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Dnr KS2019/0421

Finansiering av ALMI
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen finansiera ägartillskott till
Almi med oförändrad nivån 2019. Finansiering sker inom näringslivsenhetens budgetram.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Region Dalarnas direktion beslutade 2018-12-05 § 117 rörande
förslag till ägaranvisning för ALMI GävleDala AB 2019 samt finansiering 2019. Förslaget i finansieringsdelen är att direktionen rekommenderar Dalarnas kommuner och
(vid den tiden) kommande Region Dalarna att finansiera ägartillskottet med oförändrad nivå. Denna nivå fastställdes av direktionen 2018-04-25 § 52, enligt ärende daterat 2018-03-28. Säters betalade år 2018 133 282 kr till Almi.
Almi erbjuder stöd till företag som vill växa långsiktigt och hållbart.
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Dnr KS2019/0200

Budgetuppföljning per 31 oktober
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga oktober månads budgetuppföljning till handlingarna
_________
Resultat
Resultatet för år 2019 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +14,8 mkr, vilket är +9,6 mkr bättre än budget. Det förbättrade resultatet beror på en uppskrivning
av placerade pensionsmedel med +9,4 mkr i enlighet med ny redovisningslag. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensions-förvaltningen av- och tillräknas visar ett överskott på + 12,3 mkr (budget +13,2 mkr).
Verksamheternas nettokostnader
Prognos: 3,3 mkr högre än budgeterat
Vid den här månadens uppföljning har fem förvaltningar inrapporterat avvikelser
från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och
utfall för perioden.
Kommunstyrelsen har förbrukat 73 % av årsbudgeten och vid en jämn förbrukning
över året skulle 10/12 eller 83 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +5,6 mkr. IT-enheten förespås ett överskott i årsprognosen med +0,45 mkr, vilket är ett erhållet vite från ny telefonleverantör. Näringsliv
lämnar en årsprognos på +0,20 mkr och Kommunikation +0,10 mkr. Årsprognosen
för Kommunstyrelsen hamnar på +0,75 mkr.
Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 80 %.
Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 91 %. Säters kommuns andel av underskottet i Dalamitt för 2018 har kostnadsförts samt en prognos för underskott 2019
har beräknats. Kommunens årsprognos ligger på -525 kkr.
Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 84 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Upphandlingscenter GNU ligger i utfall på 91 %. Till årets slut förutspås ett resultat
på budgetnivå.
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Au § 259 forts
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 85 % och
har en årsprognos på -2,7 mkr. Gatenheten prognosticerar en nettounderskott på -1,5
mkr, efter att vinterväghållningen visar ett underskott på -1,8 mkr och ej utbetalda
förstärkningsbidrag ger ett överskott på +0,3 mkr. Kostenheten har ökade kostnader
för vikarier och rehab som ger en årsprognos på -1,3 mkr. Fastighetsenheten har
ökade kostnader för snöröjning, el och bevakning med -1,2 mkr. Staben återbesätter
ej en tjänst, samt tjänster som bokas mot pågående investeringsprojekt beräknas ge
ett överskott på +1,0 mkr. Lokalservice går mot ett överskott på +0,3 mkr.
VA/Renhållning har för närvarande något lägre kostnader än budget. Renhållningen
beräknas däremot till årets slut ha ökade kostnader för omhändertagande av hushållsavfall med -0,2 mkr, som är årsprognosen.
Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 59 %. Till årets slut förutspås ett överskott
mot budget på +0,3 mkr.
Kulturnämnden ligger i utfall på 72 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 81 %. Årsprognosen bedöms hamna
på -1,0 mkr. Minskningen av vikariekostnader pågår men bedöms inte nå upp till målet samt av strategiska skäl har anpassningen av personalkostnader
Socialnämnden ligger i utfall på 82 %. Prognos för helåret 2019 är +0,1 mkr. Socialnämnden bedömer att kostnaden i år för köp av en extern plats i gruppbostad löper
fram till och med december 2019. Ett överskott prognosticeras inom individ- och
familjeomsorgen, kostnaderna för placeringar är lägre än tidigare befarat.
Kommunrevisionen ligger i utfall på 68 %. Till årets slut förutspås ett resultat på
budgetnivå.
Skatte- och statsbidragsintäkterna
Utfall 0,6 mkr högre än budgeterat
V 52/2018 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2019.
V 7, v 18, v 34 och v 40 2019 redovisades skatteprognoser för året.
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Au § 259 forts
Allmän kommunalskatt +5,4 mkr
Skatteavräkning 2019 -5,1 mkr
Slutavräkning 2018
+0,5 mkr
Inkomstutjämning
- 2,3 mkr
Kostnadsutjämning
-0,7 mkr
LSS-utjämning
+0,4 mkr
Regleringsbidrag
+2,9 mkr
Fastighetsavgift
+0,1 mkr
Generella statsbidrag -0,6 mkr
+0,6 mkr
Tidigare prognosticerad avmattning av marknaden senareläggas vilket gör att prognosen förbättras i den senaste beräkningen. De senaste årens höga sysselsättningstillväxt
bedöms dock med tiden sjunka, dels eftersom återstående tillgängligt arbetsutbud i
ringa grad bedöms matcha den efterfrågade arbetskraften, dels som en följd av en
långsammare ökning av befolkningen i arbetsföra åldrar.
Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 51.
Finansiella intäkter
Prognos: 0,8 mkr högre än budget
Högre utdelning från Kommuninvest än budgeterat.
Finansiella kostnader
Prognos: 1,0 mkr lägre än budgeterat
Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1,5 %. Ränteläget
är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen 0,263 %.
Pensionsmedelsförvaltning
Prognos: 10,3 mkr högre än budget
Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr. Från årsskiftet trädde en ny
redovisningslag in vilket innebär att pensionsmedlen värderas utifrån en ny värderingsprincip. I nya lagen värderas placeringarna till marknadsvärdet vilket gör att värdet på placeringarna skrivs upp med 9,4 mnkr i redovisningen. I budgeten har även
inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 9,3 mkr.
Investeringsbudget
Prognos: 72,7 mkr
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 100,3 mkr. Till detta kommer från 2018
överförda investeringsmedel med 22,8 mkr. Total budget för året 123,1 mkr. Prognosen för årets investeringar ligger på 72,7 mkr. Avvikelsen mot budget är 50,4 mkr,
varav en senareläggning av starten för nybyggnation förskola står för 35 mkr.
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Dnr KS2019/0200

Budgetuppföljning 31 oktober kommunstyrelsens förvaltning
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. En uppföljning av funktionen för telefonin genomförs.
2. Lägga oktober månads budgetuppföljning till handlingarna.
__________
Vid en jämn fördelning över året skulle 10/12 eller 83 procent av budgeten varit förbrukad.
Kommunstyrelsen har förbrukat 73 procent av årsbudgeten vilket ligger under den
förväntade förbrukningen för de första tio månaderna. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +5,6 mkr. Prognos sista december beräknas till
+0,75 mkr.
Ekonomienheten: Utfall för perioden är 78 procent av årets budget. Kommungemensamma försäkringar har förbrukat 116 procent av budgeten.
Kanslienheten: Utfall för perioden är 68 procent av budgeten.
Egen försörjning: Utfallet för perioden är 71 procent. Bidrag är utbetalt till ett projekt, vårdnära service, där kostnader kommer senare. Projektet ska pågå till och med
maj 2020.
Kommunikation: Utfall för perioden är 74 procent av budgeten. Prognos per sista
december beräknas till +0,1 mkr som beror på lägre lönekostnad eftersom kommunikation nu arbetar med säkerhetssamordning som finansieras med andra medel.
Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten: Utfall för perioden är 72 procent. Beräknad
prognos per 31 december är +0,20 mkr då kostnaden till Visit Dalarna har minskat.
Personalenheten: Utfall för perioden är 72 procent av budgeten.
IT-enheten: Utfall för perioden är 67 procent av årets budget. Prognos per sista december beräknas till +0,45 mkr.
Fritidsenheten: Utfall för perioden är 88 procent. Föreningsbidrag utbetalt i förskott
till flera föreningar. Prognosen är att enheten håller budgetnivå vid året slut.
Pensioner: Utfall för perioden är 80 procent av budgeten. Försäkringspremier KPA
har tidigare tillhört finanskostnader men har flyttats till personalenheten för att få en
rättvisare bild av pensionsutgifter.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Investeringar: Ackumulerat utfall för oktober är negativt.
ERUF-bredbandsutbyggnad har ett negativt investeringsutfall som beror på inkomna
statsbidrag för gjorda investeringar 2017 och 2018.
IT-enhetens investeringar ligger på cirka 4,8 mkr till och med oktober månad vilket
motsvarar 89 procent av årsbudget.
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Dnr KS2019/0396

Avtal med föreningen Folkets Hus u p a
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen beslutar
1. Upphäva uppsägning daterad 2019-04-12 avseende samverkansavtal med Folkets Hus under förutsättning att parterna är överens. Detta innebär att avtalet
förlängs t o m 2020-12-31.
2. Samverkansavtalet sägs upp fr o m 2020-12-31.
3. Efter överenskommelse mellan parterna kan ett nytt avtal träda ikraft vid en
tidigare tidpunkt än 2021-01-01.
4. Bilda en politisk grupp med tre representanter från kommunstyrelsen och två
representanter från kulturnämnden. Kulturförvaltningen administrerar och är
sammankallande.
5. Kommunstyrelsens tre representanter är kommunstyrelsens presidium. Kulturnämnden utser två representanter.
Reservation
Caroline Willfox (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
Förslag till beslut på sammanträdet
Majoritetens förslag att ställas sig bakom alla 5 beslutspunkterna.
Caroline Willfox (M) förslag att inte anta beslutspunkterna 1,2,3 och 5 samt att anta
beslutspunkt 4 med motivet att tidigare taget beslut gäller att avtalet är uppsagt.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt majoritetens förslag att anta beslutspunkterna 1-5.
Ärendebeskrivning
Nuvarande samverkansavtal med Folkets Hus är uppsagt fr o m 2019-12-31. Kulturnämnden föreslår 2019-10-31 kommunstyrelsen att uppsägningen av avtalet upphävs
vilket innebär att avtalet förlängs ytterligare ett år t o m 2020-12-31. Vidare föreslår
kulturnämnden förändringar i nuvarande avtal samt att en politisk grupp bildas med
uppgift att formulera ett nytt avtal.
En arbetsgrupp bildades i juni 2019 för att ta fram ett underlag till nytt avtal. Ett nytt
avtalsförslag har inte upprättats.
Med anledningen av att ett nytt avtal ska tecknas finns ingen anledning att förändra
gällande avtal i nuläget.

Justerande sign
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Dnr KS2019/0443

Politisk representant i Glokala Sverige
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Karin Frejd ( C) som kommunens
representant i Glokala Sverige.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning:
Val av politisk representant till Glokala Sverige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-29 att ansöka om deltagande i
Glokala Sverige.
Glokala Sverige är ett kommunikation- och utbildningsprojekt med syfte att stärka
kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i
kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet
och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och finansieras av Sida.
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Dnr KS2019/0469

Revidering av reglemente för den gemensamma lönenämnden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa reviderat reglemente för den gemensamma lönenämnden.
__________
Ärendebeskrivning
Med anledning av omval i Falu kommun behöver reglementet för den gemensamma
lönenämnden på nytt fastställas.
Reglementet har uppdaterats med anledning av ny lagstiftning. Samtidigt har redaktionella ändringar gjorts.
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Dnr KS 2019/0045

Svar på medborgarförslag om ett utegym i Gustafs
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta ställa sig bakom
fritidsutskottets beslut att uppdra till fritidschefen kontakta föreningar i Gustafs för
att efterhöra intresse att skapa ett utegym. Medborgarförslaget är därmed besvarad.
__________
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-14
om en önskan om ett utomhusgym i Gustafs
Förslagsställaren påpekar att det är många i Gustafs som önskar ett utomhusgym och
en lämplig placering skulle kunna vara Morbyvallen där det idag redan bedrivs förening- och friluftsaktiviteter.
Det påpekas även i skrivelsen att inflyttningen är stor till Gustafs vilket medför att
behovet friluftsaktiviteter blir större. Man poängterar även vikten av ett utomhusgym
kopplat till att förbättra folkhälsan.
Yttrande från fritidsutskottet 2019-11-06:
Fritidsutskottet delar förslagsställarens åsikt att ett utomhusgym och skulle vara ett
berikande inslag i Gustafs. Att anlägga ett utomhusgym innebär en stor kostnad. Fritidsenheten saknar idag medel för detta. Fritidsutskottet beslutade uppdra till fritidschefen kontakta föreningar i Gustafs för att efterhöra intresse att skapa ett utegym
och se över möjligheterna att söka stöd via Idrottslyftet.
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden
Ser positivt på förslaget men det bör åligga fritidsutskottet att finansiera och ansvara
för uppförande av ett utegym. Förvaltningen har ej några beslutade medel avsatt för
denna åtgärd.
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Dnr KS2019/0420

Motion med uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelseförvaltningen
senast 2020-03-31.
__________
Ärendebeskrivning
En motion med uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-17 av Vänsterpartiet.
Motionärernas förslag
• Att Säter erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills det att världens nationer säkerställt att 1,5 -gradersmålet uppnås.

Justerande sign

•

Att Säter planerar in tydliga omställningsåtgärder i mål och budget som gagnar en hållbar framtid.

•

Att Säter i en informationskampanj redovisar det åtgärder som kommunen
gör och avser att göra för att uppfylla Parisavtalets krav, samt vad medborgarna själva kan göra.

•

Att Säter ska prioritera samarbete med andra kommuner och regioner nationellt och internationellt för att bygga upp kompetens och en kunskap om hur
arbetet kring klimatarbetet sker på mes effektiva sätt.

•

Att Säter utlyser en särskild årlig dag för att summera klimatarbetet under året
och följa upp vidtagna åtgärder.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2019/0426

Motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till socialnämnden för
yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelseförvaltningen senast 202003-31.
__________
Ärendebeskrivning
En motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-17 av Moderaterna.
Motionärernas förslag
Att införa en utevistelsegaranti för alla på vård- och omsorgsboenden i Säters kommun
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Dnr KS2019/0492

Återrapportering av uppföljning av arkivtillsyn vid Elevhälsan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna rapporten.
___________
Ärendebeskrivning
Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens
verksamheters arkivvård. I Säters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Tillsynen skall enligt kommunstyrelsens delegationsordning utföras av kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fastställda planen för tillsyn av arkivvården genomfördes år 2017 tillsyn vid elevhälsan tillhörande barn- och utbildningsnämnden.
Enligt samma plan skall kommunarkivet årligen rapportera till arkivmyndigheten om
efterlevnaden av tillsynsplanen samt om inspekterade nämnders arkivvård.
Uppföljning av arkivtillsyn vid elevhälsan utförd av kommunarkivarien 2019-10-07
Uppföljningen utgick från den rapport som skrevs vid det ordinarie tillsynsbesöket
2017-11-21. Sedan dess har man fått nya arkivansvariga då både förvaltningschefen
samt enhetschefen är nya. Man har även fått en egen arkivredogörare. Man har tidigare haft som mål att arbeta helt digitalt i hanteringen av journaler och man har nu
påbörjat e-arkivering av dessa. På grund av detta reviderades dokumenthanteringsplanen 2019-09-25. Arbetet med arkivbeskrivningen sker centralt på förvaltningen. Leveransfristen av elevvårdsakter till kommunarkivet har tidigare varit direkt efter att
eleven slutat grundskolan, men skall vara efter 5 år. Detta är nu ändrat i dokumenthanteringsplanen. Kravspecifikation inför upphandling av journalhanteringssystem är under arbete. Man har haft som mål att alla anställda vid elevhälsan skall
känna till hur man hanterar sekretess. Detta anser man nu vara uppnått.
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Dnr KS2019/0492

Återrapportering av uppföljning av arkivtillsyn vid IFO
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna
rapporten.
___________
Ärendebeskrivning
Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens
verksamheters arkivvård. I Säters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Tillsynen skall enligt kommunstyrelsens delegationsordning utföras av kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fastställda planen för tillsyn av arkivvården genomfördes år 2017 tillsyn vid IFO tillhörande socialnämnden. Enligt samma plan
skall kommunarkivet årligen rapportera till arkivmyndigheten om efterlevnaden av
tillsynsplanen samt om inspekterade nämnders arkivvård.
Uppföljning av arkivtillsyn vid IFO utförd av kommunarkivarien 2019-10-07
Uppföljningen utgick från den rapport som skrevs vid det ordinarie tillsynsbesöket
2017-11-28. Sedan dess har man fått nya arkivansvariga då både förvaltningschefen
samt enhetschefen är nya. Man har även fått en egen dataskyddshandläggare. Man
arbetar numer mer digitalt än tidigare och diarieför fler handlingar istället för att bara
ha dem i pärm. Man planerar att upphandla ett nytt handläggningshetssystem under
våren. Dokumenthanteringsplanen benämns numer informationshanteringsplan och
revideras senast 2019-09-25. IFO är numer mer delaktiga i arbetet med informationshanteringsplanen än tidigare. Arkivbeskrivningen börjar bli klar.
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Au § 269
Information
Rapport från sammanträde 2019-11-18 med gemensamma nämnden för upphandling
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Au § 270
Presentation av grafisk profil
Marie Palm, kommunikationschef och Maria Clevemark från Helikopter deltar vid
sammanträdet och presenterar förslag till förändrad grafisk profil.
Ärendet återupptas på kommande sammanträde.
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Au § 271
Inbjudan till kurser och konferenser
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser tiden 2019-10-24—2019-11-13
F-KS2019/0866

Justerande sign

Inbjudan till utbildning i klimatledarskap och koldioxidbudget i praktiken, den 2829 januari 2020.
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Dnr KS2019/0463

Samråd Detaljplan för mötesspår i Säters tätort samt parkering och
service i kv. Tuskaftet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar lämna följande
yttrande:
Detaljplanen för mötesspår i Säters tätort samt parkering och service i kv. Tuskaftet
säkerställer inte tillgänglighet mellan Gruvplan och Säters centrum. Pågående planläggning detaljplan 3 (del av Torggatan och Järnvägsgatan) syftar till att lösa anslutning mot Salutorget på ett tillgängligt sätt. Detta förutsätter att detaljplanen Tuskaftet
förverkligas i sin helhet i närtid inklusive ny gång- och cykelväg under Rv70
__________
Trafikverket planerar kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen Dalabanan genom Säters centrum. Det innebär bland annat nya dubbelspår, ny perrong, nya gång- och cykeltunnlar och ett ombyggt stationsområde. Därtill möjliggörs för parkering, restaurang- eller servicebyggnad i kv. Tuskaftet; även kallad gamla OK-tomten.
Kommunen har nu arbetat fram ett samrådsförslag till detaljplan som möjliggör detta
projekt.
Mellan 2019-10-28 och 2019-12-08 kommer detaljplanen att vara ute på samråd.
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