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Närvarande
Margareta Jakobsson, nämndsekreterare
Malin Karhu Birgersson, kommundirektör
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Lars Gabrielsson (L), kommunrevisionen
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Dnr KS 2019/0045

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2019/0421

Finansiering av ALMI
Beslut
Kommunstyrelsen finansierar ägartillskott till Almi med oförändrad nivån 2019.
Finansiering sker inom näringslivsenhetens budgetram.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Region Dalarnas direktion beslutade 2018-12-05 § 117 rörande
förslag till ägaranvisning för ALMI GävleDala AB 2019 samt finansiering 2019. Förslaget i finansieringsdelen är att direktionen rekommenderar Dalarnas kommuner och
(vid den tiden) kommande Region Dalarna att finansiera ägartillskottet med oförändrad nivå. Denna nivå fastställdes av direktionen 2018-04-25 § 52, enligt ärende daterat 2018-03-28. Säters betalade år 2018 133 282 kr till Almi.
Almi erbjuder stöd till företag som vill växa långsiktigt och hållbart.
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Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2019/0396

Avtal med föreningen Folkets Hus u p a
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Upphäva uppsägning daterad 2019-04-12 avseende samverkansavtal med Folkets Hus under förutsättning att parterna är överens. Detta innebär att avtalet
förlängs t o m 2020-12-31.
2. Samverkansavtalet sägs upp fr o m 2020-12-31.
3. Efter överenskommelse mellan parterna kan ett nytt avtal träda ikraft vid en
tidigare tidpunkt än 2021-01-01.
4. Bilda en politisk grupp med tre representanter från kommunstyrelsen och två
representanter från kulturnämnden. Kulturförvaltningen administrerar och är
sammankallande.
5. Kommunstyrelsens tre representanter är kommunstyrelsens presidium. Kulturnämnden utser två representanter.
__________
Förslag till beslut på sammanträdet
Arbetsutskottets förslag att ställa sig bakom alla 5 beslutspunkterna.
Caroline Willfox (M) förslag att inte anta beslutspunkterna 1,2,3 och 5 samt att anta
beslutspunkt 4 med motivet att tidigare taget beslut gäller att avtalet är uppsagt.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag att anta beslutspunkterna 1-5.
Omröstning begärs och genomförs. 11 ledamöter är röstberättigade.
Följande beslutsgång godkänns för omröstning
Ja-röst om bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej-röst om bifall till Caroline Willfox förslag.
Omröstning
Sune Hemmingsson
Caroline Willfox (M)
Annika Karlsson (S)
Håkan Karlsson (S)
Karin Frejd (C )
Niclas Bodin ( C)
Roger Siljeholm (M)
Emma Sjöberg (V)
Daniel Ericgörs (KD)
Roger Carlsson (SD)
Hans Johansson, ordförande (S)
Justerande sign

Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Utdragsbestyrkande
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Ks § 269
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets
förslag.
Ärendebeskrivning
Nuvarande samverkansavtal med Folkets Hus är uppsagt fr o m 2019-12-31. Kulturnämnden föreslår 2019-10-31 kommunstyrelsen att uppsägningen av avtalet upphävs
vilket innebär att avtalet förlängs ytterligare ett år t o m 2020-12-31. Vidare föreslår
kulturnämnden förändringar i nuvarande avtal samt att en politisk grupp bildas med
uppgift att formulera ett nytt avtal.
En arbetsgrupp bildades i juni 2019 för att ta fram ett underlag till nytt avtal. Ett nytt
avtalsförslag har inte upprättats.
Med anledningen av att ett nytt avtal ska tecknas finns ingen anledning att förändra
gällande avtal i nuläget.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2019/0469

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2019/0286

Anställning av kommundirektör
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar erbjuda Marita Skog anställningen som kommundirektör i
Säters kommun fr o m 2020-03-01.
Reservation
Caroline Willfox reserverar sig skriftligt mot beslutet. Bilaga
__________
Förslag till beslut på sammanträdet
Caroline Willfox (M) föreslår att rekryteringsprocessen avbryts och görs om.
Ordföranden föreslår att rekryteringsprocessen fortskrider enligt ställt förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
att rekryteringsprocessens fortskrider enligt ställt förslag.
Ärendebeskrivning
I rekryteringsarbetet har de fackliga parterna, förvaltningschefer och chefer inom
kommunledningskontoret haft möjlighet att påverka den kravprofil som politiken sedan fastställt. I direktupphandling har rekryteringsföretaget Lundin och Boström fått
uppdraget att rekrytera kommundirektör för Säters kommun. Lundin och Boström
förordat två kandidater för intervjuer med arbetsgivaren. En av kandidaterna tog tillbaka sin ansökan i ett par dagar innan intervjuerna genomfördes.
Intervjuer har genomförts av personalutskottet, en grupp med två förvaltningschefer
och två chefer på kommunledningskontoret samt fackliga organisationer. De fackliga
organisationer som valt att delta var Kommunal, Vårdförbundet, Vision och Lärarförbundet. Samtliga fackliga organisationer med av organisationen anmälda lokala företrädare har fått erbjudande att delta i intervjuerna. Tjänstemannaföreträdarna och
de fackliga företrädarna ställer sig bakom förslaget att erbjuda Marita Skog anställning som kommundirektör.
Förhandling med deltagande fackliga organisationer har genomförts och är avslutat i
enighet
Ajournering
Sammanträdet ajourneras 08.40- 08.50.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2019/0492

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2019/0492

Återrapportering av uppföljning av arkivtillsyn vid IFO
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten.
___________
Ärendebeskrivning
Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens
verksamheters arkivvård. I Säters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Tillsynen skall enligt kommunstyrelsens delegationsordning utföras av kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fastställda planen för tillsyn av arkivvården genomfördes år 2017 tillsyn vid IFO tillhörande socialnämnden. Enligt samma plan
skall kommunarkivet årligen rapportera till arkivmyndigheten om efterlevnaden av
tillsynsplanen samt om inspekterade nämnders arkivvård.
Uppföljning av arkivtillsyn vid IFO utförd av kommunarkivarien 2019-10-07
Uppföljningen utgick från den rapport som skrevs vid det ordinarie tillsynsbesöket
2017-11-28. Sedan dess har man fått nya arkivansvariga då både förvaltningschefen
samt enhetschefen är nya. Man har även fått en egen dataskyddshandläggare. Man
arbetar numer mer digitalt än tidigare och diarieför fler handlingar istället för att bara
ha dem i pärm. Man planerar att upphandla ett nytt handläggningshetssystem under
våren. Dokumenthanteringsplanen benämns numer informationshanteringsplan och
revideras senast 2019-09-25. IFO är numer mer delaktiga i arbetet med informationshanteringsplanen än tidigare. Arkivbeskrivningen börjar bli klar.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 274
Information/Rapport från Räddningstjänsten Dala Mitt

Beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
__________
Magnus Håkansson förbundschef Räddningstjänsten Dala Mitt deltar vid sammanträdet och informerar om sin roll och om verksamheten vid Räddningstjänsten Dala
Mitt.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2019/0144

Förändrad organisation för styrgrupp SÄBO
Beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen inom sig utser 3 företrädare,
2 från majoriteten och 1 från oppositionen som är ett undantag i gängse regler att presidiet är styrgrupp för olika projekt.
2. Kommunstyrelsen beslutar utse Socialnämndens ordförande och samhällsbyggnadsnämndens ordförande att ingå i styrgruppen.
3. Socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden kan besluta att i stället för
ordförande utse vice ordförande som permanent ersättare i styrgruppen
4. Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott utse representanter till styrgruppen inom kommunstyrelsen.
___________
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen presidium är styrgrupp för Nytt särskilt boende. Presidiet består
av kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och oppositionsråd.
Kommunstyrelsens presidium är utsedd som styrgrupp för flera processer och ju fler
processer som presidiet är styrgrupp för påverkas arbetsbetsbelastningen och möjligheten att faktiskt närvara för deltagarna. Samtliga funktioner har många åtaganden
och det kan för vissa processer vara önskvärt att ha andra konstruktioner.
Byggandet av ett nytt särskilt boende är ett av Säter kommuns största projekt i närtid.
Behovet av att ha en styrgrupp med delaktighet både från majoritet och opposition är
en viktig del för processen.
För att skapa möjlighet för delaktighet i en process som har stor betydelse för Säterbon och också är en stor ekonomisk investering kan det vara nödvändigt att ha en
annan konstruktion än presidiet i denna process
Deltagare i styrgruppen som inte har ett fast arvode ersätts enligt gällande arvodesbestämmelserna
Ajournering
Sammanträdet ajourneras 09.40-09.50

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2019/0501

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens reglemente
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra Samhällsbyggnadsnämnden arbeta fram förslag
till ny skrivning i reglementet avseende delegation detaljplaner samt ärendegång avseende strategiska Samhällsbyggnadsfrågor.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
För att det tydligare ska framgå ärendegång och delegation avseende strategiska Samhällsbyggnadsfrågor och detaljplaner behöver reglementet uppdateras.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 277
Rapporter från externa möten
Rapport från
• Möte med landshövdingen och arbetsmarknadsministern med anledning av
arbetsförmedlingens omorganisation.
• Frukostmöte på Kulinariet
• Företagsbesök på Bergstrand Cigars

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 278
Avstämning/information pågående planprocesser
Information om pågående planprocesser gällande
• Mötesspår i Säters tätort samt parkering och service i kv. Tuskaftet
• Mötesspår Mora by
• Präst Källa
• GC-väg Gustafs och Stora Skedvi
• Detaljplan Boberg 5:5
• Förskola 2
• Bladguldet
• Södra Kullsveden
• Översiktsplan inklusive fördjupade översiktsplaner, Säter, Stora Skedvi och
Gustafs.
Vidare informeras om Arkitekturrådet Dalarna, där kommunen deltar med en representant, Katarina Kobosko, planarkitekt.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2019/0463

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 280
Rapport SÄBO
Beslut
Tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.
__________
Rapport från projektet nytt särskilt boende, SÄBO, på Prästgärdet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 281
Redovisning av delegationsärenden
KS2019/0402-4 Återbesättningsprövning av tjänst som personlig assistent 1 x 100 %.
KS2019/0402-5 Återbesättningsprövning av socialsekreterare 2 x 100
KS2019/0402-6 Återbesättningsprövning av socialsekreterare 2 x 100
KS2019/0402-7 Återbesättningsprövning av socialsekreterare, barn- och ungdom 2 x 100
KS2019/0402-8 Återbesättningsprövning av omsorgsassistent 2 x 100
KS2019/0402-9 Återbesättningsprövning av omsorgsassistent 2 x 100
KS2019/0497

Begäran om allmän handling – register över IT-system

KS2019/0078-5 Information MBL § 11, övertalighet 1,0 tjänst som skoladministratör Klockarskolan
KS2019/0078-6 Förhandlingsprotokoll MBL § 11, kommunstyrelsens förslag till budget 2020 och
plan för 2021-2022.
KS2019/0078-7 Förhandlingsprotokoll MBL § 11, förslag till budget 2020

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar
KS2019/0318

Åtgärder utifrån rapport från tillsyn av Dataskyddsombudet

KS2019/0390

Beslut från Länsstyrelsen om fördelning av anvisade nyanlända till länets kommuner
2020 (beslut om kommuntal)

KS2019/0417

Beslut från Länsstyrelsen om förordnande som vigselförrättare i Säters kommun.

KS2019/0471

Begäran om uppgifter – Säters kommuns redovisning till DO

KS2019/0485

Medborgarlöfte 2019.

KS2019/0486
.
KS2019/0488

Finansiering Visit Dalarna 2020 och 2021
Förlängning av avtal gällande webbsändning.
Polisanmälan:
• Nedskräpning 2019-10-24—2019-10-28, Grönåsvägen
• Skadegörelse, 2019-11-01—2019-11-94, Klockarskolan
• Övrigt klotter, 2019-11-01—2019-11-04, Kungsgårdsskolan
Bergsstatens förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Gumsberg
nr 7
Bergsstatens förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Gumsberg
nr 6
Protokollsutdrag från
Kulturnämnden 2019-10-31, § 111, avtal biograf- och tv-museet
• Kulturnämnden 2019-10-31, § 109, sammanställning uppföljning avtal
• Kulturnämnden 2019-10-31, § 107, minoritetspolitiska mål
• Kulturnämnden 2019-10-31, § 103, arbetet med risk- och sårbarhetsanalys
• Lönenämnden, 2019-10-23, § 15 ekonomisk rapport
• Lönenämnden, 2019-10-23, § 16 delårsrapport
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 201911-12, § 96, fastställande av sammanträdesplan 2020.
Lägesbilder – redovisning från Länsstyrelsen avseende kommunernas beredskap och
kapacitet i mottagandet av nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande.
Information från Postnord om ändring av postnummer den 2 mars 2020.
Inbjudan till seminarier om främst FSV:s frågor i Riksdagshuset.
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KPMG:s granskningsrapport avseende Hjälpmedelsnämnden Dalarna.
Protokoll från sammanträde med:
• Styrelsemöte med Falun Borlänge regionen, 2019-10-09
• Styrelsemöte med Falun Borlänge regionen, 2019-10-17
• Fritidsutskottet, 2019-11-06
• Styrgruppsmöte e-arkiv 2019-10-16
• Direktionsmöte med Räddningstjänsten Dala Mitt 2019-10-25
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 201911-12
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-11-19
• Hjälpmedelsnämnden, 2019-10-31
•
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Uppvaktning
Ordförande Hans Johansson uppvaktar ledamot Emma Sjöberg som fyllt 30 år och
Karin Frejd som fyllt 40 år under året.
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