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Au § 95

Information om beläggning vid särskilda boenden i Säters kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
__________
Ärendebeskrivning
Information om beläggning vid särskilda boenden i Säters kommun samt rutiner för hur verksamheterna hanterar besök.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2020/0134

Information om scenarier pandemi
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
__________
Ärendebeskrivning
Information om potentiella risker, scenarier, med anledning av pågående pandemi, Covid 19.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2020/0284

Anställningar Yrkesintroduktionsprogram Dahlander kunskapscentrum
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till kommundirektören
1. Utreda hur anställningar sker utifrån äldreomsorgslyftet samt förskola skola
2. Utreda vilka tidigare fattade beslut som finns gällande anställningar.
__________
Ärendebeskrivning
Från och med läsåret 2020/2021 har Dahlander kunskapscentrum två yrkesintroduktionsprogram.
Ett för den som vill jobba inom vård och omsorg och ett för den som vill jobba inom skola och
förskola som elevassistent eller barnskötare. Båda programmen vänder sig till den som ännu inte
har godkända betyg som krävs för behörighet till ett nationellt program. Utbildningen förbereder
framför allt personer för att komma ut direkt på arbetsmarknaden, där behovet av personal är stort.
IMYRK mot vårdbiträde - utbildningen, som utgår från Skolverkets nationella yrkespaket mot
vårdbiträde.
Möjliga utgångar
• Anställning inom vård- och omsorgssektorn som vårdbiträde
• Fortsatta studier inom vuxenutbildningen mot undersköterska
IMYRK mot elevassistent och barnskötare - denna utbildning utgår från Skolverkets nationella
yrkespaket mot barnskötare och elevassistent
Möjliga utgångar
• Anställning inom skola och förskola som elevassistent eller barnskötare
• Fortsatta studier inom vuxenutbildningen med sikte på förskollärare eller personlig assistent

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2020/0189

Budgetuppföljning per 2020-05-31
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga maj månads budgetuppföljning till
handlingarna
__________
Resultat
Resultatet för år 2020 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till -2,1 mkr, vilket är 3,7
mkr sämre än budget. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen, samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas visar ett överskott på + 10,3 mkr
(budget + 11,5 mkr).
Verksamheternas nettokostnader
Prognos: 12,5 mkr högre än budgeterat
Vid den här månadens uppföljning har tre förvaltningar och två verksamheter i samverkan
inrapporterat avvikelser från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser
mellan budget och utfall för perioden.
I uppföljningen januari till maj finns kostnader som uppkommit med anledning av Coronaviruset. Totalt har 0,6 mkr bokförts på det speciella projektnummer som används för
dessa kostnader. Coronakostnader finns även med i prognosen för helåret. Kommunen har
ännu inte sökt medel för kostnadstäckning och detaljerna för statsbidraget är ännu ej
kända. I prognosen finns därför ingen intäkt upptagen.
Kommunen har erhållit ersättning för sjuklöner april månad med 1,9 mkr. Dessa kommer
att bokföras på juni månad och finns inte med i utfallet. Kommunen kommer även att få
ersättning för maj månad. Regeringen har lagt förslag om förlängning av denna ersättning
även för juni och juli.
Detta har inte beaktats fullt ut i förvaltningarnas prognoser för helåret.
Kommunstyrelsen har förbrukat 39 % av årsbudgeten och vid en jämn förbrukning över
året skulle 5/12 eller 42 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är + 1,1 mkr. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 44 %. Pensionsutbetalningar för juni är
bokförda på maj månad.
Räddningstjänsten Dalamitt. Förbrukning 44 %. Prognos underskott med 1,5 mkr. 0,25
mkr motsvarar täckningen av underskottet 2019 utöver uppbokat i vårt bokslut 2019 med 0,75 mkr. RDM har därutöver i tertialrapport 1 aviserat ett underskott för 2020 på totalt
17,5 mkr, av vilket 1,2 mkr kommer att belasta Säters kommun. Orsaken till överskridandet
är fr. a. kostnader för Covid-19 och högre kostnader för pensioner.
Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Au § 98 forts
Överförmyndare i Samverkan. Förbrukning 42 %Till årets slut förutspås ett överskott på
0,04 mkr. Kostnadsersättningen till Borlänge kommun är lägre än budgeterat. Drygt hälften
av årets arvoden till gode män och förvaltare är utbetalda.
Upphandlingscenter GNU. Förbrukning 34 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 42 % Till årets
slut förutspås ett underskott på 1,0 mkr. Det är kostenheten som har ökade kostnader. 0,2
mkr avser ökade råvarukostnader, och 0,3 mkr avser ökade transportkostnader. Resterande
0,5 mkr avser ökade kostnader p.g.a. Corona. Prognosen är dock osäker med hänsyn till
längd och omfattning
av Coronapandemin. Gatuenheten har lägre kostnader för vinterväghållning, men även
högre kapitalkostnader och en stor osäkerhet i kostnaderna för kollektivtrafiken.
VA/Renhållning har för närvarande något högre kostnader än budget. Till årets slut förutspås ett underskott på 2,5 mkr p.g.a. kostnadsökningar som ej täcks av taxan. Det finns
ännu inte något förslag till taxehöjning framtaget.
Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på – 1%. Den stora avvikelsen mellan utfall och
budget beror på periodiseringsavvikelse avseende förskottsfakturerade intäkter Till årets
slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Kulturnämnden ligger i utfall på 34 %. Nämnden har beviljats projektmedel för två projekt.
Kostnaderna för projekten kommer senare under året. Nämndens stöd till kulturverksamhet utbetalas senare under året. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 47 %. Vissa periodiseringsavvikelser i utfallet jämfört med budget per maj 2020. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå,
men med viss osäkerhet. Oförutsedda merkostnader p.g.a. omvärldsfaktorerna kan påverka
utfallet.
Socialnämnden ligger i utfall på 43 %. Årets underskott prognosticeras till -7,6 mkr. Bidragande orsaker är ökade kostnader för försörjningsstöd p.g.a. ökat antal hushåll, placeringar
av barn och ungdom, externa placeringar av vuxna med beroendeproblematik samt förstärkning av bemanningen inom hälso- och sjukvården p.g.a. hög arbetsbelastning. Med anledning av rådande situation (pandemi) så är de ekonomiska konsekvenserna mycket
osäkra. Fram till denna tidpunkt syns ökade kostnader för sjuklöner, vikarier vid frånvaro
samt skyddsutrustning.
Kommunrevisionen ligger i utfall på 27 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. KPMG har fakturerat för grunduppdrag 1:a kvartalet, samt delfakturerat 3 granskningsuppdrag.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Au § 98 forts
Skatte- och statsbidragsintäkterna
V 40/2019 redovisade SKR prognosen som ligger till grund för beslut om budget för 2020.
V 51/2019 redovisades prognosen som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2020.
V 18 2020 redovisade SKR senaste skatteprognos för året. Regering och riksdag har med
anledning av pandemins påverkan på den ekonomiska utvecklingen aviserat/beslutat om
särskilda stöd till kommuner och regioner.
Avvikelse budget – prognos v 18
Allmän kommunalskatt, v 18
Skatteavräkning 2020
Slutavräkning 2019
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
LSS-utjämning
Regleringsbidrag
Fastighetsavgift
=

+6,5 mkr
-13,2 mkr
-5,4 mkr
- 7,0 mkr
-0,6 mkr
+0,2 mkr
-0,2 mkr
+0,7 mkr
-19,0 mkr

Beslutade/aviserade statsbidrag
Aviserat 20 januari
+3,8 mkr
Riksdagsbeslut februari
+1,9 mkr
Aviserat 2 april
+11,3 mkr
Kompensation avs. periodiseringsfonder +5,6 mkr
Aviserat 18 maj
+3,2 mkr
=
+25,8 mkr
Netto

+6,8 mkr

Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 35.
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.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Au § 98 forts
Pensionsmedelsförvaltning
Prognos: Enligt budget
Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr. Varierande marknadsvärde gör det
svårt att prognosticera utfallet på årsbasis.
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. Inga avvikelser är
inrapporterade jämfört med budget, vid den här uppföljningen. SBN har gjort en mindre
omfördelning från fastighetsenheten till kostenheten avseende matvagnar.

Beslutsunderlag

Delges

Tjänsteutlåtande
Budgetuppföljning 2020-05-31

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2020/0189

Budgetuppföljning per 31 maj 2020 kommunstyrelsesektorn
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att lägga maj månads budgetuppföljning till
handlingarna
__________

Vid en jämn fördelning över året skulle 5/12 eller cirka 42 procent av årets budget varit förbrukade.
Kommunstyrelsen har förbrukat 39 procent av årsbudgeten vilket ligger under den förväntade
förbrukningen för de fem första månaderna. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är +1,1 mkr. Prognos sista december beräknas till ± 0 mkr.
Ekonomienheten: Utfall för perioden är 43 procent av årets budget. För kommungemensamma försäkringar är flera av dessa betalda i förskott.
Kanslienheten: Utfall för perioden är 50 procent av årets budget. Bidrag är utbetalt i förskott.
Bidrag från MSB kommer under jun/juli.
Egen försörjning: Utfallet för perioden är 10 procent av årets budget men beräknar ge en
nollprognos över året. 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. Vad gäller kostnadsställe unga till arbete så har det varit föräldraledighet på 50 procent.
Kommunikation: Utfall för perioden är 42 procent av årets budget.
Näringslivsenheten: Utfall för perioden är 40 procent av årets budget.
Personalenheten: Utfall för perioden är 41 procent av årets budget.
IT-enheten: Utfall för perioden är 33 procent av årets budget. En del större kostnader kommer senare under året.
Fritidsenheten: Utfall för perioden är 39 procent. Skönvikshallen har lägre intäkter på gym
och varmvattenbassäng på grund av Corona. Föreningsbidrag utbetalt i förskott till flera föreningar. Intäkt från BUN till ungdomens hus kommer under slutet av året.
Pensioner: Utfall för perioden är 44 procent av budgeten. För övrig aktivitet har utbetalning
skett till och med juni.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Au § 99 forts
Investeringar KSF utom IT: Ackumulerat utfall för maj är 574 tkr vilket motsvarar 6 procent
av årsbudget.
IT-enhetens investeringar: Ligger på cirka 2,6 mkr till och med maj månad vilket motsvarar
60 procent av årsbudget. Har lagrat upp inför året med administrativa datorer. IT har redan
gjort största delen av investeringarna inför skolstart i höst.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning 2020-05-31

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2020/0218

Överenskommelse om kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR mm
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta ett lokalt kollektivavtal
med det innehåll som framgår av §§ 2–8 och 10. Parterna är överens om att ett sådant avtal ska anses ha kommit till stånd genom att arbetsgivaren beslutar att anta det som lokalt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som
begär det.
__________
Ärendebeskrivning
Ett nytt Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR har tecknats. Avtalet gäller från och med
2020-05-01 och ersätter då KOM-KL. Till grund för avtalet ligger KOM-KL Överenskommelse om
omställningsavtal i lydelse 2016-12-07 samt Principöverenskommelse – lokala omställningsmedel,
TLO-KL och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser (AB), se cirkulär 16:67.
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
rekommenderar kommun, region och kommunalförbund anslutna till Sobona att, med anledning av
träffad Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR besluta att teckna lokalt kollektivavtal - LOK om Kompetens- och omställningsavtal, enligt bilaga 5 till detta avtal, med
samtliga tecknande motparter i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Cirkulär 20:24 Överenskommelse om
Kompetens- och omställningsavtal, KOMKR m.m. med bilagor och rekommendation
till beslut

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2020/0218

Utreda framtida förskolor - skolor i centrala Säters
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till kommundirektör utreda behov, organisation
och placering av centrala Säters framtida förskolor och skolor. Återrapport till kommunstyrelsen i
oktober 2020.
___________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Vision: Säter är en välkomnande kommun, Vi bygger framtiden genom engagemang och samarbete.
Vi skapar framtidstro och livskvalitet. Vi strävar mot ett ekologisk, ekonomiskt och social hållbart
samhället.
För att nå visionen är förskolor och skolor viktiga byggstenar för ett hållbart attraktivt samhälle. Säters kommun står inför olika vägval när det gäller framtida lokaler för förskolor och skolor. Det
finns sedan tidigare olika utredningar att utgå ifrån men utredningsuppdraget innefattar ett bredare
långsiktigt helhetstänk.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2020/0252

Samrådsremiss järnvägsplan Orrbos väg och Cecilia Rehns väg
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar yttra sig enligt ställt förslag.
__________
Ärendebeskrivning
Trafikverket tar fram en järnvägsplan för Dalabanan i syfte att förbättra trafiksäkerheten vid plankorsningar med Orrbos väg och Cecilia Rehns väg. Järnvägsplanen har skickats ut på samrådsremiss.

Beslutsunderlag

Delges

Tjänsteutlåtande
Förslag till yttrande
Samrådsremiss för järnvägsplan berörande
plankorsning vid Orrsbos väg och Cecilia
Rehns väg på Dalabanan, bandel 333

Trafikverket

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2018/0282

Samråd av Detaljplan för Präst Källa, Säter
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att godkänna Detaljplan för Präst Källa, Säter, för samråd.
Planförslaget ska samrådas mellan 22 juni och 31 augusti 2020.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Säters kommun har i gällande Bostadsplan (2016-06-13 KF § 76) pekat ut området kallat Präst
Källa, del av den kommunala fastigheten Säter 4:5, i Säters tätort som lämpligt för exploatering av
bostadsbebyggelse. Ett markanvisningsavtal (2018-05-22 KS § 90) har slutits med Hultqvist fastigheter AB och därefter ett planavtal (2018-09-25 KS § 140) som syftar till att genom en detaljplan
pröva lämpligheten i att uppföra flerfamiljshus på Präst Källa. Hultqvist fastigheter AB avser att
uppföra bostadsrätter på området.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus med hänsyn till naturmiljön på och kring
planområdet. Eftersom området idag saknar en anslutningsväg för motortrafik syftar även detaljplanen till att skapa förutsättningar för en lämplig anslutningsväg. Därtill är även syftet att skapa en
hållbar dagvatten-hantering. Anledningen är framförallt för att markförhållandena på området ställer högre krav på dagvatten-hanteringen, men även för att möta de utmaningar som kommande klimatförändringar innebär.
Ekonomiska konsekvenser
Planområdet kommer att ingå både i verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten, vilket innebär utbyggnad av kommunala ledningar till lämplig anslutningspunkt. Kommunen behöver
även bygga ut en anslutning för motortrafik till det nya bostadsområdet. Detaljplanen föreslår en
anslutning på cirka 80 meter.
Den del av den kommunala fastigheten Säter 4:5 som i detaljplanen berörs av kvartersmark för bostads-ändamål avstyckas och säljs till Hultqvist fastigheter AB.
Planförfarande
Planarbetet sker med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap 6 -7 § och kommer efter
samråd och granskning att antas av kommunfullmäktige
Bilagor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plankarta och grundkarta, juni 2020
Planbeskrivning, juni 2020
Fastighetsförteckning, 2018-06-14
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Geoteknisk utredning (Sweco, 2018-12-07)
Arkeologisk utredning (Dalarnas Museum, december 2019)
Dagvattenutredning (Sweco, 2020-03-26)
Trafikutredning (Sweco, 2020-05-06)
Bullerutredning, trafik- och industribuller (Ekam, 2017-03-14)

Kopia av beslutet till: Samhällsbyggnadsnämnden och Samhällsbyggnadsförvaltningen
Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-16

Au § 104

Sammanträdesdatum

Blad
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Diarienummer: KS2018/0282

Samråd av Detaljplan för mötesspår i Mora By samt upphävande av del av detaljplan (byggnadsplan) för del av Mora By
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna Detaljplan för mötesspår i Mora By samt Upphävande av del av detaljplan (byggnadsplan) för del av Mora by för samråd. Planförslaget ska samrådas mellan 22 juni och 31 augusti 2020.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2019-02-19 §95 i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta en
detaljplan för mötesspår i Mora By. Detaljplanen syftar till att möjliggöra genomförandet av Trafikverkets projekt Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan. Projektet innebär att en
järnvägsplan tas fram som möjliggör en förlängning av mötesspår, samt komplettering med ett
tredje spår genom Mora by. Det påverkar bland annat plankorsningen med Morbyvägen som ersätts
med en gång- och cykeltunnel. Därtill påverkas ett flertal fastigheter och anslutande vägar, justeringar kommer behövas såväl gällande markanvändning som fastighetsreglering. I vissa delar av
planområdet kommer gator stängas av och ersättas med nya anslutningar eller vändplaner.
En del av planområdet rör upphävande av del av en äldre byggnadsplan på grund av att området på
ett planmässigt lämpligt sätt inte kommer stämma överens med den nya detaljplanen. Därtill syftar
det till att hindra att ny bostadsbebyggelse kan förläggas i direkt anslutning till södra sidan av mötesspåret och att utbyggnad av lokalväg, som är olämplig med hänsyn till befintlig bebyggelsestruktur, inte ska ske.
Genom ett upphävande försenas inte detaljplanearbetet för nytt mötesspår i Mora by.
Ekonomiska konsekvenser
En betydande del av de kommunala VA- och dagvattenledningarna inom planområdet kommer behöva läggas om. Vägarbete för förlängning av Postvägen behöver också ske, inlösen av delar av
vissa fastigheter. Därtill kommer driftskostnader att öka på grund av tunnel och stödmurar m.m.
Planförfarande
Planarbetet sker med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap 6 -7 § och kommer efter
samråd och granskning att antas av kommunfullmäktige
Bilagor
Bilaga 1 Plankarta med grundkarta, juni 2020
Bilaga 2 Planbeskrivning, juni 2020
Bilaga 3 Fastighetsförteckning, 2020-05-25
Bilaga 4 Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2019-07-12
Kopia av beslutet till: Samhällsbyggnadsnämnden och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-16

Sammanträdesdatum

Au § 105

Blad
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Diarienummer: KS2020/0029

Svar på medborgarförslag om ny infrastruktur för trafikflödet i centrala Säter
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget är besvarat.
___________
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om en ny infrastruktur för trafikflödet i centrala Säter lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20 av Nils-Erik Unnerud och Conny Eriksson, Säter.
Medborgarens förslag
”Vi kanske återigen skall ta upp tanken att förlänga Gränsgatan så att trafiken kan gå mellan fd kyrkoherdebostället och den nya tandläkarmottagningen. Trafikflödet bör kunna gå runt innerstande
på ettt inte allt för krångligt sätt. Vi skulle få en form av ringled där trafiken på ett mer ostört sätt
går runt staden. Innerstande skulle då skonas med färre antal fordon i centrum. En möjlighet är att
förbjuda genomfart genom innerstande och samtidigt ta bort enkelriktningar som förhindrar en naturligt silning av trafiken. Då bör även en tidigare (närmare) anslutning till Smedjebacksvägen projekteras, närmare husen efter Siggebogatan.”
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-04
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av remissen och föreslår att medborgarförslaget ses som
besvarat. En förändring av infrastrukturen i centrala Säter såsom föreslås i medborgarförslaget
skulle kunna ge vissa vinster men innebär också intrång på mark som idag nyttjas för andra ändamål
än väg. För närvarande arbetar förvaltningen med en fördjupad översiktsplan för Säter, detta dokument utreder och slår fast den framtida markanvändningen i Säter. I fördjupad översiktsplan redovisas de övergripande strategiska dragen i hur Säter ska utvecklas och utgör således ett viktigt underlag när det kommer till kommunikationer och infrastruktur. Innan fortsatt utredning kan ske av
infrastrukturen i centrala Säter behöver fördjupad översiktsplan färdigställas. Vidare ser förvaltningen att förslaget innebär påverkan i det känsliga området som utpekas som riksintresse kring
Prästgärdet. En eventuell byggnation av ny väg innebär således stora krav på utredning och dialog
med framförallt länsstyrelsen, och för att vägen ska kunna möjliggöras krävs också att en ny detaljplan tas fram. Den nya sträckningen vid anslutning mot Smedjebacksvägen saknar även den stöd i
detaljplan vilket behöver tas i beaktande. Området kring ”Algatomten” utreds dessutom för bostäder varför en eventuell ny vägsträckning noga måste passas in i övriga planer för området. Detta är
frågor som kan behöva utredas vidare när fördjupad översiktsplan färdigställts.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Medborgarförslag
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden

Justerande signaturer

Delges
Förslagsställarna

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-16

Au § 106

Sammanträdesdatum

Blad
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DiarienummerKS2020/0237

Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 1 2020
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
godkänna rapporten.
__________
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 1 2020.
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport
över ej verkställda beslut kvartal 1 2020. 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
Socialnämndens redovisning

Socialnämnden

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-16

Sammanträdesdatum

Au § 107

Blad
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Diarienummer: KS2020/0258

Revidering av avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta fastställa avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna. Beslutet gäller under förutsättning
att övriga deltagande kommuner fattar likalydande beslut.
__________
Ärendebeskrivning
Landstinget Dalarna övergick till Region Dalarna 2019-01-01 varvid behovet att revidera
Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna från 2013-08-29 aktualiserades. Sakinnehåll är i
stort oförändrat. Landsting är ersatt av region. Omformulering av text är gjord under rubriken Ekonomi § 6 fjärde stycket samt under rubriken Externa utförare av Hälso- och sjukvård § 7 innebärande följande:
Rubrik Ekonomi, § 6, 4:e stycket, ersätts siffran 1 200 tkr 2013 med 1 600 tkr för 2019.
Rubrik Externa utförare av Hälso- och sjukvård, § 7, tillägg
”I de fall kommunerna eller regionen har avtal med externa utförare av Hälso- och sjukvård, där hjälpmedelsförsörjning ingår och avtalet omfattar sammanhållande journalföring,
ska det informeras till Beredningsgruppen. En gång per år sker en avstämning i Hjälpmedelsnämnden av vilka externa aktörer som är aktuella.”

Beslutsunderlag

Delges

Tjänsteutlåtande
Reviderat avtal Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Blankett för redovisning av externa utförare
Tidigare avtal från 2013-08-29
Protokollsutdrag Hjälpmedelsnämnden 201909-26
Protokollsutdrag Regionfullmäktige 20191118-19
Beslutsunderlag Regionstyrelsen 2019-10-23

Region Dalarna/Hjälpmedelsnämnden

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-16

Au § 108

Sammanträdesdatum

Blad
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Diarienummer: KS20xx/xxxx

Avgifter inom gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (ATL) verksamhetsområde
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Fastställa föreslagna procentandelar att gälla från 1 januari 2021 och tillsvidare enligt utredning daterad den 29 april 2020. Avgifternas storlek framkommer när prisbasbeloppet är fastslaget av regeringen.
2. Gemensamma nämndens avgifter justeras varje år med hänsyn till prisbasbeloppets
förändring. 2020 års avgifters procentandel av 2020 års prisbasbelopp skall vara utgångsläge och inte ändras. Nya avgifter som tillkommer till år 2021 och senare ska
utifrån sin storlek beräknas och fastställas till dess procentandel av det årets prisbasbelopp. Avrundning av avgiften sker alltid till närmast högre 100-tal kronor. Om
prisbasbeloppet sänks så ska avgifterna inte sänkas.
3. Godkänna ”tillämpningsföreskrifter för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen” samt ”tillämpningsföreskrifter för prövnings- och tillsynsavgifter enligt
lag om tobak och liknande produkter samt lag om handel med receptfria läkemedel”.
4. Beslutet gäller under förutsättning att övriga deltagande kommuner fattar likalydande beslut.

__________

Ärendebeskrivning

En översyn av avgifter inom gemensamma nämndens ansvar inom områdena alkohol, tobak och
receptfria läkemedel har genomförts. Avgifterna har endast ändrats marginellt sedan starten år 2014.
Nya tobakslagen har inneburit stora förändringar när det gäller handläggarnas uppgifter avseende
utredning och tillsyn, vilket medför behov av fler och högra avgifter. De antagna avgifterna baseras
på en procentsats av prisbasbeloppet, avgifterna kommer att förändras i förhållande till nytt prisbasbelopp varje år. Grunden för procentsatsen är gällande avgifter för 2020 och gällande prisbasbelopp
för 2020.

Beslutsunderlag

Delges

Tjänsteutlåtande
Förslag till avgifter beslutade av ATL

Gemensamma nämnden ATL

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-16

Sammanträdesdatum

Au § 109

Blad
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Diarienummer: KS2020/0270

Värdskap för Gysam Dalarnas driftorganisation
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Säters kommun har både möjlighet och vilja att vara
värdkommun för Gysam men kommunen ställer sig bakom förstudiens förslag att verksamhet inom
Gysam som idag ryms inom FBR överförs genom en verksamhetsövergång till Falu kommun där
den organiseras tillsammans med Elevantagningen och AV-media.
___________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Vid Dalarnas kommunförbunds styrelsemöte den 6 maj 2020 behandlades frågan om förändrat huvudmannaskap för Gysam Dalarna. Dan Nygren, konsult the New Branch AB har på uppdrag av
DKF genomfört en förstudie om förutsättningar för förändrat huvudmannaskap för Gysam. Förstudien föreslog att DKF tar över Gysam från Falun-Borlänge regionen (FBR) vid årsskiftet
2020/2021.
Förstudien föreslog vidare att den verksamhet inom Gysam som idag ryms inom FBR överförs genom en verksamhetsövergång till Falu kommun där den organiseras tillsammans med Elevantagningen och AV-media.
Medlemskommunerna har fått en förfrågan om värdskap för Gysam Dalarnas driftorganisation och
att svar ska återkomma till kommunförbundet senast den 18 juni 2020.
Kommentar
Säters kommun har både möjlighet och vilja att vara värdkommun för Gysam men utifrån förstudiens förslag finns det en tydlig samordningsvinst att överföra verksamheten till Falu kommun där
den organiseras tillsammans med Elevantagningen och AV-media.

Beslutsunderlag

Delges

Tjänsteutlåtande
Förfrågan om värdskap för Gysam Dalarnas driftorganisation

Dalarnas kommunförbund

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-16

Sammanträdesdatum

Au § 110

Blad
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Diarienummer: KS2020/0

Revidering av reglemente för Ungdomsledarstipendiet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till kommundirektören revidera reglementet för
Ungdomsledarstipendiet.
__________
Ärendebeskrivning
1994 beslutade kommunfullmäktige att inrätta ett ungdomsstipendium och ett reglemente fastställdes.
Stipendiet instiftades för att kommunen en gång årligen skulle ha möjlighet att på ett tydligt sätt visa
sin uppskattning av en ungdomsledarinsats som bedömdes vara såpass meriterande att en officiell
belöning var befogad.
Nu finns behov av att revidera reglementet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Reglemente för Ungdomsledastipendium

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-16

Sammanträdesdatum

Au § 111

Blad
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Diarienummer: KS2020/0266

Remiss – plan för övertagande av kommunal räddningstjänst i Dalarnas län
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ställa sig bakom planen.
__________
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har översänt remissutgåva av ”Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst i
Dalarnas län.” Remissvaren ska senast 1 juli skickas in till Länsstyrelsen.
Syftet med planen är att beskriva Länsstyrelsen i Dalarnas läns ansvar, organisation och planering
för ett övertagande av kommunal räddningstjänst. Planen ska ange riktlinjer för beslut om övertagande av kommunal räddningstjänst och förordnande av räddningsledning vid övertagande av kommunal räddningstjänst.
Planen behandlar Länsstyrelsens ansvar och planering för övertagande av kommunal räddningstjänst i fredstid. Planen anger också en inriktning för Länsstyrelsens beslut om vilken kommun som
ska leda insatsen då flera kommuner berörs och de själva inte kan bestämma detta. Länsstyrelsens
ansvar och planering för räddningstjänst vid höjd beredskap ingår i Länsstyrelsens övriga totalförsvarsplanering. Vid planering för höjd beredskap ska denna plan beaktas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst i Dalarnas län

Justerande signaturer

Delges
Länsstyrelsen i Dalarnas län

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-16

Au § 112

Sammanträdesdatum

Blad
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Diarienummer: KS2020/0271

Ansvarig utgivare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar att kommunikationschefen är
ansvarig utgivare, med möjlighet att utse ställföreträdare, för material producerat av tjänstepersoner.
__________
Ärendebeskrivning
När man registrerar en sändning anger man också vilken den ansvariga utgivaren är.
Denna person bör ha koppling till verksamheten och vara den som både kan godkänna och stoppa
material från att publiceras. Det bör vara någon som har insyn i verksamheten och som har faktisk
möjlighet att kontrollera innehållet. Utgivaren är juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller förolämpning, begås under sändningen. Utgivaren ska ha rätt
att bestämma över innehållet så att inget sänds eller publiceras mot hens vilja.
Förslag är att en rutin där kommunikationschef är ansvarig utgivare – med möjlighet att utse ställföreträdande utgivare.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-16

Au § 113

Sammanträdesdatum
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Diarienummer: KS2020/0220

Registerförteckning från systemet GDPR Hero
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta lägga redovisningen till handlingarna.
__________
Ärendebeskrivning
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen redovisas arbetet med att upprätta och administrera register över de behandlingar av personuppgifter som utförs i kommunstyrelsens verksamheter. Kategorier av personer som berörs, benämns i registret. För att hålla ordning och lätt kunna
ta fram rapporter till de registrerade samt registerutdrag till personuppgiftsansvarig och till tillsynsmyndigheten använder sig Säters kommun av IT-systemet GDPR Hero. I registret beskrivs vilka
personuppgifter som hanteras, vilken lag som ger oss rätt att hantera personuppgifterna, hur länge
behandlingen ska pågå, vilka som har åtkomst till uppgifterna.
Bakgrund
Enligt Dataskyddsförordningen Artikel 30, ska varje personuppgiftsansvarig (dvs. varje nämnd
och styrelsen) föra ett register över de behandlingar av personuppgifter som utförs.
Det här innebär att varje förvaltning under den nämnd eller styrelse som är personuppgiftsansvarig
ska ha en aktuell och gällande förteckning över samtliga behandlingar som sker i dess verksamhet.
Denna förteckning ska upprättas skriftligt, ska vara tillgänglig i elektroniskt format och hållas uppdaterat. På begäran ska registret göras tillgängligt för tillsynsmyndigheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Registerförteckning

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-16

Au § 114

Sammanträdesdatum
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Diarienummer: 2020/0276

Uppdrag att revidera ägardirektiv för Säterbostäder AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till kommundirektör att revidera ägardirektiv för
Säterbostäder AB.
_________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Det är angeläget att se över och förtydliga delar av ägardirektivet.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-06-16

Au § 115

Sammanträdesdatum

Blad
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Diarienummer: KS2019/0165

Rapport medborgarbudget
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för information och lägger den till handlingarna.
__________
Ärendebeskrivning
Information om nätverket medborgarbudget och pilotprojekt medarbetarbudget sektor samhällsbyggnad. Beslut fattas i december.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

