Kallelse

Datum

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Kommunstyrelsen kallas till
sammanträde
Sammanträdesdatum Tisdagen den 9 november 08.15Plats: Fullmäktigesalen på Rådhuset
Justering: Roger Carlsson

Innehållsförteckning
Ks § 1

Budgetuppföljning per 2021-09-30.......................................................... 5

Ks § 2

Reviderad budget 2022 och budgetdirektiv 2023-2025......................... 9

Ks § 3

Kommunens firmatecknare, bemyndiganden att underteckna

handlingar mm ...................................................................................................... 10
Ks § 4

Verksamhetsinformation ....................................................................... 12

Ks § 5

Avslutande av planuppdrag för detaljplan södra Kullsvedens

verksamhetsområde ............................................................................................. 13
Ks § 6

Antagande av detaljplan för mötesspår i Säters tätort samt parkering

och service vid Tuskaftet samt kv. Hyddan 8 m fl ............................................. 15
Ks § 7

Yttrande vägplan väg 780, Bispberg..................................................... 17

Ks § 8

Information förskola 2 – SBB ................................................................ 18

Ks § 9

Miljö- och bygg gällande handläggningstider och bygglov ............... 19

Ks § 10 Information om kollektivtrafik/avtal ...................................................... 20
Ks § 11 Ungdomsledarstipendium ..................................................................... 21
Ks § 12 Verksamhetsinformation ....................................................................... 22
Ks § 13 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning...................... 23
Ks § 14 Trafik- och resepolicy med tillhörande riktlinjer för traktamente ...... 24
Ks § 15 Friskvårdspolicy ..................................................................................... 25
Ks § 16 Arvoden till röstmottagare i vallokal .................................................... 26

Sida

1 (32)

Kallelse

Datum

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Ks § 17 Registerförteckning personuppgiftsbehandlingar .............................. 27
Ks § 18 Aktuellt från kommundirektören ........................................................... 28
Ks § 19 Inbjudan till kurser och konferenser .................................................... 29
Ks § 20 Anmälan delegationsbeslut ................................................................... 30
Ks § 21 Delgivningar ............................................................................................ 32

Säter 2021-11-01
Mats Nilsson
Ordförande

Justerandes sign

Margareta Jakobsson
Sekreterare

Utdragsbestyrkande

Sida

2 (32)

Ks § 1

Kallelse

Datum

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Budgetuppföljning per 2021-09-30

KS2021/0173

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lägga september månads budgetuppföljning
till handlingarna.
__________

Kommentarer till budgetuppföljning per september 2021
Resultat
Resultatet för år 2021 prognostiseras till 12,3 mkr, vilket är 3,4 mkr högre än budget
på 8,9 mkr. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen
samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas redovisas ett överskott på 19,4 mkr
jämfört med budget på 15,0 mkr.
Verksamheternas nettokostnader
Prognos: 16,7 mkr högre. Kostnaderna är 21,1 mkr högre än budgeterat men minskas
med reserven för oförutsedda kostnader på 4,4 mkr.
Vid en jämn fördelning över året skulle 9/12 eller 75 procent av budgeten varit
förbrukad. Kommunstyrelsen har förbrukat 75% av årsbudgeten. Ackumulerat utfall
ligger i linje med ackumulerad budget. Prognos för året beräknas till -0,6 mkr.
Lönesamverkan har aviserat ett underskott som i dagsläget beräknas uppgå till 0,8 mkr
för Säter men kan komma att öka ytterligare. I prognosen för året beräknas ett
underskott på 0,8 mkr för personalenheten och ett överskott på 0,2 mkr för
kanslienheten pga vakant tjänst 6 månader på 50%.
Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 107% av årsbudgeten. Under året
har byte av leverantör för pensionsförsäkringar genomförts och i samband med
överföringen har kostnader tillkommit vilket leder till ett beräknat underskott på 5
mkr i prognosen till årets slut.
Reserv för oförutsedda händelser på 4,4 mkr har återlagts i prognosen för att möta
kommunens totala underskott.
Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 79 % av budget. Ett underskott för 2021
har aviserats som beräknas uppgå till totalt 3,3 mkr, vilket resulterar i ett
prognostiserat underskott för Säter på 0,4 mkr till årets slut.
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Överförmyndare i Samverkan har en förbrukning på 65%. Prognos till årets slut enligt
budgetnivå.
Upphandlingscenter GNU har en förbrukning på 74% av budget. Till årets slut
förutspås ett resultat på budgetnivå.
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 59 % av
årsbudget och redovisar ett överskott på 6,2 mkr. Prognosen för helår är ett
underskott på 750 tkr. 450 tkr av underskottet ligger på Kostenheten där orsaken
utgörs av fördröjningar i effekter från åtgärder kopplat till kostutredningen samt
åtgärder med anledning av Corona. Resterande del av underskottet på 300 tkr finns
inom lokalservice och beror på ökade kostnader genom åtgärder pga Corona.
Samhällsbyggnadsnämndens taxefinansierade verksamhet redovisar ett ackumulerat
utfall på +2,4 mkr och prognosen till årets slut uppgår till +1,4 mkr. Helårsprognosen
visar ett överskott på 875 tkr på VA-enheten för att täcka tidigare års underskott som
beräknas uppnås genom återhållsamhet av konsulttjänster. Renhållningsenheten
prognostiserar ett överskott på 500 tkr genom ökad materialersättning samt mindre
mängd avfall till förbränning.
Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 73% av årsbudget och ackumulerat utfall
ligger således i linje med ackumulerad budget. Till årets slut förutspås ett underskott
på 1,1 mkr baserat på ökade konsultkostnader.
Kulturnämnden ligger i utfall på 59 % av budget. Verksamheten kan inte periodiseras
månadsvis, framför allt inte i Coronatider när flera evenemang har skjutits fram. Större
kostnader är att vänta under hösten, framför allt relaterat till kulturmiljöer men även
programverksamhet som skjutits på under pandemin. 700 tkr i intäkter kommer att
föras över till 2022 då de är knutna till aktiviteter i ett Stärkta Biblioteksprojekt som
kommer att genomföras 2022. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 71 % av budget och prognos för
helåret är ett underskott på –2,9 mkr vilket är en förbättring på 0,1 mkr från den
senaste prognosen. Enligt nämndens budgetbeslut så uppmanades kostenheten att
genomföra kostnadsanpassningar under 2021 motsvarande 574 tkr. Förutom detta har
det påförts kostnader för kost motsvarande 213 tkr under året samt ytterligare 140 tkr
för specifik skolenhet.
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Även dessa påförda kostnader för innevarande år behöver effektiviseras av
kostenheten. En stor del av det prognostiserade underskottet härleds till Skolverkets
statsbidrag gällande Elevhälsa.
På grund av otydligheter i ansökan samt felaktigheter i ansökningsformuläret från
Skolverket vilseleddes vi att bidraget skulle generera 4,0 mkr. Skolverket har medgett
brister i ansökningsförfarandet. Med anledning av detta har vi uppmanat alla ansvariga
enhetschefer till återhållsamhet i det fortsatta planeringsarbetet. Nämndens
prognostiserade underskott beror på kostsamma undervisningslösningar för bland
annat elever inom NPF spektra (neuropsykiatriska funktionshinder). För att komma
tillrätta med dessa kostnader samt ge elever det stöd de har rätt till behöver vi planera
för en annan typ av organisation som ger stabilitet, bästa möjliga förutsättningar för
inlärning och är hållbart ekonomiskt. Detta är ett långsiktigt arbete.
Det nya Skolavtalet genererade en extra löneutbetalning till all lärarpersonal,
engångsbelopp 2000 kr, utbetalades juni 2021. I dagsläget beräknas kostnaden
inrymmas i befintlig budget. Engångsbeloppet motsvarar 448 000 kr. Osäkerhet finns
fortfarande gällande bidrag från stat gällande sjuklönekostnader. Antagandet i
prognosen är att de externa intäkterna (i huvudsak statsbidragen från Skolverket)
inkommer enligt budget och inga avvikelser prognostiseras. Vårens preliminära
antagningsbesked för gymnasieelever har analyserats och bedömningen i dagsläget är
att budget för interkommunala ersättningar håller.
Socialnämnden ligger i utfall på 76 % av årsbudget. Socialnämndens prognos för
helåret 2021 är ett underskott motsvarande -11,7 mkr. Det är en förbättring med 0,2
mkr jämfört med föregående prognos. Bidragande orsaker till underskottet är
kostnader för placeringar av barn och unga samt placeringar av vuxna med
beroendeproblematik. Dessa kostnader belastar individ- och familjeomsorgen som har
det största underskottet, -11,3 mkr. Ytterligare en orsak är behovet av
bemanningssjuksköterskor inom hälso- och sjukvårdsteamet p.g.a. vakanta tjänster.
En ansökan om ersättning för merkostnader (600 tkr) med anledning av covid-19 har
gjorts i april, ansökan avser merkostnader för december 2020. Säters kommun
beviljades 563 tkr. Inköp av skyddsutrustning med anledning av covid-19 uppgår
hittills i år till cirka 1,0 mkr.
Kommunrevisionen ligger i utfall på 47% av årsbudget med en prognos för helåret
enligt budget.
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Skatte- och statsbidragsintäkterna
Prognos: 18,9 mkr högre än budgeterat. SKR redovisade den senaste skatteprognosen
vecka 39.
Finansiella intäkter
Prognos: Enligt budget.
Finansiella kostnader
Prognos: 1,9 mkr vilket är 2,1 mkr bättre än budget.
Pensionsmedelsförvaltning
Prognos: -0,65 mkr vilket är 1,9 mkr sämre än budget.
Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,2 mkr.
I budgeten för 2021 planeras en överföring av medel från pensionsförvaltningen på
7,3 mkr.
Investeringsbudget
Prognos: 69,5 mkr
Totala investeringar per september uppgår till 59,1 mkr och utgör 68% av årsbudget.
Investeringar avseende nytt särskilt boende ingår med 24,4 mkr och totalt ackumulerat
utfall per september exklusive dessa investeringar uppgår till 34,7 mkr och utgör 40%
av årsbudget.
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 55,5 mkr. Till detta kommer från 2020
överförda investeringsmedel med 31,9 mkr. Total budget för året uppgår till 87,4 mkr.
Prognosen för året har minskats med 17,9 mkr till 69,5 mkr med anledning av
förseningar av olika investeringsprojekt. Total prognos för året inklusive nytt särskilt
boende uppgår till 105,5 mkr där prognosen för året avseende nytt särskilt boende
uppgår till 36,0 mkr.
Bilaga 1: Budgetuppföljning september 2021 Säters kommun
Bilaga 2: Budgetuppföljning september 2021 KS Sektorn
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Ks § 2 Reviderad budget 2022 och budgetdirektiv
2023-2025
KS2021/0358

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta fastställa förslag till reviderad budget 2022 samt förslag till
budgetdirektiv och preliminära ramar 2023-2025.
___________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Förslag till reviderad budget för 2022 har framtagits med en ny
skatteunderlagsprognos per 2021-09-30 som underlag. I förslag till driftbudget per
nämnd har hänsyn tagits till tillkommande äskanden från nämnderna och en
avstämning har gjorts av de finansiella målen.
Förslag till investeringsbudget 2022-2024 har justerats med tillägg av återstående del
av investeringsramen samt en mindre omföring mellan olika år har gjorts.
Förslag till ny befolkningsprognos från 2023-2025 har framtagits som utgör
beräkningsgrunden för förslag till budgetdirektiv och preliminära ramar för 20232025.
Förslag till reviderad budget 2022 samt förslag för budgetdirektiv och preliminära
ramar 2023-2025 har tagits fram av förvaltningen utifrån kända intäktsförutsättningar
och budgetförutsättningar samt sedvanliga finansiella mål. Förslag till nytt mål för
skuldsättningsgrad har tagits fram.
1. 2022 Förslag till reviderade budget 2022 och budgetdirektiv och preliminära ramar
2023-2025
2. Bilaga reviderad budget 2022 Investeringsbudget per nämnd
3. Bilaga reviderad budget Driftsbudget per nämnd
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Ks § 3 Kommunens firmatecknare, bemyndiganden
att underteckna handlingar mm
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Utse kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson och vice ordförande Hans
Johans-son att var för sig i förening med endera kommundirektör Marita Skog,
sektorchef kommunstyrelsesektorn Malin Karhu Birgersson eller ekonomichefen
Catherine Hellgren teckna kommunens firma.
2. Ge fullmakt åt kommundirektör Marita Skog, och sektorchef
samhällsbyggnadssektorn Andreas Mossberg att i förening underteckna
erforderliga köpehandlingar rörande för-värv 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. 3Ge fullmakt åt sektorchef samhällsbyggnadssektorn Andreas Mossberg och bitr
sektor-chef samhällsbyggnadssektorn 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 sektorchef samhällsbyggnadssektorn Andreas Mossberg att som
ombud företräda Säters kommun vid lantmäteriförrättningar.
5. Ge fullmakt åt sektorchef barn- och utbildningssektorn, Stefan Forsmark,
sektorchef sociala sektorn Inga-Lill Frank, sektorchef samhällsbyggnadssektorn
Andreas Mossberg och sektorchef kommunstyrelsesektorn 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 sektorchef laga
förfall (t ex semester och tjänstledighet) teckna avtal avseende köp av varor och
tjänster inom dennes sektors an-svarsområde.
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
Catherine Hellgren, redovisningsekonom Eva Kvarnström, Emma Söderlund,
ekonom Margareta Leppänen, ekonomiassistent Marie Johansson,
ekonomiassistent Marie Englund Wester och ekonomiassistent Ellinor Svedlund.
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8. Att överlåta bemyndigande av teckningsrätt på utbetalning från konto 8166-1, 993
397 164 – 1 (bankkonto för individ- och familjeomsorg), samt betalningsuppdrag
via sociala sektorns verksamhetssystem till socialnämnden.
9. Utdrag ur detta protokoll tjänar som fullmakt.
10. Ovanstående beslut skall gälla för perioden 2020-09-01—2022-10-14.

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.
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Verksamhetsinformation

KS2021/0031

Beslut
Bakgrund och ärendebeskrivning
Verksamhetsinformation från:
•
•
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Ks § 5 Avslutande av planuppdrag för detaljplan
södra Kullsvedens verksamhetsområde
KS2019/0025

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta avsluta planuppdraget
för Detaljplan södra Kullsvedens verksamhetsområde.
___________

Ärendebeskrivning
Arbetet med Detaljplan södra Kullsvedens verksamhetsområde inleddes med en studie
kring planområdets förutsättningar (Bilaga 1) och påvisade en mängd faktorer som
påverkar planläggningen och planens genomförande. En antal utredningar har därefter
genomförts, bland annat en dagvattenutredning och en hydrogeologisk utredning. En
strukturplan (Bilaga 2) har också tagits fram som visar en möjlig utformning av södra
Kullsvedens verksamhetsområde. Därtill har ett inledande undersökningssamråd med
länsstyrelsen konstaterat att planförslaget innebär en betydande miljöpåverkan, således
behöver en strategisk miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Krav på naturvärdesinventering och arkeologisk utredning för hela planområdet påtalas också (Bilaga 3).
Parallellt med detta pågår sedan en längre tid en utredning kring utökning av
vattenskyddsområde där planområdet hamnar inom såväl sekundär som tertiär
skyddszon. Planområdet är också utpekat i den regionala vattenförsörjningsplanen som
regionalt intresse för dricksvattenförsörjning och länsstyrelsen anser att planförslaget
medför påtagliga risker för påverkan på grundvattnet. Om verksamhet ska förläggas på
planområdet krävs en stor markpåverkan på grund av branta lutningar, skyddsåtgärder för
vattentäkten och ytterligare utredningar för såväl planläggningen som för kommande
byggaktörer, fastighetsägare och kommunen. Det innebär att den totala kostnaden för
exploatering av södra Kullsvedens verksamhetsområde anses vara orimligt högt både ur
enskilt som allmänt perspektiv. Den samlade bedömningen är därför att planuppdraget
bör avslutas.

Bakgrund
Kullsveden är utpekat i gällande översiktsplan som utvecklingsområde för industri och
verksamheter. Samtidigt råder det brist på sådan mark i Säters tätort. Därför beslutade
Kommunstyrelsen 2019-02-19 §97 att ge samhällsbyggnadssektorn planuppdrag att
upprätta Detaljplan södra Kullsvedens verksamhetsområde genom ett så kallat utökat
förfarande.
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Av 4 kap § 2, PBL framgår att kommunen med en detaljplan ska pröva ett mark- eller
vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk, samt reglera
bebyggelsemiljöns utformning. Mark får endast tas i anspråk för att bebyggas om marken
från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet (2 kap 4§, PBL). En detaljplaneprocess är
därför ett så kallat prövningsförfarande där planområdets allmänna och enskilda intressen
ska vägas mot varandra. All planering ska dessutom utgå från behovet att minska
påverkan på klimat och använda energi effektivt. Planprocessen kan därför påvisa att
området är olämpligt för den planerade exploateringen, vilket är aktuellt i planprocessen
för södra Kullsvedens verksamhetsområde.

Konsekvensbeskrivning
Möjligheten till att anlägga verksamhetsområde på södra Kullsveden stoppas.
Inga skyddsåtgärder för vattentäkten behöver genomföras på den icke planlagda marken
då den lämnas orörd.
•

Nedlagda kostnader för planprocessen belastar årets driftsbudget.

Beslutsunderlag
Bilaga 1. PM – inledande studie inför arbete med Detaljplan södra Kullsvedens
verksamhetsområde.
Bilaga 2. Strukturplan för södra Kullsvedens verksamhetsområde
Bilaga 3. Länsstyrelsens yttrande över undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan
för Detaljplan södra Kullsvedens verksamhetsområde

Delges
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

14 (32)

Kallelse

Datum

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Ks § 6 Antagande av detaljplan för mötesspår i
Säters tätort samt parkering och service vid Tuskaftet
samt kv. Hyddan 8 m fl
KS2019/0024

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
•

anta Detaljplan för mötesspår i Säters tätort samt parkering och service vid
Tuskaftet samt Hyddan 8 m.fl.

___________

Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra trafikverkets pågående järnvägsprojekt
”Kapacitet- och hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan”, vilket bland annat innebär
nya dubbelspår, ny perrong samt nedgång och tunnel vid stationsområdet. Därtill
möjliggörs en ny gång- och cykeltunnel under järnväg och riksväg i en rak axel från
Salutorget till Säterdalen. I detaljplanen ingår också angränsande markområden som
under planprocessen bedömts vara lämpliga, med utgångspunkt i planprogrammet.
Mellan 2021-06-28 – 2021-08-29 var detaljplanen ute på granskning. Ett allmänt
granskningsmöte hölls i Folkets hus i Säter 2021-08-17. Under granskningen inkom 12
skriftliga yttranden. Därefter har detaljplanen förtydligats och kompletterats på ett
fåtal punkter som bland annat rör dagvatten, markföroreningar och riktvärden för
trafikbuller. Några redaktionella justeringar har också skett. Detta har däremot inte
inneburit några förändringar på planförslaget varför bedömningen är att detaljplanen
är redo för antagande.
Ett antal inkomna synpunkter under planprocessen har rört trafikfrågan på bland
annat Kungsvägen. Detta utreds separat av samhällsbyggnadssektorn för att klargöra
lämpliga åtgärder på kommunens gator.

Bakgrund
I trafikverkets järnvägsprojekt ”Kapacitet- och hastighetshöjande åtgärder på
Dalabanan” kommer en så kallad samtida infart att förläggas i Säters centrum.
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Det innebär i sin tur att kommunen genom detaljplaneläggning behöver möjliggöra de
nödvändiga åtgärder som järnvägsprojektet innebär på kommunens och på
trafikverkets mark. Kommunens ambition är också att genom detaljplanen knyta
samman Säters innerstad via Salutorget mot Säterdalens entré till järnvägsstationen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick därför 2019-02-19 §96 i uppdrag av
Kommunstyrelsen att upprätta rubricerad detaljplan. Därefter har planprocessen
pågått genom ett så kallat utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen, PBL.

Konsekvensbeskrivning
Detaljplanens genomförande möjliggör trafikverkets kapacitetshöjande
järnvägsprojekt, ett modernt och tillgängligt stationsområde och i förlängningen ett
mer hållbart resande inom och utanför regionen. Där till skapas en mer tillgänglig,
attraktiv och säker förbindelse för gång- och cykeltrafik mellan Säters centrum,
Säterdalen och stationsområdet.
Framtagande av samverkans- och medfinansieringsavtal mellan kommunen och
trafikverket pågår för närvarande.

Beslutsunderlag
Bilaga 1. Plankarta, oktober 2021
Bilaga 2. Planbeskrivning, oktober 2021
Bilaga 3. Granskningsutlåtande, oktober 2021
Bilaga 4. Samrådsredogörelse, samrådsredogörelse juni 2021
Bilaga 5. Fastighetsförteckning, oktober 2021
Bilaga 6. Undersökning av betydande miljöpåverkan, april 2019
Bilaga 7. Planprogram för sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum, 2019
Bilaga 8. PM Kungsvägen Dagvattenhantering, Kapacitetsberäkningar. Tyréns, 202010-09
Bilaga 9. PM Dagvatten, Sweco, 2021-04-09, förtydligande 2021-09-21
Bilaga 10. PM Förtydligande av bedömning av risker kopplade till föroreningar inom
yta av parkmark, Sweco, 2021-10-07

Delges
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadssektorn
Trafikverket
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Ks § 7

Kallelse

Datum

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Yttrande vägplan väg 780, Bispberg

KS2021/0035

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta yttra sig enligt
ställt förslag men med en skarpare skrivning gällande belysning efter gång- och
cykelvägen.
__________

Ärendebeskrivning
Trafikverket tar fram en vägplan för gång-, cykel- och mopedväg utmed väg 780 i
Säters kommun. Vägplanen har nått skedet granskning där berörda parter har
möjlighet att lämna synpunkter på framtaget förslag. Säters kommun har tidigare yttrat
sig på vägplanen vid två tillfällen, samrådsunderlag och samrådshandling. Säters
kommun har nu tagit del av granskningshandlingen och ett förslag till yttrande ses i
bilaga.
Sista datum för yttrande är den 29 oktober men Säters kommun har begärt och
beviljats förlängd tid till den 10 november.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

17 (32)

Ks § 8

Kallelse

Datum

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Information förskola 2 – SBB

KS2018/0063

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Information om Skönvik – koppla ihop med staden. Fördjupad information kommer
på kommande sammanträde med kommunstyrelsen.
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Kallelse

Datum

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Ks § 9 Miljö- och bygg gällande handläggningstider
och bygglov
KS2021/0385

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet behandlas på kommunstyrelsens kommande
sammanträde
_________

Ärendet
Med anledning av den ohållbara situationen på miljö- och bygg gällande
handläggningstider och bygglov.
Säter kommun hinner i dagsläget inte med att hantera bygglov och ärendehantering i
rimlig tid. Vilket genererar lång väntan för kommunens invånare och minskade
intäkter för kommunen. Som det ser ut idag har byggnadskontoret en 100-procentig
frånvaro bland handläggarna.
Hur avser kommunstyrelsen säkerställa att gällande lagstiftning följs och att
kommunen inte fortsätter släpa efter på bygglovshanteringen?
Hur ser kompetensutvecklingsplanen ut, uppfyller våra medarbetare kraven och får de
den kompetensutveckling som behövs?
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Kallelse

Datum

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Ks § 10 Information om kollektivtrafik/avtal
Ange diarienummer

Beslut

Bakgrund och ärendebeskrivning
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Kallelse

Datum

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Ks § 11 Ungdomsledarstipendium
KS2021/0354

Beslut

Bakgrund och ärendebeskrivning
Säters kommuns ungdomsledarstipendium har instiftats för att kommunen en gång
årligen ska ha möjlighet att på ett tydligt sätt visa sin uppskattning av en ungdomsledarinsats som bedöms vara så pass meriterande att en officiell belöning är befogad.
Stipendiet ska uppmuntra till fortsatt gott engagemang för ungdomar och deras fritid.
Beloppet är 10 000 SEK.
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Kallelse

Datum

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Ks § 12 Verksamhetsinformation
KS2021/0031

Förslag till beslut
Tackar för informationen

Bakgrund och ärendebeskrivning
Verksamhetsinformation från:
•
•

Justerandes sign

Södra Dalarnas Samordningsförbund
KS-BRÅ
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Kallelse

Datum

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Ks § 13 Revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning
KS2021/0395

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa den
reviderad delegationsordningen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har möjlighet att delegera beslut till utskott, enskilda
förtroendevalda och anställda. Delegationsordningen behöver uppdateras regelbundet.
Sektorn har genomfört den årliga översynen av kommunstyrelsens delegationsordning
och följande positioner i delegationsordningen har uppdaterats.
4:18
7:1-12
9:3-12
12:5-6

Allmänna ärenden
Fritid och förening
Dataskyddsförordningen
Trygghet och beredskap

Ändringarna är markerat med gult i dokumentet.
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Kallelse

Datum

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Ks § 14 Trafik- och resepolicy med tillhörande
riktlinjer för traktamente
KS2021/0414

Beslut
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
ersätta
• Trafiksäkerhetspolicy för personal
• Resepolicy
• Ersättning vid endagasförrättning
med ”Trafik och resepolicy med tillhörande riktlinjer för traktamente.”
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Vid tillsyn av HR-styrdokument, fann personalenheten att de tre styrdokumenten
Trafiksäkerhetspolicy för personal i Säters Kommun beslutad av Kommunstyrelsen
2006-09-05, Resepolicy för Säters kommun beslutad av Kommunstyrelsen 2004-0601, och Ersättning vid endagasförrättning beslutad av Personalutskottet 2016-09-15
var i behov att uppdateras.
Personalenheten föreslår att dessa styrdokument kan med fördel slås ihop, uppdateras
och bli den nya policyn Trafik och resepolicy med tillhörande riktlinjer för
traktamente.
Genom att slå ihop relaterande styrdokument som dessa tre förenklas styrning och
uppföljning av Säters kommuns verksamhet.
I bilagan finns Trafik och resepolicy med tillhörande riktlinjer för traktamente.
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Kallelse

Datum

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Ks § 15 Friskvårdspolicy
KS2021/0415

Beslut
Att personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att
anta friskvårdspolicy med revideringen av belopp och indexuppräkning enligt
personalutskottets tidigare beslut
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Säters kommun antog 3 dec 2013 Friskvårdspolicy för medarbetare i Säters kommun.
Syftet med friskvård i Säters kommun är att stimulera till egna aktiva hälsofrämjande
insatser utifrån var och ens egna förutsättningar. Säters kommun erbjuder sina
anställda två alternativ. Personalutskottet beslutade 2020-11-24 att beloppet fastställs
till 750 kr från 2021-01-01 och index uppräknas från jan varje år från 2022.
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Kallelse

Datum

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Ks § 16 Arvoden till röstmottagare i vallokal
KS2021/0378

Beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa arvodena för
röstmottagare enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Ordförande i valdistrikt, 3 500 kr
Vice ordförande, 3 100 kr
Röstmottagare 2 500 kr
Ersättning till deltagande i valutbildning på 353 kronor/person.
Milersättning utgår enligt kommunens fastställda regler.

__________

Ärendebeskrivning
Förberedelser inför 2022 års allmänna val har påbörjats och en översyn och
omvärldsbevakning har genomförts avseende arvoden till ordförande, vice ordförande
och valförrättare i vallokal på valdagen. Nuvarande nivå på arvodena beslutades inför
allmänna valet 2006.
Vid tidigare allmänna val uppgick arvoden för ordförande till 2 400 kronor, vice
ordförande till 2 000 kronor och övriga röstmottagare till 1 900 kronor i arvode. De
beloppen fastställdes 2006. Kansliet gör bedömningen att samtliga arvoden bör höjas.
Föreslagna belopp ligger något under de större närliggande kommunerna.
Alla röstmottagare måste gå en obligatorisk utbildning. Ersättningen föreslås följa
beslutade förtroendevaldas arvoden för sammanträde mindre än 4 timmar som är 353
kronor.
Den uppskattade kostnadsökningen för arvode uppgår till 53 000 kronor.
Röstmottagarna
På valdagen är vallokalerna öppna från 08:00-21:00. Under dagen tjänstgör
röstmottagarna efter fastställt schema. När röstningen avslutas tjänstgör alla
röstmottagare med sammanräkningen tills alla resultat är klara.
En röstmottagare tjänstgör som ordförande i varje vallokal på valdagen. Ordförande
har goda kunskaper om val och leder arbetet i valdistriktet. Vice ordförande har goda
kunskaper om val och leder arbetet i valdistriktet när ordförande inte tjänstgör.
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Kallelse

Datum

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Ks § 17 Registerförteckning
personuppgiftsbehandlingar
KS2021/0422

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

Bakgrund och 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.
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.
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Kallelse

Datum

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Ks § 18 Aktuellt från kommundirektören
Ange diarienummer

Förslag till beslut
Tackar för informationen.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Information från kommundirektören.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

28 (32)

Kallelse

Datum

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Ks § 19 Inbjudan till kurser och konferenser
Inbjudningar
F-KS2021/0939-Inbjudan till 2022 års "Förebyggande insatser mot anlagda bränder
och social oro. Webb eller på plats 13 jan
F-KS2021/0941-Inbjudan till webbinarium den 12/11 Samverkan i EU för stärkt
lokal och regional utveckling i Dalarna
F-KS2021/0922-Inbjudan till: Nätverk – arbeta rättighetsbaserat Webbinarie 17 nov
F-KS2021/0927-Till ledamöter i styrelser och nämnder, kommundirektör och
brottsförebyggande råd: Mot väpnat våld 3-4 nov Webbinar
F-KS2021/0925-Utbildning i bemötande och självskydd
F-KS2021/0921-Webbinarie i kommunal fastighetsrätt 17 november.
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Kallelse

Datum

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Ks § 20 Anmälan delegationsbeslut
Beslut

Anmälda delegationsbeslut
KS2021/0381
Avtal om samverkan och arbetsmiljö
KS2021/0366
Direktupphandling Försäkringsmäklare
KS2021/0087
Direktupphandling av Registerförteckning personuppgiftsbehandlingar.
KS2021/0078
Direktupphandling mobila enheter
KS2021/0022
Direktupphandling webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden
KS2020/0455
Direktupphandling webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden
KS2020/0451
Direktupphandling Cisco accesspunkter och switchar
KS2020/0394
Direktupphandling av projektledare för intern kommunikation i digitala system.
KS2021/0136-6
Överenskommelse mellan Lärarförbundet och Säters kommun från och med 2021-0816—2022-03-31, facklig arbete.
KS2021/0136-8
Förhandling MBL § 11, Samverkan VA Reception
KS2021/0136-9
Lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal
KS2021/0136-10
Kollektivavtal om beredskap inom VA/renhållning och parkarbete inom gatuenheten
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Datum

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Ks § forts
KS2021/0136-12
Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor mm – LOK 21,
Lärarförbundet.
KS2021/0136-14
Förhandling MBL § 11, IT-organisation
KS2021/0421
Anställningar enligt delegation 2021-05-01—2021-09-30.
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Datum

Kommunstyrelsen

2021-11-09

Ks § 21 Delgivningar
Protokoll från sammanträde med:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-19
Personalutskottet 2021-10-19
Styrgrupp SÄBO, 2021-10-12
Valnämnden, 2021
Överförmyndare i samverkan, 2021-09-29
Dalarnas kommunförbund, 2021-05-19
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 202110-12
Södra Dalarnas Samordningsförbund, 2021-09-13

KS2021/0390
Beslut om förordnande av Notarius Publicus i Gagnef, Leksand och Säters
kommuner.
Arbetsplan för undersökningsarbeten inom undersökningstillståndet Tomtebo mr 201
och 203.
Protokollsutdrag från
•
•

Gemensamma nämnden för upphandling, 2021-09-27, § 20, budget 2022.
Kulturnämnden, 2021-10-14, § 70, ¨årsredovisning Folkets Hus2020 samt
ekonomiskt utfall innevarande år.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförandes delegationsbeslut 2021-10-20 om extra
granskning av detaljplan för bostäder Boberg 5:5 m fl.
Kopia på polisanmälan
•
•
•

Skadegörelse Idrottsvägen 5, 2021-10-13
Stöld, Klockarskolan, 2021-09-23
Försök till förskingring, Badstugatan, 2021-09-26

KS2021/0399
Brandskyddskontroll Rådhuset, 2021-10-14
KS2021/0242
Ersättning från MSB vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredksap.
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