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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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Ks §
Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar
Verksamhetsinformation från
• Information från samhällsbyggnadsnämnden
• Information från miljö- och byggnämnden
• Information från tillgänglighetsrådet

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Ks §

4

KALLELSE

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Blad

4

Dnr KS2019/0058

Kommunstyrelsens Nämndsplan
Kommunstyrelsen påbörjar arbetet med att ta fram Nämndsplan för mandatperioden.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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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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Tjänsteskrivelse

Datum
2019-02-05

Diarienummer
Dnr KS2019/0063

Ökad Tillgänglighet med TURiS
Förslag till beslut
[En dialog förs med representanter för TURiS om olika alternativ, vilket kommer presenteras på KSAU för eventuellt
förslag till beslut inför KS]
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 KS.
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.

Helena Åkerberg Hammarström
Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Salutorget
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
naring@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Dnr KS2018/0402

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram - återrapportering 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapporteringen för inskickning till Vattenmyndigheten och ge miljösamordnaren mandat att komplettera faktauppgifter i
underlaget vid behov.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
De fem vattenmyndigheterna har beslutat om gällande åtgärdsprogram för vattenförvaltningscykeln 2016 – 2021. Utöver att genomföra de myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna årligen återrapportera till
vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärderna. Återrapporteringen omfattar
de insatser som utförts i enlighet med de uppdrag som preciserats i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016 – 2021 med syfte att miljökvalitetsnormerna för vatten
ska följas.
Åtgärdsprogrammet, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplaner är beslutade av vattendelegationen i vattendistriktet. Vattendelegationerna är utsedda av regeringen och
beslutar därmed på dess uppdrag. Myndigheter och kommuner ska inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt det åtgärdsprogram som beslutas
av vattendelegationen. Detta regleras i 5 kap. Miljöbalken, Förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt i länsstyrelseinstruktionen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

8

Tjänsteutlåtande

Datum
2019-02-12

Diarienummer
Dnr KS2018/0402

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram – Återrapportering 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapporteringen för inskickning till
Vattenmyndigheten och ge miljösamordnaren mandat att komplettera
faktauppgifter i underlaget vid behov.
Bakgrund och ärendebeskrivning
De fem vattenmyndigheterna har beslutat om gällande åtgärdsprogram för
vattenförvaltningscykeln 2016 – 2021. Utöver att genomföra de
myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheterna, länsstyrelserna och
kommunerna årligen återrapportera till vattenmyndigheterna om genomförandet
av åtgärderna. Återrapporteringen omfattar de insatser som utförts i enlighet med
de uppdrag som preciserats i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016 – 2021
med syfte att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas.
Åtgärdsprogrammet, miljökvalitetsnormer och förvaltningsplaner är beslutade av
vattendelegationen i vattendistriktet. Vattendelegationerna är utsedda av
regeringen och beslutar därmed på dess uppdrag. Myndigheter och kommuner ska
inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt det
åtgärdsprogram som beslutas av vattendelegationen. Detta regleras i 5 kap.
Miljöbalken, Förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samt i
länsstyrelseinstruktionen.

Bilagor
Bilaga 1 – Återrapportering
Bilaga 2 – Kommunåtgärder i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram

Anna Nygren
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Andreas Mossberg
Förvaltningschef

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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Bakgrund och syfte med återrapporteringen
De fem vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för
vattenförvaltningscykeln 2016 - 2021. Programmen riktar åtgärder till 11
centrala myndigheter och till samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att
genomföra de myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheterna,
länsstyrelserna och kommunerna årligen rapportera till de fem
vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärderna, den så kallade
återrapporteringen. Åtgärderna till myndigheter och kommuner är
likalydande i de fem programmen och därför genomförs återrapporteringen
gemensamt.
Återrapporteringen omfattar de insatser som utförts i enlighet med de
uppdrag som preciserats i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016 2021, med syfte att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas.
Rapporteringen möjliggör vattenmyndigheternas bedömning av åtgärdernas
effekt i relation till de miljökvalitetsnormer som ska följas. För att bättre följa
framstegen i åtgärdsarbetet och för att förbättra kopplingen till effekter i
miljön kommer både kvantitativa och kvalitativa underlag att behöva
rapporteras in från åtgärdsmyndigheter och kommuner.
Återrapporteringen av genomförda åtgärder behövs även för att Sverige ska
kunna genomföra rapporteringar av åtgärdsprogrammets genomförande till
EU-kommissionen.
Kommunåtgärderna finns på vattenmyndigheternas hemsida eller i
Åtgärdsprogrammet .

Frågor till kommunerna för rapportering av
genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram 2018
Har enkäten förankrats i kommunstyrelsen?
☒ Ja
☐ Nej

Del 1. Miljötillsyn (åtgärd 1, 2, 3, 4, 5c)
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1. Har miljökvalitetsnormerna för vatten använts som prioritering i kommunens
behovsutredning?
☒ I behovsutredningen är miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen.
☐ I behovsutredningen är inte miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för
tillsynen.
☐ Kommunen har inte gjort någon behovsutredning
Kommentera gärna hur ni arbetar med detta
Vi har försökt att ta med samtliga åtgärder i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram som
berör kommunens miljönämnd i behovsutredningen för 2018-2020. Detta för att synliggöra
de krav som miljönämnden har med anledning av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.
Vi ser att vi behöver utveckla de åtgärder som vi har lagt in i behovsutredningen så som
tidsåtgång och genomförande. De åtgärder som finns med i behovsutredningen och som är
kopplade till åtgärdsprogrammet är följande:
- tillsyn på användning av miljögifter (med fokus på särskilt farliga ämnen) vid miljöfarliga
verksamheter som återkommande ska ha planerad tillsyn.
- tillsyn på förorenade områden med riskklass 1 och 2 som finns med som föreslagna
åtgärder i VISS
- tillsyn på avloppsreningsverk
- tillsyn på hästhållning
- tillsyn på lantbrukare som berörs av föreslagna områden i VISS vad gäller spridning av
stallgödsel och skyddszoner på jordbruksmark
- tillsyn på användning av växtskyddsmedel
- att upprätta en plan för systematisk tillsyn inom vattenskyddsområden
- medverka i att ta fram nya vattenskyddsområden för allmänna vattentäkter
- utreda ansvaret för att skydda större enskilda vattentäkter
- medverka i att ta fram en dagvattenstrategi

2. Har miljökvalitetsnormer för vatten använts som prioritering i planering av den
egeninitierade tillsynen i kommunens tillsynsplan?
☒ I tillsynsplanen är miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen.
☐ I tillsynsplanen är inte miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen.
☐ Kommunen har inte gjort någon behovsutredning
Kommentera gärna hur ni arbetar med detta
I tillsynsplanen har tillsyn på avloppsreningsverk med recipient som inte har god ekologisk
status med anledning av näringsämnen (Säters reningsverk) prioriterats. I tillsynsplanen har
även tillsyn på föreslagna åtgärder i VISS vad gäller skyddszoner på jordbruksmark och
spridning av stallgödsel prioriterats.
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3. Hur många tillsynsobjekt av nedanstående verksamheter har kommunen tillsyn över?
Hämta uppgifterna om tillsynsbehov från kommunens behovsutredning enligt §6
miljötillsynsförordningen (2011-13) .

Tillståndspliktig (B) djurhållning
Antal objekt
1
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar
1
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar
0

Anmälningspliktig djurhållning (C), uppskattat antal
Antal objekt
7
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar
3,5
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar
0

Djurhållning och/eller växtodling (U), uppskattat antal
Antal objekt
21
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar
2,5
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar
0

Hästgård * uppskattat antal
Antal objekt
130
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar
5
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar
10

12
* Hästgårdar med mer än 10 hästar utanför känsligt område och mer än 2 hästar i känsligt
område enligt kraven på tät lagring av gödsel.

Avloppsreningsanläggning >2000 pe
Antal objekt
1
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar
5
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar
0

Avloppsreningsanläggning >200 pe
Antal objekt
5
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar
11
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar
0

Avloppsreningsanläggning 26-200 pe, uppskattat antal
Antal objekt
2
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar
3
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar
0

Avloppsledningsnät*
Antal objekt
0
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar
0
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar
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0
*Med avloppsledningsnät avses sådana som är allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster och hörande till avloppsreningsanläggning. Verksamhetsutövare kan ha
ett/flera avloppsledningsnät som leder till en/flera avloppsreningsanläggningar (se även Bilaga
1 i Naturvårdsverkets vägledning 2016:8)

Små avlopp <25 pe, uppskattat antal
Antal objekt
220
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar
90
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar
0

Vattenskyddsområde allmänna*
Antal objekt
4
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar
5
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar
0
* Under förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.

Verksamhet (åtgärd 5) Vattenskyddsområde enskilda*
Antal objekt
0
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar
0
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar
0
* Under förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.
4. Tas hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av:
a. jordbruksverksamheter enligt åtgärd 2?
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☒ Ja
☐ Nej
Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att minska
näringsläckage vidtagits?
I tillsynsplanen har tillsyn på områden som finns föreslagna i VISS vad gäller spridning av
stallgödsel och skyddszoner på jordbruksmark prioriterats. Vi har dock inte haft resurser
under 2018 att bedriva planerad tillsyn på någon jordbruksverksamhet.

b. avloppsledningsnät och avloppsreningsverk enligt åtgärd 3?
☒ Ja
☐ Nej
Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att begränsa utsläppen
av näringsämnen, prioriterade och särskilt förorenade ämnen vidtagits?
I tillsynsplanen har tillsyn på avloppsreningsverk med en recipient med som inte har god
ekologisk status med anledning av näringsämnen (Säters reningsverk) prioriterats. Vi har
dock inte haft resurser under 2018 att bedriva planerad tillsyn på något
avloppsreningsverk.

c. enskilda avlopp enligt åtgärd 3?
☒ Ja
☐ Nej
Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att begränsa utsläppen
av kväve och fosfor vidtagits?
Tillsynen på enskilda avlopp har tidigare år genomförts inom avrinningsområden för
vattenförekomster som inte har god ekologisk status med anledning av näringsämnen.
Ingen tillsyn på enskilda avlopp har genomförts under 2018. Verksamheten har istället
fokuserat arbetet på att handlägga ansökningar med anledning av att fastighetsägare har
fått förbud att använda avloppsanordningen.

5. Tillämpar kommunen krav på hög skyddsnivå, eller högre, där det behövs för att uppnå
miljökvalitetsnormerna för vatten?
☒ Ja
☐ Nej
Kommentera gärna hur ni arbetar med detta
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Vi använder Länsstyrelsernas GIS-stöd vid bedömning av skyddsnivån. GIS-stödet ska ta
hänsyn till miljökvalitetsnormen för ytvatten och statusklassning avseende näringsämnen.

Del 2. Dricksvattenskydd och vattenuttag (åtgärd 5a, 5b, 5e)
Åtgärd 5a
6. Hur många aktiva vattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Om kommunen saknar
huvudmannaskap för vattentäkter ange 0.
Ange antal
12
Av de vattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har
vattenskyddsområde?
Ange antal
5
7. Hur många reservvattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Om kommunen saknar
huvudmannaskap för vattentäkter ange 0.
Ange antal
1
Av de reservvattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har
vattenskyddsområde?
Ange antal
1
8. Finns utpekade framtida vattentäkter för kommunen, tex i regional vattenförsörjningsplan,
vattenplan eller motsvarande?
☐ Ja
☒ Nej
Kommentera gärna hur ni arbetar med detta
Vi jobbar för att stärka reservvattenkapaciteten. Någon ny ytterligare vattentäkt ser vi inte
behov av idag.

Om ja på fråga 8, arbetar kommunen med att skydda dem?

16

9. För de vattentäkter som saknar skydd, pågår eller planeras arbete med att ta fram
vattenskyddsområde?
☒ Ja
☐ Nej
Kommentera gärna hur ni arbetar med detta
Vi arbetar med vattenskyddsföreskrifter för våra två störst täkter. Vi har en prioriterad
tidplan för arbetet med övriga täkter

10.Hur många större enskilda vattentäkter (som försörjer >50 personer eller producerar>10
m3/dygn) finns det totalt inom kommunen?
Ange antal eller ange ”Vet ej”
3
11. Hur många av de större enskilda vattentäkterna har någon form av skydd?
(vattenskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken, lokala skyddsföreskrifter, annat)
Ange antal
0
Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

12. Pågår/planeras arbete för att skydda enskilda vattentäkter (som försörjer >50 personer eller
har ett uttag på mer än 10 m3/dygn) till exempel genom vattenskyddsområden med tillhörande
föreskrifter eller genom lokala hälsoskyddsföreskrifter?
☐ Ja
☒ Nej
Kommentera gärna hur ni arbetar med detta
Finns med som en punkt i miljönämndens behovsutredning.

Åtgärd 5b
13. Hur många av kommunens befintliga vattenskyddsområden är beslutade före miljöbalkens
ikraftträdande (1 jan. 1999)?
Ange antal
3 st
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14. Med syfte att säkerställa att vattentäkter har ett erforderligt skydd, har kommunen gjort en
översyn av vattenskyddsområdens föreskrifter och/eller avgränsningar för
vattenskyddsområden som är beslutade före miljöbalkens ikraftträdande (1 jan. 1999)?
☒ Ja
☐ Nej
Kommentera gärna hur ni arbetar med detta
Vi jobbar med att uppdatera de äldre föreskrifterna

15. Hur många av de befintliga vattenskyddsområdena behöver revideras för att uppnå ett
tillfredsställande skydd?
Ange antal
3
Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

Åtgärd 5e
16. Hur många av kommunens aktiva vattentäkter har tillstånd för vattenuttag?
Ange antal
2
Pågår eller planeras arbete med att säkerställa tillstånd till vattenuttag för kommunens
vattentäkter?
☒ Ja
☐ Nej
Kommentera gärna hur ni arbetar med detta
Vi planerar att söka tillstånd samtidigt som vi förnyar/tar fram skyddsföreskrifter

Del 3. Fysisk planering (åtgärd 5d, 6)
17. Har kommunen inarbetat den regionala vattenförsörjningsplanen i översiktsplanen enligt
åtgärd 5d.
☐ Ja
☒ Nej
☐ Regional vattenförsörjningsplan saknas

18
Hur används den regionala vattenförsörjningsplanen i kommunens översikts- och
detaljplanering?
a) Som ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan
☐ Ja
☒ Nej
b) Som en fristående del som ger underlag till översiktsplanen
☒ Ja
☐ Nej
c) Som en ingående del av kommunens VA-plan
☐ Ja
☒ Nej
d) Som en fristående del som ger underlag till kommunens VA-plan
☐ Ja
☒ Nej
e) Genom en vattenöversikt
☐ Ja
☒ Nej
f) Genom en vattenplan
☐ Ja
☒ Nej
g) Annat:

18. Har kommunen genomfört en miljöbedömning av översiktsplanen där ni tagit med
miljökvalitetsnormer för vatten?
☒ Ja
☐ Nej
Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

19. Har kommunen tagit hänsyn till åtgärdsbehov som finns i VISS för de vattenförekomster
som berörs av översiktsplanen?
☐ Ja
☒ Nej

19
Kommentera gärna hur ni arbetar med detta
Nya krav ska tas med i kommande aktualitetsprövning av ÖP under denna mandatperiod.

20. Har kommunen tagit hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten för vattenförekomster
och avrinningsområden som berörs av översiktsplanen?
☐ Ja
☒ Nej
Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

21. Har kommunen gjort andra insatser kopplade till arbetet med gällande översiktsplan för att
följa miljökvalitetsnormerna för vatten?
☐ Ja
☒ Nej
Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

22. Har kommunen gjort andra insatser kopplade till detaljplanearbetet för att följa
miljökvalitetsnormerna för vatten?
☒ Ja
☐ Nej
Kommentera gärna hur ni arbetar med detta
Arbete med Dagvattenstrategi och VA-plan pågår.

Del 4. Dagvatten och Vatten- och avloppsvattenplaner (åtgärd 7, 8)
23. Har kommunen en vatten- och avloppsvattenplan i enlighet med åtgärd 7?
☐ Ja
☒ Under framtagande
☐ Nej
Om ja (alternativt att planen är under framtagande), har kommunen tagit hänsyn till
miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster vid framtagandet av vatten- och
avloppsvattenplanen?

20
☐ Ja
☐ Nej
Om ja, förklara kortfattat hur

Om ja, vilken omfattning har planen?
☐ Vattenförsörjning för hela kommunen
☐ Endast kommunal VA-försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)
☐ Annat

24. Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte att
begränsa utsläpp till vattenmiljöer? Planen kan ingå i en VA-plan eller vara fristående.
☐ Ja
☒ Under framtagande
☐ Nej
Kommentera gärna hur ni arbetar med detta samt länka till planen/strategin/policyn

Om ja, har miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster beaktats vid framtagandet av
dagvattenplanen/strategin/policyn?
☐ Ja
☐ Nej
Om ja, förklara kortfattat hur

21
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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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Ks § 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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Ks § 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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 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

Justerande sign
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Tjänsteskrivelse

Datum
2019-02-01

Diarienummer
Dnr

Överflyttning av investeringsmedel från 2018 till 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 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.
.
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

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

272 kkr

E-postadress
kommun@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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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.
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
Planerering och utredning pågår.

1 560 kkr

SBN Fastighetsenhet
Kst 2110500 Projekt 900107 Fastighetsinvesteringar och oförutsett
2 005 kkr
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.

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

400 kkr

E-postadress
kommun@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Kst 2141300 Projekt 900181 Åtgärder Säterdalen
Ombyggnad fäboden, påbörjat och färdigställs i maj 2019

2 257 kkr

Kst 2110500 Projekt 900184 Tillgänglighetsåtgärder i offentliga lokaler
Påbörjat byte av hissar och ramper

100 kkr

Kst 2142070 Projekt 914204 Ny logebyggnad vid stallet i Säters Kommun
Väntar in anbud februari månad 2019. Efter det tas det ett beslut i SBN.

4 009 kkr

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

250 kkr

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
Ksr 2831000 Projekt 998000 Investering
Coreswitch, IT-kommunikationsverktyg

300 kkr

Torbjörn Matsson ekonomichef

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
kommun@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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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.

Justerande sign
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Datum
2019-02-06

Diarienummer
Dnr

Genomförandeplan för byggande av nytt särskilt boende för äldre i Säter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen
1. Tacka för informationen sett gentemot det uppdrag som gavs på Kommunfullmäktige KF§25 201811-15 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.
Bilaga
Beräkning av kostnader med förklarande text

Andréas Mossberg
Samhällsbyggnadschef

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Pär Jerfström
Kommundirektör

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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Nybyggnad säbo Prästgärdet

RA 20190205
Beräkning av årlig kostnad i tre olika alternativ
Förutsättningar
7469m2 varav 33% lokaler(2460m2) oc 67% bostäder (5009m2)
Projektkostnad exkl moms uppskattad till 200 milj
Produktionstid 2020-2021
Kostnad drift o akut underhåll 300:-/m2
Kostnad planerat underhåll 150:-/år
Ägare
Finansieringsbehov
Direktavkastningskrav % ANTAGNA
Driftskostnad o akut underhåll kr/m2
Planerat underhåll kr/m2
Fastighetsskatt antag vårdklassning
Omkostnader, administrativa kostnader
Årshyra år 1 (tkr)
Avgår Ludvika-moms 18%
Årshyra efter momsjustering
Årshyra /m2 i genomsnitt

Projektrisk

Säters Kommun
186000
5,0%
300
150
0
0
12661
0
12661
1695

Säterbostäder
220000
5,0%
350
175
0
0
14921
-1799
13122
1757

Extern
220000
5,5%
350
175
0
0
16021
-1932
14089
1886

10%

10%

Ingår i offererad hyra
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Vår referens

Datum

Roland Appelgren

2019-02-05

Utredning finansieringsalternativ nytt Säbo, Prästgärdet
Bifogad tabell redovisar beräknad årshyra år 1 vid tre olika finansieringsalternativ för
nybyggnationen av nytt säbo Åsenvägen, Prästgärdet i centrala Säter. Bakomliggande indata
finns förtecknad på dokumentet. Beräkningen redovisar endast hyreskostnad år 1 utan hänsyn
till andra användningar av kommunala medel eller andra i framtiden påverkande händelser.

Kommentarer till tabell
Alternativ Säters kommun innebär att kommunen bygger i egen regi och finansierar genom
egen upplåning. Övriga alternativ genomförs projektet av Säterbostäder eller av en extern
fastighetsägare med affärsinriktning på ägande och förvaltande av motsvarande typ av
fastighet.

Investeringskostnaden antas som framgår av tabell, uppgå till 200 milj kronor exkl moms.
Privata fastighetsbolag kan ej vid byggnationen lyfta moms på andelen bostäder (67% av
fastigheten) varför i deras finansiering måste inräknas ca 33 miljoner moms. För alla tre
alternativen har sedan ett preliminärt beräknat investeringsbidrag om ca 13 miljoner kronor
frånräknats.

Räntekostnaden för kommunen antas över tid genomsnittligt uppgå till ca 3% och med
avskrivningstid 50 år fås avkastningskrav 5%. Säterbostäder antas ha samma förutsättningar
som kommunen medan extern fastighetsägare antas begära 0,5 % högre avkastningskrav.

Driftskostnad och oplanerat underhåll antas för kommunen uppgå till 300 kr/m2, vilket
torde vara aningen högt med utgångspunkt från lågt förväntat slitage samt med hänsyn till
gällande byggreglers krav på låg energiförbrukning vid nybyggnation. Påslaget för
Säterbostäder och extern fastighetsägare följer av momsproblematiken, beskriven ovan.
Samma resonemang gäller även för planerat underhåll.

Fastighetsskatt bedöms inte utgå för denna typ av bostäder.

Eventuella omkostnader samt administrativa kostnader antas ingå i driftskostnader ovan
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Årshyra från Säterbostäder och extern fastighetsägare före momsjustering avser bruttohyra
inkl den momskostnad som belöper på andelen bostäder. Kommunen får göra avdrag med
18% på motsvarande bostadsandelen av totala hyreskostnaden dvs 18% på 67% av fakturerad
årshyra.
Den på detta sätt framräknade årshyra utgör kommunens nettohyreskostnad för år 1.

Projektrisk förekommer i alla projekt. Kan bestå i exvis extrema väderleksförhållande,
otydliga beställningar från verksamheten samt problemfyllda upphandlingar av konsulter och
entreprenörer. I detta fall med genomförd designdialog tillsammans med verksamhetens
representanter och relativt goda övriga förutsättningar bedöms projektrisken till maximalt
10%, dvs eventuella oförutsedda kostnader bör maximalt uppgå till ytterligare 10 % över
angiven projektkostnad.

Falun 2019-02-05

Roland Appelgren

SÄTERS KOMMUN
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Kommunstyrelsen

KALLELSE

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Ks §

Blad

13

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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Tjänsteutlåtande

Datum
2019-01-29

Diarienummer
Dnr SBN2019/1122
KS2019/0023

Planuppdrag för Detaljplan mötesspår i Mora By
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 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. 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 Detaljplan mötesspår i Mora By.
För att formalisera detaljplaneprocessen enligt Plan- och bygglagen (PBL) behöver kommunstyrelsen besluta i
frågan om planuppdrag för aktuell detaljplan.

Delge beslutet till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Katarina Kobosko
Planarkitekt

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Andréas Mossberg
Samhällsbyggnadschef

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

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

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

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelsen
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KALLELSE

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Ks §

Blad

14

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

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande

Datum
2019-01-29

Diarienummer
Dnr SBN2019/0026
KS2019/0024

Planuppdrag för Detaljplan mötesspår i Säters centrum
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 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. planarbetet bekostas av Säters kommun.
4. detaljplanen bedöms tidigast kunna bli antagen 1 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 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.

Delge beslutet till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Katarina Kobosko
Planarkitekt

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Andréas Mossberg
Samhällsbyggnadschef

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

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

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

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelsen
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KALLELSE

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Ks §

Blad

15

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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Tjänsteutlåtande

Datum
2019-01-29

Diarienummer
Dnr SBN2019/0027
KS2019/0025

Planuppdrag för Detaljplan södra Kullsvedens verksamhetsområde, Säter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar 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 företagsetableringar 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.

Delge beslutet till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Sofie Norberg
Planarkitekt
Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Andréas Mossberg
Samhällsbyggnadschef
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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PM
SBN2019/0027
KS2019/0025
2019-02-07

Inledande studie inför arbete med detaljplan för södra
Kullsvedens verksamhetsområde, Säter
Bakgrund
Säter har brist på lämplig outnyttjad detaljplanelagd mark för verksamheter och ej störande
industri. Det är därför angeläget att ta fram detaljplaner som möjliggör detta. Framtagande av
detaljplaner för denna typ av verksamheter har prioriterats politiskt av Säters kommun genom
beslut i kommunstyrelsen. Inget beslut har dock tagits kring vilket/vilka områden som är aktuella
att pröva genom detaljplaneläggning. Området mellan Nämnsbo och Kullsveden är utpekat i
fördjupningen av översiktsplanen som ett område för arbetsplatser och kan därför vara ett av
flera områden som är lämpliga att pröva som verksamhetsområde genom detaljplaneläggning.
För att få en bättre bild av det aktuella områdets planeringsförutsättningar inför ett kommande
detaljplanearbete görs denna inledande studie.

Utredningsområde
Den inledande studien har följande ungefärliga avgränsning som utredningsområde:

1 (8)
Sweco Architects AB
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Planeringsförutsättningar
Markägoförhållanden
Säters kommun äger fastigheterna Övre Heden 9:131 och Kullsveden 1:13 (brunt i figuren
nedan). Övriga fastigheter inom utredningsområdet är i privat ägo.

Översiktsplan
För större delen av utredningsområdet föreslås i fördjupningen av översiktsplanen nya
arbetsområden i Kullsveden. Arbete pågår med att ta fram en ny fördjupning av översiktsplanen.
Detaljplaner
Inom utredningsområdet en gällande detaljplan:
•

Avstyckningsplan för fastigheterna Heden övre 7:1, 10:1 och 27:1 (nr 20-SÄJ-353 i
figur), fastställd 1947-04-22, medger bostäder och gatumark för den västligaste delen
av utredningsområdet.

Utanför, men i direkt anslutning till, utredningsområdet finns följande gällande detaljplaner:
•

Detaljplan för Kullsvedens handels- och småindustriområde (nr 1637S i figur), laga kraft
2008-06-23, medger handel (dock ej handel med livsmedel) och småindustri för
området mellan väg 70 och utredningsområdet.

2 (8)
PM
2019-02-07
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•

Detaljplan för området Öster Filargatan m.m. (nr 1538S i figur), laga kraft 1991-01-19,
medger ”huvudgata” närmast angränsande till utredningsområdet och bortanför det
bostäder.

Gällande detaljplaner inom och utanför utredningsområdet
Mark, natur och geotekniska förutsättningar
Området utgörs till största del av uppvuxen gles barrskog med inslag av lövträd, främst i form av
björkar. Mindre delområden förekommer med tätare skogspartier respektive fuktigare mark. Den
nordligaste delen av utredningsområdet utgörs av något tätare granskog medan den sydligatse
delen utgörs av yngre tallskog med inslag av björk. Enligt skogsstyrelsens databas finns i den
sydöstra delen ett mindre område med blandssumpskog och i den västra delen ett område med
barrskog av intresse. Längs den sydvästligaste gränsen av utredningsområdet finns ett fåtal
hyggen (framför allt på Övre Heden 8:1 och 2:5). Mindre områden med jordbruksmark (utgör
även Jordbruksblock 2017) finns på Övre Heden 9:131 i den norra delen av området i närheten
av cirkulationsplatsen på väg 70 respektive i den östligaste delen av Kullsveden 1:13. Enligt
Skogsstyrelsen har skog inom området avverkats (faktiskt avverkad skog), framför allt på mark
som är i privat ägo men även till viss del på kommunalt ägd mark. En avverkningsanmälan finns
på Övre Heden 24:6. I den sydligare delen (på gränsen mellan fastigheterna Kullsveden 1:13
och Övre Heden 9:131) har kommunen ett markupplag (tidsbegränsat bygglov finns). Här är
marken hårdgjord genom grusad yta.
Området sluttar mot nordost i riktning mot väg 70 och är flackast i nordost och i öster.
Enligt SGU utgörs marken i den östra delen av utredningsområdet (större delen av Kullsveden
1:13) av postglacial silt. För övriga delar av området utgörs marken av sandig morän. Inga
relevanta geotekniska utredningar, som kan ge mer detaljerad vägledning om markens
egenskaper, har utförts för utredningsområdet eller för närliggande områden.
3 (8)
PM
2019-02-07

45

Kulturmiljö
I den södra delen av Kullsveden 1:13 finns en övrig kulturhistorisk lämning i form av en ”källa
med tradition” (RAA nr Säter 112:1) kallad Kullsvedens hälsokälla. Av Riksantikvarieämbetets
Fornsök framgår:
Hälsobrunn, 175x125 m (NNV-SSÖ), med diffusa lämningar efter 1stall (?).I
S delen av området börjar en promenadväg, ca 700 m l (NV-SÖ),
ursprungligen kantad av lärkträd (?). Lämningar efterkällan/brunnen finns ej
bevarat. Marken inom större delen avområdet är sank och
kärrliknande.Enligt uppgift skall källan i Ö delen av promenadvägen kallas
för Lappkällan. Källan påträffades ej vid besiktning.Enligt stencil (th)
bildades Säters Surbrunns AB 1833-08-14, menkällan var känd sedan lång
tid tillbaka för sina goda medicinskaegenskapet.Enligt Falukuriren 1927
järnhaltigt vatten, vilket sjuklingardrack av. Försågs med hus och badhus.
Gator och trafik
Väg 70 (riksintresse för kommunikation) passerar strax norr om utredningsområdet. Söderut
från cirkulationsplatsen förbi Kullsveden direkt öster om utredningsområdet passerar väg 677
(Nisshyttevägen).
Busshållplatser för regional busstrafik (svarta punkter i figur) finns på väg 70 direkt nordväst om
cirkulationsplatsen vid Nisshyttevägens anslutning. Hållplatserna nås via gång- och cykelväg
med planskild passage under väg 70. Hållplatser för lokal busstrafik (svarta punkter) finns på
Åsenvägen och Nämnsbovägen direkt norr om Fritidsvägen.

4 (8)
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Friluftliv
Den sydöstra halvan av utredningsområdet berörs av ett skogsområde som är av intresse för
friluftslivet, i översiktsplanen benämnt Åsenområdet och definierat som ett så kallat
”spårområde för friluftsliv”:
Det sammanhängande skogsområdet som avgränsas av Fritidsvägen och
vägen Dalkarlsnäs Lerviken-Kullsveden nyttjas flitigt för det rörliga
friluftslivet och innehåller ett utvecklat spårsystem. Marken är dock känslig
för slitage.
Vid platsbesök i februari 2019 noterades en skoterled parallellt Nämnsbovägen-Nisshyttevägen
längs utredningsområdets norra gräns och ett längdskidspår i den sydöstra halvan av
utredningsområdet. På fastigheterna Övre Heden 9:131 och 8:1 noterades upptrampade stigar i
snön på flera ställe som skulle kunna vara genvägar för att ta sig mellan Nämnsbo/Åsen och
väg 70 samt i rekreationssyfte för att ta sig längre upp i Åsen-området .
Vatten, avlopp och dagvatten
Den nordvästra halvan av utredningsområdet ligger inom verksamhetsområde för både vatten
och avlopp. Även det angränsande befintliga området med bostäder och verksamheter i
Kullsveden ingår i verksamhetsområde för både vatten och avlopp.
Utredningsområdet ligger inte inom verksamhetsområde för dagvatten. Närmsta angränsande
område som ingår är bostäderna vid Nämnsbovägen norr om utredningsområdet.
Utredningsområdet ingår i avrinningsområde norrut mot Ljusterån.
Hälsa, risk och säkerhet
Riksintressen för kommunikation för väg (väg 70) respektive järnväg ligger som närmast cirka
80 meter respektive 250 meter från utredningsområdet. Väg 70 är även rekommenderd väg för
transporter av farligt gods. Avståndet till väg 70 medför att bedömning av risker kopplat till
transporter av farligt gods på väg 70 måste belysas i detaljplanearbetet och behov av eventuella
skyddsåtgärder behöver utredas.
Räddningsstation i Säters tätort. Beräknad körtid för räddningstjänsten är 10 min.
Marken i den östra halvan av Kullsveden 1:13 har låg risk för markradon. Övrig mark har normal
risk.
Enligt skyfallskarteringen finns enstaka lågpunkter spridda över norra och östra delarna av
utredningsområdet.
Utredningsområdet ligger inom det som utreds bli sekundärt (östra delen, bl.a. hela Kullsveden
1:13) och tertiärt (västra delen) vattenskyddsområde för vattentäkt. Befintligt
vattenskyddsområde ska utökas eftersom tillrinningsområdet är större än det som idag är
reglerat som skyddsområde. Föreskrifter för det utökade vattenskyddsområdet beräknas bli
antagna om cirka 1-2 år. Nya regler från 1 januari 2019 innebär delvis ny tillämpning av
miljöbalken vad gäller miljökvalitetsnormer t.ex. för grundvatten.
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Utanför utredningsområdet direkt öster om Nisshyttevägen (väg 677) genom befintligt område
med bostäder och verksamheter i Kullsveden passerar finns en kraftledning (20 kV) med
linjekoncession för el, som ägs av Stora Kraftnät AB.
Både i Kullsveden, längs norra sidan av Nämnsbovägen och på västra sidan av Fritidsvägen
finns områden med bostäder, till största del i form av permanentbostäder.

Behov av mark för verksamheter och industrier
Utifrån intervjuer med kommunala tjänstemän samt med företag som potentiellt skulle kunna
etablera sig i utredningsområdet dras följande slutsatser kring behovet av mark. Detaljplanen
bör möjliggöra:
-

Etablering av företag med transportintensiv verksamhet.

-

Möjlighet till allmänna uppställningsplatser för tung trafik alternativt att utrymme finns att
anordna uppställningsplatser inom den egna fastigheten.

-

Lämplig form på fastigheter så att långa fordon kan vända inne på fastigheterna

-

Avstyckning av fastigheter på cirka 3 000 – 5 000 m 2.

-

Byggrätt om minst cirka 500 m 2 per fastighet.

-

God infrastrukturförsörjning av området med t.ex. fiber

Utöver detta bör planen utreda möjligheterna för kommunens markupplag att bli kvar inom
området. Dock har verksamheten inga ytterligare markanspråk ytmässigt utöver den mark de
idag förfogar över.

Sammanfattande bedömning av förutsättningarna för framtagande av
detaljplan
Sammanfattningsvis behöver hänsyn i ett kommande detaljplanearbete tas till:
-

Den gällande avstyckningsplanen för bostäder i nordvästra delen av området kan
behöva upphävas i samband med att den nya planen antas.

-

Inom ramen för detaljplanearbetet kan en naturvärdesinventering behöva göras för att
om möjligt peka ut eventuell bevarandevärd skog.

-

En översiktlig geoteknisk utredning bör göras för att kartlägga de geotekniska
förusättningarna.

-

Området kring hälsokällan (RAA nr Säter 112:1) bör inte planläggas som
verksamhetsområde.

-

Utifrån kommande exploatering behöver trafikalstring beräknas och påverkan på
framför allt väg 70 utredas översiktligt.
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-

Trafikförsörjning av den nordligaste delen av utredningsområdet med hänsyn till
närliggande bostäder inkl. eventuellt samnyttjande av Nämnsbovägen för verksamheter
och bostäder behöver särskilt studeras.

-

Friluftslivets rörelser (inkl. bl.a. skoter och skidor) genom utredningsområdet behöver
kartläggas och behov av passager genom ett framtida verksamhetsområde behöver
beaktas. Även avvägning av hur långt söderut verksamhetsområdet ska sträcka sig
måste göras med hänsyn till friluftslivets intressen.

-

Risker kopplat till transporter av farligt gods på väg 70. Med hänsyn till det relativt långa
avståndet till väg 70 och de verksamheter som är aktuella att planlägga för bedöms
ingen separat utredning behövas för att beskriva och hantera detta utan riskerna
bedöms kunna hanteras genom en kvalitativ bedömning av planhandläggare inom
ramen för arbetet med detaljplanehandlingarna. Det går dock inte att utesluta att en
bedömning kan behöva göras av en expert inom risker om förutsättningarna vid
närmare studier i planarbetet visar sig vara till nackdel för den föreslagna
markanvändningen. Avståndet till järnvägen bedöms inte föranleda behov av några
ytterligare utredningar för att klarlägga påverkan på riksintresset eller risker kopplat till
farligt gods på järnvägen.

-

Eftersom marken vid exploateringen kommer att beredas och den nuvarande
höjdsättningen i och med det förändras är det viktigt att den slutliga projekteringen av
gator och kvartersmark utförs på ett sådant sätt att inga kritiska lågpunkter uppstår eller
att dagvatten avleds orenat till angränsande skogsmark eller andra närliggande ytor
som är känsliga för föroreningar.

-

Kartläggning av de geohydrologiska förutsättningarna inom området och bedömning av
exploateringens påverkan på vattenskyddsområdet och behov av eventuella
skyddsåtgärder behöver utredas.

-

Beroende på verksamhet som planeras i den östligaste delen av utredningsområdet
behöver hänsyn tas i form av tillräckligt säkerhetsavstånd till kraftledningen direkt
utanför utredningsområdet.

-

Hänsyn behöver tas ur störningssynpunkt till befintliga angränsande bostäder i öster
och nordväst, både vad gäller bullerpåverkan från verksamheter och trafik liksom utifrån
visuell påverkan av den nya bebyggelsen. Eventuell industri (J) bör av denna anledning
förläggas centralt i området för att minska störningarna mot bostäderna.
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Förslag till upplägg och omfattning för arbete med framtagande av
detaljplanehandlingar
Planen föreslås hanteras med utökat planförfarande med hänsyn till osäkerheten kring
påverkan på vattentäkten. Planarbetet bör inledas med att en geohydrologisk undersökning tas
fram. Därefter bör en undersökning enligt 6 kap 5–6 §§ miljöbalken, om behovet av att ta fram
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), tas fram för att kunna samrådas med länsstyrelsen.
Planarbetet bör inledningsvis innefatta större delen av utredningsområdet och bör initialt
hanteras inom ramen för en (1) detaljplan). Eventuell uppdelning på flera detaljplaner (för att
t.ex. få fram byggbar mark på ett effektivt sätt som ändå räcker tillräckligt länge som
markreserv) bör göras först efter upprättandet av undersökningen enligt 6 kap 5–6 §§
miljöbalken och samrådet om denna med länsstyrelsen.
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Sammanträdesdatum

2019-02-19

Blad

16

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.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2019-02-05

Diarienummer
Dnr KS2019/0040

Justering av avgift för familjerådgivning
Förslag till 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.

Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Förvaltningschef

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-01-17

Sn § 9

Blad

2

Diarienummer: SN2019/0001

Justering av avgift för familjerådgivning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. Avgiften för samtal vid familjerådgivningen höjs från 100 kr till 150 kr/samtal.
2. Kostnadstaket på 500 kr upphävs.
______
Ärendebeskrivning
I början av 2018 påbörjade Borlänge kommun en översyn av avgifterna för samtal vid familjerådgivningen. I maj beslutade kommunfullmäktige i Borlänge om en höjning till 150 kr/samtal
samt att ta bort kostnadstaket. Därefter har samma beslut fattats i Avesta och Ludvika. Eftersom det är rimligt att samverkande kommuner har en likartad prissättning föreslås att samma
beslut fattas i Säters kommun.
Bakgrund
1995-01-01 inrättades en familjerådgivningsverksamhet i Borlänge och i samband med detta
upprättades ett treårigt samverkansavtal med kommunerna, Avesta, Hedemora och Säter.
Beslut fattades om att familjerådgivningen fick ta ut en avgift om 100 kr/samtal, dock fick kostnaden bli max 500 kr.
Under 2013 gjordes en översyn av avgiften, men ingen höjning gjordes. I dagsläget ingår förutom ovanstående kommuner också Ludvika och Smedjebacken i samverkansavtalet. Familjerådgivningen har lokaler för samtal i Borlänge, Smedjebacken och Hedemora.

Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande

Justerande signatur

Delges
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

Datum
2019-01-04

Diarienummer
SN2019/0001

Justering av avgift för familjerådgivning.
Förslag till beslut Socialnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
1.att höja avgiften från 100 kr till 150 kr/samtal vid familjerådgivningen.
2.kostnadstaket på 500 kr upphävs
Ärendebeskrivning
1995-01-01 inrättades en familjerådgivningsverksamhet i Borlänge och i samband med detta upprättades
ett treårigt samverkansavtal med kommunerna, Avesta, Hedemora och Säter .Beslut fattades om att
familjerådgivningen fick ta ut en avgift om 100kr/ samtal dock max 500 kr.
Under 2013 gjordes en översyn av avgiften, men ingen höjning gjordes. I dagsläget ingår förutom
ovanstående kommuner också Ludvika och Smedjebacken i samverkansavtalet. Familjerådgivningen har
lokaler för samtal i Borlänge, Smedjebacken och Hedemora.
I början av 2018 påbörjade Borlänge kommun en översyn av avgifterna. I maj beslutade
kommunfullmäktige i Borlänge om en höjning till 150kr/samtal samt att ta bort kostnadstaket. Därefter
har samma beslut fattats i Avesta och Ludvika. Eftersom det är rimligt att samverkande kommuner har en
likartad prissättning föreslås att samma beslut fattas i Säters kommun.

.
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Handläggare
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Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Ks §

54

KALLELSE
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2019-02-19

Blad

17

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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Tjänsteskrivelse

Datum
2019-01-07

Diarienummer
Dnr KS2018/0408

Granskning av kompetensförsörjning
Förslag till 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.

Malin Karhu Birgersson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)
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Internetadress
www.sater.se
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Yttrande över granskning av kompetensförsörjning
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.
Det pågår ett intensivt samarbete med Falun Borlänge regionens kommuner kring
kompetensfrågor. Detta har pågått under flera år i olika former. Det pågår dessutom ett
arbete med andra kommuner i länet kring olika kompetensfrågor. I Falun Borlänge
regionen har under 2 ½ år aspirantprogrammet för medarbetare som har ambitionen att ta
på sig ett chefsuppdrag.
Säters kommun ingår även i partnersamverkan för forskningsbaserad utveckling av det
offentliga ledarskapet i Dalarna tillsammans med Högskolan Dalarna och flertalet av länets
kommuner.
I kommunens arbete med medarbetardriven chefsstödd utveckling (MCU) är en viktig del
att chefer för regelbunden dialog med sina medarbetare och på det sättet skapa
förutsättningar för att få medarbetare att trivas på arbetet och med sin arbetsgivare. Bra
verksamheter med stolta medarbetare är det bästa varumärket.

Postadress: Säters kommun, Box 300, 783 27 Säter │ Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter
Tfn vx: 0225 – 550 00 │ Fax: 0225 - 517 92 │ E - post: kommun@sater.se │ Hemsida: www.sater.se

57
Datum
2018-01-07

Under 2019 kommer ett återkommande utbildningsprogram för ledare att implementeras.
Det är viktigt att föra dialog med varje medarbetare på ett individuellt plan för att skapa
bästa förutsättningar för var och en under anställningstiden.
Avslutningssamtal kan vara en möjlighet att samla ihop synpunkter men viktigare är den
kontinuerliga dialogen mellan medarbetare och chef.
Ansvaret för kompetensförsörjning ligger idag under kommunstyrelsen. Däremot så måste
de som känner kärnverksamheterna bäst, få möjlighet och ta ansvar för att hantera
kompetensförsörjningsfrågorna på det sätt som är bäst för verksamheterna.
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Granskning av kompetensförsörjning
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1

Sammanfattning
Vi har av Säters kommuns revisorer fått i uppdrag att bedöma om kommunstyrelsen
har ett ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning och kompetensutveckling av befintlig personal. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.
Kommunstyrelsens strategiska arbete när det gäller kompetensförsörjning och
kompetensutveckling framstår som begränsat eftersom de två största förvaltningarna
själva genomför både analys och åtgärder för de flesta av åtgärderna inom området.
Det vår bedömning att kommunstyrelsens roll avseende det strategiska arbetet är
mindre än den borde vara.
Kommunstyrelsen överlåter till största del omvärldsbevakning och samverkan till
förvaltningarna. Arbetssättet har fungerat historiskt men vår granskning visar att
omvärldens krav på kommunens insatser inom det här området har förändrats fortare
än vad kommunstyrelsen har hunnit med. Samverkan med andra arbetsgivare ligger
helt på respektive förvaltning, kommunens varumärke är svagt och närvaron på sociala
medier när det gäller t.ex. rekrytering är nästan obefintlig.
Kommunstyrelsen skulle kunna bygga upp en kompetens för strategiskt arbete som
samtliga förvaltningar skulle kunna nyttja. Om styrelsen på detta sätt arbetar närmare
förvaltningarna i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet kan det minska
sårbarheten, förbättra styrelsens uppsikt över frågan och dessutom kan det finnas
samordningsvinster att hämta.
Det är bra att kommunstyrelsen har anordnat ett utvecklingsprogram för chefer.
Dessvärre har det bara genomförts en gång 2016 och därefter har man genomfört
påbyggnadsutbildningar. Vi ser en risk i att kunskapsgapet mellan de chefer som
arbetat länge och de som kommer i nya i organisationen kan bli stort. Vi anser att den
risken skulle kunna avhjälpas med ett etablerat och regelbundet återkommande utbud
av utbildningar för chefer och medarbetare.
Vi anser också att det saknas en väsentlig del i rutinen för avslutssamtal. Om inte data
från samtalen samlas in, analyseras och leder till förändringar är samtalens värde
begränsat enligt vår mening.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi 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
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Granskning av kompetensförsörjning
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2

Inledning/bakgrund
Vi har av Säters kommuns revisorer fått i uppdrag att bedöma om kommunstyrelsen
har ett ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning och kompetensutveckling av befintlig personal. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2018.
Pensionsavgångarna väntas bli stora de kommande åren med ett stort rekryteringsbehov som följd. Samtidigt ökar konkurrensen om arbetskraft i arbetslivet – vilket
medför större rörlighet. Det ställer krav på en god kompetensförsörjning som
säkerställer att rätt kompetensstruktur finns tillgänglig för att nå verksamhetens mål.
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys,
att kompetensförsörjning och kompetensutveckling av befintlig personal behöver
granskas.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen har ett ändamålsenligt
arbetssätt avseende kompetensförsörjning och kompetensutveckling av befintlig
personal. Granskningen syftar också till att belysa och bedöma kommunens analyser
och strategier för att hantera behoven av kompetensförsörjning.
Granskningen ska svara på följande revisionsfrågor.
•

Hur ser roll- och ansvarsfördelning ut beträffande kompetensförsörjningsfrågorna?

Frågan besvaras i avsnitt 3.1
•

Analyserar och säkerställer kommunstyrelsen verksamheternas
kompetensbehov?

•

Vilka bedömningar och analyser har gjorts beträffande kompetens/
personalbehovet på kort och lång sikt? Vilka slutsatser dras/har dragits?

•

Vilka åtgärder har vidtagits utifrån de analyser och slutsatser som dragits?

•

Vilka är effekterna av vidtagna åtgärder ex. beträffande rekrytering av vissa
kritiska yrkesgrupper?

•

Analyserar och redovisar styrelsen kommunens personalomsättning?

•

Finns det strategier/arbetsmodeller för hur man ska arbeta för att säkerställa en
god personalförsörjning?

•

Finns system för att årligen fånga upp behov av rekrytering i organisationen?

Frågorna besvaras i avsnitt 3.2
•

Hur hanteras omvärldsförändringar? Hur speglar sig dessa i kommunen?

•

Vilken samverkan sker mellan kommunen och arbetsförmedlingen?

Frågorna besvaras i avsnitt 3.3
•

Säkerställer styrelsen kompetensutveckling av befintlig personal?
3
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•

Säkerställer styrelsen att kompetens överförs från de medarbetare som slutar
till medarbetare som kvarstår?

Frågorna besvaras i avsnitt 3.4
Granskningen avser kommunstyrelsen.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller
Kommunallagen 6 kap 1 §, 6 §, 11 §, 13 §

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom:
Studier av följande dokument:
-

Kommunstyrelsens delegationsordning, reviderad Ks 180410, § 50
Kompetens- och utbildningsplan för socialförvaltningen 2018
Introduktion av administrativ personal inom socialförvaltningen
Kompetensförsörjningsplan 2014-09-02, Ks § 125
Personalpolicy, KF 2018-02-15
Programbeskrivning, Revolute AB 2016-02-01
Rekryteringspolicy Säters kommun, KF 2013-10-31, § 105
Rekryteringsstrategi, Barn- och utbildningsnämnden, 2018-04-18, § 56
Socialförvaltningens verksamhetsplan 2018
Utbildningsbeskrivning, Swedesd, 2018-01-18
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2018
Mall för avgångsintervju
Kommunstyrelsens reglemente, reviderat KF, 2017-04-06

Intervjuer med följande befattningar:
- Personalchef
- Förvaltningschef socialförvaltningen
- Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
- Tommy Andersson (M), ledamot i personalutskottet
Granskningen har utan framgång sökt Mats Nilsson (S), ordförande i
personalutskottet.
Rapporten är faktakontrollerad av de tjänstemän som har intervjuats.
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3

Resultat av granskningen

3.1

Roller och ansvar
Iakttagelser
Enligt Säters kommuns gemensamma reglemente för nämnder och kommunstyrelsen
är styrelsen ansvarig för personalpolitiken. Under kommunstyrelsen sorterar personalutskottet som bereder och fattar beslut inom området. I kommunstyrelsens delegationsordning klargörs vilka typer av beslut inom personalområdet som delegerats.
På kommunövergripande nivå finns det en kompetensförsörjningsplan, personalpolicy
och en rekryteringspolicy. Enligt uppgift från kommunstyrelsen pågår det ett arbete
med att uppdatera kompetensförsörjningsplanen som är från 2014. På kommunstyrelsen finns det specialistkompetens inom HR-området såsom rekrytering, lön mm.
Av intervjuerna vi har genomfört framträder en bild av en decentraliserad organisation
där förvaltningarna själva tar stort ansvar för kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Förvaltningarna själva tar ansvar för analys, strategi och genomförande för
sin respektive verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen
tar själva ett stort ansvar för bl.a. rekrytering genom att aktivt delta i samarbeten inom
området på lokal och regional nivå. Barn- och utbildningsförvaltningen har även tagit
fram en rekryteringsstrategi som fastställdes av nämnden i april 2018. Av den framgår
bl.a. att förvaltningen skapat en bemanningsenhet som ska effektivisera
administrationen kring vikariehantering och genomföra rekrytering åt skolledarna.
Av intervjuerna framgår att kommunstyrelsens roll är främst att vara ett stöd till de
andra förvaltningarna inom personalområdet.
Revisionskriterier
Enligt Säter kommuns reglemente ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Styrelsen är anställningsmyndighet och har bl.a. hand om personalfrågor.
Kommentarer
Enligt vår bedömning finns det en tydlig fördelning av roller och ansvar mellan styrelsen
och nämnder samt mellan förvaltningarna. Ansvarsfördelningen är väl inarbetad i
kommunen. De flesta av de intervjuade tjänstemännen uppger att de är nöjda med den
rådande ordningen.
De intervjuade förvaltningscheferna uppger att kommunstyrelsen håller sig uppdaterad
om t.ex. pensionsavgångar och rekryteringsbehov på förvaltningarna. Det är vår
bedömning att styrelsen på ett övergripande sätt håller sig uppdaterad om behov och
åtgärder inom personalområdet.
Vi bedömer att styrelsen uppfyller revisionskriteriet i fråga om roller och ansvar. Det
kan dock finnas vinster i att i högre grad samordna och kanske centralisera vissa
tjänster inom personalområdet. Ett exempel på det är Barn- och
utbildningsförvaltningens bemanningsenhet. Det är relativt vanligt att större kommuner
har liknande enheter som sköter vikariebemanning åt både skola och vård- och
omsorg. Även i en mindre kommun som Säter kan man uppnå ekonomiska vinster och
5
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framförallt ökad redundans 1 i en bemanningsenhet centralt placerad under
kommunstyrelsen.

3.2

Strategiskt arbete
Iakttagelser
Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning och kompetensutveckling speglar
beskrivningen av rollerna i avsnittet ovan. Kompetensförsörjningsplanen börjar bli
inaktuell och kommunstyrelsen arbetar med att revidera den. Förvaltningarna själva tar
fram analyser och åtgärder för kompetensbehovet. Därtill deltar de i diverse projekt och
samarbeten både regionalt och lokalt för att underlätta kompetensförsörjningen och
kompetensutvecklingen till sina verksamheter.
Av intervjuerna framgår det att kommunstyrelsen, barn- och utbildningsförvaltningen
och socialförvaltningen arbetar med att förändra arbetssätt som ett komplement till
rekrytering. Till exempel arbetar både barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen med att renodla specialistrollerna så att de verkligen arbetar med det som
bara de har behörighet att göra. På kommunstyrelsen ser man t.ex. över befattningar
där medarbetare pensioneras för att se om det arbetet kan effektiviseras.
Av intervjuerna framgår det att uppföljningar för att mäta effekten av de särskilda
insatser som beskrivits ovan inte har genomförts av kommunstyrelsen.
I föregående avsnitt kunde vi konstatera att de flesta tjänstemän var nöjda med roller
och ansvar inom kompetensförsörjning och kompetensutveckling. När det gäller det
strategiska arbetet framkommer det vid intervjuerna att det efterfrågas fler insatser från
kommunstyrelsens sida. Exempel på sådana insatser kan t.ex. vara att ge mer hjälp vid
rekrytering och att arbeta mer med att stärka kommunens varumärke.
Tjänstemännen upplever att det nya systemstödet för personalfrågor Medvind har haft
en del inkörningsproblem, men att det nu fungerar väl. I kombination med systemet
HR-plus kan användarna få ut uppgifter om personalomsättning och rekryteringsbehov.
Sådana uppgifter har dock inte redovisats varken i protokoll från personalutskottet
under 2018 eller årsredovisningar från 2015, 2016 och 2017.
Revisionskriterier
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska också inom sitt område se till
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Lagrum: 6 kap 1 och 6 §§ Kommunallagen (2017:725)
Kommentarer
Kommunstyrelsens strategiska arbete när det gäller rekrytering framstår som
begränsat eftersom de två största förvaltningarna själva genomför både analys och
1

Med ”redundans” avses inte ”överflöd”. Här avses en säkerhet för en uppgift som inte tolererar
produktionsbortfall. Detta genom att flera personer arbetar med samma uppgifter och att de kan ersätta
varandra vid t.ex. sjukdom.
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åtgärder för rekrytering. Detta är visserligen logiskt med tanke på att underlaget för
analysen finns på verksamheterna, men vi bedömer att detta inte är ett hållbart
arbetssätt i längden.
Redan i dag deltar t.ex. socialförvaltningen i regionala samarbeten för att bl.a.
underlätta rekrytering. Samtidigt ökar trycket på verksamheten att fokusera sina
resurser på kärnverksamheten. Dessutom blir det allt svårare att rekrytera personal
med rätt utbildning.
Vi ser en risk i att arbetet med kompetensförsörjning på förvaltningarna så småningom
kan bli nedprioriterat till förmån för kärnverksamheten. Här finns det enligt vår mening
en roll för kommunstyrelsen att fylla. Kommunstyrelsen skulle kunna bygga upp en
kompetens för strategiskt arbete som samtliga förvaltningar skulle kunna nyttja. Om
styrelsen på detta sätt arbetar närmare förvaltningarna i det strategiska
kompetensförsörjningsarbetet kan det minska sårbarheten, förbättra styrelsens uppsikt
över frågan och dessutom kan det finnas samordningsvinster att hämta.
Vi anser också att kommunstyrelsen brister i uppföljning avseende effekten av de
särskilda insatser som kommunstyrelsen och andra nämnder gjort inom området.
Det vår bedömning att kommunstyrelsens roll avseende strategiskt arbete är mindre än
den borde vara. Därför uppfyller kommunstyrelsen inte revisionskriteriet.

3.3

Omvärld och samverkan
Iakttagelser
Som beskrivits i tidigare avsnitt är det förvaltningarna själva som står för merparten av
kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Omvärldsbevakning och samverkan
med andra arbetsgivare eller institutioner är inget undantag från den regeln.
Av intervjuerna framgår det att förvaltningarna efterlyser mer från kommunstyrelsen när
det gäller varumärkesbyggande åtgärder. När förvaltningarna är ute i rekryteringssammanhang saknar de ibland ett starkt varumärke att ”hänga upp” sin egen
marknadsföring på.
Den här granskningen har översiktligt granskat de vanligaste sociala medierna2 och
funnit att Säters kommun har officiella konton på samtliga. Kommunen är aktiv på
Facebook, men lägger till största del ut material som avser samhällsinformation.
Sammantaget för alla fem medier som vi har granskat är de inlägg som avser
rekrytering är få och oftast gäller lediga tjänster – inte marknadsföring av kommunen
som en attraktiv arbetsgivare.
Av intervjuerna med tjänstemännen framgår att det finns en uppfattning om att
kommunen har låg personalomsättning och att det är få som avslutar sin anställning för
ett arbete hos någon annan arbetsgivare. Statistik från Kolada bekräftar delvis den
bilden. Under 2016 och 2017 var andelen nya tillsvidareanställda under året i procent
lägre eller lika med genomsnittet för länet. Mellan 2009 och 2015 var dock andelen

2

Facebook, Instagram, Youtube, Twitter och Linkedin
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högre än genomsnittet. Andelen avgångna tillsvidareanställda har varit högre än länets
genomsnitt sedan 2014.
När det gäller samverkan med arbetsförmedlingen så sker den genom kommunens
arbetsmarknadsinsatser. För kommunstyrelsens del samarbetar man med rekryteringsföretag när behovet uppstår.
Revisionskriterier
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning.
Lagrum: 6 kap 11 § Kommunallagen (2017:725)
Kommentarer
I flera år har SKL pekat på den demografiska utmaning som Sveriges kommuner står
inför. I framtiden kommer det att finnas fler äldre och unga som behöver service från
kommunernas verksamheter. Detta samtidigt som den delen av befolkningen som är i
arbetsför ålder kommer att vara statistiskt sett för liten för att klara att upprätthålla
servicen. I SKL:s senaste ekonomirapport (maj 2018) konstaterar man att det finns
flera utvecklingsområden som kommunerna behöver arbeta inom för att kunna möta
den här förändringen.
Bland annat måste kommunerna öka samverkan mellan varandra och landstingen
samt regionerna. Detta för att hålla nere kostnaderna och för att höja kvalitén i
välfärdstjänsterna. Dessutom måste kommunerna ha rekryteringsstrategier för att möta
de demografiska utmaningarna, minska rekryteringsbehovet och öka arbetsgivarnas
attraktionskraft. 3
Kommunstyrelsen överlåter till största del omvärldsbevakning och samverkan till
förvaltningarna. Arbetssättet har fungerat förut men vår granskning visar att omvärldens krav på kommunens insatser inom det här området har förändrats fortare än
vad kommunstyrelsen har hunnit med. Samverkan med andra arbetsgivare ligger helt
på respektive förvaltning, kommunens varumärke är svagt och närvaron på sociala
medier när det gäller t.ex. rekrytering är nästan obefintlig.
Det är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte följer de frågor inom
kompetensförsörjning och kompetensutveckling som kan inverka på kommunens
utveckling i tillräcklig grad för att uppfylla revisionskriteriet.

3

SKL - Ekonomirapporten, maj 2018 – Om kommunernas och landstingens ekonomi s. 10
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3.4

Kompetens – utveckling och överföring
Iakttagelser
I avsnitt 3.1 nämndes den kommunövergripande kompetensförsörjningsplanen som
beslutades 2014. I planens avsnitt ”Gemensamma åtgärder för att vara en attraktiv
arbetsgivare” nämns att ”En attraktiv arbetsgivare erbjuder kompetensutveckling utifrån
en väl genomarbetad plan. Kompetensutvecklingen ska bidra till att kommunen klarar
det kommande rekryteringsbehovet inom vissa områden med redan befintlig personal.
Att ge medarbetare karriärmöjligheter är en viktig del både att behålla kompetens och
att utveckla medarbetare.” 4
Förvaltningarna sköter all kompetensutveckling av sina specialistkompetenser (lärare,
sjuksköterskor etc.) själva. Kommunstyrelsen anordnade 2016 en möjlighet för
kommunens chefer att delta i ett ledarskapsprogram som utfördes av ett utbildningsföretag. Syftet med utvecklingsprogrammet var att ”lägga grunden för utvecklingen av
en för organisationen långsikt och medveten förmåga att nå önskade resultat.” 5. Av
intervjuerna framgår det att utbildningen var mycket uppskattad av deltagarna.
Under 2018 har kommunstyrelsen anordnat en samverkansutbildning för en grupp om
20 medarbetare som består av chefer och specialister. 6
När det gäller att överföra kompetensen från dem som slutar till deras efterträdare finns
det ingen dokumenterad rutin. Inför varje avgång överväger rekryterande chef om
tjänsten ska ersättas eller om den ska tas bort, sammanfogas med annan tjänst eller
liknande. Det finns en mall för avgångssamtal som är utformad på ett sådant sätt att
den kan användas på alla verksamheter. Den fokuserar på den avgångnes uppfattning
av kommunen som arbetsgivare avseende ledarskap och arbetsmiljö mm. I mallen
finns ingen instruktion om vart uppgifterna ska lämnas när samtalet är avslutat.
Revisionskriterier
Styrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Lagrum: 6 kap 1 § Kommunallagen (2017:725)
Kommentarer
Det är bra att kommunstyrelsen har anordnat ett utvecklingsprogram för chefer.
Dessvärre har det bara genomförts en gång 2016 och därefter har man genomfört
påbyggnadsutbildningar. Även om uppfattningen att personalomsättningen på
kommunen är låg skulle stämma så uppstår det ändå situationer där chefer slutar eller
går i pension. Vi ser en risk i att kunskapsgapet mellan de chefer som arbetat länge
och de som kommer i nya i organisationen kan bli stort. Vi anser att den risken skulle
kunna avhjälpas med ett etablerat och regelbundet återkommande utbud av
utbildningar för chefer och medarbetare.
Det är positivt att kommunstyrelsen erbjudit utbildning till verksamheternas chefer. Man
får dock inte glömma medarbetarskapets roll i de här sammanhangen.

4

Säters kommun, kompetensförsörjningsplan 2014-09-02, Ks § 125 s. 9
Säters kommun, programbeskrivning för ledarskapsprogrammet.
6 SWEDESD, Anbud avseende upphandling av utbildning inom samverkan, Säter kommun
5
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Medarbetarskapet har blivit allt viktigare i moderna organisationer där medarbetarna
förväntas vara aktiva och ansvarstagande.
Kompetensöverföring från medarbetare som slutar till dem som är kvar är viktigt för
kontinuiteten i verksamheten. Visserligen är det inte alla tjänster som ersätts utan att
tjänsten förändrats, men det är vår uppfattning att avgående kompetens bör tas tillvara
när det är möjligt. Vi anser inte att kommunstyrelsen gör det i dagsläget.
Vi anser också att det saknas en väsentlig del i rutinen för avslutssamtal. Om inte data
från samtalen samlas in, analyseras och leder till förändringar är samtalens värde
begränsat enligt vår mening. Data från samtalen kan ju också visa att ledarskap,
arbetsmiljö mm fungerar bra.
På grund av dessa brister anser vi att kommunstyrelsen inte haft tillräcklig uppsikt över
nämndernas verksamhet. Därmed uppfyller kommunstyrelsen inte revisionskriteriet.
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3.5

Slutsats och rekommendationer
Vi har av Säters kommuns revisorer fått i uppdrag att bedöma om kommunstyrelsen
har ett ändamålsenligt arbetssätt avseende kompetensförsörjning och kompetensutveckling av befintlig personal.
Kommunstyrelsens strategiska arbete när det gäller kompetensförsörjning och
kompetensutveckling framstår som begränsat eftersom de två största förvaltningarna
själva genomför både analys och åtgärder för de flesta av åtgärderna inom området.
Det vår bedömning att kommunstyrelsens roll avseende det strategiska arbetet är
mindre än den borde vara.
Kommunstyrelsen överlåter till största del omvärldsbevakning och samverkan till
förvaltningarna. Arbetssättet har fungerat historiskt men vår granskning visar att
omvärldens krav på kommunens insatser inom det här området har förändrats fortare
än vad kommunstyrelsen har hunnit med. Samverkan med andra arbetsgivare ligger
helt på respektive förvaltning, kommunens varumärke är svagt och närvaron på sociala
medier när det gäller t.ex. rekrytering är nästan obefintlig.
Kommunstyrelsen skulle kunna bygga upp en kompetens för strategiskt arbete som
samtliga förvaltningar skulle kunna nyttja. Om styrelsen på detta sätt arbetar närmare
förvaltningarna i det strategiska kompetensförsörjningsarbetet kan det minska
sårbarheten, förbättra styrelsens uppsikt över frågan och dessutom kan det finnas
samordningsvinster att hämta.
Det är bra att kommunstyrelsen har anordnat ett utvecklingsprogram för chefer.
Dessvärre har det bara genomförts en gång 2016 och därefter har man genomfört
påbyggnadsutbildningar. Vi ser en risk i att kunskapsgapet mellan de chefer som
arbetat länge och de som kommer i nya i organisationen kan bli stort. Vi anser att den
risken skulle kunna avhjälpas med ett etablerat och regelbundet återkommande utbud
av utbildningar för chefer och medarbetare.
Vi anser också att det saknas en väsentlig del i rutinen för avslutssamtal. Om inte data
från samtalen samlas in, analyseras och leder till förändringar är samtalens värde
begränsat enligt vår mening.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi 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
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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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Granskning av kommunstyrelsens målstyrningsprocess
Förslag till 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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Yttrande över övergripande granskning av kommunstyrelsens
målstyrningsprocess
Sedan slutet av 2018 har Kommunstyrelsen arbetat med att ta fram förslag till vision och strategiska
mål för Säters kommun. Arbetet har bedrivits i bred samverkan och förslaget utgår från de
gemensamma överläggningarna. Syftet med arbetet har varit att visionen ska beskriva vad alla små
och stora beslut kommer at resultera i på sikt, för våra Säterbor, att visionen ska motivera
organisationen och skapa framtidstro, samt att den ska vägleda beslut och förbättringsarbetet.
Visionen skapar en inriktning för de strategiska målen där de strategiska målen fungerar som
milstolpar på vägen mot visionen, aktiviteter som bygger ny kunskap, utvärderar nya möjligheter
och utvecklar innovationer. De strategiska målen är övergripande, vilket innebär att de kräver
samarbete och samverkan mellan förvaltningar och mellan kommun och andra intressenter.
De strategiska målen ska vara utgångspunkten för när nämnderna sedan tar fram sin nämndsplan. I
nämndplanerna bryts de strategiska målen ner och uppföljningsmetoder dokumenteras.
Nämndsplanerna är uppdraget till förvaltningarna som realiseras i förvaltningarnas
verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna bryts sedan ner i enhetsplaner.
Detta skapar en obruten målkedja från vision till aktiviteter i kommunens enheter.
Återrapportering, analys och bedömning av måluppfyllnad sker sedan i obruten kedja från
nämnderna via Kommunstyrelsen upp till Kommunfullmäktige. Denna återrapportering, analys och
bedömning sker två gånger per år, i samband med den ekonomiska uppföljningen.
Uppföljningen bygger på de rapporter och analyser som förvaltningarna tar fram på nämndernas
uppdrag, och grundar sig på resultat och analyser som görs i enheterna.

Postadress: Säters kommun, Box 300, 783 27 Säter │ Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter
Tfn vx: 0225 – 550 00 │ Fax: 0225 - 517 92 │ E - post: kommun@sater.se │ Hemsida: www.sater.se
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1

Sammanfattning
Vi har av Säters kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska
kommunstyrelsens beredning och uppföljning av mål. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2018.
Utifrån genomförd granskning är vår generella bedömning att kommunens
målstyrningsprocess inte fullt ut är ändamålsenligt utformad, implementerad i
organisationen och effektiv i syftet att vara styrande mot de av fullmäktige fastställda
målen.
Bedömningen gör vi bl.a. utifrån att det saknas tydliga direktiv för hur nämnderna ska
arbeta, vilket får till följd att det inte finns ett enhetligt målarbete inom kommunen. Alla
verksamheter i kommunen upplever inte att det i dagsläget finns en tydlig röd tråd från
kommunfullmäktiges mål till verksamheterna. Vi menar även att det saknas tydliga
tillämpningsanvisningar för målstyrningsprocessen och uppföljningen.
Vidare anser vi inte att dagens process till fullo kan anses uppfylla kommunallagens
krav avseende mål för god ekonomisk hushållning. Det gäller framförallt kraven på att
målen kontinuerligt ska stämmas av, följas upp, utvärderas och omprövas. Då flera mål
inte följs upp i delårsbokslutet innebär det att uppföljning i princip sker en gång per år,
vilket leder till att kommunstyrelsen inte har någon egentlig möjlighet att vidta åtgärder.
I sammanhanget vill vi lyfta fram att vi ser positivt på att det pågår ett arbete att
förbättra målstyrningsprocessen och att kommunfullmäktige ska besluta om nya
strategiska mål för kommande mandatperiod.
Utifrån granskningen rekommenderar vi 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.
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2

Inledning/bakgrund
Vi har av Säters kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska
kommunstyrelsens beredning och uppföljning av mål. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2018.
En av de grundläggande förutsättningarna för kommunen att bedriva en effektiv
verksamhet är att en tydlig mål- och styrkedja finns. Styrelse och nämnd ska ha tydliga
uppdrag och mål som därtill konkretiserad av nämnd och verksamhet. Vidare är det av
vikt att former för uppföljning klargörs och hur återrapportering av uppnådda resultat
och effekter ska ske.
För en effektiv målstyrning är det av största vikt att målsättningarna är relevanta för
verksamhetens utformning och att de kan följas upp och utvärderas. Vidare bör
processen ta tillvara de utvärderade målen i såväl verksamhetsplaner som budget för
nästkommande år.
Revisorerna ska i revisionsberättelsen uttala sig om måluppfyllelsen avseende målen
för god ekonomisk hushållning och i samband med granskningen av bokslutet för 2017
konstaterade revisorerna att måluppfyllelsen fortsatt har brister.
Revisorerna har utifrån sin bedömning av väsentlighet och risk, funnit det angeläget att
genomföra en övergripande granskning utifrån den bristande måluppfyllelse som
förelegat de senaste åren.

2.1

Syfte och revisionsfråga
Det huvudsakliga syftet med granskningen är att bedöma om kommunens
målstyrningsprocess är ändamålsenligt utformad, implementerad i organisationen och
effektiv i syftet att vara styrande mot de av fullmäktige fastställda målen.
Vi har därför granskat och sökt svaret på följande revisionsfrågor:
−
−
−
−
−

Hur är målstyrningsprocessen designad?
Hur arbetas både omvärldsbevakningen och kommunens tidigare utfall in i
processen?
Hur kan man se den röda tråden från målformulering via indikatorer till valda
aktiviteter?
Hur ser förankringsprocessen ut gällande valda mål och aktiviteter?
Vilka uppföljningsrutiner finns?

Kommunfullmäktiges mål ska ligga till grund för styrelsernas och nämndens indikatorer
för sina verksamheter;
− finns tydliga direktiv kring arbetet med mål och uppföljning?
− hur följs målen upp?
− hur sker återrapporteringen, via nämnd/styrelse, kommunstyrelsen och
vidare till fullmäktige?
− vilka åtgärder vidtas med anledning av återrapporteringens resultat?
− hur ser förekomsten ut av bedömningar/prognoser för att uppnå målen?
3
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−

2.2

Vilken uppfattning finns i kommunledningen om hur väl styrmodellen fungerar?

Revisionskriterier
Vi har bedömt om målstyrningsprocessen följer:

2.3

−

Fullmäktigebeslut

−

Policys fastställda av fullmäktige

−

Interna riktlinjer och rutinbeskrivningar

−

Allmänna krav på en god intern kontroll

−

Kommunallagens krav avseende mål för god ekonomisk hushållning

Ansvarig nämnd/styrelse samt avgränsning
Granskningen avser kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden.

2.4

Projektorganisation
Granskningen har genomförts av Linnea Grönvold, kommunal yrkesrevisor, och
Andreas Wendin, kommunal yrkesrevisor, under ledning av Karin Helin-Lindkvist,
certifierad kommunal revisor.

2.5

Metod
Granskningen har genomförts genom:
−

Studier av följande dokument:
o

Budget 2018

o

Ekonomiska styrprinciper

o

Årsredovisning 2017

o

Delårsrapport 2018

o

Rutin – Ekonomisk budgetuppföljning och delårsbokslut

o

Samhällsbyggnadsnämndens nämndplan 2018

o

Socialnämndens nämndplan 2018

o

Barn- och utbildningsnämndens nämndplan 2018

o

Kommunstyrelsens nämndplan 2018

o

Socialförvaltningens verksamhetsplan 2018

o

Samhällbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2018
4
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−

o

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplan 2018

o

Enhetsplan för Stora Skedvi för- och skolområde 2018

o

Kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsplan 2018

Intervjuer och avstämningar med:
o Kommunstyrelsens ordförande
o

Ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden

o

Förvaltningschef för socialförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen

o

Ekonomichef

o

Kommundirektör

Samtliga intervjuade tjänstemän och politiker har faktagranskat rapporten.
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3

Resultat av granskningen

3.1

Säters kommuns målstyrningsprocess

3.1.1

Målstyrningsprocessens utformning
I dokumentet Ekonomiska styrprinciper för Säters kommun (antaget av
kommunfullmäktige 2017-10-19) anges att kommunfullmäktige fastställer en vision och
strategiska mål för mandatperioden 2015-2018. Kommunfullmäktige fastställer även
förslag till finansiella mål för den kommande treårsperioden senast i december månad
två år före aktuellt budgetår. Vidare anges att kommunens finansiella mål och
strategiska mål är överordnade andra kommunala mål.
Nämnderna och förvaltningarna ska enligt de ekonomiska styrprinciperna, utifrån
tilldelade ekonomiska ramar och övriga anvisningar, utarbeta förslag till budget för
nästkommande år, samt plan för de därefter följande två åren. I budgetförslaget ska
även nämndplanernas strategier utifrån antagen vision och strategiska mål ingå och
vara relaterade till tilldelade resurser samt ha ett medborgarperspektiv.
Kommunstyrelsen sammanställer senast i maj månad förslag till budget för
nästkommande år och plan för de efterföljande åren. Kommunfullmäktige fastställer
förslag till budget och finansiella mål senast under juni månad. Därefter antas
budgetdokumentet igen av kommunfullmäktige i november månad.
Enligt tillhörande rutin Ekonomisk budgetuppföljning och delårsbokslut genomförs sju
budget- och verksamhetsuppföljningar med prognos av årsutfallet per år.
Utgångpunkten är att bidra till kommunfullmäktiges styrning och uppföljning av den
ekonomiska utvecklingen. Vidare anges att de finansiella och strategiska målen ska
utvärderas i årsredovisning och delårsrapport. Detta beskrivs närmare i kommande
delar av rapporten.

3.1.2

Fastställande av mål
Mandatperiodens målstyrningsmodell utgörs av en vision som lyder:
Bilden av Säter
−

Säters kommun präglas av framtidstro.

−

I Säter känner medborgarna trygghet och livskvalitet.

−

Säter har 2030 12 000 invånare.

Utifrån visionen har tre områden valts ut som kommunen ska fokusera på för att
utvecklas mot visionen. Dessa tre områden är bostäder, arbetstillfällen och skola. Till
respektive område finns kopplade aktiviteter och mål. Vi redovisar inte samtliga mål
och aktiviteter som beslutats inom dessa områden. Däremot ger vi nedan ett exempel
på hur det ser ut inom ett av dessa områden.
Arbetstillfällen
Säter är en pendlingskommun och befolkningsutvecklingen är beroende av hur
arbetsmarknaden utvecklas i regionen. Kommunen kan dock inte enbart förlita sig på
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utvecklingen i regionen utan måste även aktivt arbeta för att öka antalet arbetstillfällen i
kommunen.
Aktiviteter
−

Aktivt arbete med näringslivsutveckling och ett bra företagsklimat.

−

Understödja nyföretagande och generationsväxling.

−

Nätverksbyggande inom såväl privat som offentlig verksamhet, för att öka
förståelsen för näringslivets förutsättningar i den kommunala handläggningen.

−

I snitt 7 nya företag/1000 invånare skall startas varje år under mandatperioden.
(Mått 33 KKiK 1)

−

Antalet sysselsatta, dagbefolkningen skall öka med i snitt 40/år under
mandatperioden (SCB Registerbaserade statistik)

Mål

I budget 2018 (antagen av kommunfullmäktige 2017-11-30) har fullmäktige även
fastställt fyra finansiella målsättningar avseende kommunens resultat, investering,
skuldsättning och pensionsförvaltning.
Utöver redan nämnda mål anges i budget 2018 tre miljömål. Målen lyder:
−

Säters kommun ska vara hållbart ur ett miljöperspektiv. Kommunens egna
verksamheter ska bidra till ökad miljömedvetenhet i den egna organisationen
samt bidra till en ökad miljömedvetenhet i hela kommunen.

−

Ett miljöbokslut redovisas varje år med start vid 2016 års bokslut.

−

Plan för fortsatt miljöarbete samt mätbara mål tas fram efter att första bokslutet
redovisas.

Vid intervjuer framkom att miljömålen inte antogs i samband med visionen och de tre
områdena med tillhörande mål och aktiviteter. Dessa tillkom år 2016.
I budget för år 2018 anges att nämnderna ska ta fram en nämndplan där mål och
strategier redovisas utifrån nämndens uppdrag och kommunens vision och strategiska
mål. Vid intervjuer framkom att nämndplan tas fram och ligger till grund för hela
mandatperioden men revidering sker varje år.
Då visionen, områdena och målen beslutas för en mandatperiod sker ingen
regelmässig förändring av målen utifrån omvärldsbevakning eller utfall av
måluppfyllelse från år till år. Vid intervjuer framkom att kommunen inte har tillräckligt
med resurser för att strukturerat arbeta med omvärldsbevakning och analys. Mycket
ansvar för omvärldsbevakningen uppges ligga på respektive förvaltningschef och
kommundirektör i det dagliga arbetet. Däremot lyfts inte omvärldsanalyser årligen till
politikerna i målstyrningsprocessen.
Vid granskningen framkom att vissa verksamheter känner sig exkludera av de
kommunala målen. Exempelvis finns område med tillhörande mål för skolans
verksamhet, men däremot inte för äldreomsorgen. Under hösten 2018 pågår ett arbete
1

Kommunens kvalitet i korthet är ett nationellt projekt som omfattar ungefär 260 kommuner. Där
kommunerna jämför sina prestationer inom fem områden.
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att ta fram nya kommunala mål för kommande mandatperiod. Även en plan för arbetet
med målstyrningsprocessen är under arbete. Förslag till politikerna presenteras innan
årsskiftet och därefter ska politikerna arbeta med förslaget innan beslut tas. Att alla
verksamheter och medarbetare ska känna sig inkluderade och berörda av
kommunfullmäktiges mål är enligt intervjuade ett förbättringsområde som identifierats
och ska justeras i kommande förslag på mål och målstyrningsprocess.
Kommentar
Utifrån genomförd granskning konstaterar vi att målstyrningsprocessen inte finns tydligt
dokumenterad. Beskrivning av målstyrningsprocessen hittas uppdelat i flera olika
dokument, exempelvis Budgetdokumentet och de ekonomiska styrprinciperna.
Granskningen visar också att mätbara miljömål ännu inte tagits fram.
Vid granskningen framkommer att målen upplevs som exkluderande och otydliga av
vissa av kommunens verksamheter. Utifrån dessa iakttagelser anser vi inte att
kommunfullmäktiges mål har en önskvärd styreffekt. Vi ser det som positivt att det finns
ett pågående arbeta att ta fram nya mål för kommande mandatperiod.

3.2

Nämndernas och kommunstyrelsens arbete i
målstyrningsprocessen
Som vi beskrivit tidigare i rapporten ska respektive nämnd utifrån kommunfullmäktiges
mål och strategier ta fram en nämndplan för kommande år.
Vid granskningen har vi tagit del av respektive nämnds och kommunstyrelsens
nämndplaner för år 2018. Vid genomgång av nämndplanerna framkommer att
nämnderna valt att arbeta mot kommunfullmäktiges vision och tillhörande områden på
olika sätt.
I socialnämndens nämndplan anges att socialnämnden valt att utifrån kommunens
vision prioritera trygghet, livskvalitet och framtidstro. Socialnämnden har i sin
nämndplan valt att ta fram två nämndmål utifrån kommunens övergripande vision. För
att nå målen har socialnämnden identifierat fem strategier att arbeta med. Om
strategierna leder till måluppfyllelse mäts genom indikatorer från Kommunens Kvalitet i
Korthet och internkontrollplanen. Inga måltal kopplade till målen eller indikatorerna
anges i nämndplanen.
De mål som är kopplade till det prioriterade området skola i kommunfullmäktiges
budget riktar sig till barn- och utbildningsnämndens verksamhet. De mål som anges är
följande:
Säters kommun skall tillhöra de femtio bästa kommunerna i Sverige i SKL:s öppna
jämförelser av grundskola på
o

Genomsnittligt meritvärde åk 9

o

Andel elever som klarat alla delprov i ämnesproven i åk 3 och 6.

I barn- och utbildningsnämndens nämndplan går inte ovanstående mål att hitta. I
nämndplanen identifieras istället två huvudprocesser; lärandeprocessen och
inkluderande lärandemiljö som viktiga processer för att nämnden ska vara
framgångsrik i utvecklingen och lärandet för varje barn/elev. Nämnden har även
8
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beslutat om tre strategier som långsiktigt ska bidra till en framgångsrik utbildning för
Säters invånare. Strategierna utfår från de nationella styrdokumenten, forskning,
beprövad erfarenhet och kommunala ambitioner.
Enligt intervjuade saknas nationell statistik för att mäta målet beträffande andelen
elever som klarat alla delprov i ämnesproven i åk 3 och 6. Vilket leder till att det inte går
att jämföra resultaten mellan kommuner. De intervjuade upplever även att de mål som
är beslutade rörande skolan inte är väl formulerade.
I samhällsbyggnadsnämndens nämndplan har nämnden utifrån nationella och lokala
styrdokument identifierat ett antal mål som de vill prioritera att arbeta mot.
Samhällsbyggnadsnämndens mål är:
o

Planberedskap: God planberedskap för att möta mål om 12 000 invånare.

o

Vatten och avlopp: Ta hand om avloppsvatten samt arbeta för att minimera
dess miljöpåverkan. Anpassa och utveckla avloppsverksamheten mot satta
visioner och förändrat klimat.

För att nå de övergripande målen har nämnden identifierat fyra strategier. Dessa
strategier mäts genom indikatorer. Varken till målen, strategierna eller indikatorerna
anges vilka målvärden som ska uppnås för att ett mål eller en indikator ska anses vara
uppfylld.
I kommunstyrelsens nämndplan anges kommunfullmäktiges tre områden med
tillhörande mål. Inga egna mål eller miljömål anges i nämndplanen. Kommunstyrelsen
har istället beslutat om fyra strategier; Bostadsplanering, Kompetensförsörjning, Bilden
av Säter samt Effektiv resursanvändning. Till dessa strategier anges vad
kommunstyrelsen har för ansvar och vad som ska göras för att uppnå strategierna.
Utifrån nämndplanerna tar respektive förvaltningschef årligen fram verksamhetsplaner.
Dessa verksamhetsplaner bryts därefter ner till enhetsplaner/aktivitetsplaner för
respektive verksamhet. I enhetsplanerna/aktivitetsplanerna anges hur respektive enhet
arbetar för att uppnå nämndens beslutade mål och strategier samt hur uppföljning sker.
Vid intervjuer framkom att kommunens nämnder och kommunstyrelsen ännu inte har
antagit egna miljömål utifrån kommunfullmäktiges miljömål. Enligt intervjuade ska
nämnderna till nästa år anta miljömål för respektive verksamhet.
De intervjuade upplever att nämnderna relativt fritt får välja hur de ska arbeta med
kommunfullmäktiges vision och mål. Det visar sig genom att socialnämnden beslutat
att fokusera på kommunfullmäktiges vision medan barn- och utbildningsnämnden
arbetar mot ett område och två av kommunfullmäktiges beslutade mål. Det finns en
önskan bland de intervjuade att det fanns tydligare direktiv beträffande hur respektive
nämnd ska arbeta mot visionen och målen.
Vid intervjuer framkom att det under år 2015 och 2016 pågick ett ledarskapsprogram
för alla chefer inom kommunen. Under programmet behandlades kommunens
målstyrningsprocess, vision och mål. De intervjuade anser därför att cheferna inom
kommunen har en god förståelse för målstyrningsprocessen. Däremot finns en
upplevelse att medarbetare som arbetar inom de verksamheter för vilka det saknas
tydlig koppling till kommunfullmäktiges mål (exempelvis vård och omsorg), kan ha
svårare att förstå kommunens målstyrningsprocess och veta vilka mål
kommunfullmäktige beslutat om. Intervjuade anger att den röda tråden från
9
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kommunfullmäktiges vision och mål måste bli tydligare ner till nämndnivå. Dessa
åsikter ska enligt de intervjuade tas med i arbetet med en ny målstyrningsprocess och
kommunfullmäktiges mål.
En följd av att den röda tråden upplevs saknas enligt ovan är att de intervjuade anser
att målen inte fullt ut är styrande för verksamheterna. Däremot anser intervjuade att
kommunens satsningar, exempelvis på att bygga bostäder, har en tydlig koppling till
kommunfullmäktiges vision och området bostäder.
Kommentar
Som framgår av granskningen väljer nämnderna att på olika sätt bryta ner
kommunfullmäktiges mål och vision i sin nämndplan. Det saknas även tydliga direktiv
för målarbetet och ett antal verksamheter upplever att det inte finns en röd tråd mellan
kommunfullmäktiges mål och sin verksamhet. Utifrån dessa iakttagelser är vår
bedömning att det idag saknas ett sammanhållet målstyrningsarbete i kommunen.
Vi anser att kommunfullmäktige inför fastställande av nya mål bör beakta synpunkter
från verksamheterna när det gäller målformuleringarnas mätbarhet och relevans för
respektive verksamhet. Detta för att målen i större utsträckning ska bli styrande i
önskvärd utsträckning. Mot den bakgrunden ser vi positivt på att nya mål ska arbetas
fram till kommande år.

3.3

Uppföljning och rapportering
Som vi beskrivit tidigare i rapporten anger rutinen Ekonomisk budgetuppföljning och
delårsbokslut att budget- och verksamhetsuppföljningar med prognos av årsutfallet
sker sju gånger per år. Vidare anges att de finansiella och strategiska målen ska
utvärderas i årsredovisning och delårsrapport. Enligt kommunens ekonomiska
styrprinciper ska nämnderna, förvaltningarna och kommunens bolag inkomma med
underlag för upprättande av delårsrapporten i den omfattning som anges i KRL (Lag
om kommunal redovisning).
Av intervjuer framkommer att nämnderna i delårsrapporten inte följer upp och
rapporterar måluppfyllelse utan endast en ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen.
Utvärderingen av de finansiella och strategiska målen i delårsrapporten ska enligt
kommunens ekonomiska styrprinciper genomföras på förfluten tid samt som en
prognos för helåret. Om målen inte bedöms kunna uppnås ska orsaken till detta anges
samt vilka åtgärder som ska vidtas för att öka måluppfyllelsen.
Utöver rutinen Ekonomisk budgetuppföljning och delårsbokslut och kommunens
ekonomiska styrprinciper har vi för granskningen inte tagit del av
tillämpningsanvisningar som närmare beskriver vad det är nämnderna ska följa upp
samt en tidsplan för respektive uppföljningstillfälle.
Vid genomgång av Säters kommuns delårsrapport 2018 går inte att utläsa en prognos
för de strategiska målen. Redovisade aktiviteter för att uppnå målen redogörs endast
för området bostäder. De miljömål som anges i delårsrapporten överensstämmer inte
med de beslutade målen i budget 2018. Vidare följs inte miljömålen upp och det
lämnas inte heller någon prognos för dessa mål.

10
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När det gäller de av kommunfullmäktige beslutade finansiella målen lämnas prognoser.
Tre av fyra finansiella mål prognostiseras att uppnås per helåret.
Vid intervjuer framkommer att kommunstyrelsen och nämnderna utifrån den
ekonomiska uppföljningen kan begära och lämna förslag till åtgärder i syfte att komma
till rätta med avvikelser. Däremot har ingen nämnd fått återkoppling eller i uppdrag att
vidta åtgärder utifrån bristande måluppfyllelse från kommunstyrelsen.
Kommentarer
Vid genomgång av delårsrapporten 2018 noterar vi att uppföljningen inte efterlever
rutinerna angående uppföljning av strategiska mål vid delårsbokslutet. Vi bedömer att
det idag finns brister i prognoser för måluppfyllelsen av de strategiska målen och i
många fall saknas även redovisade aktiviteter. En ytterligare brist är att nämnderna inte
rapporterar måluppfyllelse i samband med delårsrapporten. Som läget är nu, då
uppföljning i praktiken för flera mål endast sker i samband med årsredovisning,
bedömer vi kommunstyrelsens möjligheter att vidta eventuella åtgärder i händelse av
en prognostiserad avvikelse gällande verksamhetsmålen, i realiteten förhållandevis
begränsade.
Vi anser att det inte finns tillräckligt tydliga direktiv för målstyrningsprocessen som
beskriver när uppföljning ska ske och vad som ska inkluderas i dessa uppföljningar.

4

Svar på revisionsfrågorna
Utifrån de frågeställningar som legat till grund för granskningen konstaterar vi följande:
Hur är målstyrningsprocessen designad?
Kommunfullmäktige i Säters kommun fastställer en vision och strategiska mål för
mandatperioden 2015-2018. Kommunfullmäktige fastställer även förslag till finansiella
mål för den kommande treårsperioden senast i december månad två år före aktuellt
budgetår. Nämnderna och förvaltningarna ska enligt de ekonomiska styrprinciperna
utifrån tilldelade ekonomiska ramar och övriga anvisningar utarbeta förslag till budget
för nästkommande år, samt plan för de därefter följande två åren. I budgetförslaget ska
även strategier utifrån antagen vision och strategiska mål ingå och vara relaterade till
tilldelade resurser samt ha ett medborgarperspektiv.
Kommunstyrelsen sammanställer senast i maj månad förslag till budget för
nästkommande år och plan för de efterföljande åren. Kommunfullmäktige fastställer
budget och finansiella mål senast under juni månad. De finansiella och strategiska
målen ska utvärderas i årsredovisning och delårsrapport.
Hur arbetas både omvärldsbevakningen och kommunens tidigare utfall in i
processen?
Då visionen, områdena och målen beslutas för en mandatperiod sker ingen förändring
av målen utifrån omvärldsbevakning eller utfall av måluppfyllelse från år till år. Vid
granskningen framkommer att kommunen inte har tillräckligt med resurser för att
strukturerat arbeta med omvärldsbevakning och analys. Mycket ansvar för
omvärldsbevakningen ligger på respektive förvaltningschef och kommundirektören i det
dagliga arbetet. Däremot lyfts inte omvärldsanalyser årligen till politikerna i
målstyrningsprocessen.
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Hur ser förankringsprocessen ut gällande valda mål och aktiviteter?
Respektive nämnd och kommunstyrelsen reviderar årligen en nämndplan och
förvaltningen tar fram en verksamhetsplan. Däremot har nämnderna och styrelsen valt
att på olika sätt arbeta mot kommunfullmäktiges fastställda mål. Bland annat har
socialnämnden valt att ta fram två nämndmål utifrån kommunens övergripande
målvision.
Hur kan man se den röda tråden från målformulering via indikatorer till valda
aktiviteter?
Vid granskningen framkommer att vissa verksamheter saknar en tydlig röd tråd från
kommunfullmäktiges vision till sin verksamhet. Däremot anser intervjuade att
kommunens satsningar, exempelvis på att bygga bostäder har en stor koppling till
kommunfullmäktiges vision och området bostäder.
Vilken uppfattning finns i kommunledningen om hur väl styrmodellen fungerar?
Vid granskningen framkommer att den röda tråden från kommunfullmäktiges vision och
mål måste bli tydligare ner till nämndnivå. Vi ser positivt på att detta är ett identifierat
förbättringsområde i det kommande arbetet med ny målstyrningsprocess och nya
kommunfullmäktigemål.
Hur sker återrapporteringen, via nämnd, kommunstyrelsen och vidare till
fullmäktige?
Enligt kommunala rutiner sker sju budget- och verksamhetsuppföljningar med prognos
av årsutfallet per år. Vår granskning visar att nämnderna inte rapporterar
måluppfyllelse till kommunens delårsbokslut, endast ekonomisk uppföljning.
Vilka uppföljningsrutiner finns?
Rutinen Ekonomisk budgetuppföljning och delårsbokslut och kommunens ekonomiska
styrprinciper är de dokument som beskriver övergripande målstyrningsprocessen och
hur uppföljning ska ske.
Finns tydliga direktiv kring arbetet med mål och uppföljning?
Utöver rutinerna Ekonomisk budgetuppföljning och delårsbokslut samt kommunens
ekonomiska styrprinciper finns inga tillämpningsanvisningar som närmare beskriver
vad det är nämnderna ska följa upp samt en tidsplan för respektive uppföljningstillfälle.
Enligt vår mening saknas tydliga direktiv för målstyrningsprocessen som beskriver när
uppföljning ska ske och vad som ska inkluderas i dessa uppföljningar.
Hur följs målen upp?
De finansiella och strategiska målen följs upp i årsredovisning och delårsrapport. Vid
genomgång av Säters kommuns delårsrapport 2018 går inte att utläsa en prognos för
de strategiska målen. Redovisade aktiviteter för att uppnå målen redogörs endast för
området bostäder.
Vilka åtgärder vidtas med anledning av återrapporteringens resultat?
Vid granskningen framkommer att kommunstyrelsen och nämnderna utifrån den
ekonomiska uppföljningen kan begära och lämna åtgärder i syfte att komma till rätta
12
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med avvikelser. Däremot har ingen nämnd fått återkoppling eller i uppdrag att vidta
åtgärder utifrån bristande måluppfyllelse från kommunstyrelsen.
Hur ser förekomsten ut av bedömningar/prognoser för att uppnå målen?
Vid genomgång av Säters kommuns delårsrapport 2018 går inte att utläsa en prognos
för de strategiska målen. Redovisade aktiviteter för att uppnå målen redogörs endast
för området bostäder.

5

Slutsats och rekommendationer
Utifrån genomförd granskning är vår generella bedömning att kommunens
målstyrningsprocess inte fullt ut är ändamålsenligt utformad, implementerad i
organisationen och effektiv i syftet att vara styrande mot de av fullmäktige fastställda
målen.
Bedömningen gör vi bl.a. utifrån att det saknas tydliga direktiv för hur nämnderna ska
arbeta, vilket får till följd att det inte finns ett enhetligt målarbete inom kommunen. Alla
verksamheter i kommunen upplever inte att det i dagsläget finns en tydlig röd tråd från
kommunfullmäktiges mål till verksamheterna. Vi menar även att det saknas tydliga
tillämpningsanvisningar för målstyrningsprocessen och uppföljningen.
Vidare anser vi inte att dagens process till fullo kan anses uppfylla kommunallagens
krav avseende mål för god ekonomisk hushållning. Det gäller framförallt kraven på att
målen kontinuerligt ska stämmas av, följas upp, utvärderas och omprövas. Då flera mål
inte följs upp i delårsbokslutet innebär det att uppföljning i princip sker en gång per år,
vilket leder till att kommunstyrelsen inte har någon egentlig möjlighet att vidta åtgärder.
I sammanhanget vill vi lyfta fram att vi ser positivt på att det pågår ett arbete att
förbättra målstyrningsprocessen och att kommunfullmäktige ska besluta om nya
strategiska mål för kommande mandatperiod. Detta mot bakgrund av att det bland de
intervjuade upplevs att områden och mål inte kopplar an till alla verksamheter. Vi anser
att kommunfullmäktige inför fastställande av nya mål bör beakta synpunkter från
verksamheterna när det gäller målformuleringarnas mätbarhet och relevans för
respektive verksamhet. Detta för att målen i större utsträckning ska bli styrande för
verksamheterna.
Utifrån granskningen rekommenderar vi 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.

13
© 2018 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

92

Säters kommun
Övergripande granskning av kommunstyrelsens målstyrningsprocess
KPMG AB
2018-12-06

•

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.

2018-12-06
KPMG AB

Linnéa Grönvold
Kommunal revisor

Karin Helin-Lindvkist
Certifierad kommunal revisor
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Intern kontroll
1.Ansvar
Förtroendevald i nämnd eller styrelse har ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig. Syftet
med kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll
skall bidra till att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och säkert.
I vardagen handlar intern kontroll om löpande rutiner och processer i verksamheten.
I kommunallagen 6 kap 7 §: ”nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten. de ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

2 Balans mellan kostnad och insats
Balans mellan kostnad för interna kontrollen måste stå i rimlig proportion till nyttan. Det finns inget
värde i kontroll för sin egen skull! Den interna kontrollen ska ge en rimlig grad av säkerhet, 100
procent kontroll är ett orealistiskt krav. När former, rutiner och intervall för den interna kontrollen
fastställs behöver man därför göra en avvägning mellan kostnad och nytta. Kostnaden är den tid och
de resurser som behövs för de interna kontrollerna. Nyttan spänner mellan rent ekonomiska faktorer
till att bibehålla förtroendet för verksamheten. Nyttan är värdet av att verksamheten når sina mål
och lever upp till det som utlovats gentemot medborgarna. Nyttan är värdet av att verksamheten
skyddas mot förluster, skador och missanvändning av materiella och personella resurser.

3.Syfte
3.1 Förtroende för det demokratiska systemet
Medborgaren ska kunna förvänta sig ordning, tydlighet, uppföljning och kontroll av verksamheten.
God intern kontroll stärker förtroendet för det demokratiska systemet.
1
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3.2 Förebygga och åtgärda allvarliga fel
Hitta och bedöma risker och att ha en bra och tillförlitlig rapportering. Det ger möjlighet att
förebygga, upptäcka och åtgärda allvarliga fel i verksamheten och minimera negativa effekter av de
fel som inträffar

3.3 Säkerhet och rättssäkerhet
Regler och rutiner är tydliga och följs. Det bidrar till att upprätthålla säkerhet och rättssäkerhet i den
kommunala verksamheten

3.4 Riskanalys
Vilka risker eller hot kan finnas? Hur troligt är det att dessa förekommer och hur allvarliga bedömer
vi deras konsekvenser på förtroende, verksamhet och ekonomi? Kontrollaktiviteter. Intern kontroll
består i praktisk gärning av många olika rutiner och kontrollaktiviteter. Det är både sådana som är
inbyggda i det löpande arbetet och särskilda uppföljande kontrollinsatser vid bestämda tidpunkter.

3.5 Information
Löpande information och kommunikation mellan medarbetare och ledning. Medarbetare behöver
information om uppdrag, ansvar, förutsättningar, rutiner m m. Ledningen behöver information för
att kunna styra. Förtroendevalda behöver information för att kunna besluta, följa upp, omprioritera.

3.6 Tillsyn
Det är viktigt att hålla efter hur den interna kontrollen fungerar så att inte rutiner glöms bort,
förringas eller blir förslappade. En kontinuerlig uppföljning och utvärdering säkrar att systemet hålls
igång och förbättras.

4 Arbetsgång
1. Inventering av risker.
2. Värdering av risker.
3. Ett förslag till intern kontrollplan upprättas.
4. Förslaget behandlas i arbetsutskottet innan kontrollplanen fastställs av nämnden.
5. Den löpande kontrollen, eller tillämpningen av den interna kontrollplanen, genomförs ute i
verksamheterna

2
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6. Återkoppling till politikerna.

Riskbedömningen bör göras utifrån tre perspektiv; medborgaren, Säters kommun som helhet
respektive den anställde. Dessa tre perspektiv bör vägas in för att få fram en samlad riskbedömning.
3
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Rutin/system

Kontrollmoment

Kontrollansvar

Ansvarig

Frekvens

Metod

Rapportering till

Sannolikhet/konsekvens

Reglemente för intern kontroll
Organisation av intern kontroll

1§ Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har ansvar för att övergripande reglemente, regler och anvisningar upprättas.
Kommunstyrelsen har även ansvar för att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder,
förvaltningar och kommunens helägda bolag. Kommunen skall med utgångspunkt från nämndernas
uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall det
behövs besluta om förbättringar.

2§ Nämnderna
Nämnderna har ansvar för att kommunövergripande reglemente, regler och anvisningar följs inom
varje verksamhetsområde d.v.s. nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna skall i syfte att åstadkomma god intern kontroll
upprätta regler och anvisningar som kan behövas för den nämndsspecifika verksamheten utifrån den
övergripande intern kontrollen fullmäktige beslutat om. Dessa regler och anvisningar skall
dokumenteras och antagas i respektive nämnd.

3§ Förvaltningschef
Inom en nämnds verksamhetsområde är det förvaltningschefen som ansvarar för att regler och
anvisningar utformas så god intern kontroll kan upprätthållas. Dessa regler skall antas av nämnden.
Förvaltningschefen har en skyldighet att rapportera till nämnden om hur arbetet med utformning
och förändring av den interna kontrollen samt hur den fungerar.

4§ Verksamhetsansvarig
Verksamhetsansvarig chef på olika nivåer i organisationen är skyldig att följa antagna reglementen,
regler och anvisningar samt informera övriga anställda om anvisningarnas innebörd. Vidare skall de
verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till god intern kontroll. Fel eller brister i den
4
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interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till närmast överordnad. Syftet är att man omgående
skall kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel eller brister som uppmärksammats.

5§ Övriga anställda
Övriga anställda ansvarar för att intern kontrollreglementet, regler och anvisningar efterföljs i sin
arbetsutövning. De har en skyldighet att känna till innehållet i intern kontrollreglementet, regler och
anvisningar. Fel eller brister skall omedelbart rapporteras till närmast överordnad.

Uppföljning av intern kontroll

6§ Nämnds skyldighet
Varje nämnd har skyldighet att löpande följa upp den interna kontrollen inom nämnds verksamhet.

7§ Intern kontrollplan
Nämnd skall senast mars månad varje år anta en särskild plan för innevarande års
granskning/uppföljning av den interna kontrollen med utgångspunkt från en väsentlighets- och
riskbedömning. I planen skall ingå: - vad som skall granskas under året, - vilka regler och anvisningar
som berörs, - vem som är ansvarig för granskningen och - när granskningen skall rapporteras till
nämnd. Planen skall överlämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars

8 § Nämndens rapportskyldighet
Varje nämnd skall senast i samband med kommunens årsredovisning rapportera resultat från
uppföljning av den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde till kommunstyrelsen. I
årsredovisningen ges en översiktlig information om nämndens arbete med internkontroll. En mer
utförlig rapport tillställs kommunstyrelsen samt kommunens revisorer senast 31 mars. Av rapporten
skall framgå vilka kontroller som genomförts, resultatet av dessa, samt om nämndens interna
kontrollarbete eller rutiner i övrigt behöver uppdateras.

9 § Styrelsens skyldighet
Styrelsen skall med utgångspunkt från nämnds uppföljningsrapport utvärdera kommunens samlade
system för intern kontroll och i de fall det behövs skall åtgärder vidtas. Styrelsen skall även informera
sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunens helägda bolag.

5
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KALLELSE

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Blad

20

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.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2019-02-05

Diarienummer
Dnr KS2019/0067

Tolkning av arvode
Förslag till 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.

Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Förvaltningschef

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se

SÄTERS KOMMUN
Kommunfullmäktige
Kf § 141
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-05

Blad

19

Dnr KS2016/0354

Arvoden och organisation ny miljö- och byggnämnd
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar
1. Miljö-och byggnämndens presidium består av ordförande och vice ordförande.
2. Miljö- och byggnämndens ordförande uppbär årsarvode med 10% av kommunalrådets årsarvode.
3. Miljö- och byggnämndens vice ordförande uppbär årsarvode med 6% av
kommunalrådets årsarvode.
Ärendebeskrivning:
Med anledning av ny organisation fr o m 2017-01-01 med införande av ny nämnd,
miljö- och byggnämnd, diskuteras sammansättning och arvoden för den nya miljöoch byggnämnden.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Ks §

103
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Sammanträdesdatum

2019-02-19

Blad
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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.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2019-02-05

Diarienummer
Dnr KS2019/0046

Nominering av kandidater till styrelsen för Coompanion Dalarnas
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar …………….
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.

Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Förvaltningschef

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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2019-01-25

Nominering och inlämnande av motioner till
Coompanion Dalarnas årsstämma 2019
Coompanion Dalarna har idag 75 medlemmar, som fredagen den 12
april 2019 är välkomna till föreningsstämma. Inför stämman skickar vi
här information gällande motioner och nominering.
Motioner
Vi ber er skicka in ärenden/motioner som ni önskar ta upp på årsstämman
till Coompanion Dalarna, Forskargatan 3 781 70 Borlänge eller via e-post
dalarna@coompanion.se senast den 28 februari.

Nomineringar
Valberedningen har påbörjat sitt arbete och uppmanar samtliga medlemmar
att nominera kandidater till styrelsen för föreningen. Val av ledamöter och
ordförande sker årligen på föreningsstämman, vice ordförande utses inom
styrelsen.
Styrelsen består i dag av:
Anna Hed, Mora kommun

Ordförande

Kristina Svensson, ABF

Vice ordförande

Magnus Hedgården Föräldrakoop Leksand

Ledamot

Camilla Garbergs, Älvdalens kommun

Ledamot

Anita Bohman-Daniels, LRF

Ledamot

Lina Renberg, Almi Gävle-Dala

Ledamot

Abbe Ronsten, Säters kommun

Ledamot

Coompanion Dalarna
Forskargatan 3
781 70 Borlänge
0243-193 15 telefon
0243-193 05 fax
coompanion.se/dalarna
facebook.com/coompaniondalarna
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Nomineringarna ska vara oss tillhanda senast den 28 februari, adresserade
till Coompanion Dalarna, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge eller till epostadress: dalarna@coompanion.se
De som tidigare lämnat nomineringar för flera år kan bortse från detta
meddelanden.
Valberedningen består av:
Marie Olsson, Orsa kommun (sammankallande)
Rolf Lindqvist, Verksamhetsledare Lokal Mat
Sofia Jarl, Gagnefs kommun

Med vänlig hälsning
Valberedningen
Marie Olsson
Sammankallande
/eu
Bengt Sundgren t f verksamhetsledare

Coompanion Dalarna
Forskargatan 3
781 70 Borlänge
0243-193 15 telefon
0243-193 05 fax
coompanion.se/dalarna
facebook.com/coompaniondalarna
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Sammanträdesdatum

2019-02-19
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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.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2019-02-05

Diarienummer
Dnr KS2019/0021

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets
styrelse 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar …………….
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.

Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Förvaltningschef

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se

109

Till Intresseföreningen Bergslagets medlemmar
NOMINERING AV LEDAMÖTER TILL INTRESSEFÖRENINGEN BERGSLAGETS STYRELSE 2019
Vid föreningens årsmöte den 17 maj 2019 ska styrelse och revisorer väljas. Styrelse och revisorer väljs
årsvis.
För att bredda nomineringsunderlaget ser valberedningen gärna att föreningens medlemmar, såsom
föregående år, lämnar förslag på ledamöter till den kommande styrelsen. Medlemmarna har möjlighet att
nominera ledamöter för hela mandatperioden (fyra år), alternativt årsvis.
De medlemmar som redan har nominerat ledamöter för hela mandatperioden behöver således inte
besluta om nominering igen.
Från valberedningen sida har vi som ambition att utgå från följande urvalskriterier när vi föreslår årsmötet
vilka ledamöter som ska ingå i den kommande styrelsen.
Styrelsen bör
• ha en så jämn könsfördelning som möjligt
• representera medlemmarna i samtliga fem län där föreningen har medlemmar
• spegla den samlade politiska kartbilden hos våra medlemmar
Föreningens medlemmar erbjuds möjlighet att senast 2019-03-15 nominera ledamöter till föreningens
styrelse samt revisorer.
Valberedningen ser gärna att en ledamot från vardera könet nomineras till styrelsen. Nominerade
ledamöter ska ingå i sin moderorganisations styrande organ som exempelvis kommunstyrelse,
regionstyrelse eller motsvarande politiskt organ hos medlemmen.
Örebro den 15 januari 2019
För valberedningen

Anders Ceder
Sammankallande valberedningen/Region Örebro län
anders.ceder@regionorebrolan.se
019-602 73 98
Bilagor:
• Stadgar
• Nomineringsblankett
• Förteckning styrelseledamöter, revisorer och valberedning
Intresseföreningen
Bergslaget
Myntgatan 2
791 51 Falun
Tel 070-208 37 04
Fax 023-77 70 01
org nr 85501-2327
bg 5844-9216
info@bergslaget.se
www.bergslaget.se

e u/ Christina Westerlund
Intresseföreningen Bergslaget
christina.westerlund@bergslaget.se
072-214 00 93
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Stadgar för
Intresseföreningen Bergslaget
§1
Intresseföreningen Bergslagets ändamål är att arbeta med den långsiktiga utvecklingen
av Regionen genom att driva informationsfrågor, bedriva påverkansarbete hos
institutioner, företag och myndigheter samt initiera, driva och aktivt medverka i och /
eller samordna sådana utvecklingsprojekt som är gemensamma för alla eller flertalet
av kommunerna / landstingen.
Styrelsens säte är i centralorten i den kommun som ordföranden representerar.

§2
Föreningens organ är
- årsmöte / föreningsstämma
- styrelse
- valberedning
- revisorer

§3
Rätt till medlemskap har kommunerna, landstingen och kommunala samverkansorgan
eller motsvarande inom Regionen. Samverkan kan vinnas av fackliga organisationer,
myndigheter, företag och andra sammanslutningar som önskar stödja föreningens
ändamål. Samverkan ger inte någon rösträtt vid föreningens möten och ej heller
möjlighet till representation i styrelsen.

§4
Varje medlem erlägger en årlig avgift till föreningen. Avgiftens storlek fastställs vid
ordinarie årsmöte.

§5
Medlem utträder ur föreningen genom skriftlig anmälan. Utträde kan endast ske vid
årsskifte. Medlem som inte erlagt årsavgift eller som uppträder så att det skadar
gemensamma intressen och även vägrar att ändra sig efter påpekande av styrelsen kan
uteslutas.
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§6
Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som bestäms av styrelsen, dock senast under
maj månad. Till extra årsmöte ska medlemmarna kallas om styrelsen eller två
tredjedelar av medlemmarna anser det nödvändigt.

§7
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Frågan om årsmötet är utlyst på riktigt sätt
Fastställande av röstlängd
Val av mötesfunktionärer (Ordförande och sekreterare)
Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse
Godkännande av revisionsberättelsen
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av årsavgiften
Val av ordförande
Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare
Val av två revisorer jämte revisorsersättare
Val av valberedning
Eventuella förslag från styrelsen och medlemmarna

§8
Styrelsen ska till samtliga medlemmar sända en kallelse till årsmötet. Det ska ske
senast två veckor före årsmötets öppnande.

§9
Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Omröstning
sker öppet. Vid personval sker skriftlig omröstning om så begärs.

§ 10
Styrelsen leder föreningens verksamhet.

§ 11
Årsmötet väljer minst fem styrelseledamöter och lika antal ersättare. Av ledamöterna
utser årsmötet en ordförande.
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§ 12
Föreningen ska följa god redovisningssed. Föreningens firma tecknas, förutom av
styrelsen, av en eller två personer i förening, som styrelsen utser.

§ 13
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderåret.

§ 14
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två
revisorer och två ersättare för dessa. Föreningens räkenskapsår avslutas den 31
december och ska tillsammans med styrelsens protokoll överlämnas till revisorerna
senast den 1 mars.

§ 15
För ändring av dessa stadgar krävs enhälligt beslut av årsmötet.

§ 16
För upplösning av föreningen fordras beslut av två årsmöten. Föreningens tillgångar /
skulder delas lika mellan medlemmarna vid föreningens upplösning.

Stadgarna
antogs vid konstituerande möte för bildandet av Intresseföreningen Bergslaget
den 1 december 1995 i Fagersta och har reviderats vid årsmötet den 7 april 2000, vid
årsmötet den 7 maj 2002, vid årsmötet den 6 maj 2011 samt vid årsmötet den 20 maj
2015.
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Kommunstyrelsen

KALLELSE

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Blad

23

Ks §
Personuppgiftsincidenter
Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.
KS2018/0335

Inför valberedningens sammanträde den 20 september publicerades en avsägelse från
en ledamot ut i konferensen i First Class. I avsägelsen fanns att läsa namn, adress,
personnummer och e-postadress. Händelsen föranledde en fråga från en ledamot till
kommunstyrelsens ordförande om rutiner och arbetsinstruktioner kring GDPR: Den
ledamot som var föremål för händelsen informerades och avsägelsen avidentifierades
och lades ut i konferensen innan valberedningens sammanträde.
Dataskyddsombudet bedömer incidenten som begränsad.

KS2019/0068

Den 30 januari 2019 skickade barn- och utbildningsförvaltningen två brev med mottagarbevis till två medborgare i Säters kommun. Breven lämnades till personal i kundtjänst som i sin tur ombesörjer att skicka vidare med posten.
Fredagen den 1 februari ringer en av medborgarna till barn- och utbildningsförvaltningens nämndsekreterare, Mai Andersson, och talar om att han hämtat ut ett brev
från Post Nord. Personen meddelar att i kuvertet ligger ett brev som vänder sig till en
annan medborgare i Säters kommun. Här finns både namn och personnummer på
den som skulle ha haft brevet.
Nämndsekreteraren kontaktar Post Nord för att förhindra att det andra brevet lämnas ut. Vilket Post Nord lovar att göra.
På måndagen den 4 februari kommer brevet till den andre medborgaren i retur till
Säters kommuns kundtjänst.
Personerna har informerats om händelsen.
Dataskyddsombudet bedömer incidenten som begränsad.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2019-02-14

Diarienummer
Dnr KS2018/0335
Dnr KS2019/0068

Personuppgiftsincidenter
Förslag till beslut
Informationen läggs till handlingarna.
KS2018/0335

Inför valberedningens sammanträde den 20 september publicerades en avsägelse från
en ledamot ut i konferensen i First Class. I avsägelsen fanns att läsa namn, adress,
personnummer och e-postadress. Händelsen föranledde en fråga från en ledamot till
kommunstyrelsens ordförande om rutiner och arbetsinstruktioner kring GDPR: Den
ledamot som var föremål för händelsen informerades och avsägelsen avidentifierades
och lades ut i konferensen innan valberedningens sammanträde.
Dataskyddsombudet bedömer incidenten som begränsad.

KS2019/0068

Den 30 januari 2019 skickade barn- och utbildningsförvaltningen två brev med
mottagarbevis till två medborgare i Säters kommun. Breven lämnades till personal i
kundtjänst som i sin tur ombesörjer att skicka vidare med posten.
Fredagen den 1 februari ringer en av medborgarna till barn- och
utbildningsförvaltningens nämndsekreterare, Mai Andersson, och talar om att han
hämtat ut ett brev från Post Nord. Personen meddelar att i kuvertet ligger ett brev
som vänder sig till en annan medborgare i Säters kommun. Här finns både namn och
personnummer på den som skulle ha haft brevet.
Nämndsekreteraren kontaktar Post Nord för att förhindra att det andra brevet lämnas
ut. Vilket Post Nord lovar att göra.
På måndagen den 4 februari kommer brevet till den andre medborgaren i retur till
Säters kommuns kundtjänst.
Personerna har informerats om händelsen.
Dataskyddsombudet bedömer incidenten begränsad.

Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Förvaltningschef

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se

SÄTERS KOMMUN

115

Kommunstyrelsen

KALLELSE

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Blad

24

Ks §
Redovisning av delegationsärenden
SBN2018/0296 Utdelning av verksamhetsbidrag till organisationer som arbetar med funktionsnedsättning
KS2019/0050

Avskrivning av fordran, daterade 2019-01-25:1 och 2019-01-25:2.

KS2019/0060

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, Joanna Karabay.

KS2019/0081

Anställningar tiden 190101-190131.

KS2019/0079

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Malin Lilja Altörn

KS2019/0078

Förhandling § 11 MBL, angående befarad övertalighet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-02-19
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Ks §
Delgivningar
KS2019/0062

Borttagande av staket vid Östra Silvbergs gruva.

Ks2019/0069

Förordnande av begravningsombud 190128-221231.

KS2019/0042

Protokoll från inspektion hos Överförmyndare i samverkan
Protokoll från sammanträde med
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 201901-23
• Dalabanans Intressenter, 2018-12-07
• Falun Borlänge regionen AB, 2018-10-17 och 2018-12-12
• Säterbostäder AB, 2019-01-25
• Södra Dalarnas Samordningsförbund, 2019-01-11
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-02-12.
Beslut från gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 201901-23, § 4, fastställande av sammanträdesplan 2019,
Överlåtelse av undersökningstillstånd, Kalvbäcken nr 4
Underrättelse om ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen, området
Bispberg nr 2.
Medlemsbrev Fiskevattenägarna Dalarna Gävelborg
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Ks §
Inbjudningar
Inbjudan till seminarium in upphandling som strategi för en hållbar tillväxt, den 9
april i Borlänge.
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Övriga ärenden
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