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Mats Nilsson, ordförande (S)
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Dnr KS2020/0062

Överflyttning av investeringsmedel från 2019 till 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden, kulturnämnden samt
kommunstyrelsens förvaltning få föra över investeringsmedel från 2019 till 2020 för
aktuella investeringsprojekt med högst det belopp som har angetts i ansökan, samt att
uppdra åt ekonomienheten att göra en slutlig avstämning innan överföring sker.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Av kommunens ekonomiska styrprinciper framgår i § 8;
Nämnder och styrelser kan efter godkännande av kommunstyrelsen medges att överföra medel för ej avslutade investeringar till nästkommande år.
En överflyttning av investeringsmedel påverkar inte resultatet för 2019. Kommunens
likviditet kommer under den kommande planperioden att förbrukas, men då de investeringsobjekt för vilka medel önskas föras över till 2020 har detta funnits med i planeringen för 2019 därför medför överföringen ingen ytterligare negativ påverkan på
kommunens likviditet.
Begäran om överflyttning för Samhällsbyggnadsnämnden, Kulturnämnden och KS
förvaltning tillstyrks i sin helhet. Då vi ännu inte slutfört bokslutet för 2019 är beloppen preliminära och uppgår till totalt 64 078 kkr.
Samhällsbyggnadsnämnden anhåller om att få föra med sig investeringsmedel från
2019 till 2020 om totalt 59 508 kkr enligt följande;
SBN Gatuenhet
Kst 2231010 Projekt 913116 Centrum i Gustafs
Utredning och projektering av åtgärder i Storhaga pågår.
Genomförande planeras till 2020.

Justerande sign

1 081 kkr

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

-198 kkr

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

930 kkr

Utdragsbestyrkande
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Ks § 20 forts
Kst 2232000 Projekt 913119 Parkering Kungsgårdsskolan
Resultatet av geoteknisk undersökning har lett till behov av
omprojektering.

2 160 kkr

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

1 864 kkr

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

288 kkr

977 kkr.

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

172 kkr

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

500 kkr

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

275 kkr

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

3 023 kkr

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 20 forts
Kst 2111500 Projekt 900171 Om- och Tillbyggnad Enbacka Skola 2 623 kkr
Tak utbytt under 2019. Till 2020 återstår ventilation, RWC och ny entré
Kst 2111500 Projekt 900176 Säkerhet i byggnader
Försening hos leverantör, byte av larm och brandlarmscentral.
Kst 2141300 Projekt 900181 Åtgärder Säterdalen
Lekpark ”Lilla Säter” planeras att byggas 2020

217 kkr
2 647 kkr

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

946 kkr

Kst 2110500 Projekt 900187 Säter Skola & Förskola
Utredningsarbete påbörjat

34 888 kkr

Kst 2110500 Projekt 914203 Allväders Mulitsportarena
Markarbeten återstår

254 kkr

Kst 2110500 Projekt 914205 Flytt Fotbollsplaner Mora BY
Detaljplan saknas

2 500 kkr

Kulturnämnden begär överflyttning av investeringsmedel från 2019 till 2020 för följande projekt;
KN Kulturnämnden
Kst 1146010 Projekt 960200 Meröppet Stora Skedvi

57 kkr

Kst 1146120 Projekt 960200 Inventarier Stora Skedvi bibliotek

87 kkr

Kst 1148010 Projekt 960200 Inventarier Folkets Hus

46 kkr

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

190 kkr
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Ks § 20 forts

Justerande sign

KS Förvaltning KS
Kst 2310030 Projekt 990710 ERUF projekt 1,0 och 1,5,
Projekten är ej avslutade då inte alla bidrag är utbetalade

2 490 kkr

Kst 2310030 Projekt 990710 ERUF 3, Ej startat

1 200 kkr

Kst 2310030 Projekt 990710 ERUF 4, Ej startat

500 kkr

Utdragsbestyrkande
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Ks § 21
Bokslutsprognos 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga bokslutsprognos 2019 till handlingarna
_________
Resultat
Resultatet för år 2019 prognostiseras till +11,2 mkr, vilket är +5,9 mkr bättre än budget. Det högre resultatet beror dels på uppskrivning av placerade pensionsmedel med
+3,2 mkr i enlighet med ny redovisningslag. Ett justerat resultat där avkastning och
tillskott från pensionsförvaltningen av- och tillräknas visar ett överskott på +12,5
mkr (budget +13,2 mkr).
Verksamheternas nettokostnader
Prognos: 3,9 mkr högre än budgeterat
Kommunstyrelsen visar ett överskott på+3,5 mkr. Kanslienheten har haft en del vakanser och redovisar ett överskott på+1,9 mkr. Näringsliv har haft lägre kostnader än
budget för Visit Dalarna och visar ett överskott på +0,6 mkr. IT-enheten har haft
lägre kostnader inom alla områden, bredband, telefoni, licenser och inköp. IT-enheten redovisar ett överskott på +1,7 mkr. Mindre överskott redovisas på ekonomienheten med +0,3 mkr och Kommunikation +0,1 mkr. Underskott redovisas på personalenheten -0,9 mkr där vi täckt ett underskott på lönekontoret i Falun. Fritidsenheten redovisar ett litet underskott på -0,1 mkr.
Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 108 % av budget och visar ett underskott på 1,4 mkr.
Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 110 % av budget och visar ett underskott
på -1,2 mkr. Säters kommuns har täckt underskott i Räddningstjänsten för 2018 med
-0,5 mkr och för 2019 med -0,7 mkr.
Överförmyndare i Samverkan gav ett litet överskott (+2 kkr).
Upphandlingscenter GNU hamnar i utfall på 96 % av budget och ger ett litet överskott (+45 kkr).
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger på 109% av budget
i utfall och ett har underskott på -3,5 mkr. Gatuenheten visar ett underskott på -2,5
mkr, efter att vinterväghållningen Kostenheten blev dyrare än budget och visar ett
underskott på -1,3 mkr för ökade kostnader av vikarier och rehab.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 21 forts
Fastighetsenheten hade ökade kostnader för snöröjning, el och bevakning och har ett
underskott på -1,1 mkr. Staben gav ett överskott på +1,1 mkr. Lokalservice visade ett
överskott på +0,3 mkr. VA-enheten visade ett överskott på +0,8 mkr. Där finns det
en förlust att kompensera från föregående år. Renhållningsenheten gav ett litet underskott på -0,1 mkr.
Miljö- och byggnämnden fick ett utfall på 88 % av budget och visade ett överskott på
+0,4 mkr.
Kulturnämnden redovisar för året ett litet överskott (+7 kkr).
Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett underskott på -4,2 mkr för 2019.
Högre personalkostnader än budget, återkrav samt ändrade förutsättningar gällande
statsbidrag och en ändring av en redovisningsteknisk post är några av orsakerna till
underskottet.
Socialnämnden redovisar ett litet underskott (-37 kkr). Hemtjänst, funktionsnedsättning, särskilda boenden samt hälso- och sjukvårdsteamet visar ett underskott mot
budget. IFO, integration, gemensam verksamhet och bostadsanpassningen visar ett
överskott mot budget.
Kommunrevisionen har ett utfall mot budget på 89 % och visar ett överskott på +0,1
mkr.
Finansadministrationen redovisar ett överskott på +1,6 mkr där det uppstått ett överskott på interndebiterade PO-påslag jämfört med faktiska kostnader.
Skatte- och statsbidragsintäkterna
Utfall 0,2 mkr högre än budgeterat
V 52/2018 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2019.
Allmän kommunalskatt
Skatteavräkning 2019
Slutavräkning 2018
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
LSS-utjämning
Regleringsbidrag
Fastighetsavgift
Generella statsbidrag

Justerande sign

+5,4 mkr
-4,8 mkr
+0,3 mkr
- 2,3 mkr
-0,7 mkr
+0,4 mkr
+2,9 mkr
-0,4 mkr
-0,6 mkr
+0,2 mkr

Utdragsbestyrkande
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Ks § 21 forts
Finansiella intäkter
Prognos: 2,9 mkr högre än budget
Högre utdelning från Kommuninvest och högra ränta borgensavgift än budgeterat.
Finansiella kostnader
Prognos: 2,1 mkr lägre än budgeterat
Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1,5 %. Ränteläget
är nu lägre. Vid årsskiftet var den genomsnittliga räntesatsen på kommunens lån
0,277 %.
Pensionsmedelsförvaltning
Utfall: 4,7 mkr högre än budget
Avkastningen var budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr. Från årsskiftet trädde en ny
redovisningslag in vilket innebär att pensionsmedlen värderas utifrån en ny värderingsprincip. I nya lagen värderas placeringarna till marknadsvärdet vilket gör att värdet på placeringarna skrivs upp med +3,2 mnkr i redovisningen. I budgeten har även
inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 9,3 mkr.
Investeringsbudget
Utfall: 57,3 mkr
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 100,3 mkr. Till detta kommer från 2018
överförda investeringsmedel med 22,8 mkr. Total budget för året 123,1 mkr. Årets
investeringar ligger på 57,3 mkr. Avvikelsen mot budget är 67,6 mkr, varav 64,1 mkr
flyttas över till budget 2020.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 22
Allokering pensionsförvaltning per 2019-12-31
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
__________

Placering
Likvidkonto Swedbank
Boliden MVR 200409 nr 1
Svenska staten nr 1053
Svenska staten nr 1054
Svenska staten nr 1056
Svenska staten nr 1057
Svenska staten nr 1058
Svenska staten nr 1059
Summa

Placering per emittent

Justerande sign

Marknadsvärde Andel
8 982 925
6,22%
2 006 920
1,39%
18 458 880 12,79%
20 756 360 14,38%
49 275 200 34,13%
13 875 940
9,61%
15 995 420 11,08%
15 008 700 10,40%
144 360 345 100,00%

Marknadsvärde Andel

Likvidkonto Swedbank
Svenska Staten
Boliden

8 982 925
6,22%
133 370 500 92,39%
2 006 920
1,39%
144 360 345 100,00%

Exkl likvidkonto

135 377 420

Utdragsbestyrkande

Nominellt belopp
8 982 925
2 000 000
12 000 000
19 000 000
40 000 000
13 000 000
14 000 000
14 000 000
122 982 925

Nominellt belopp
8 982 925
112 000 000
2 000 000
122 982 925
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Ks § 23
Kommunens firmatecknare, bemyndigande att underteckna handlingar m m
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Utse kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson och vice ordförande Hans
Johansson att var för sig i förening med endera kommundirektör Marita
Skog, förvaltningschef Malin Karhu Birgersson eller ekonomichefen Torbjörn Matsson teckna kommunens firma.
2. Ge fullmakt åt kommundirektör Marita Skog, och samhällsbyggnadschef
Andreas Mossberg att i förening underteckna erforderliga köpehandlingar rörande förvärv eller försäljning av fast egendom för kommunens räkning, samt
ansökningar om lagfart, nyttjanderättsavtal, arrendeavtal, utsträckning, nedsättning, dödande och relaxation av skuldebrev, och pantförskrivning av
kommunens fastigheter.
3. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg och bitr förvaltningschef Mikael Spjut att var för sig i förening med kommundirektör Marita
Skog underteckna hyresavtal för lokaler åt all kommunal verksamhet, med en
hyrestid på max 5 år.
4. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg att som ombud företräda Säters kommun vid lantmäteriförrättningar.
5. Ge fullmakt åt barn- och utbildningschef, Tobias Mårtensson, socialchef
Inga-Lill Frank, samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg och förvaltningschef Malin Karhu Birgersson att var för sig teckna avtal avseende köp av
tjänster och varor inom respektive förvaltnings ansvarsområde.
6. Ge fullmakt åt kommundirektör Marita Skog, att teckna avtal avseende kommunövergripande köp av varor och tjänster, samt att vid förvaltningschef laga
förfall (t ex semester och tjänstledighet) teckna avtal avseende köp av varor
och tjänster inom dennes förvaltnings ansvarsområde.
7. Ge fullmakt åt nedanstående personkrets att två i förening, verkställa uttag på
kommunens bankkonton, bank- och plusgirokonton, utkvittera till kommunens ställda checker, postanvisningar och utbetalningar, samt verkställa uttag
från bankkonton tillhörande av kommunen förvaltade stiftelser; ekonomichef
Torbjörn Mattsson, redovisningsekonom Eva Kvarnström , ekonom Margareta Leppänen, ekonomiassistent Marie Johansson och ekonomiassistent Marie Englund Wester
8. Att överlåta bemyndigande av teckningsrätt på utbetalning från konto 8166-1,
993 397 164 – 1 (bankkonto för individ- och familjeomsorg), samt betalningsuppdrag via socialkontorets verksamhetssystem till socialnämnden.
9. Utdrag ur detta protokoll tjänar som fullmakt.
10. Ovanstående beslut skall gälla för perioden 2020-03-01—2022-10-14.
__________

Justerande sign

forts
Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-03-03

Sammanträdesdatum

Blad

11

Ks § 23 forts
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens beslut om bemyndiganden att underteckna olika handlingar.
I förslaget anges vem som tecknar kommunens firma. Alla handlingar behöver inte
underskrivas av firmatecknare. I vissa fall som är mer rutinmässiga och undertecknandet i princip är en form av verkställighet av ett redan taget beslut behöver inte firmatecknare skriva under handlingen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2020/0063

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2020/0036

Nominering av kandidater till styrelsen för Coompanion Dalarna 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar nominera Abbe Ronsten (S), till styrelsen för Coompanion Dalarna.
__________
Ärendebeskrivning:
Valberedningen för Coompanion Dalarna har påbörjat sitt arbete och uppmanar
samtliga medlemmar att nominera kandidater till styrelsen för föreningen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2020/0039

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse
2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar nominera Hans Johansson ( C), till styrelsen för
Intresseföreningen Bergslagets styrelse.
__________
Ärendebeskrivning:
Valberedningen för Intresseföreningen Bergslaget inbjuder medlemmarna att lämna
förslag till ledamöter till den kommande styrelsen.
För att bredda nomineringsunderlaget ser valberedningen gärna att föreningens medlemmar, såsom föregående år, lämnar förslag på ledamöter till den kommande styrelsen. Medlemmarna har möjlighet att nominera ledamöter för hela mandatperioden
(fyra år), alternativt årsvis.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2020/0025

Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Niclas Bodin
( C).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar som ersättare efter Niclas Bodin ( C) fr o m 2020-04-01
välja Sune Hemmingsson ( C).
__________
Ärendebeskrivning:
Niclas Bodin ( C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott fr o m 2020-04-01. Fyllnadsval ska ske efter Niclas Bodin (C )
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Dnr KS2020/0103

Val av ersättare i kommunstyrelsens personalutskott efter Hassan
Jafari (S)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar¨
1. Godkänna avsägelsen
2. Som ersättare efter Hassan Jafari (S) välja Håkan Karlsson (S)
__________
Ärendebeskrivning:
Hassan Jafari (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens personalutskott. Fyllnadsval ska ske efter Hassan Jafari.
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Dnr: KS2019/0337

Svar på medborgarförslag om en ställplats
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.
___________

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2020-03-03

Ks § 30

Sammanträdesdatum

Blad

18

Dnr: KS2020/0053

Remiss av förslag till avtal om särskild kollektivtrafik
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar
1. Skicka förslaget till avtal om särskild kollektivtrafik för yttrande till samtliga
nämnder. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 28
mars 2020.
2. Skicka redovisat underlag till nämnderna att ta i beaktande vid framtagande
av yttrande.
3. Tackar för informationen.
___________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Remiss av förslag till avtal om regional kollektivtrafik. Dalatrafik rekommenderar att
tyngdpunkten i svaret läggs på samverkansprocessen.
Förslag till avtal avseende regional kollektivtrafik har tagits fram på uppdrag av förvaltningschef för kollektivtrafikförvaltningen. Arbetet har bedrivits i två arbetsgrupper som arbetat parallellt under perioden mars-november 2019. Arbetsgrupperna har
bestått av ekonomichef, sektorschef, trafikhandläggare, regionjurist, stadsjurist samt
tjänstemän från följande kommuner Säters Rättvik, Borlänge, Älvdalen, Malung, Leksand, Falun; Avesta, Hedemora, Mora, Orsa, Smedjebacken, Gagnef, Vansbro, Ludvika och kollektivtrafikförvaltningen. Grupperna har tagit fram avtalsförslag och förslag till samverkansprocess i syftet att bygga förtroende, tillit, framförhållning och
kostnadskontroll. Befintliga avtal som föreslås ersättas av nya avtal har olika löptider
och är inte synkroniserade med upphandlade avtal om regional kollektivtrafik. Vidare
innebär förslagen om nya avtal förtydliganden, kompletteringar, synkroniseringar och
strukturering. Syftet har inte varit att föreslå ändringar i tidigare fattade beslut eller
överenskommelser.
Remissen omfattar följande:
• Huvudavtal – Uppdrags- Samverkans- och Finansieringsavtal avseende regional kollektivtrafik med underbilagan Samverkansformer
• Underavtal – Skolskjuts
• Underavtal – Färdtjänst
• Underavtal – Färdtjänstenhet
• Underavtal Övriga persontransporter
Dalatrafiks förslag är att Regionen och samtliga kommuner tecknar huvudavtalet och
samtliga underavtal för att säkerställa samverkan och planering av regional kollektivtrafik. Vad gäller samtliga underavtal, kan kommunerna välja att istället utföra tjänsterna i egen regi.
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Ks § 30 forts
Befintliga nu gällande avtal reglerar nuvarande avtalstider, uppsägningsformer och
villkor vid uppsägning. Vid tecknande av underavtalen föreslås befintliga nu gällande
avtal upphöra att gälla. Förutsatt att samtliga parter är överens, föreslås avtalstiden
gälla från och med 1 januari 2020 – dvs med tanke på beslutsprocesserna föreslås en
retroaktiv verkan. Om samtliga parter inte är överens, gäller avtalen från respektive
fullmäktigebeslut.
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Dnr: KS2019/0474

Främjande myndighetsutövning
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna inkommen offert
2. Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden samt miljö och byggnämnden att tillsammans med Kommunstyrelsen genomföra fas 1 avseende Främjande myndighetsutövning
__________
Bakgrund & ärendebeskrivning
För att arbeta i linje med det strategiska målet ”En stimulerad tillväxt” så har det i
nämndplan för 2020 fastställts att ett av de särskilt prioriterade utvecklingsområdena
ska vara arbete med Främjande myndighetsutövning.
Syftet med området är att genom utbildning och samverkan öka vi vår förmåga att
utveckla en effektiv och främjande myndighetsutövning mot våra medborgare och företagare.
Arbetet bör ses som en naturlig fortsättning på det arbete som tagits fram i samverkan
mellan Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen de senaste
åren. Ett exempel på detta är Säter kommuns LOTS-funktion.
För att skapa förutsättningar för en förbättringsprocess så har offert för fas 1 inhämtats
av Tillväxt och tillsyn.
Tillväxt och Tillsyn är ett koncept som införlivar många komplexa processer i kommunens arbete med tillväxtfrämjande, hållbarhet och myndighetsutövning. Syftet med
Tillväxt och Tillsyn är att öka statusen för myndighetspersonal, skapa ett företagsklimat
i toppklass och ge förutsättningar för hållbar samhällsutveckling. Avgiftsmodeller och
kommunikationsmodeller är endast två av flera resultat i detta genomgripande arbete.
Mycket vikt i implementeringen av konceptet läggs vid bemötande, tillit, meningsfulla
möten, förtroende och förståelse, exempelvis.
Förslag till projektupplägg
Fas 1: start och information om process, utbildning om processen och vägval framåt
Fas 2: beroende på vägval efter fas 1
Finansiering:
Kostnaderna fördelas lika mellan kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetas in inom befintlig driftsram.
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Verksamhetsinformation
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
__________
Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Miljö- och byggnämnden
• Tillgänglighetsrådet
• Kommunstyrelse
• KS- Rapport informationssäkerhet
• KS - Information om, och besök i kommunarkivet
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Ks § 33
Flytt av sammanträde
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar flytta arbetsutskottets sammanträde från den 17 mars till
den 18 mars 2020.
________
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Ks § 34
Redovisning av delegationsärenden
KS2019/0359

Fördelning av arbetsuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet och brandskyddsarbetet från fritidschef till chef för Skönvikshallen.

KS2020/0041

Fördelning av arbetsuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet och brandskyddsarbetet från kommundirektör till förvaltningschef för barn- och utbildning.

KS2020/0007

Beslut om att utse skolchef, 2020-01-01—2020-06-30.

KS2019/0157

Samarbete med TURiS Tågturer i Säter ek förening kring köp av reklamplatser för
exponering och möjlighet att synliggöras på tåget.

KS2020/0083-1 Återbesättningsprövning av tjänst som undersköterska 75%, Öhlinska villan dagverksamhet
KS2020/0083-2 Återbesättningsprövning av tjänst som undersköterska 100%, särskilt boende Fågelsången
KS2020/0083-3 Återbesättningsprövning av tjänst som undersköterska 75%, demensavdelning Skedvigården.
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Ks § 35
Delgivningar
KS2020/005

Borgenärsbrev med ackordsförslag avseende CHR bygga bostäder AB, under företagskonstruktion.

KS2020/0020

Vägledning för eldning utomhus i Dalarnas län

KS2020/0005

Redovisningsräkning 2020-01-10 utbetalningsår 2020

KS2020/0054

Bestridande av faktura Region Dalarna
Kopia av polisanmälan avseende
• Stöld av skjutvapen, Enbacka skola 2020-01-09
• Stöld Säter, 2019-12-01-2020-01-08
• Skadegörelse Enbackavägen, 2020-01-24-2020-01-27
• Stöld ur/från motordrivet fordon, Västra Långgata, 2018-11-13
• Skadegörelse Klockarskolan, 2020-02-06—2020-02-07
• Stöld utan inbrott, Enbacka skola, Enbackavägen, 2020-02-07-2020-02-08
Underrättelse om beslut till målsägare, brottet avslutat, stöld av skjutvapen.
Protokoll från sammanträde med:
• Intresseföreningen Dalabanans Intressenter, 2019-12-06
• Södra Dalarnas Samordningsförbund, 2019-11-29
• Gysams styrgrupp, 2019-12-13
• Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt, 2019-11-29
• Hjälpmedelsnämndens Dalarna arbetsutskott, 2020-01-23
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 202002-11
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-11
• Fritidsutskottet, 2020-02-11
• Personalutskottet, 2020-01-21
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-02-17
Dalarnas arbetsmarknad
Meddelande från Sveriges kommuner och regioners styrelse: Överenskommelse mellan staten och SKR om psykisk hälsa 2020.
Kulturnämndens rapport Engelska parken i Grängshammar.
Beslut om jordförvärvstillstånd för del av Säter Skedvi Prästgård 1:1 och del av
Skedvi Kyrkby 35:1.
forts
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Ks § 35 forts
Protokollsutdrag från sammanträde med:
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-02-17, § 4, uppföljning av
plan för internkontroll 2019.
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-02-17, § 5, plan för internkontroll 2020.
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-02-17, § 6, budget 2021.
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-02-17, § 7, arkiv och dokumenthanteringsplan.
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-02-17, § 8, nämndplan 20202022
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-02-17, § 9, rapport från upphandlingscenters chef 2020
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-02-17, § 10, redovisning delegationsbeslut 2020.
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Ks § 36
Information från Räddningstjänsten Dala Mitt
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
__________
Ärendebeskrivning
Förbundchef Räddningstjänsten Dala Mitt Magnus Håkansson och verksamhetschef
Fredrik Holm Borlänge kommun redovisar förbundets nya organisation kopplat till
ekonomin
.
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