen”. Strategin omsätts årligen i utvecklingsplaner som antas av kommunfullmäktige. Förslag till utvecklingsplan 2019 innehåller en
aktivitet kopplad till Stödfunktionen ”Tillgänglighet, infrastruktur & transporter”
som beskrivs enligt följande; ”Utifrån genomförd undersökning genomföra konkreta
enklare åtgärder för att skapa bästa tillträde för alla trafikantgrupper”. Här avses bla
tillgänglighet.
Besöksmålet Säterdalen är unikt tack vare ravinsystemet. Naturmiljön innebär samtidigt utmaningar. Tillgängligheten är en och då speciellt för de äldsta och yngsta besökarna.
En möjlighet som finns är att kommunen erbjuder besökare att åka turisttåget TURiS
från staden ner i dalen. En dialog förs med representanter för TURiS om olika alternativ, vilket kommer presenteras på KSAU för eventuellt förslag till beslut inför
kommunstyrelsen.
Utgångspunkten är att öka tillgänglighet för Säterdalens besökare. Ett mervärde är att
samtidigt bidra till att ännu en reseanledning skapas inför högsäsongen 2019 där det
dessutom finns stora kommunikativa möjligheter.
Stämmer väl in i antagen strategi där aktivt arbete kring tillgänglighet är en av de
framgångsfaktorer som är av stor vikt. Bland de övergripande målen återfinns att Säterdalen ska erbjuda flera konkurrenskraftiga produkter/tjänster, öka antalet besökare
och bidra till ökad livskvalité för kommuninvånare, vilket en satsning på att erbjuda
Säterdalens besökare att åka med TURiS kan bidra till.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS

Evenemangsbidrag 2019
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 2019 års evenemangsbidrag (200 000
kr) fördelas enligt följande:
Nostalgidagarna i Säter
70 000 kr
(Dnr KS2019-0051)
Konstspaning i Säterbygden
20 000 kr
(Dnr KS2019-0052)
Säterstampen
55 000 kr
(Dnr KS2019-0053)
Skördefest i Dalarna
25 000 kr
(Dnr KS2019-0054)
- bidraget villkoras att uppföljning för evenemangsbidrag 2018 inkommer och överensstämmer med ansökanbidraget
Klippingracet
20 000 kr
(Dnr KS2019-0055)
Solvarbo Marknad
10 000 kr
(Dnr KS2019-0056)
Säters kommun ska erbjudas att vara synlig (i vilken form beslutas i dialog mellan
Evenemangsrådet och arrangören) i samband med respektive evenemang.
___________
Bakgrund
Säters kommun stödjer genomförande av evenemang via personellt stöd, ekonomiskt
bidrag och/eller praktiskt stöd. Vägledningen ges för att bidra till genomförande och
utveckling av evenemang. Kommunen underlättar arrangörernas genomförande via
utlåning av material när det är möjligt. Större evenemang kan beviljas evenemangsbidrag. Övriga kan söka andra stöd. Evenemangsstrategi, Riktlinjer för Evenemangsbidrag och Riktlinjer för föreningsbidrag ligger till grund för förslaget. Evenemangsrådet består av kommunala tjänstemän från kulturförvaltningen, fritidsenheten och näringslivsenheten samt representant med sakkunskap om evenemang och evenemangsutveckling. Evenemangsrådet samordnar kommunens evenemangsstöd och
bereder förslag till fördelning av Evenemangsbidrag. Arbetet koordineras av näringslivsenheten.
Ärendebeskrivning
Evenemangsrådet har berett förslag på fördelning av evenemangsbidrag till genomförande av större
evenemang. Det finns 200 000 kr avsatt för evenemangsbidrag år 2019. Förslaget är
framtaget utifrån kriterierna i Evenemangsstrategin och Riktlinjer för evenemangsbidrag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2019/0071

Överflyttning av investeringsmedel från 2018 till 2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta medge att Samhällsbyggnadsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, samt Kommunstyrelsens
förvaltning får föra över investeringsmedel från 2018 till 2019 för aktuella investeringsprojekt med högst det belopp som har angetts i ansökan, samt att uppdra åt
ekonomienheten att göra en slutlig avstämning innan överföring sker.
__________
Förvaltningens ståndpunkt
Av kommunens ekonomiska styrprinciper framgår i § 8;
Nämnder och styrelser kan efter godkännande av kommunstyrelsen medges att överföra medel för ej avslutade investeringar till nästkommande år.
En överflyttning av investeringsmedel påverkar inte resultatet för 2018. Kommunens
likviditet kommer under den kommande planperioden att förbrukas, men då de investeringsobjekt för vilka medel önskas föras över till 2019 har detta funnits med i planeringen för 2018 därför medför överföringen ingen ytterligare negativ påverkan på
kommunens likviditet.
Begäran om överflyttning för Samhällsbyggnadsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och KS förvaltning tillstyrks i sin helhet. Då vi ännu inte slutfört bokslutet
för 2018 är beloppen preliminära och uppgår till totalt 22 825 kkr.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden anhåller om att få föra med sig investeringsmedel från
2018 till 2019 enligt följande;
SBN Gatuenhet
Kst 2231010 Projekt 913100 Ombyggnation gator och vägar
1 012 kkr
Medel kvarstår då projekt under 2018 fått skjutas på framtiden. Detta rör främst
gång- och cykelväg för Morbyvägen. Arbetet med projektet fortskrider under
2019 och framåt varför medel önskas överföras.
Kst 2231010 Projekt 913110 Gång och Cykelväg
397 kkr
Medel planeras att användas till 2019-års satsningar i gång- och cykelvägar. Ett
projekt är pågående vid bokslut, ”Parkväg Skönviksstrand”.
Kst 2231010 Projekt 913113 Projekt S Kyrkogatan
130 kkr
Projektering av gång- och cykelväg pågår. Genförande planeras till 2019.
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Au § 79 forts
Kst 2210550 Projekt 913116 Centrum i Gustafs
583 kkr
Utredning och projektering av åtgärder i Storhaga pågår. Genomförande
planeras till 2019.
Kst 2231010 Projekt 913118 Konstruktionsbyggnader
862 kkr
Åtgärder i Säterdalens broar är delvis genomförda. Fortsatt arbete planeras
under 2019.
Kst 2232000 Projekt 913119 Parkering Kungsgårdsskolan
272 kkr
Åtgärder i Säterdalens broar är delvis genomförda. Fortsatt arbete planeras
under 2019
Kst 2231030 Projekt 913130 Gatu- och vägbelysning
338 kkr
Armaturinköp gjort under 2018. Under 2019 planeras byte av ett större antal
armaturer
Kst 2212019 Projekt 914107 Maskinutrustning
204 kkr
Offerter på utrustning för slotter begärda. Inköp har dock ej hunnit ske under
2018 då offerterna ej kommit in i tid.
Kst 2241100 Projekt 914112 Parker och grönytor
568 kkr
Investeringar i parkmiljöer pågår, vissa jobb ej helt slutförda 2018 utan kommer
att fortsätta under 2019
SBN VA/Renhållningsenhet
Kst 2900000 Projekt 915310 Omb. Vattenverk
234 kkr
Vattenverket i Gussarvshyttan måste byggas om på grund av ett föreläggande
från Miljökontoret. Arbetet har försenats p.g.a. personalbrist.
Kst 2900000 Projekt 915313 Reinvesterings fastigheter
444 kkr
En större ombyggnation av Tryckstegringsstaionen på Åsen har visat sig mycket
akut. Medel har sparats under 2018 för att klara av ombyggnationerna under
2019
Kst 2900005 Projekt 915421 Ledningsrenovering
889 kkr
Pga personalbrist har nödvändiga ledningsrenoveringar inte hunnits med.
Arbeten planeras under 2019
Kst 2930035 Projekt 915432 Ny reningsanläggning Pingbo
Har inte hunnits med pga personalbrist. Planeras under 2019

1 000 kkr

Kst 2910043 Projekt 915433 Grängshammar Vattenverk
500 kkr
En utredning av förutsättningarna till samordnad lösning för VA kring Ulvsjön
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Au § 79 forts
Kst 2971000 Projekt 915506 Återvinningcentral ny ramp
3 475 kkr
Byggstart har försenats pga möjliga samordningsvinster, byggstart planeras under våren 2019.
Kst 2930010 Projekt 915507 Grovrens Säters Avloppsreningsverk
Planering och utredning pågår

1 560 kkr

SBN Fastigheter
Kst 2110500 Projekt 900107 Fastighetsinvesteringar och oför2 005 kkr
utsett
Reserverade medel för kommande och planerade projekt som ej hunnit starta
2018. Innehållna fastighetsinvesteringar pga osäkerhet i utfall St Skedvi skola, extra medel behövs ev till Logbyggnad.
Kst 2110500 Projekt 900161 Energisparåtgärder
486 kkr
Försening hos leverantör, effektivisering av styr och reglerutrustning beställd
samt isolering av vindar.
Kst 2111500 Projekt 900176 Säkerhet i byggnader
Försening hos leverantör, byte av larm och brandlarmscentral.
Kst 2141300 Projekt 900181 Åtgärder Säterdalen
Ombyggnad fäboden, påbörjat och färdigställs i maj 2019
Kst 2110500 Projekt 900184 Tillgänglighetsåtgärder i offentliga
lokaler
Påbörjat byte av hissar och ramper

400 kkr
2 257 kkr
100 kkr

Kst 2142070 Projekt 914204 Ny logebyggnad vid stallet i Sä4 009 kkr
ters Kommun
Väntar in anbud februari månad 2019. Efter det tas det ett beslut i SBN
Barn- och utbildningsnämnden begär överflyttning av investeringsmedel
från 2018 till 2019 för följande projekt;
BUN Barn och utbildningsnämnden
Kst 1560200 Projekt 920000 Inventarier BUN
Anpassning av lokaler förskolan Mora By
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Utdragsbestyrkande
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Au § 79 forts
Kommunstyrelsens egen förvaltning begär överflyttning av investeringsmedel från 2018 till 2019 för följande projekt;
KS Förvaltning IT
Kst 2831000 Projekt 998009 Läsplattor förtroendevalda
550 kkr
Enligt beslut i KS 2019-01-29 flyttas medel för investering läsplattor förtroendevalda från 2018 till 2019
Kst 2831000 Projekt 998000 Investering
Coreswitch, IT-kommunikationsverktyg
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Dnr KS2019/0040

Justering av avgift för familjerådgivning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar att avgiften för samtal vid familjerådgivning höjs från 100 kr till 150
kr/samtal samt att kostnadstaket på 500 kr upphävs.
__________
Ärendebeskrivning:
Socialnämnden föreslår 2019-01-17 att avgiften för samtal vid familjerådgivning höjs
från 100 kr till 150 kr/samtal samt att kostnadstaket på 500 kr upphävs.
Samverkande kommunerna, Borlänge, Avesta och Ludvika har fattat samma beslut
tidigare. Eftersom det är rimligt att samverkande kommuner har en likartad prissättning föreslås att samma beslut fattas av Säters kommun.
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Dnr KS2018/0408

Granskning av kompetensförsörjning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta anta yttrandet
som sitt eget.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Revisorerna i Säters kommuns har genomfört en granskning för att bedöma om
kommunstyrelsen har ett ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning
och kompetensutveckling av befintlig personal.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att:
• Öka samverkan med andra kommuner och andra relevanta aktörer för att öka
sin attraktionskraft som arbetsgivare
• Förstärka kommunens varumärke som arbetsgivare
• Etablera ett regelbundet återkommande utbildningsprogram för ledare och
medarbetare
• Förbättra rutinen för avslutssamtal genom att i första hand samla in och utvärdera resultaten av samtalen
Utöver de rekommendationer som framgår av revisionsrapporten så vill revisorerna
lägga till följande rekommendation:
• Kommunstyrelsen bör utreda möjligheten att centralisera kommunens kompetensförsörjningsarbete och personalfrågor till kommunstyrelsen. Detta för
att effektivisera personal- och kompetensfrågor samt underlätta för nämnderna att fokusera på sin respektive kärnverksamhet.
• Revisionen begär yttrande över bifogad rapport senast 2019-02-28.
Revisionen begär yttrande över rapporten senast 2019-02-28.
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Dnr KS2018/0304

Granskning av kommunstyrelsens målstyrningsprocess
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta anta yttrandet
som sitt eget.
___________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Revisorerna i Säters kommun har genomfört en granskning med syfte att bedöma om
kommunens målstyrningsprocess är ändamålsenligt utformad, implementerad i organisationen och effektiv i syftet att vara styrande mot de av fullmäktige fastställda målen.
Utifrån granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att:
• Säkerställa att alla nämnder och kommunstyrelsen på ett likvärdigt sätt arbetar med att bryta ner kommunfullmäktiges områden och mål till sin verksamhet.
• Ta fram styrande dokument som tydliggör kommunens målstyrningsprocess
och uppföljningsrutiner.
• Säkerställa att medarbetarnas kunskap om fullmäktiges mål och kommunens
målstyrningsprocess ökar.
• Säkerställa att det, i tillämpliga delar, finns system för regelbunden uppföljning för de strategiska målen. Men också utveckla prognoser och analysen av
måluppfyllelsen i delårsrapporten.
Revisionen begär yttrande över rapporten senast 2019-02-28.
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Dnr KS2018/0146

Modell och metod för internkontroller
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa modell
och metod för interkontroller i Säters kommun.
__________
Ärendebeskrivning
Kommundirektören fick 2018-04-10 ett uppdrag av kommunstyrelsen att se över
modellerna och metoder för internkontroller för samtliga förvaltningar så att de
likriktas och omfattar de områden då inte rutiner eller system har inbyggda kontrollfunktioner.
Dialog har förts med förvaltningscheferna kring de olika behoven av internkontrollspunkter och metoder för att få en samsyn.
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Dnr KS2019/0059

Utvärderingsrapport av verksamheten i Dala Valideringscentrum
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
__________
Ärendebeskrivning
Utvärderingsrapport augusti 2017-augusti 2018 av verksamheten i Dala Valideringscentrum.
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Dnr KS2019/0067

Tolkning av arvode
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att utbetalda arvoden inte revideras samt att fr o m 2019-03-01 betalas arvode ut till ordförande med
10% och vice ordförande med 6% av 90% av kommunstyrelsens ordförandes arvode.
__________
Ärendebeskrivning
Ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnämnden har fr o m nämndens inrättande 2017-01-01 fått arvode utbetalt med 10% respektive 6% av 100% kommunalrådets arvode.
Enligt beslut skall arvoden utgå med 90% av kommunstyrelsens ordförandes arvode.
Då det finns ett tolkningsutrymme av beslutet har inte utbetalningen skett i enlighet
med den modell som Säters kommun har.
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Dnr KS2019/0070

Ansökan om medel till Bergslagsakademin 2019
Beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar avslå ansökan om medel till Bergslagsakademin 2019.
__________
Ärendebeskrivning
Intresseföreningen Bergslaget ansöker om 10 000 kronor/år per kommun för att
medfinansiera det fortsatta arbetet med att utveckla Bergslagsakademin.
Under år 2018 har Intresseföreningen Bergslaget tillsammans med tio medverkande
kommuner i Bergslagen genomfört verksamhet inom Bergslagsakademin. Föreningen
har samordnat en arbetsgrupp och tillsammans i den arbetat med att dels utforma
tema för 2018 och dels att för andra gången arrangera konferensen Bergslagen 2030 i
början av februari 2019. Temat denna gång är ”Attraktivitet” och ska belysa hur man
kan samverka i Bergslagens kommuner kring att lyfta den samtida och framtida bilden av Bergslagen för att bli attraktiv för såväl invånare som näringsliv och besökare.
Medverkande kommuner 2018: Avesta, Nora, Hedemora, Ludvika, Fagersta, Borlänge, Norberg, Lindesberg, Filipstad, Storfors.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat avslå ansökan om med medfinansiering för 2017 och 2018 med motiveringen att Säters kommun inte deltagit i
steg ett.
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Dnr KS2019/0046

Nominering av kandidater till styrelsen för Coompanion Dalarna
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta nominera Abbe
Ronsten (S) och Sune Hemmingsson ( C) till styrelsen för Coompanion Dalarna.
__________
Ärendebeskrivning:
Valberedningen för Coompanion Dalarna har påbörjat sitt arbete och uppmanar
samtliga medlemmar att nominera kandidater till styrelsen för föreningen. Val av styrelse sker på årsstämman den 12 april 2019.
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Dnr KS2019/0021

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse
2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avstå från att nominera till Intresseföreningen Bergslagets styrelse.
__________
Ärendebeskrivning:
Valberedningen för Intresseföreningen Bergslaget inbjuder medlemmarna att lämna
förslag till ledamöter till den kommande styrelsen. Medlemmarna har möjlighet att
nominera ledamöter för hela mandatperioden (fyra år) , alternativt årsvis.
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Au § 89
Information från kurser och konferenser
•

Justerande sign

Hans Johansson informerar från möte med Dalabanans Intresseförening.
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Au § 90
Inbjudan till kurser och konferenser
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser tiden 2019-01-10—2019-02-05.
F-KS2019/0036 Inbjudan till nätverk för förtroendevalda som är intresserade av att utveckla och systematisera medborgardialog och samverkan med civilsamhället
F-KS2019/0030 Inbjudan till utbildning, hantering av olovligt byggande
F-KS2019/0028 Inbjudan från Södra Dalarnas samordningsförbund till grundutbildning lösningsfokus arbetsmodell för politiker
F-KS2019/0021 Inbjudan från SKL till kompetensutveckling om hot, hat och våld mot förtroendevalda.
F-KS2019/0020 Axel Danielsson utbildar ny- och omvalda politiker.
F-KS2019/0019 Inbjudan till utbildning intern styrning och kontroll för förtroendevalda
F-KS2019/0012 Inbjudan till utbildning, ekonomi för beslutsfattare i kommunala bolag.
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