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Dnr KS2020/0062

Överflyttning av investeringsmedel från 2019 till 2020
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta medge samhällsbyggnadsnämnden, kulturnämnden samt kommunstyrelsens förvaltning får föra över
investeringsmedel från 2019 till 2020 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.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
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 2019. Kommunens
likviditet kommer under den kommande planperioden att förbrukas, men då de investeringsobjekt för vilka medel önskas föras över till 2020 har detta funnits med i planeringen för 2019 därför medför överföringen ingen ytterligare negativ påverkan på
kommunens likviditet.
Begäran om överflyttning för Samhällsbyggnadsnämnden, Kulturnämnden och KS
förvaltning tillstyrks i sin helhet. Då vi ännu inte slutfört bokslutet för 2019 är beloppen preliminära och uppgår till totalt 64 021 kkr.
Samhällsbyggnadsnämnden anhåller om att få föra med sig investeringsmedel från
2019 till 2020 om totalt 59 508 kkr enligt följande;
SBN Gatuenhet
Kst 2231010 Projekt 913116 Centrum i Gustafs
Utredning och projektering av åtgärder i Storhaga pågår.
Genomförande planeras till 2020.

Justerande sign

1 081 kkr

Kst 2231010 Projekt 913117 Projekt Bytespunkt Säter
Projektet har överskridits 2019 med 198 kkr
men nya medel finns i budget 2020
som överskridandet räknas av mot.

-198 kkr

Kst 2231010 Projekt 913118 Konstruktionsbyggnader
Åtgärder i Säterdalens broar är delvis genomförda.
Fortsatt arbete planeras under 2020.

930 kkr

Utdragsbestyrkande
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Kst 2232000 Projekt 913119 Parkering Kungsgårdsskolan
Resultatet av geoteknisk undersökning har lett till behov av
omprojektering.

2 160 kkr

Kst 2212019 Projekt 914107 Maskinutrustning
Ny maskin är beställd och levereras i början av 2020.

1 864 kkr

Kst 2241100 Projekt 914112 Parker och grönytor
Investeringar i parkmiljöer pågår,
vissa jobb ej helt slutförda 2019 utan kommer
att fortsätta under 2020.
SBN VA/Renhållningsenhet
Kst 2900005 Projekt 915421 Ledningsrenovering
Arbetet genomfört under 2019 men slutbesiktning återstår
innan fakturering från leverantören.

288 kkr

977 kkr.

Kst 2930035 Projekt 915432 Ny reningsanläggning Pingbo
Kommer att slutföras under 2020.

172 kkr

Kst 2910043 Projekt 915433 Grängshammar Vattenverk
En utredning av förutsättningarna till
samordnad lösning för VA kring Ulvsjön.

500 kkr

Kst 2900005 Projekt 915434
Sammankoppling N Stubbersbo – Karlsgårdarna
1 997 kkr
Har påbörjats men ej kunnat slutföras ännu pga den milda vintern.
Kst2900005 Projekt 915435 Paragraf 6 områden
Inväntar utredning från Länsstyrelsen

275 kkr

Kst 2971000 Projekt 915506 Återvinningcentral ny ramp
-529 kkr
2019 års överdrag regleras mot de 3 000 kkr som finns avsatta 2020.
Kst 2972010 Projekt 915509 Sopbil och Källsortering
Kommer att slutföras under 2020.

3 023 kkr

SBN Fastighetsenhet
Kst 2110500 Projekt 900107 Fastighetsinvesteringar och oförutsett 2 696 kkr
Reserverade medel för renovering av duschutrymmen Skönvikshallen
Kst 2110500 Projekt 900161 Energisparåtgärder
197 kkr
Reserverade medel för kommande och planerade projekt som ej hunnit starta 2019.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kst 2111500 Projekt 900171 Om- och Tillbyggnad Enbacka Skola 2 623 kkr
Tak utbytt under 2019. Till 2020 återstår ventilation, RWC och ny entré
Kst 2111500 Projekt 900176 Säkerhet i byggnader
Försening hos leverantör, byte av larm och brandlarmscentral.
Kst 2141300 Projekt 900181 Åtgärder Säterdalen
Lekpark ”Lilla Säter” planeras att byggas 2020

217 kkr
2 647 kkr

Kst 2110500 Projekt 900186 Rivning Pärlan
Rivning av fastigheten är utförd 2019 men
återställande av marken till skolgård återstår

946 kkr

Kst 2110500 Projekt 900187 Säter Skola & Förskola
Utredningsarbete påbörjat

34 888 kkr

Kst 2110500 Projekt 914203 Allväders Mulitsportarena
Markarbeten återstår

254 kkr

Kst 2110500 Projekt 914205 Flytt Fotbollsplaner Mora BY
Detaljplan saknas

2 500 kkr

Kulturnämnden begär överflyttning av investeringsmedel från 2019 till 2020 för följande projekt;
KN Kulturnämnden
Kst 1146120 Projekt 960200 Inventarier Stora Skedvi bibliotek

87 kkr

Kst 1148010 Projekt 960200 Inventarier Folkets Hus

46 kkr

Kommunstyrelsens egen förvaltning begär överflyttning av investeringsmedel från
2019 till 2020 för följande projekt;
KS Förvaltning IT
Kst 2831000 Projekt 998003 Utbyggnad av Wi-Fi
Startat 2019 och fortsätter 2020

190 kkr

KS Förvaltning KS
Kst 2310030 Projekt 990710 ERUF projekt 1,0 och 1,5,
2 490 kkr
Projekten är ej avslutade då inte alla bidrag är utbetalade
Kst 2310030 Projekt 990710 ERUF 3, Ej startat
Kst 2310030 Projekt 990710 ERUF 4, Ej startat
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

1 200 kkr
500 kkr
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Au § 16
Information om evenemangsstöd
Näringslivsutvecklare Josefin Enström informerar om varför evenemangsstöd, organisation, evenemangsarbetet, utmaningar och tankar framåt samt evenemangen 2019
som tillsammans lockade hit över 100 000 besökare.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS (se respektive beslut nedan)

Evenemangsbidrag 2020
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 2020 års evenemangsbidrag (200 000 kr)
fördelas enligt följande:
•
Klippingeracet, swe cup, C2 (MTB XCO)/CK Natén
20 000 kr
(Dnr KS2020/0046)
•
Konstspaning i Säterbygd/Konstspaning i Säterbygden
20 000 kr
(Dnr KS2020/0047)
•
Nostalgidagar Säter/Nostalgic Club Säter
57 000 kr
(Dnr KS2020/0048)
•
Skenstafestivalen/Counterforce Produktion
30 000 kr
(Dnr KS2020/0049)
•
Skördefest i södra Dalarna/Skördefest i Dalarna
25 000 kr
(Dnr KS2020/0050)
•
Solvarbo Marknad/Solvarbo bystugeförening
0 kr
(Dnr KS2020/0051)
•
Säterstampen/Kulturföreningen Säterstampen
48 000 kr
(Dnr KS2020/0052)
Säters kommun ska erbjudas att vara synlig i samband med respektive evenemang. I
vilken form beslutas i dialog mellan Evenemangsrådet och arrangören.
__________
Bakgrund
Säters kommun stödjer genomförande av evenemang via personellt stöd, ekonomiskt
bidrag och/eller praktiskt stöd. Vägledning ges för att bidra till genomförande och
utveckling av evenemang. Större evenemang kan beviljas evenemangsbidrag. Övriga
kan söka andra stöd. Evenemangsstrategi och Riktlinjer för Evenemangsbidrag är Säters
kommuns verktyg för att hantera fördelning av ekonomiskt bidrag till genomförande av större evenemang.
Evenemangsrådet samordnar kommunens evenemangsstöd och bereder förslag till
fördelning av Evenemangsbidrag. Evenemangsrådet består av kommunala tjänstemän från kulturförvaltningen, fritidsenheten, näringslivsenheten och representant
från Visit Dalarna samt gatuenheten vid behov. Arbetet koordineras av näringslivsenheten.
Ärendebeskrivning
Evenemangsrådet har berett förslag på fördelning av evenemangsbidrag till genomförande av större evenemang. Det finns 200 000 kr avsatt för evenemangsbidrag år
2020. Förslaget är framtaget utifrån kriterierna i Evenemangsstrategin och Riktlinjer för
Evenemangsbidrag.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Handläggning
Totalt 9 föreningar har ansökt om evenemangsbidrag för att under året genomföra evenemang. 2 ansökningar når ej upp till kriterierna för evenemangsbidrag.
Dessa handläggs istället av kulturförvaltningen och fritidsenheten.
Återstående 7 ansökningar omfattar totalt 380 000 kr och en del söker även
praktiskt stöd av olika omfattning. I övrigt ges stöd från förvaltningarna utifrån varje enskilt evenemangs behov och de möjligheter som finns. Utöver
detta ges alla utrymme på den digitala textskylten vid riksväg 70.
Evenemangen bedöms utifrån kriterierna för evenemangsbidrag samt arrangörens egna förutsättningar för genomförandet. Detta ligger till grund för följande förslag av fördelning av årets medel, 200 000 kr.
Kriterier för evenemangsbidrag
• Evenemang är större tillställningar eller händelser som arrangeras kortvarigt,
och ska inte förväxlas med löpande verksamhet eller mindre arrangemang.
• Stimulera verksamhet i föreningar och organisationer, ej enskilda företag.
• Ge positiva effekter på besöksnäringen.
• Att utveckling sker av befintliga evenemang.
• Stärka den positiva bilden av Säter.
• Ge meningsfulla upplevelser för invånare och besökare.
• Ett krav för att beviljas bidrag och andra insatser är att evenemanget inte
strider mot kommunens demokratiska värdegrund och inte diskriminerar
någon.
• Sträva efter att uppfylla goda krav på tillgänglighet.
• God genomförandekapacitet.
• Dialog förs med evenemangsrådet under planering/genomförande/uppföljning.
• Kommunen ska vid varje evenemang erbjudas att vara synlig.
Evenemangsrådet beslutar om och i vilken utsträckning.
• Inlämning av uppföljning efter genomfört evenemang.
• Därutöver är det en fördel om följande bidragskriterier uppnås:
• Evenemang som på ett nyskapande sätt attraherar nya grupper, olika åldrar
och nya arenor samt främjar ett mångkulturellt samhälle

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Evenemang/
sökande

Bedömning

Sökt
2020

Evenemangs-biBeviljat evenedrag (bidrag från Uppskattad om- mangs-bidrag (biks till genomfö- fattning av prak- drag från ks till
rande
tiskt stöd från
genomförande av
av större eveneGatuenheten
större evenemang)
mang) 2019

Stärker den positiva bilden av Säter utifrån cykling som företeelse med flera
Klippingeracet, swe
kända profiler kopplade till mountaincup, C2 (MTB
bike. Tävlingen har internationell status
XCO)/CK Natén och lockar deltagare från barn till elit. 1
dag.

30 000

20 000

Ett värde motsvarande
ca 5 000.

20 000

Lockar till besök i hela kommunen.
Konstspaning i Säter- Skapar många kulturella mötesplatser.
bygd/Konst-spaning i Aktiva konstnärer och olika konstformer synliggörs för en lokal och regSäterbygden
ional publik. 3 dagar.

35 000

20 000

-

20 000

Bedöms ge positiva effekter på besöksnäringen då evenemanget lockar
allra flest besökare av Säters evenemang, varav många hitresta som övernattar. Lyfter fram Säters innerstad. 3
dagar.

90 000

57 000

Ett värde motsvarande ca 80 000.

70 000

Nyskapande, kreativ kulturfestival i
bymiljö inom Silvberg. Knyter samman
Skenstafestivalen/
land och stad, gammal och ung. En
Counterforce Pro- mötesplats som skapar dialog kring aktuella ämnen och stärker gemenskapen.
duktion
Stor genomslagskraft i media. Synliggör Säter för en ny målgrupp. 2 dagar.

100 000

30 000

-

-

35 000

25 000

-

25 000

Firade 25-årsjubileum 2019 med utökat
program och fick då evenemangs-bidrag för första gången. Uppnår kriterierna för evenemangsbidrag men bedöms ha en mycket god genomförandekapacitet utan ekonomiskt bidrag.

35 000

0

Ett värde motsvarande
ca 3 000.

10 000

Stärker den lokala identiteten, främjar
Säterstampen/
folkbildningen med avstamp i Säters
Kulturföreningen Sä- historia. Bidrar till den positiva bilden
av Säter med fokus på innerstaden. En
terstampen
viktig del av Historisk Vecka. 1 dag.

55 000

48 000

Ett värde motsvarande ca 10 000

55 000

380 000

200 000

98 000

200 000

Nostalgidagar Säter/Nostalgic Club
Säter

Stärker den positiva bilden av Säter
och synliggör stora delar av Säters
Skördefest i södra Dakommun. Framhäver landsbygden och
larna/Skördefest i Daden lokala maten, vilket är väldigt aktularna
ellt och finns en stor efterfrågan på. 3
dagar.

Solvarbo Marknad/Solvarbo
bystugeförening

Summa:

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2020/0063

Informationshanteringsplan kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
fastställa ”Informationshanteringsplan - redovisning av allmänna handlingar samt arkivredovisning” för kommunstyrelsen.
__________
Bakgrund
Enligt arkivreglemente för Säters kommun ska varje myndighet upprätta en
Informationshanteringsplan. Informationshanteringsplanen ska möjliggöra
allmänhetens insyn enligt offentlighetsprincipen. Planen fungerar även som ett
praktiskt hjälpmedel för de som arbetar med handlingarna; den ska redovisa för de
handlingstyper som förekommer i verksamheten och ge anvisningar om diarieföring,
förvaring och sortering.
Informationshanteringsplanen är dessutom myndighetens gallringsbeslut.
Denna Informationshanteringsplan är även en beskrivning av allmänna handlingar
enligt 4 kap. 2§ offentlighets- och sekretesslagen, samt en arkivredovisning i enlighet
med 6§ 2pt. arkivlagen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS2020/0053

Remiss av förslag till avtal om särskild kollektivtrafik
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
1. Uppdra till kommundirektören till kommunstyrelsens sammanträde den 3
mars ta fram ett förslag till yttrande
2. Skicka förslaget till avtal om särskild kollektivtrafik för yttrande till samtliga
nämnder. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 28
mars 2020
___________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Remiss av förslag till avtal om regional kollektivtrafik. Dalatrafik rekommenderar att
tyngdpunkten i svaret läggs på samverkansprocessen.
Förslag till avtal avseende regional kollektivtrafik har tagits fram på uppdrag av förvaltningschef för kollektivtrafikförvaltningen. Arbetet har bedrivits i två arbetsgrupper som arbetat parallellt under perioden mars-november 2019. Arbetsgrupperna har
bestått av ekonomichef, sektorschef, trafikhandläggare, regionjurist, stadsjurist samt
tjänstemän från följande kommuner Säters Rättvik, Borlänge, Älvdalen, Malung, Leksand, Falun; Avesta, Hedemora, Mora, Orsa, Smedjebacken, Gagnef, Vansbro, Ludvika och kollektivtrafikförvaltningen. Grupperna har tagit fram avtalsförslag och förslag till samverkansprocess i syftet att bygga förtroende, tillit, framförhållning och
kostnadskontroll. Befintliga avtal som föreslås ersättas av nya avtal har olika löptider
och är inte synkroniserade med upphandlade avtal om regional kollektivtrafik. Vidare
innebär förslagen om nya avtal förtydliganden, kompletteringar, synkroniseringar och
strukturering. Syftet har inte varit att föreslå ändringar i tidigare fattade beslut eller
överenskommelser.
Remissen omfattar följande:
• Huvudavtal – Uppdrags- Samverkans- och Finansieringsavtal avseende regional kollektivtrafik med underbilagan Samverkansformer
• Underavtal – Skolskjuts
• Underavtal – Färdtjänst
• Underavtal – Färdtjänstenhet
• Underavtal Övriga persontransporter
Dalatrafiks förslag är att Regionen och samtliga kommuner tecknar huvudavtalet och
samtliga underavtal för att säkerställa samverkan och planering av regional kollektivtrafik. Vad gäller samtliga underavtal, kan kommunerna välja att istället utföra tjänsterna i egen regi.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Befintliga nu gällande avtal reglerar nuvarande avtalstider, uppsägningsformer och
villkor vid uppsägning. Vid tecknande av underavtalen föreslås befintliga nu gällande
avtal upphöra att gälla. Förutsatt att samtliga parter är överens, föreslås avtalstiden
gälla från och med 1 januari 2020 – dvs med tanke på beslutsprocesserna föreslås en
retroaktiv verkan. Om samtliga parter inte är överens, gäller avtalen från respektive
fullmäktigebeslut.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS2019/0337

Medborgarförslag om en ställplats
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget avslås.
___________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i yttrande 2020-01-16 att medborgarförslaget avslås.
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande
”Platsen som medborgarförslaget föreslår görs till ställplats är idag utformad som en
större sammanhängande grönyta. Ytan sköts med slåttermaskin 1–2 gånger per år
och är därmed inte ianspråktagen i någon större utsträckning. I samband med vissa
evenemang har ytan klippts en extra gång så att den tillfälligt kan upplåtas som ställplats för husbilar.
Gällande detaljplan reglerar området som park eller planering. På park eller plantering är det ej tillåtet att permanent anlägga infrastruktur för fordon, exempelvis ställplats för husbilar. Tillfällig användning, exempelvis ställplats för husbilar, kan dock
sanktioneras genom polistillstånd med stöd i ordningslagen.
Området utmed Ljustern har i bostadsplanen dessutom märkts ut för utveckling av
bostäder, något som i så fall kräver en ny detaljplan. I ett sånt läge kan hela området
ses över och frågan om ställplats kan prövas igen. I dagens läge är dock inte planeringen av området prioriterat och det pågår inget arbete.
Mot bakgrund av detta bör medborgarförslaget avslås.”

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS2019/0474

Främjande myndighetsutövning
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Godkänna inkommen offert
2. Uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö och byggnämnden att
tillsammans med Kommunstyrelsen genomföra fas 1 avseende Främjande
myndighetsutövning
__________
Bakgrund & ärendebeskrivning
För att arbeta i linje med det strategiska målet ”En stimulerad tillväxt” så har det i
nämndplan för 2020 fastställts att ett av de särskilt prioriterade utvecklingsområdena
ska vara arbete med Främjande myndighetsutövning.
Syftet med området är att genom utbildning och samverkan öka vi vår förmåga att
utveckla en effektiv och främjande myndighetsutövning mot våra medborgare och företagare.
Arbetet bör ses som en naturlig fortsättning på det arbete som tagits fram i samverkan
mellan Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen de senaste
åren. Ett exempel på detta är Säter kommuns LOTS-funktion.
För att skapa förutsättningar för en förbättringsprocess så har offert för fas 1 inhämtats
av Tillväxt och tillsyn.
Tillväxt och Tillsyn är ett koncept som införlivar många komplexa processer i kommunens arbete med tillväxtfrämjande, hållbarhet och myndighetsutövning. Syftet med
Tillväxt och Tillsyn är att öka statusen för myndighetspersonal, skapa ett företagsklimat
i toppklass och ge förutsättningar för hållbar samhällsutveckling. Avgiftsmodeller och
kommunikationsmodeller är endast två av flera resultat i detta genomgripande arbete.
Mycket vikt i implementeringen av konceptet läggs vid bemötande, tillit, meningsfulla
möten, förtroende och förståelse, exempelvis.
Förslag till projektupplägg
Fas 1: start och information om process, utbildning om processen och vägval framåt
Fas 2: beroende på vägval efter fas 1
Finansiering:
Kostnaderna fördelas lika mellan kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetas in inom befintlig driftsram.
Bilaga
Offert från Tillväxt och tillsyn avseende fas 1
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Au § 22
Information från kurser och konferenser
Information från konferens om Besöksnäringen, den 4 december 2019.
Information från möte med BDU den 15 januari - Ny regional utvecklingsstrategi
(RUS) Dalastrategin.
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Inbjudan till kurser och konferenser
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser:
F-KS2020/0153 Det kommunala ansvaret för skolskjutsar – särskilt om barnkonventionen - Stockholm den 17/3-2020
F-KS2020/0142 Kommunutredningens slutbetänkande…
Inbjudan till konferens LOU på sex timmar och strategier för framtiden, den 5 maj i
Borlänge.
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