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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde
Kommunfullmäktige inleder med utbildning i EU-kunskap med början kl. 17.30. Sammanträdet börjar
kl. 19.45.
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Abbe Ronsten
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/Margareta Jakobsson
nämndsekreterare

Kallelsen utsändes till ersättarna för kännedom.
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Dnr KS2019/0099

Nytt medborgarförslag GC-led centrum-Säters järnvägsstation-Säterdalens nedfartsområde
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till kommunstyrelsen för
beredning.
Ärendebeskrivning:
Ett medborgarförslag om GC-led centrum-Säters järnvägsstation-Säterdalens nedfartsområde lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-21 av Stig
Eklöf, Säter.
Medborgarens förslag
”Att få tillstånd en gång – och cykelled (gc-led) mellan centralortens centrum-Säters
järnvägsstation-Säterdalens nerfartsområde”

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Anki Alriksson
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Säters Kommun - Samhällsbyggnadsnämnden SBN
den 18 februari 2019 15:04
Säters Kommun - Kommun
VB: Medborgarförslag ge-led centrum- Säertdalen
190218 Gcled förslag.docx

Hej Samhällsbyggnadsnämnden i Säters kommun
Bifogat överlämnas för lämpliga åtgärder.
Som jag ser det bör nämnden kunna ta ställning till förslaget, men det kanske är nödvändigt att dra det i
vanlig ordning d v s genom fullmäktige?
Föreslagen utredning är ju tämligen omfattande.
Den kan dock inledas med en enkel höjdavvägning relaterad till vilken längd som krävs för att möjlig
tunneltillfartens lutning ska vara godkänd, (troligen i "slinga" Jfr etapp två-skiss) jämfört med hur stor area
som kan skapas för tillfarten.
Visar den beräkningen att iden inte håller så är iden ointressant.och vidare utredning behövs inte.
Eventuellt plats för annan ide till plats?
Kanske längs med och på sidan av Järnvägsgatan, även om den kommer att ha sämre säkerhet och
tillgänglighet?.
Jag kan lämna över pappersupplaga, om så önskas.
Jag ställer gärna upp på diskussion och presentation "på plats".
Med vänliga hälsningar
Stig Eklöf
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Dnr KS2019/0133

Nytt medborgarförslag om att bygga in en klocka och termometer i
den digitala reklampelaren efter RV70
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till kommunstyrelsen för
beslut.
Ärendebeskrivning:
Ett medborgarförslag om att bygga in en klocka och termometer i den digitala reklampelaren som finns mellan RV70 och järnvägen lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-21 av Lars Hjort, Stora Skedvi
Medborgarens förslag
”Jag önskar att ni utreder om det går att bygga in ev lägga till en klocka och termometer i den digitala reklampelaren som finns mellan RV 70 och järnvägen. (Synligt
från båda håll). Något som saknas nu när JAHA släckt ner sin skylt.”

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Hej !
Jag önskar att ni utreder om det går att bygga in, ev. lägga till en klocka & termometer i den digitala
reklampelaren som finns mellan Rv 70 & Järnvägen. (Synlig från båda håll) Något som saknas nu när JAHA
släckt ner sin skylt.
Mvh
Lars Hjorth
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Ärendebeskrivning

Justerande sign
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Dnr KS2019/0040

Justering av avgift för familjerådgivning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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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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.

.

Eva Jondelius
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Inga-Lill Frank
Förvaltningschef

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Valärenden
1.
2.
3.
4.
5.

Val av styrelse Säterbostäder och Säters kommuns fastighets AB
Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Helena Vådegård (KD)
Val av ersättare i kulturnämnden efter Anna Nilsson (S)
Val av ersättare i Språktolknämnden.
Övriga ärenden

Beslutsärenden för kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige har att besluta om att godkänna avsägelsen.
1. Jenny Nordahl (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i valberedningen.
Valärende
2. Val av ersättare i valberedningen efter Jenny Nordahl (SD)

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Delgivningar
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2019-02-19.
KS2019/0048

Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. Avgången ersättare Helena Vådegård (KD). Ny ersättare Barbro Johansson (KD)

KS2019/0039

Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige. Avgången ersättare Marianne Merenciana (S). Ny ersättare Birgit Kraft.(S).

KS2019/0122

Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen

KS2019/0123

Uppföljande granskning av tidigare granskning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

