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Diarienummer: KS2020/0189

Budgetuppföljning per 31 mars
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga mars månads budgetuppföljning till handlingarna.
__________
Resultat
Resultatet för år 2020 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +2,3 mkr, vilket är +0,7 mkr
bättre än budget. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen avoch tillräknas visar ett överskott på + 12,2 mkr (budget +11,5 mkr).
Verksamheternas nettokostnader
Prognos: 1,2 mkr högre än budgeterat
Vid den här månadens uppföljning har en förvaltning inrapporterat avvikelser från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden.
Kommunstyrelsen har förbrukat 22 % av årsbudgeten och vid en jämn förbrukning över året skulle
3/12 eller 25 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är
+0,77 mkr. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 30 %.
Räddningstjänsten Dalamitt. Prognos underskott med -0,25 mkr, vilket motsvarar täckningen av
underskottet 2019 utöver uppbokat i vårt bokslut 2019 med -0,75 mkr.
Överförmyndare i Samverkan. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Upphandlingscenter GNU. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 28 % Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
VA/Renhållning har för närvarande något lägre kostnader än budget. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Miljö- och byggnämnden. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Kulturnämnden ligger i utfall på 18 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 30 %. Vissa periodiseringsavvikelser i utfallet jämfört med budget per mars 2020. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Socialnämnden ligger i utfall på 26 %. Årets underskott prognosticeras till -1,0 mkr. Bidragande orsaker är ökade kostnader för försörjningsstöd p.g.a. ökat antal hushåll, samt förstärkning av bemanningen inom hälso- och sjukvården p.g.a. hög arbetsbelastning.
Justerande signaturer
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Au § 56 forts
Med anledning av rådande situation (pandemi) så är de ekonomiska konsekvenserna mycket osäkra.
Detta har inte tagits hänsyn till i prognosen.
Kommunrevisionen ligger i utfall på 6 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå

Skatte- och statsbidragsintäkterna
Ingen prognos lämnas, då osäkerheten är mycket stor beroende på corona-epidemins effekter
på kommande skatteprognoser.
V 40/2019 redovisade SKR prognosen som ligger till grund för budget 2020.
V 51/2019 redovisades prognosen som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning
2020.
V 7 2020 redovisade SKR skatteprognos för året.
Allmän kommunalskatt, v7
Skatteavräkning 2020
Slutavräkning 2019
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
LSS-utjämning
Regleringsbidrag
Fastighetsavgift
=
Vårändringsbudget
”
Riksdagsbeslut

+6,5 mkr
-0,4 mkr
-0,6 mkr
- 7,0 mkr
-0,6 mkr
+0,2 mkr
-0,2 mkr
+0,7 mkr
-1,4 mkr

+3,7 mkr
+1,8 mkr
+11,3 mkr
= +16,8 mkr

SKR bedömning sänkning
skatteunderlagstillväxt, v12 - 4,8 mkr
SKR prognos v 7: Lite svagare skatteunderlagstillväxt 2019 och 2020, främst därför att ny information talar för mindre lönehöjningar. Den inhemska efterfrågan bedöms i år växa tämligen långsamt,
med dämpade utsikter för såväl investeringar som konsumtion. BNP-tillväxten i Sverige antas 2020,
liksom 2019, bli svag. Prognosen är att konjunkturen i Sverige mot slutet av 2020 når vad som kan
benämnas ”mild lågkonjunktur”.
SKR beskriver v 12: Skatteunderlagets utveckling i coronavirusets spår. I nuläget är indikationen att
skatteunderlaget under året kan komma att öka med cirka 1,5 procent. Det skulle vara en betydligt
svagare utveckling än de 2,4 procent som vi bedömde i vår skatteunderlagsprognos i februari (v7).
Skatteunderlaget påverkas till stor del av antalet arbetade timmar. Ju mindre företagen och sysselsättningen påverkas av coronaviruset desto bättre är det för skatteintäkterna.
Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 18.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Au § 56 forts

Finansiella intäkter

Prognos: Enligt budget

Finansiella kostnader

Prognos: 2,0 mkr lägre än budget Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till
1,5 %. Ränteläget är lägre. I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen 0,367 %. Bygget av Nytt Särskilt boende kan komma att öka belåningen 2020 med 40 mkr
utöver budget.

Pensionsmedelsförvaltning
Prognos: Enligt budget
Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr.
Investeringsbudget

Prognos: 142,0 mkr Årets beslutade investeringsbudget ligger på 77,9 mkr. Till detta kommer från
2019 överförda investeringsmedel med 64,1 mkr. Total budget för året 142,0 mkr.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2020/0189

Budgetuppföljning 31 mars kommunstyrelsens förvaltning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga mars månads budgetuppföljning till handlingarna.
__________
Vid en jämn fördelning över året skulle 3/12 eller 25 procent av årets budget varit förbrukade.
Kommunstyrelsen har förbrukat 22 procent av årsbudgeten vilket ligger under den förväntade förbrukningen för de tre första månaderna. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad
budget är +0,77 mkr. Prognos sista december beräknas till ± 0 mkr.
Ekonomienheten: Utfall för perioden är 21 procent av årets budget.
Kanslienheten: Utfall för perioden är 27 procent av årets budget. Partistöd är utbetalt för hela året.
Bidrag från MSB kommer under april/maj.
Egen försörjning: Utfallet för perioden är -6 procent av årets budget. Bidrag är utbetalt till ett projekt, vårdnära service, där kostnader kommer senare. Projektet startade 2019 och pågår till och med
maj 2020. En ny del tillhörande egen försörjning är etablering till nyanlända. Här har pengar kommit från Migrationsverket medan kostnaderna kommer senare.
Kommunikation: Utfall för perioden är 22 procent av årets budget.
Näringslivsenheten: Utfall för perioden är 26 procent av årets budget.
Personalenheten: Utfall för perioden är 25 procent av årets budget.
IT-enheten: Utfall för perioden är 19 procent av årets budget.
Fritidsenheten: Utfall för perioden är 23 procent. Föreningsbidrag utbetalt i förskott till flera föreningar. Intäkt från BUN till ungdomens hus kommer under slutet av året.
Pensioner: Utfall för perioden är 30 procent av budgeten. Övrig aktivitet har utbetalning kommit till
och med april.
Investeringar ksf utom IT: Ackumulerat utfall för mars är 72 tkr vilket motsvarar 1 procent av årsbudget.
IT-enhetens investeringar: Ligger på cirka 0,48 mkr till och med mars månad vilket motsvarar 11
procent av årsbudget.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2020/0130

Upptagande av nytt lån
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, § 64 den
14 juni 2018 upplåna 80 000 000 kr på villkor enligt offert från Kommuninvest med fast ränta och
bindningstid 3,6 år daterad 2020-04-15 med utbetalningsdag 2020-05-05. Lånet är i enlighet med
Säters kommuns finansieringspolicy.
_________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Ett lån på 30 000 000 kr ska omsättas 2020-05-05. För att möta kommande behov lånas ytterligare
50 000 000 kr. Lånet ligger inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, §159 den 13 juni 2019. Del
av det nya lånet var planerad att tas upp under 2019 och då investeringarna under 2019 varit försenade har det skjutits upp till våren 2020.
Lånet kommer att utvärderas i enlighet med Säters kommuns finansieringspolicy.
De planerade höga investeringsnivåerna som kommunen har innebär att kommunens likviditet
kommer att förbrukas och att kommunen behöver göra en ny upplåning. En kredit på 38 mkr är
kopplad kommunens koncernkonto, men för att inte nyttja krediten fullt ut behöver ett nytt lån tas
upp.
Offert är inhämtad från tre långivare, Kommuninvest, Swedbank och Nordea och är inhämtad med
olika räntealternativ, fast och rörlig ränta. Kommuninvest och Swedbank har lämnat offert. Se offerts-utvärdering.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Offertutvärdering

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2020/0148

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Södra Dalarnas Samordningsförbund
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Södra Dalarnas Samordningsförbund.
__________
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Södra Dalarnas Samordningsförbund.
I verksamhetsberättelsen redogörs för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2019. Utfallet för
verksamheten uppgick till ett underskott på -0,5 mkr, vilket är +0,9 mkr bättre än budget som var 1,4 mkr. Det egna kapitalet sjunker 2019 med -0,5 mkr till +1,5 mkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019
för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2020/0112

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Överförmyndare i samverkan
Falun-Borlänge regionen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Överförmyndare i samverkan FalunBorlängeregionen.
__________
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen.
I verksamhetsberättelsen redogörs för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på +0,268 mkr, vilket återregleras till samverkanskommunerna.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019
för Överförmyndare i samverkan FalunBorlängeregionen

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2020/0182

Upplåning nytt Särskilt boende
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
bemyndiga kommunstyrelsen att belåna ett nytt särskilt boende med 230 000 000 kr.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Projekteringen för nytt särskilt boende visar en total byggnations- och projekteringskostnad på
230 000 000 kr som ska starta 2020 och vara klart september 2022. För att finansiera bygget ska ett
byggnadskreditiv upphandlas, där finansiella behov rekvireras efter hand fram till september 2022.
Beslutet i kommunfullmäktige §159 2019-06-13 punkt 8, där kommunstyrelsen bemyndigas att
uppta nya lån upp till 270 000 000 under 2020 ska revideras med ytterligare 230 000 000 kr till totalt
500 000 000 kr.
Lånet ska förses med amortering i takt med byggnadens avskrivningsplan. Beslutet ligger i fas med
de finansiella målen för investeringar, där beslut utöver 60% självfinansieringen kan tas av kommunfullmäktige i varje enskilt fall.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2019/0144

Nytt särskilt boende i Säter, SÄBO
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Godkänna framtagna handlingar för fas 1
2. Ge igångsättningsbeslut för fas 2 i enlighet med tecknat avtal med Skanska Sverige AB
3. Godkänna föreslagen projektbudget inkl. risk på 230 000 tkr.
__________
Ärende
I november 2018 beslutade Kommunfullmäktige att godkänna framtagen program-handling för
nytt särskilt boende i Säter. I juni 2019 beslutade Kommunfullmäktige att ge startbesked för upphandling och projektering till färdiga bygghandlingar. Upp-handling genomfördes under hösten
2019 och projektet tilldelades Skanska Sverige AB avseende fas 1. Kommunstyrelsen beslutade i
rollen som projektägare att utse en styrgrupp som har som uppdrag att leda arbetet under fas 1 och
2.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-15 §25
1. Godkänna redovisad programhandling inklusive bilaga 1 som funktionshand-ling för särskilt boende om 70 platser.
2. Uppdra till Kommundirektören att utifrån godkänd programhandling inklu-sive 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.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 §163

1. Utse kommunstyrelsen som projektägare för byggnation av särskilt boende i Säter
2. Utifrån beslutad Programhandling, ge kommunstyrelsen startbesked för upp-handling och projektering till färdiga bygghandlingar
3. Finansiera investeringsmedel för upphandling och projektering till färdiga bygghandlingar genom upplåning upp till 25 miljoner kronor i enlighet med de ekonomiska riktlinjerna
4. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om projektorganisation inklusive ansvar,
roller och entreprenadform samt tillsätta styrgrupp för projektet
5. Uppdra till kommunstyrelsen att utreda projektets totala kostnad inklusive upphandling och projektering till färdiga bygghandlingar inför igångsätt-ningsbeslut för
byggnation i Kommunfullmäktige

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Au § 62 forts
Tider
Av kommunstyrelsen utsedd styrgrupp har sedan maj 2019 lett arbetet i projektet.
• Upphandling av totalentreprenör genomfördes juni-oktober 2019
• Fas 1, projektering inleddes november 2019
• Bygglovshandlingar har färdigställts och ansökan om bygglov lämnades in mars 2020
• Detaljprojektering till färdiga bygghandlingar pågår och beräknas färdiga juni 2020. Finansiering sker inom beslutad budget för förprojekteringen.
• I det fall att igångsättningsbeslut för fas 2 fattas på extra KF maj 2020 bedöms byggstart
ske månadsskiftet maj-juni 2020.
• Planerad inflyttning sommaren 2022.
• Byggnation av parkeringsyta i korsningen Åsenvägen-Gränsgatan planeras ske i anslutning
till projektets genomförande. Även andra angränsande projekt kommer samordnas med
SäBo projektet. Till exempel. gång och cykelväg för att skapa förutsättningar för en säker
skolväg samt en ny busshållplats.
Beskrivning av projektet
• Utformning: Byggnaden innehåller enligt beslutad programhandling 70 lägen-heter fördelat
på 7 stycken boendeenheter med 10 stycken lägenheter vardera. Vidare finns dagverksamhet, personallokaler och tillagningskök med kapacitet upp till 200 portioner.
• Detaljplanen: krav på utformning bedöms efterlevas
• Byggnads inre funktioner har löpande stämts av med förekommande verk-samheter omsorg, kost, lokalservice samt förvaltning. Programhandlingens krav har löpande kontrollerats gentemot projektering.
• Miljöpolicy: efterlevs genom att byggnaden utformas för att motsvara kraven enligt klassificeringssystemet Miljöbyggnad, nivå Silver. I övrigt prioriteras hållbara alternativ där så är
möjligt.
• Utemiljö: Utemiljö utformas med stor hänsyn till boendes behov. För möjlig-het till aktiviteter och umgänge kommer det finnas en byggnad på innergår-den.
• God inomhusmiljö: Tekniska installationer installeras för en god inomhus miljö och med
fokus på tillgänglighet och säkerhet Byggnaden kommer av grundläggningstekniska skäl
inte förses med källare. Tekniska utrymmen för-läggs istället i en mindre tillbyggnad mot
sydost.
• Tillgänglighet: certifierad sakkunnig är anlitad i projektet för att säkerställa att byggnaden
lever upp till kraven avseende tillgänglighet.
• Byggetablering: Styrgruppen har gett projektgruppen i uppdrag att utreda en möjlig etablering på Prästgärdet

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Ekonomi/Kalkyl
Förprojekt inklusive kostnad för projektering till färdiga
13 300 tkr
bygghandlingar (FAS 1)
Byggnation inklusive förberedande arbeten med flytt av hind- 204 500 tkr
rande ledningar
Byggherrekostnader
12 000 tkr
SUMMA
229 800 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Ritningar
Ekonomisk driftsanalys Socialförvaltningen
(redovisas på sammanträdet)

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS20xx/xxxx

Prioritering avseende framtagande av detaljplaner 2020 och 2021
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och hänskjuter den till kommunstyrelsen.
___________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27 KS §49 Kommunstyrelsen beslutar om ny prioriteringsordning för upprättande av detaljplaner & översiktsplaner 2019 & 2020 samt lägga till Morbyvägen i
samband med plan/er som rör dubbelspår och industriinfart Mora By i detaljplaneprioritering. Nedan listas denna prioritetsordning:
Detaljplaneprioritering 2020 & 2021
1. Aktualitetsprövning Översiktsplan Säters kommun
2. FÖP Säter
3. Revidering av detaljplan Kyrkberget
4A. Präst Källa S17
4B. Boberg
5. Folieraren G4
6. Framtagande av nya områden för företagsetableringar i Säter
7. Plan-/er som rör dubbelspår & genomfart Säter
8. Plan-/er som rör dubbelspår & industriinfart Mora By + Morbyvägen
9. Detaljplan förskola 2 Säter (baserat på val av placering)
10. Skönvik (Planprogram & detaljplan)
11. Alga S8
12. Båthamn Enbacka
13. Aktören
14. Områdesbestämmelser Säter
15. Områdesbestämmelser Dammsjön, revidering
Ljusterns strand S13 hanteras inom FÖP Säter genom att föreslås eventuellt som nytt
LIS-område.
För att möta det behov som finns avseende bebyggelseutveckling och samhällsutveckling
pågår, i olika stadier, arbete med att ta fram nya fördjupade översiktsplaner samt detaljplaner enligt
ovanstående prioritetsordning. Förvaltningen redovisar status i planarbetet enligt bifogade bilagor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Beslut Ks § 49 2018-11-27
Status planarbete
Presentation nuläge

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-04-21-

Sammanträdesdatum
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Diarienummer: KS2019/0232

Granskning järnvägsplan Gustafs
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut yttra sig enligt ställt förslag med följande tillägg:
Utredningen behöver beskriva projektets konsekvenser för trafiknätets funktion och samhällsutvecklingen i Mora by och Gustafs i stort utförligare.
Kommunstyrelsen är positiv till att en säker skolväg skapas genom att en tunnel för gång och cykeltrafikanter ersätter den befintliga plankorsningen på Morbyvägen.
Kommunstyrelsen hade dock som första alternativ hellre sett antingen en kombinerad GC-väg och
tunnel för fordon eller en separat GC-tunnel och en tunnel för fordon med olika placeringar. En
sådan lösning skulle begränsa järnvägens barriäreffekt och uppdelningen av Mora by. Föreliggande
förslag förstärker snarare den samma.
Säters kommun har dock inte fått någon information som tyder på att trafikverket varit berett att
prioritera medel till en sådan lösning.
Säters kommun vill påtala att tunnelutformningen är väldigt viktig då den återfinns i ett centralt huvudstråk som knyter samman de olika byarna i Gustafs. Den utformning som påvisas som exempel
i järnvägsplanen kan dock inte ses ge en tillräckligt hög nivå på tryggheten på en så central och viktig plats. För att sträckan ska kunna ses som säker skolväg är det väsentligt att tunnelutformningen
blir bra och dialog kring utformning behöver ske i fortsatt process.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Trafikverket arbetar med kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Dalabanan. I Gustafs, Mora By, görs en järnvägsplan för en samtida infart vilket innebär byggande av ett partiellt
dubbelspår och anläggning av en planskildhet för gående och cyklister.

Beslutsunderlag

Delges

Tjänsteutlåtande
Förslag till yttrande
Järnvägsplan Gustafs

Trafikverket

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-04-21-

Sammanträdesdatum
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Diarienummer: KS2019/0511

Återrapportering av arkivtillsyn vid samhällsbyggnadsförvaltningen 2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna rapporten.
__________
Ärendebeskrivning
Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens verksamheters
arkivvård. I Säters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Tillsynen skall enligt kommunstyrelsens delegationsordning utföras av kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fastställda planen för tillsyn av arkivvården skall tillsyn utföras vid samhällsbyggnadsförvaltningen tillhörande samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden under 2019.
Arkivtillsyn vid samhällsbyggnadsförvaltningen utförd av kommunarkivarien 2019
Arkivtillsynen utfördes under hösten 2019. Vid tillsynen sammanställdes en rapport som bifogas
ärendet.

Beslutsunderlag

Delges

Tjänsteutlåtande
Rapport arkivvården samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen
Biträdande chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen
Chefen för miljö- och byggenheten
Chefen för gatuenheten
Chefen för fastighetensenheten
Chefen för kostenheten
Chefen för lokalvårdsenheten
Chefen för VA- och renhållningsenheten

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-04-21-
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Sammanträdesdatum
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Diarienummer: KS2019/0512

Återrapportering av arkivtillsyn vid Säterbostäder 2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna rapporten.
__________
Ärendebeskrivning
Om arkivtillsyn vid Säters kommun
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 skall tillsyn utföras vid Säterbostäder under 2019.
Arkivtillsyn vid Säterbostäder utförd av kommunarkivarien 2019
Arkivtillsynen utfördes under hösten 2019. Vid tillsynen sammanställdes en rapport som bifogas
ärendet.

Beslutsunderlag

Delges

Tjänsteutlåtande
Rapport arkivvården Säterbostäder

Styrelsen för Säterbostäder
VD för Säterbostäder

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-04-21-

Sammanträdesdatum

Au § 67

Blad

17

Diarienummer: KS2019/0426

Svar på motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
motionen är besvarad.
_________
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2020-03-12 yttrat sig över motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt
våra äldre. Socialnämnden föreslår att motionen är besvarad.
Moderaterna har lämnat in en motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-17 . Motionären föreslår att en utevistelsegaranti införs för
alla på vård- och omsorgsboenden i Säters kommun.
Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande.
Socialnämndens yttrande
”Rätten till utevistelse ska var utformad för att skapa möjligheter och för att höja livskvaliteten hos
brukarna på våra vård och omsorgsboenden. Balkonger och närmiljön är viktiga förutsättningar för
utevistelse och det gäller att vara flexibel, planera det dagliga arbetet och hjälpas åt för att möjliggöra utevistelse i form av promenader och utflykter.
Till hjälp för verksamheten kan, förutom den egna personalen, olika frivilligorganisationer/föreningar och sommarjobbande ungdomar medverka.
Socialförvaltningens särskilda boenden arbetar idag med att våra boende ska erbjudas promenad/utevistelse enligt nedan.
Som det ser ut idag på kommunens särskilda boenden har alla som bor där biståndsbeslut på promenad, det varierar mellan en halvtimme till en timme per vecka. Det betyder att den som vill och
önskar ska ges möjlighet att komma ut varje dag om så en kort stund. Den som vill kan ansöka om
utökad tid för insatsen. Utevistelse kan vara en promenad i omgivningarna lika väl som att sitta en
stund på balkong eller uteplats. Besöker man våra äldreboenden under den varma årstiden upptäcker man att det är så många boende som sitter ute att det ibland kan upplevas trångt på balkonger och uteplatser. Den mörka och kalla årstiden är intresset för att vistas utomhus betydligt
mindre. De insatser som utförs på våra boenden är biståndsbedömda och det är frivilligt att nyttja
dessa insatser. Att garantera utevistelse för samtliga boende varje dag kan ses som självklart men det
är inget vi kan garantera då vi arbetar med självbestämmande för individen.”
Beslutsunderlag

Delges

Tjänsteutlåtande
Yttrande från socialnämnden
Motion om garanti för utevistelse och frisk
luft åt våra äldre

xx

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-04-21-

Au § 68

Sammanträdesdatum
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Diarienummer: KS2020/0074

Redovisning av partistöd 2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
godkänna redovisningen.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka
deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Stödet ges till de partier som finns representerade i fullmäktige, och kommunen kan genom beslut besluta att mandat som inte är besatta av
vald kandidat (tomma stolar) inte ska beaktas vid utbetalning av stöd.
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges Kommunallagen 4 kap. § 31. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte
lämnar redovisning och granskningsrapport.
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per varje mandat
som respektive parti har i kommunfullmäktige. Mandatstöd utgår endast för de mandat som är besatta. Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen upphört.
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning
och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget
stöd för nästkommande år.
Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för år 2019 och bedömningen är
att redovisningarna följer kommunallagens intentioner varför det föreslås att kommunfullmäktige
godkänner redovisningarna
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Redovisnings av partistöd 2019 Socialdemokraterna
Redovisning av partistöd 2019, Centerpartiet
Redovisning av partistöd 2019, Moderaterna
Redovisning av partistöd 2019, Kristdemokraterna
Redovisning av partistöd 2019, Liberalerna
Redovisning av partistöd 2019 Sverigedemokraterna
Redovisning av partistöd 2019 Vänsterpartiet
Redovisning av partistöd 2019 Miljöpartiet

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-04-21-
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Diarienummer: KS2020/0136

Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 3 och 4 2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar
godkänna rapporten. Till kommunstyrelsens lämnas en redovisning av beslut om särskilt boende
jml 4 kap 1 § SOL kvartal 3 – 2019-06-12 ej erbjuden i dagsläget.
__________
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 3 och 4 2019.
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej
verkställda beslut kvartalen 3-4 2019. Förvaltningen har även rapporterat de beslut som verkställts
och som tidigare har rapporterats som ej verkställda.
Ej verkställda beslut
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO.
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL.
Verkställda beslut
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som
enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt.
Rapport till revisorer och kommunfullmäktige
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om ej verkställda/verkställda beslut.

Beslutsunderlag

Delges

Tjänsteutlåtande
Rapport från socialnämnden

Socialnämnden

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Diarienummer: KS2020/0128

Beredskapsplan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa Beredskapsplan för mandatperioden.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Förvaltningen har upprättat beredskapsplanen som innehåller och beskriver de områ-den som ska
finnas i en handlingsplan för extraordinära händelser, såsom mål och in-riktning, ledning och information och prioriterade områden för kommunstyrelsens verksamhet
Förutom kommunens övergripande beredskapsplan för extraordinära händelser ska varje nämnd
upprätta en egen plan för att kunna hantera och leda kriser inom det egna ansvarsområdet. Beredskapsplanen ska innehålla mål och inriktning vid en extra-ordinär händelse samt beskriva hur ledning och information ska hanteras. Den ska även ange de verksamheter som ska prioriteras och
upprätthållas och fortgå under extraordinära händelser och andra kriser.
Utgångspunkterna för kommunernas krishanteringsarbete och skydd mot olyckor re-gleras i Lagen
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och vid
höjd beredskap, som trädde i kraft 2006-09-01, Lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft
2004-01-01 samt i överenskommelsen mellan Staten och (dåvarande) Kommunförbundet 2004-0617 som reglerar kommunernas uppgifter och ersättning. I planen framgår att den nämnd/förvaltning och personal som i normalfall ansvarar för en viss verksamhet också ansvarar för denna i en
svår påfrestning mot samhället. Detta innebär krav på förberedelser, bl.a. planering och

Beslutsunderlag

Delges

Tjänsteutlåtande
Beredskapsplan

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-04-21-

Sammanträdesdatum

Au § 71

Inbjudan till kurser och konferenser
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser tiden 2020-03-11-2020-04-16.
F-KS2020/0399
Inbjudan och program till webbsänd konferens - Regional utveckling 13 maj 2020

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-04-21-

Sammanträdesdatum

Au § 72

Krisövning
En krisövning genomförs under ledning av kommunikationschef Marie Palm.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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