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Krisövning
En krisövning genomförs under ledning av övningsledare Henry Suraka.
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Diarienummer: KS2020/0324

Avveckling av den gemensamma lönenämnden samt förslag till samarbetsavtal
mellan Falu och Säters kommuner
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i avtalet tydliggöra att de arbetsuppgifter som Säter utför
åt Falu kommun avser Säters del
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna att den gemensamma lönenämnden för lönesamverkan mellan Säters och Falu
kommun upphör att gälla 2020-10-01 och att uppdraget för ledamöterna upphör vid
samma datum.
2. Godkänna förslag till avtal om löneadministration mellan Säters och Falu kommun som
träder i kraft 2020-10-01
3. Godkänna att revidering sker i tillämpliga delar av kommunstyrelsens reglemente med anledning av ovanstående
4. En förutsättning för detta beslut är att Falu kommun fattar likalydande beslut med undantag av punkten 3
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Falu kommun har tagit fram ett förslag på samverkansavtal som enligt förslaget skulle ersätta den gemensamma lönenämnden. I förändring i kommunallagen 9 kap 37 § öppnas
möjligheten till samverkansavtal mellan kommuner.
Enligt utredaren i Falu kommun, stadsjurist Leif Nilsson, finns tolkningsutrymme men att
bedömningen är att det samverkan är ett alternativ till nämnd

Beslutsunderlag

Delges

Tjänsteutlåtande 2020-08-15
Tjänsteutlåtande Falu kommun
Samverkansavtal mellan Säter och Falu
kommun

Falu kommun

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2020/0203

Yttrande till utlåtande avseende granskning av bokslut och årsredovisning 2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta nedanstående yttrande
som sitt eget. I yttrande meddela revisionen om faktafel avseende de finansiella målen.
__________
Kommunstyrelsen har tagit del av granskningsrapporten i ärendet samt de rekommendationer revisionen uppger och följande åtgärder vidtas:
Innehåll i årsredovisning
• Årsredovisningen för 2019 har uppdaterats i enlighet med de förändringar som nya kommunala bokförings- och redovisningslagen och RKR (Rådet för kommunal redovisning)
rekommendationer innebär för kommunen. Från 2020 behöver tillägg göras avseende investeringsverksamheten genom att lägga till vilka projekt som är fleråriga och vilka som avslutats under året.
Redovisningsprinciper
• Gå igenom redovisningsprinciper för att säkerställa att kommunen följer nya lagen och
RKR rekommendationer och att detta finns med i kommande delårsrapport och årsredovisning.
• Bevaka att årsredovisningen avlämnas i tid till fullmäktige och revisorerna.
• Genomgång av leasing har gjorts per 2019-12-31 men behöver ses över ytterligare under
året med fokus på vad som skall klassas som leasing och vilket typ av avtal det är (operationell eller finansiell) samt uppdatering av förändringar som gjorts under 2020. Ansvar per
sektor att dokumentationen uppdateras varje år.
Verksamhetsmål
• Översyn av verksamhetsmål under 2020 i samband med höstens budgetarbete så att de är
mätbara där det är möjlig och att det går att följa upp dessa mål på ett tydligt sätt.
Ärendebeskrivning
Yttrande
Kommunens revisorer har genomfört en översiktlig granskning av bokslut och årsredovisning för
räkenskapsåret 2019. Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
Kommunrevisionen har lämnat utlåtande avseende granskning av bokslut och årsredovisning 2019
till kommunstyrelsen för beaktande och önskar svar senast den 30 september 2020 på vilka åtgärder
styrelsen har för avsikt att vidta med anledning av granskningen och de rekommendationer som
lämnas i rapporten.
Följande rekommendationer framgår av KPMG:s granskningsrapport:
Innehåll i årsredovisningen
Vi rekommenderar att kommunen fortsätter anpassa årsredovisningen efter de förändringar som
nya kommunala bokförings- och redovisningslagen och RKR (Rådet för kommunal redovisning)
rekommendationer innebär för kommunen.
Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Au § 118 forts
Av sammanställningen framgår vilka större pågående projekt som fanns per bokslutsdag, men inte
vilka projekt som är fleråriga och vilka som avslutats år 2019. Vi rekommenderar att kommunen
kompletterar med information enligt rekommendationen till 2020.
Redovisningsprinciper
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen säkerställer att årsredovisningen avlämnas i tid till fullmäktige och revisorerna i enlighet med 11 kap. 20§ KL.
Då det har kommit en ny lag, kommunal bokförings- och redovisningslag, och nya rekommendationer från RKR rekommenderar vi att kommunen går igenom sina redovisningsprinciper till årsredovisningen och till kommande delårsrapporter för att säkerställa kommunen följer nya lagen och
rekommendationer och att de principer de använder finns med i kommande delårsrapport och årsredovisning.
Vi rekommenderar att kommunen ser över vilken typ av leasingavtal kommunen har, operationell
eller finansiell.
Verksamhetsmål
Vi rekommenderar att kommunen ser över sina verksamhetsmål så att de är mätbara och möjliga att
följa upp på ett tydligt sätt.

Beslutsunderlag

Delges

Tjänsteutlåtande 2020-08-18
Utlåtande avseende granskning av Säters
kommuns bokslut och årsredovisning 2019
Granskning av bokslut och årsredovisning
2019-12-31

Kommunrevisionen

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2020/0190

Årsredovisning 2019 Räddningstjänsten Dala Mitt
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
godkännande av årsredovisning och bokslut 2019 för Räddningstjänsten Dala.
__________
Ärendebeskrivning
Redovisning av årsredovisning 2019 för Räddningstjänstförbundet DalaMitt.
Verksamhetens underskott för 2019 uppgår till 15 882 tkr varav medlemskommunerna Borlänge,
Falun, Säter och Gagnef täcker 11 849 tkr enligt gällande förbundsordning. Ludvika täcker underskottet med 2 604 tkr enligt förslag. Återstående underskott om 1 429 tkr balanseras mot eget kapital.
Revisorerna i Räddningstjänsten Dala Mitt har lämnat anmärkning mot direktionen vid Räddningstjänsten Dala Mitt i revisionsberättelsen för 2019 men tillstyrker att respektive kommuns fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt Revisionen har i granskning av bokslut och årsredovisning 2019 lämnat rekommendationer till förbundsdirektionen i Räddningstjänsten Dala Mitt
med kännedom till kommunfullmäktige i medlemskommunerna.
• Ta fram verksamhetsmål som har bäring på ekonomisk hushållning
• Till kommande delårsrapport och årsredovisningar redovisa en prognos för investeringsprojekten och en kortfattad beskrivning till de större projekten och tidsplan.
Revisionen begär yttrande över vilka åtgärder som Räddningstjänsten Dala Mitt kommer att vidta
senast 2020-08-31.
Räddningstjänsten Dala Mitt har lämnat yttrande över åtgärder som kommer att vidtas.

Beslutsunderlag

Delges

Tjänsteutlåtande 2020-08-18
Årsredovisning Räddningstjänsten Dala
Mitt 2019
Revisionsberättelse 2019
Granskning av bokslut och årsredovisning
RDM 2019
Yttrande från Räddningstjänsten Dala Mitt

Räddningstjänsten Dala Mitt
Kommunrevisionen

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Diarienummer: KS2020/0273

Remiss ny miljöstrategi och miljöplan. Borlänge kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna yttrande till Borlänge kommun enligt nedanstående.
__________
Ärendebeskrivning
Borlänge kommun har erbjudit en möjlighet att ta del av deras remissförslag gällande Miljöstrategi
och Miljöplan. Frågan som önskas besvarad är: Vilka synpunkter har ni på innehållet i Miljöplanen/Miljöstrategin?
Miljöstrategin gäller perioden fram till 2030 och Miljöplanen omfattar åtgärder för 2021 – 2022 för
att omsätta strategin i handling. Strategin och planen är omfattande och väl genomarbetat och förankrat i organisationen.
Yttrande
Säters kommun tackar för möjligheten att ta del av Borlänge kommuns Miljöstrategi och Miljöplan.
Strategin och planen är välskrivna och inrymmer ett brett helhetstänk som har sin utgångspunkt i
Agenda 2030. Dokumenten bidrar till inspiration för andra kommuner att efterlikna Borlänge kommuns arbete i frågan.
Säters kommun ser fram emot att ta del av den slutgiltiga strategin och planen och samarbetar gärna
med Borlänge kommun i de här frågorna.

Beslutsunderlag

Delges

Tjänsteutlåtande/Yttrande 2020-08-04
Miljöstrategi
Miljöplan
Bakgrund

Borlänge kommun

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Diarienummer: KS2020/0268

Remiss av förslag till reviderat länsövergripande skolskjutsreglemente
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att i yttrandet tillägga:
Säters kommun ser också att den i det länsövergripande reglementet uppsatta väntetiden om 45 minuter är för lång. En mer rimlig tid föreslås vara 30 minuter. Detta utifrån barnets bästa då det ger
en kortare skoldag men också utifrån verksamhetens perspektiv där medel och resurser istället kan
sparas alternativt avsättas för mer utvecklande verksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta yttra sig enligt ställt förslag.
__________
Förslag till yttrande
Säters kommun har tagit del av remissversion av länsövergripande skolskjutsreglemente. Arbetet
med reglementet har genomförts i samverkan mellan kommunerna och regionen emellan varpå det
remitterade förslaget är väl genomarbetat. En brist som Säters kommun dock vill påtala är avsaknaden av Barnkonventionen i arbetet. Under kapitel 1 redovisas lagtext som ligger till grund för skolskjutshanteringen och här borde även Barnkonventionen finnas med. Barnens rätt i samhället är en
viktig fråga som ska genomsyra alla beslut en myndighet fattar vilket då också gäller beslut om skolskjuts. Vidare vill Säters kommun påtala skrivelsen i punkt 6.2 där entreprenören ges rätt att ställa in
skolskjuts vid ett bedömt trafiksäkerhetsproblem. Denna formulering bör ses över så att den snarare handlar om extraordinära händelser och ”force majeure”. Det är orimligt att entreprenören ska
kunna ställa in skolskjuts bara på grund av exempelvis halka. Oförutsägbara väderfenomen såsom
exempelvis kraftiga oväder kan dock göra att det blir omöjligt att fullfölja skolskjutsen.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Remiss av förslag till reviderat länsövergripande skolskjutsreglemente - för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt bilaga med kommunens lokala beslut gällande från
ht 2021. Förslag till reviderat skolskjutsreglemente har framtagits efter önskemål från kommuner
och i uppdrag av Regionstyrelsen genom regionplanen. Säters kommun har varit representerade i
arbetsgrupperna som arbetat med förslag till nytt reglemente.
Kommunernas remissvar ska vara sammankallande Kollektivtrafikförvaltningen tillhanda senast
2020-09-01. Kollektivtrafikförvaltningen önskar ett samlat svar från varje kommun och att tyngdpunkten i svaret läggs på det länsövergripande reglementet. Angående lokal bilagan lämnas enbart
synpunkter på de satta rubrikerna som ska vara de samma för alla kommuner.
Beslutsunderlag

Delges

Tjänsteutlåtande/Yttrande 2020-08-19
Förslag till reviderat länsövergripande skolskjutsreglemente

Region Dalarna
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Diarienummer: KS2020/0330

Revidering av lokala bilagan, skolskjutsreglementet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar förslaget till kommunstyrelsen utan eget förslag.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
2021 kommer all skolskjuts i Dalarna att bli digitaliserad och en revidering av det regionala skolskjutsreglementet är på väg ut på remiss till alla kommuner. Säters Kommun behöver då även revidera den lokala bilagan till reglementet som bland annat innehåller avståndsbedömning till och från
skolan samt hållplats. Detta för att föras in i det kommande systemet som ett beslutsdokument. I
det nya systemet kommer bedömningar att göras utifrån fastställda zoner. Vid fastställande av de
nya zonerna kommer avstånd och bedömning av väg (farlig skolväg alternativt säker skolväg) att
vara beslutsgrundande avseende rätt till skolskjuts. Dialog har, inom Skolskjutsprojektet (digitaliseringsprojekt), förts med barn och utbildningsförvaltningen avseende förslag till ny lokal bilaga

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Nuvarande lokal bilaga
Förslag till ny lokal bilaga

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Diarienummer: KS2019/0241

Genomlysning och översyn av kostverksamheten
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
För förskolan
- genomförs förslag 1; färre öppna kök under lov
- genomförs förslag 2; tillagning av all mat till Varggropen, Borgen och Trollskogen sker på
Klockarskolan. I förskolorna ska kombitjänster inrättas Initialt så inleds ett pilotprojekt
med 2 kombitjänster för att utreda fortsatta förutsättningar.
.
För äldreomsorgen
- all mat skall på sikt tillagas på det nya särskilda boendet på Prästgärdet.
- maten tillagas på Fågelsången tills det nya boendet är färdigställt.
Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att fortsätta använda kostutredningen som underlag i sitt
arbete med samtliga kommundelar.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
På kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18 Au§30 behandlades ärendet genomlysning och
översyn av kostverksamheten.
I samband med det beslutade utskottet att ge följande uppdrag:
Kommunstyrelsen uppdrag till Kommundirektören:
• utreda samordning för förskola, t ex leverans till förskolorna där kombitjänster finns.
• utreda konsekvenser om tillagning av maten för alla boenden flyttas till Fågelsången från
2021.
På Kommunstyrelsen 2020-05-26 Ks § 83 återrapporterade förvaltningen en presentation som besvarade de frågeställningar som var kopplade till uppdraget och som lades till handlingarna
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-14 att ge uppdrag till Kommundirektören att
genomföra en genomlysning av Säters kommuns kostorganisation. Kostverksamheten har under
åren genomgått många utredningar och det finns ingen enkel lösning på vad som är den bästa organisationen utifrån alla olika aspekter Den genomförda genomlysning handlar till stor del om att
hitta en balans mellan kvalitet, arbetsmiljö och kostnad där en ökad samverkan mellan Kostverksamheten och Skola/Förskola och Särskilt boende är avgörande. Projektet valt att gå fram med flera
förslag varav vissa utesluter varandra, detta beroende på att det krävs ett vägval för kommunens
framtida kostverksamhet. De flesta förslagen är genomförbara på kort sikt men möjliggör fortsatt
vidareutveckling med hänsyn till pågående förändringar inom särskilt boende och förskola. De förändringar som medför minskad bemanning är planerade att genomföras med naturlig avgång.
Gällande kvaliteten på maten och servicen är målsättningen att den kommer att bibehållas och i
vissa fall även förbättras. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-12-17 att remittera rapporten/genomlysningen av kostverksamheten till barn-och utbildningsnämnden, socialnämnden
och samhällsbyggnadsnämnden samt till politiska partierna för synpunkter. Svar har inkommit från
barn- och utbildningsförvaltning, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, Centerpartiet och
Moderaterna.
Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-08-25

Sammanträdesdatum
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Au § 123 forts
Sammanfattning av svar
Förskola
• Förslag 1 och 2 kan genomföras till stor del och kan ske omgående. Åtgärden påverkas
dock av barnantalet och beslut måste tas vid varje tillfälle om hur samordningen ska ske.
• När förskola 2 i drift (som ersätter Borgen och Trollskogen) lagar de maten åt Förskolan
Myran och Varggropen
• För ytterligare samordning bör vidare utredning göras
Grundskolan
• Det bör även fortsättningsvis lagas mat på skolor som det görs i dag.
Äldreomsorgen
• All mat till på sikt ska tillagas på det nya särskilda boendet på Prästgärdet. I väntan på det
nya boendet färdigställande tillagas maten på Fågelsången från 2021

Beslutsunderlag

Delges

Tjänsteutlåtande2020-08-19
Rapport genomlysning av kostverksamheten

Region Dalarna
Barn- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-08-25

Sammanträdesdatum
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Diarienummer: KS2020/0285

Samverkansavtal för bibliotekssamverkan Dalarna
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
Säters kommun tecknar samverkansavtal för bibliotekssamverkan med länets kommuner och Region Dalarna. Beslutet gäller under förutsättning att länets kommuner och Region Dalarna fattar likalydande beslut.
__________
Ärendebeskrivning
Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 2015-2019 inventerat
möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt
Region Dalarna i form av Länsbibliotek Dalarna. Syftet med bibliotekssamverkan över kommungränserna är att stärka Dalarnas invånares tillgång till bibliotekens utbud och tjänster.
Under 2016 tillsatte kommunbiblioteken tillsammans med Länsbibliotek Dalarna en förstudie om
förutsättningarna för ett fördjupat bibliotekssamarbete. Projektet har förankrats politiskt och på
högre tjänstemannanivå i samtliga kommuner under 2017. Under 2018 har arbete med upphandling
av gemensamt biblioteksdatasystem inletts. Under 2019 har en omfattande risk- och sårbarhetsanalys ur GDPR-perspektiv genomförts, vilket resulterat i att ett ledningssystem för personuppgiftsbehandlingen inom bibliotekssamarbetet har upprättats. Under 2020 har förslaget till samverkansavtal
granskats och bearbetats av kommunernas dataskyddsombud och jurister i Falu och Hedemora
kommuner samt Region Dalarna.
Samverkansavtalet löper på 5 år från det att samtliga parter undertecknat avtalet och förlängs automatiskt mede 5 år i taget om inte uppsägning sker senast 15 månader innan avtalets utgång.
Kulturnämnden föreslår 2020-06-04, § 42, att Säters kommun sluter samverkansavtal för bibliotekssamverkan i Dalarna.
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Diarienummer: KS2020/0028

Svar på medborgarförslag om bron mellan Kungsgårdsskolan och Klockarskolan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
medborgarförslaget är besvarat.
Översyn av en ökad tillgänglighet mellan Kungsgårdsskolan och Klockarskolan pågår.
__________
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-06-04 yttrat sig över medborgaförslaget om bron mellan
Kungsgårdsskolan och Klockarskolan. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarförslaget
är besvarat. Barn- och utbildningsnämnden har 2020-06-10 beslutat avslå samma medborgarförslag.
Medborgarförslaget om bron mellan Kungsgårdsskolan och Klockarskolan lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20 av Nils-Erik Unnerud och Conny Eriksson, Säter.
Medborgarnas förslag är att bygga en ny bro, eller flytt den gamla, som skulle gå från Kungsgårdsskolan till Klockarskolans gymnastiksal. Den nya bron blir naturligtvis lite längre samt högre.”
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden
Förslaget gör så att man tar bort att man behöver färdas ner och upp i backarna till Ljusterån. Kontakter med Samhällsbyggnadsförvaltningen ger vid handen att det är ett mycket kostsamt projekt.
Den föreslagna bron ligger sämre till när man ska ta sig från Kungsgårdsskolan till skolrestaurangen. Kristineskolan, grundsärskolan, som idag är belägen i Kungsgårdsskolans lokaler har flera
rullstolsburna elever och har enligt rektorn framfört synpunkter på sandningen i backarna vintertid
men i övrigt inte haft synpunkter på passagen över ån. Nämnden ser det dock som viktigt att underhållet av gångvägarna sköts väl så att de är lätt framkomliga även vintertid eftersom Kungsgårdsskolans elever dagligen passerar där.
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningen ser inte behovet av en ny bro i ett nytt läge då den befintliga bron erbjuder goda
kommunikationer mellan de olika skolorna. Den befintliga bron ligger i ett strategiskt läge som möjliggör verksamheternas rörelsemönster mellan skolorna samtidigt som den också erbjuder en gen
passage utanför skoltid som en av broarna över Ljusterån. Förvaltningen ser inte att förslaget till ny
bro ger några större vinster som motiverar investeringskostnaden. Däremot ser förvaltningen att
området kring befintlig bro skulle kunna förbättras genom prioritering av drift och underhåll.
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Au § 125 forts
Vidare ser förvaltningen att skolorna parkeringsbehov behöver tillgodoses med flera olika platser
för parkering och angöring, samt hämtning och lämning. Förvaltningen arbetar därför aktivt med
att tillgodose området med parkeringar, det senaste inslaget är en större parkeringsplats vid Klockarskolans gymnastiksal såsom förslaget påpekar. Förvaltningen arbetar även med en utveckling
kring Kungsgårdsskolans östra entré för att avlasta Västra Långgatan. För något år sedan byggdes
situationen vid Kyrkan om med gott resultat där hämtning och lämning nu fungerar bättre i kombination med att delar av församlingshemmets parkering arrenderas och upplåts för allmän parkering.
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Diarienummer: KS2020/0331

Skönvikstrand – prissättning av tomter
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att prissättning är 225 kr/kvm
när tomterna ombildats från tre till två tomter gällande fastigheterna Skönvik 1:24, 1:25 o 1:26.
__________
Ärendebeskrivning
Området Skönviks Strand har 18 tomter och 14 av dem är idag bebyggda, en såld men ej påbörjad
samt tre osålda. De tre som är osålda är belägna längst upp i området o dessa har en areal på ca
1100 kvm till skillnad från övriga sålda tomter som är på ca 1400 kvm. Majoriteten av de enbostadshus som nybyggs är enplanshus med dubbelgarage, vilket medför svårighet att placera huset inom
byggrätten. Dessutom anger planbestämmelserna att byggnaderna ska placeras minst fyra meter
från tomtgräns vilket medför ännu mer svårigheter. Sektorn vill väcka frågan om möjligheten att
med fastighetsreglering ombilda de tre tomterna till 2 stycken för att underlätta försäljning av dessa.
Priset efter en eventuell reglering måste fastställas innan beslut om fastighetsreglering fastställs.
Priset för tomterna på Skönvikstrand fastställdes i kommunfullmäktige innan projektet var slutredovisat vilket ledde till att tomtintäkterna inte täckte exploateringskostnaden. Detta redovisades till
Kommunstyrelsen varpå det togs beslut att låta prisnivåerna ligga kvar enligt tidigare beslut. Vid
prissättning av nya områden idag så beräknas exploateringskostnaden fram och därefter prissätts
tomterna med kr/kvm för att uppnå kostnadstäckning.
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Diarienummer: KS2020/0097

Svar på återremitterat medborgarförslag om arbetstillfällen/näringslivsutveckling i Stora Skedvi
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget
__________
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om arbetstillfällen/näringslivsutveckling har lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-23 av Per-Åke Roslund och Bo Söderlund.
Vid kommunfullmäktige sammanträde 2020-06-11 beslutades återemittera medborgarförslaget med
motiv:
”För att utreda möjligheterna till etablering av näringslivsverksamheter exempelvis Hushållningssällskapet i Sockenstugan i ev kombination med lägenhetsbyggnationen, utreda möjligheten att bibehålla den kulturhistoriska värdefulla fullmäktigesalen. Allt i enlighet med intentionerna i nämnda
medborgarförslag.”
Medborgarens förslag
”Att Säterbostäder avvaktar en tid med ombyggnaden av den del av Sockenstugan som har potential att bli den kompletta och moderna kontorsmiljön som Hushållningssällskapet behöver. Hushållningssällskapet förhyr idag 2 kontorsplatser i Sockenkontoret som anses vara en god lösning i
nuläget, men saknar expansionsmöjligheter. Sannolikheten är att företaget vill utöka närvaron i regionen vilket kan innebära flera anställdas behov av kontorsplatser, målet är att ha 5 anställda inom 3
år. Hushållningssällskapet behöver, vilket är sessionssalen med intilliggande rum på en yta av ca.
300 kvm. ”
Förvaltningens ståndpunkt
Det är inte längre en kommunal fråga eftersom Säterbostäder förvärvade Sockenstugan i Stora
Skedvi 2019 och överlåtelsen skedde 2019-04-01 med avsikt att tillskapa 14 nya lägenheter på orten.
Säterbostäders målsättning och uppdrag är att främja bostadsförsörjningen i Säters kommun, genom att skapa, utveckla och bibehålla ett trivsamt och attraktivt boende i Säters kommun. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. I dagsäget står 255 personer som sökande till
dessa nya lägenheter, varav 74 sökande är barnfamiljer.
Vad gäller Sockenstugans eventuella kulturhistoriska värden kommer Säterbostäder beakta i möjlig
mån att bevara de arkitektoniska detaljerna med hänsyn till vad dagens moderna krav på byggregler
ställer. Under året har bolaget projekterat och påbörjat ombyggnationer.
Konsekvensbeskrivning
Det finns inga rimliga skäl att stoppa processen. Det är inte heller möjligt att avvakta med en del av
Sockenstugans ombyggnad då de tekniska detaljerna och förändringarna krävs för helheten i byggnaden, som nya ventilation, värme och elinstallationer. Det skulle innebära stora förluster ekonomiskt och bara ett fåtal lägenheter kan tillskapas.
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Au § 127 forts
Etablering av näringslivsverksamheter och lokaler till Hushållningssällskapet finns att erbjuda både i
den renoverade sockenstugan eller i andra lokaler på orten.
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Diarienummer: KS2020/0038

Svar på motion om underhållning till våra äldre i kommunen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå motionen.
__________
Förslag till beslut på sammanträdet
Caroline Willfox (M) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden yrkar avslag till motionen.
Omröstning begärs och genomförs. 5 ledamöter är röstberättigade.
Följande beslutsgång godkänns för omröstning
Ja-röst till ordförandes förslag till avslag.
Nej-röst till Caroline Willfoxs (M) förslag att bifalla motionen.
Hans Johansson ( C)
Karin Frejd ( C)
Caroline Willfox (M)
Annika Karlsson (S)
Mats Nilsson

Ja
Ja
Nej
Ja
Ja

Med 4 ja-röster mot 1 nej-röster har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har 2020-06-11 yttrat sig över motion om underhållning till våra äldre i kommunen.
Socialnämnden föreslår att motionen avslås.
En motion om underhållning till våra äldre i kommunen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20 av Moderaterna.
Motionärens förslag
Med anledning av att socialförvaltningen tagit bort underhållningen till de äldre i kommunen föreslår motionären att kommunfullmäktige ger socialförvaltningen i uppdrag att åter organisera underhållning till de äldre i vår kommun med en timanställning på 20 timmar i veckan. Med uppdraget att
enbart underhålla våra äldre i kommunen, till en ca kostnad av 15.000 kr i månaden.
Yttrande från socialnämnden
Socialförvaltningen ser ingen möjlighet att erbjuda underhållning till alla äldre i kommunen. De
äldre som tidigare haft möjlighet till underhållning har bott i nära anslutning till Fågelsången eller
Skedvigården, och det är en liten grupp av de äldre i Säters kommun som har kunnat ta del av dessa
aktiviteter. Att anordna underhållning för våra äldre enligt yrkandet skulle innebära en ökad kostnad
med 288 tkr per år
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Au § 129

Inbjudan till kurser och konferenser
Inkomna inbjudningar till kurser och konferenser tiden 2020-05-08--2020-08-19
F-KS2020/0837
Inbjudan - Webbsänd heldagskonferens om cirkulär ekonomi i avfallsplaner den 11 november 2020
F-KS2020/0620
Viktig information för samtliga politiker och chefer i kommunens nämnder och styrelser: Möten i
det offentliga rummet
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