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Plats och tid

Kommunkontoret, Malung, kl. 08:00-10:00,10:10-12:00,13:00-14:45

Beslutande

Kurt Podgorski (S) ordförande
Christin Löfstrand (V)
Pär Kindiund (C)
Kristina Bäckman (M)
Tom Martinsson (M) §§ 194-215

Övriga deltagande

Erik Hansson, kommunsekreterare
Rolf Davidsson, kommunchef §§ 194-215, 217-218
Klas Darlin, projektledare SITE § 193
Göran Wailin, projektledare hållbarhetsutveckling SITE § 193
Maud Ån, tillträdande projektledare hållbarhetsutveckling SITE § 193
Sten-Inge Eriksson, personalchef §§ 194-200, 216
Tobias Birgersson, ekonomistrateg §§ 207-212, 216
Ulf Oskarsson, arkivansvarig § 216
Anna Haars, upphandlingschef § 216
Anders Löwenberg, kommunikationsstrateg § 216
Maggie Grundén, näringslivschef § 216
Peter Eriksson, IT-chef § 216
Lena Bergman, miljö- och byggchef § 217
Bengt Welin, konsult § 217
Erik Andersson (C) ordförande byggnadsnämnden § 217
Per Sivertsen (S) ledamot byggnadsnämnden arbetsutskott § 217
Lars-Göran Gustavsson (S) ordförande miljönämnden § 217
Carl-Johan Petersson (M) vice ordförande miljönämnden § 217
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§ 193
Handlingsplan för hållbar destinationsutveckling och turismens
prioritering i kommunens planer (KS/2016:394)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Malung-Säiens kommun antar handlingsplanen för hållbar
destinationsutveckling samt beslutar att aktivt bidra till att genomföra
handlingsplanen.
2. Turismen ska framhållas i befintliga relevanta kommunala planer.
3. Kommunstyrelsen genomför en utredning syftande till att klarlägga hur
arbetet med hållbar destinationsutveckling ska finansieras och
organiseras efter den 1 juni 2018.
Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt.
Beskrivning av ärendet
Det finns en politisk och affärsmässig överenskommelse mellan de fyra
gränskommunerna Trysil och Engerdal i Norge samt Malung-Säiens och
Älvdalen i Sverige om att utveckla en internationell turistregion,
"världsdestination", tvärsöver landsgränsen. Arbetet pågår för närvarande
inom ramen för projektet SITE 2.1 projektet finns en uttalad en målsättning
om att Scandinavian Mountains, som kommit att bli namnet för
destinationen, blir märkt som en hållbar destination enligt den norska
modellen för "Bärkraftigt resmål", en kvalitetsmärkning för destinationer, som
förvaltas av Innovasjon Norge. Märkningen bygger på en standard som
sätter tydliga krav på en destination vad gäller hållbarhet, verksamhet och
utveckling.
I de kriterier som ska uppfyllas för att märkningen ska kunna godkännas
finns bl.a. krav på att kommunerna ska ha fattat beslut om att turism ska
prioriteras eller framhållas i relevanta planer. Kommunen ska också anta en
särskild handlingsplan för hållbar destinationsutveckling samt visa att den
deltar aktivt i arbetet med att genomföra handlingsplanen.
Kommunen behöver vidare säkerställa att det finns finansiering av
respektive en fungerande organisation för arbetet med Hållbar
destinationsutveckling även efter att SITE 2-projektet avslutats.
Trysil kvalificerade sig för märkningen 2013 och ska revideras 2016.
Engerdal påbörjade sitt arbete med märkning under 2015. Salen och Idre
påbörjade sitt arbete med märkning under 2016 och har för avsikt att
kvalificera sig för märkningen under 2017.
Med godkännande av Innovasjon Norge och Tiliväxtverket kommer Sälen
och Idre att vara "piloter" för att testa märkningen för Hållbar
destinationsutveckling (Bärkraftigt resmål) i Sverige. För Innovasjon Norge
kommer pilotarbetet i Sverige ge värdefulla erfarenheter om processen och
standarden. För Tillväxtverket i Sverige kommer pilotarbetet att ge kunskap
och insikt om den norska modellen för märkning av destinationer. I tillägg till
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detta kan pilotarbetet också komma att utgöra underlag i Nordiska rådets
utredning om en eventuell gemensam märkning av hållbara destinationerför
alla nordiska länder. Även Region Dalarna visar ett stort intresse för
hållbarhetsarbetet och kommer att följa processen.
Dagens sammanträde
Projektledare Klas Darlin samt Göran Wallin, projektledare för arbetet med
hållbar destinationsutveckling, redogör för förslaget till handlingsplan samt
förslag till beslut i ärendet, som även finns redovisade i tjänsteutlåtande av
projektledaren.
Ordföranden finner att arbetsutskottet, med vissa justeringar, föreslår bifall
till tjänsteutlåtandets förslag.
Beslutsunderlag
Förslag till handlingsplan
Tjänsteutlåtande av projektledare Klas Darlin, daterat 28 juli 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
3

Malung-Sätens kornmun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-08-23

§ 194
Information om beslut att förordna socialchef (KS/2016:409)
Dagens sammanträde
Ordföranden Kurt Podgorski (S) informerar arbetsutskottet om att han under
sommaren, för kommunstyrelsens räkning, fattat ett ordförandebesiut om att
förordna socialchef.
Beslutet kommer att anmälas tiil kommunstyrelsen i samband med
kommande sammanträde den 6 september.
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195
Personafbehovsanmäian för tjänst som förskollärare, Ekorrens
RO (KS/2016:355)
Arbetsutskottets beslut
Tjänsten får återbesättas.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har den 9 juni, § 30, föreslagit
att tjänst som förskollärare inom Ekorrens rektorsområde (RO) får
återbesättas.
Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med hösten 2016.
Anställningsformen är heltid, med sysselsättningsgrad 100 %.
Tjänsten blir ledig med anledning av pensionsavgång. Tjänsten är i grunden
som barnskötare men har inför återbesättningen omförhandlats till en
förskollärartjänst i syfte att öka andelen förskollärare på området enligt
politiskt mål.
Personalchefen föreslår i tjänsteutlåtande att tjänsten får återbesättas.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets
förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av personalchefen daterat 15 augusti 2016
Personalbehovsanmälan från förskolechef för Ekorrens RO daterat 18 maj
2016
Beslutet skickas till
Personalchefen
Förskolechef Ekorrens RO

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

5

^

Malung-Salens kommun

Sammanträdesprotokol!
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2016-08-23

§ 196
Personalbehovsanmälan för tjänst som förskollärare, Ekorrens
RO (KS/2016:356)
Arbetsutskottets beslut
Tjänsten får återbesättas.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har den 9 juni, § 31, föreslagit
att tjänst som förskollärare inom Ekorrens rektorsområde (RO) får
återbesättas.
Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med hösten 2016.
Anställningsformen är heltid, med sysselsättningsgrad 100 %.
Tjänsten blir ledig med anledning av att nuvarande befattningshavare sökt
annan tjänst inom kommunen.
Personalchefen föreslår i tjänsteutlåtande att tjänsten får återbesättas.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets
förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av personalchefen daterat 15 augusti 2016
Personalbehovsanmälan från förskolechef för Ekorrens RO daterat 18 maj
2016
Beslutet skickas till
Personalchefen
Förskolechef Ekorrens RO
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§ 197
Personalbehovsanmälan för tjänst som lärare inom
vuxenutbildningen, matematik grundläggande och gymnasial
samt naturkunskap (KS/2016:357)
Arbetsutskottets beslut
Tjänsten får inrättas som en allmän visstidsanstälining i högst sex månader,
dock att gälla som längst till och med den 31 december 2016.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott harden 9 juni 2016, § 32,
föreslagit att tjänst som lärare inom vuxenutbildningen får inrättas.
Lärartjänsten har placering på Lärcentrum i Malung och omfattar matematik
på grundläggande och gymnasial nivå, samt naturkunskap.
Tjänsten anses nödvändig för att kunna erbjuda undervisning i matematik
samt naturkunskap vid lärcentrum under höstterminen.
Personalchefen föreslår i tjänsteutlåtande att tjänsten får inrättas.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att tjänsten får inrättas som
en allmän visstidsanstälining i högst sex månader, dock att gälla som längst
til! och med den 31 december 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av personalchefen daterat 15 augusti 2016
Personalbehovsanmälan från rektor vid vuxenutbildningen, daterad 24 mars
2016
Beslutet skickas till
Personalchefen
Rektor vuxenutbildningen
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198
Personalbehovsanmäfan gällande tjänst som hörselinstruktör
inom HSR-verksamheten (KS/2016:381)
Arbetsutskottets beslut
1. Ärendet återremitteras i avvaktan på kommande möte inom den politiska
samverkansberedningen mellan kommuner och landsting (Polsam).
2. Personalchefen uppdras att undersöka alternativ kring tjänsten med
avseende på titulatur, innehåll och sysselsättningsgrad inför eventuellt
återbesättande.
Beskrivning av ärendet
Socialnämndens arbetsutskott har den 15 juni 2016, § 176, föreslagit att
tjänst som hörselinstruktör inom HSR-verksamheten får återbesättas från
och med den 1 september 2016.
Tjänsten har en sysselsättningsgrad på 50 %.
Tjänsten blir vakant då nuvarande befattningshavare går i pension.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet i
avvaktan på kommande möte inom den politiska samverkansberedningen
mellan kommuner och landsting (Polsam). Ordföranden finner vidare att
arbetsutskottet beslutar att uppdra till personalchefen att undersöka
alternativ kring tjänsten inför eventuellt återbesättande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av personalchefen, daterat 15 augusti 2016
Personalbehovsanmälan av HSR-chefen, daterad 9 juni 2016
Beslutet skickas till
HSR-chefen
Personalchefen
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§ 199
Personalbehovsanmälan bibliotekarie/kulturutvecklare
(KS/2016:221)
Arbetsutskottets beslut
1. Rapporten är mottagen.
2. Tjänsten som barnbibliotekarie/kulturutvecklare får återbesättas.
3. Tjänsten ska finansieras inom befintlig budgetram.
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har via beslut den 14 april 2016, § 18, kommit in
med personalbehovsanmälan för tjänst som
barnbibliotekarie/kulturutvecklare.
Tjänsten blir vakant med anledning av att nuvarande befattningshavare
avslutar sin anställning. Tjänsten finansieras inom tilldelad budgetram.
Arbetsutskottet beslutade den 26 april 2016, § 100, att återremittera ärendet
till kultur- och fritidschefen för upprättande av beskrivning över konsekvenser
om tjänsten inte återbesätts. Kultur- och fritidschefen har upprättat en
konsekvensbeskrivning i enlighet med arbetsutskottets beslut.
Arbetsutskottet beslutade den 17 maj 2016, § 120, att återremittera ärendet
till personalchefen för vidare beredning inför behandling vid arbetsutskottets
sammanträde den 24 maj 2016.
Arbetsutskottet konstaterade den 24 maj 2016, § 130, att det inom ramen för
annat pågående ärende föreligger förslag om att kultur- och
fritidsnämnden/-förvaltningen ska ta över ansvaret för verksamheten kring
ungas delaktighet och inflytande. Arbetsutskottet beslutade att uppdra till
personalchefen och kultur- och fritidsförvaltningen att bereda ärendet vidare
i syfte att undersöka om det eventuella ansvaret för verksamheten kring
ungas delaktighet och inflytande kan inrymmas i den aktuella tjänsten, för
återrapportering inför arbetsutskottets sammanträde den 23 augustr2016.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att rapporten är mottagen
samt att tjänsten som barnbibliotekarie/kulturutvecklare får återbesättas.
Beslutsunderlag
Återrapportering med yttrande daterat 16 augusti 2016
Konsekvensbeskrivning daterad 3 maj 2016
Tjänsteutlåtande av kultur- och fritidschefen daterat 21 april 2016
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen
Personalchefen
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§ 200
Personafbehovsanmälan för tjänst som
säkerhets-/beredskapssamordnare (KS/2016:408)
Arbetsutskottets besiut
1. Tjänsten som säkerhets-/beredskapssamordnare får återbesättas.
2. Tjänsten ska återbesättas genom internt förfarande.
Beskrivning av ärendet
Tjänsten som säkerhets-/beredskapssamordnare är för närvarande vakant.
Den som tidigare innehaft tjänsten har avslutat sin anställning i
Malung-Sälens kommun.
Räddningsnämnden och räddningschefen har framhållit att tjänsten behöver
återbesättas så snart som möjligt och förordar att tjänsten återbesätts genom
internt förfarande.
Behovet att tillsätta tjänsten bedöms stort för att säkerställa att länsstyrelsen
får de uppgifter som ligger till grund för bl.a. risk- och sårbarhetsarbetet.
Tjänsten är finansierad med 50 % av en heltid från länsstyrelsen.
Personalchefen föreslår i tjänsteutlåtande att tjänsten får återbesättas samt
att återbesättningen sker genom internt förfarande.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets
förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 23 augusti 2016
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§ 201
Riktlinjer för avgifter inom omsorgen av äldre och
funktionsnedsatta (KS/2016:380)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Riktlinjer för avgifter inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta antas
enligt upprättat förslag, att gälla från och med den 1 oktober 2016.
Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt.
Beskrivning av ärendet
Socialtjänstlagen har ändrats från och med den 1 juli 2016, innebärande att
det är möjligt för kommunerna att höja avgifterna inom äldreomsorgen.
Socialförvaltningen har utarbetat ett förslag till nya riktlinjer för avgifter inom
omsorgen om äldre och funktionsnedsatta.
Socialnämnden föreslår den 8 juni 2016, § 46, att förslaget antas, att gälla
från och med den 1 oktober 2016.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till socialnämndens
förslag.
Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinjer för avgifter inom omsorgen av äldre och
funktionsnedsatta
Tjänsteutlåtande daterat 19 maj 2016
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§ 202
Samordningsförbundet Finsam Västerdalarnas årsredovisning
2015 (KS/2016:238)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Förbundsstyrelsen för samordningsförbundet Finsam Västerdalarna
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
2. Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna
Kurt Podgorski (S) deltar inte i beslutet p.g.a. jäv.
Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt.
Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har funnits sedan 2008 med
utgångspunkt i Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (SFS
2003:1210). Samordningsförbundet är en egen juridisk person som har
bildats av partema Vansbro och Maiung-Sälens kommuner, Landstinget
Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Finsams uppdrag är
att främja samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan aktörerna, vilket
ska leda till att återställa den enskildes funktions- och arbetsförmåga.
Samordningsförbundet Finsam Västerdalarnas årsredovisning för år 2015
har översänts för behandling och beslut om ansvarsfrihet i respektive
fullmäktige.
Av revisionsberättelsen framgår att styrelsen bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att
den interna kontrollen är tillräcklig. Årsredovisningen har upprättats i eniighet
med gällande regelverk. Revisorerna tiiistryker därför att förbundsstyrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 samt att
årsredovisningen godkänns.
Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att förbundsstyrelsen för
samordningsförbundet Finsam Västerdalarna beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015 samt att årsredovisningen för år 2015 godkänns och
läggs till handlingarna.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets
förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 14 juli 2016
Årsredovisning, revisionsberättelse samt granskningsrapport för
samordningsförbundet Finsam Västerdalarna, verksamhetsåret 2015.
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§ 203
Region Dalarnas årsredovisning och verksamhetsberättelse
2015 (KS/2016:345)
Arbetsutskottets förslag til! kommunstyrelsen
1. Direktionen för Region Dalarna beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.
2. Årsredovisningen godkänns och läggs til! handlingarna.
Kurt Podgorski (S) och Tom Martinsson (M) deltar inte i besiutet p.g.a. jäv.
Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt.
Beskrivning av ärendet
Region Dalarna är ett kommunalförbund i kommunallagens mening, bildat av
länets kommuner samt Landstinget Dalarna. Region Dalarnas uppgift är att
ansvara för det regionala utvecklingsarbetet i länet i syfte att ta tillvara länets
möjligheter och främja utveckling av tillväxt och sysselsättning. Det regionala
utvecklingsansvaret omfattar kompetensförsörjning, ökad inflyttning,
besöksnäring, infrastrukturfrågor, kunskapsutveckling inom socialtjänsten,
ungdomssatsningar samt internationella kontakter. Andra uppgifter är beslut
om finansiering av regionala projekt, antagning till gymnasieskolan och
utlåning av läromedel. Region Dalarna är också länets
kollektivtrafikmyndighet och har regeringens godkännande att vara
kommunalt samverkansorgan för Dalarna.
Region Dalarnas årsredovisning samt revisionsberättelse för år 2015 har
översänts till respektive förbundsmedlems fullmäktige för prövning av frågan
om ansvarsfrihet.
Av revisionsberättelsen framgår att förbundets resultat är förenligt med de
finansiella mål som direktionen fastställt. Dock påpekas att redovisning av
måluppfyllelse för verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning saknas.
Revisionen konstaterar att man noterat denna brist under ett flertal år och
kräver åtgärd av direktionen. Revisorerna efterfrågar vidare, i enlighet med
tidigare år, en konkret handlingsplan för tydligare uppföljning och
rapportering av genomförda projekts effekter på Dalarnas utveckling.
Årsredovisningen bedöms av revisorerna vara upprättad i enlighet med
gällande regelverk. Revisorerna tillstyrker att direktionens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet samt att årsredovisningen godkänns för verksamhetsåret
2015.
Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att direktionen för Region
Dalarna beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 samt att
årsredovisningen för år 2015 godkänns och läggs till handlingarna.
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Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets
förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 14 juli 2016
Årsredovisning och revisionsberättelse för Region Dalarna år 2015.
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§ 204
Risk- och sårbarhetsanalys för Malung-Salens kommun
(KS/2016:402)
Arbetsutskottets beslut
Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Den lokala krishanteringen i kommuner och landsting regleras av Lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).
I en kommunöverenskommelse som finns mellan staten genom
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges
kommuner och landsting (SKL) framgår statens förväntningar på hur
uppgifterna ska genomföras. Kommunen ska bland annat göra en Risk- och
sårbarhetsanaiys (RSA) där det framgår vilka extraordinära händelser i
fredstid som kan inträffa och hur de skulle kunna påverka. Kommunen ska
även ha ett styrdokument för planering. Syftet med dokumenten är bland
annat att beskriva hur kommunen avser att fullgöra sina åtaganden, hur man
arbetar med krisberedskap samt redovisa hur man använder den
ekonomiska ersättningen.
Via räddningsnämnden har risk- och sårbarhetsanalys för Malung-Sälens
kommun samt
redovisning av styrdokument för Malung-Sälens kommuns krisberedskap
upprättats, för slutligt antagande av kommunfullmäktige.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet konstaterar att man tagit del av
utarbetad risk- och sårbarhetsanalys för kommunen respektive redovisning
av styrdokument för kommunens krisberedskap.
Ordföranden finner vidare att arbetsutskottet konstaterar att ärendet behöver
kompletteras med förslag till beslut från räddningsnämnden inför
kommunstyrelsens behandling, samt att ärendet bör föredras för
kommunstyrelsen.
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att iämna ärendet vidare till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys för Malung-Sälens kommun.
Redovisning av styrdokument för Malung-Sälens kommuns krisberedskap.
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§ 205
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden (KS/2015:410)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas enligt förslag daterat 18
december 2015.
Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt.
Beskrivning av ärendet
Kommunkansliet och kontoret för verksamhetsstöd har på arvodes- och
organisationskommitténs uppdrag utarbetat ett underlag med förslag kring
hur verksamheten kring ungas inflytande och delaktighet kan organiseras.
Arvodes- och organisationskommittén beslutade den 11 september 2015, §
11, att med viss reservation ställa sig bakom att utarbetat underlag utgör
förslag till organisering av verksamheterna. Det förslag kommittén ställt sig
bakom innebär att ansvaret för föreslås läggas på kultur- och fritidsnämnden.
Utifrån arvodes- och organisationskommitténs intentioner har ett förslag till
nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden utarbetats. Enligt förslaget ska
kultur- och fritidsnämnden ansvara kommunens verksamhet kring ungas
delaktighet och inflytande. Förslaget till reglemente innebär även vissa
tydliggöranden vad avser nämndens aktuella verksamhet i övrigt.
Förslaget har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för synpunkter.
Nämndens synpunkter finns redovisade i beslut den 18 maj 2016, § 24.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår att reglemente för kultur- och
fritidsnämnden antas enligt förslag daterat 18 december 2015.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av kommunsekreteraren daterat 29 februari 2016
Förslag till reglemente daterat 18 december 2015
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§ 206
Projekt avseende kemikalier i barns vardag (KS/2016:222)
Arbetsutskottets beslut
Ärendet lämnas till kontoret för verksamhetsstöd för vidare beredning samt
klargörande av finansiering.
Beskrivning av ärendet
Miljönämnden har i beslut den 20 april 2016, § 25, föreslagit att ett
kommunalt projekt initieras i syfte att minska kemikalier i barns vardag.
Naturvårdsföreningen genomförde 2013 ett projekt syftande tiil att inventera
förekomsten av hälsofarliga kemikalier i förskolor runt om i landet. Projektet
grundade sig i det nationella miljömålet "Giftfri miljö". Projektet ledde till att
allt fler kommunledningar runt om i iandet beslutade om att undersöka
aktuella skolor och förskolor i respektive kommun.! februari 2015 hade drygt
99 svenska kommuner påbörjat arbetet "Giftfri förskola". Anledningen till att
projektet riktar sig mot just förskolor beror på småbarns mottaglighet och
ökade risk att påverkas av kemikalier.
Miljönämnden har planerat ett tilisynsprojekt inom området som blir aktuellt
under 2018-2019. Projektet kommer att avse information till förskolor,
utbildning till berörda samt inventeringar i form av inspektioner. Målet för
projektet är att förskolepersonal, föräldrar och inköpsansvariga ska få
kunskap och information om kemikalier i produkter som för barn kan vara
skadliga. Vidare ska projektet leda till att förskolor i kommunen ska vara
giftfria i den grad att en olägenhet för barns hälsa inte uppstår.
I Dalarnas län har Leksand, Ludvika och Mora kommuner påbörjat liknande
projekt.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet till kontoret
för verksamhetsstöd för vidare beredning samt klargörande av finansiering.
Beslutet skickas till
KFV
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§ 207
Kapitaltillskott till Förenade Småkommuners Försäkrings
Aktiebolag (KS/2016:342)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Malung-Sälens kommun inbetalar under 2016 ett villkorat
aktieägartillskott om 300 000 kr til! Förenade Småkommuners
Försäkrings AB.
2. Finansiering av aktieägartillskottet sker via kommunstyrelsens
förfogandemedel.
3. Återbetalningen av det villkorade aktieägartillskottet kommer att påbörjas
när bolagets fria egna kapital uppgår till minst 6 miljoner kronor, detta
enligt reviderad årsredovisning och i övrigt god finansiell ställning.
Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt.
Beskrivning av ärendet
Förenade Småkommuners Försäkrings AB (FSF AB) har kommit in med
begäran om en punktinsats i form av ett kapitaltillskott på 300 tkr från
respektive delägare, idag har bolaget 24 delägare där aktiekapitalet i FSF
AB uppgår tiil 2 000 tkr per delägare, totalt 48 000 tkr.
FSF AB motiverar begäran med att bolaget under sina åtta verksamhetsår
varit till stor nytta för sina delägare och har uppskattningsvis sparat store
premiekostnader samtidigt som vi alltid har erbjudit försäkringar för våra
medlemmar. För bolagets del, framförallt beroende på ett antal storskador,
har det ekonomiska resultatet inneburit tärande på det egna kapitalet, För att
bolaget ska fortsätta att fylla en viktig funktion för sina delägare behövs en
punktinsats med kapitaltillskott under 2016.
Styrelsen i FSF AB föreslår därför respektive delägare att besluta om ett
villkorat aktieägartillskott om 300 tkr. Återbetalningen av det villkorade
aktieägartillskottet kommer att påbörjas när bolagets fria egna kapital uppgår
till minst 6 miljoner kronor, detta enligt reviderad årsredovisning och i övrigt
god finansiell ställning.
Ekonomistrategen föreslår i tjänsteutlåtande att Malung-Sälens kommun ger
FSF AB ett villkorat aktieägartillskott i enlighet med bolagets begäran.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets
förslag, med tillägget att finansiering sker via kommunstyrelsens
förfogandemedel.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 29 juli 2016
Begäran från FSF AB daterad 31 maj 2016
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§ 208
Begäran om medel för flyktingmottagande, Västerdalarnas
Utbildningsförbund (KS/2016:400)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner begäran om medel till Västerdalarnas
Utbildningsförbund med 480 tkr för att förstärka språkintroduktionen.
2. Finansieringen sker via de extra medel som tilldelats kommunen för
flyktingsituationen.
Beskrivning av ärendet
Västerdalarnas Utbildningsförbund (VDUF) har kommit in med begäran om
få att ta del av medel från den statliga tilldelningen av extra pengar som
kommunen får med anledning av det intensifierade flyktingmottagande!
VDUF motiverar sin begäran med en ambition att förstärka
språkintroduktionen.
Kostnaderna för att förstärka språkintroduktionen bedöms sammanlagt till
800 tkr, där 500 tkr gäller kartläggning (engångskostnad) och 300 tkr gäller
språkbibliotek. En fördelning mellan kommunerna innebär 480 tkr för
Malung-Sälens kommun (60 %) och 320 tkr för Vansbro kommun (40 %).
Ekonomistrategen föreslår i tjänsteutfåtande att begäran om medel
godkänns.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall tiil tjänsteutlåtandets
förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 12 augusti 2016
Begäran om medel från VDUF, daterad 29 april 2016
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§ 209
Justering av budgetramar år 2016 (KS/2016:401)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Budgetramarna för 2016 justeras enligt upprättat förslag.
2. Kommunstyrelsens beslut den 26 januari 2016, § 2, om möjlighet för
kommunens verksamheter att återsöka interna medel från de extra
statsbidragen för flyktingsituationen 2016 upphävs.
Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt.
Beskrivning av ärendet
Kontoret för verksamhetsstöd fick av kommunstyrelsens arbetsutskott den
21 juni 2016 i uppdrag att presentera ett förslag till justerade ramar 2016.
Kommunfullmäktige fastställde ramarna för planperioden 2016-2019 den 14
december 2015. Efter att ramarna hade beslutats så har vissa förändringar
skett i de budgetförutsättningar som låg till grund för ramarna 2016.
Regeringen beslutade bland annat att ge ett extra statsbidrag för perioden
2015 och 2016 med anledning av flyktingsituationen. För Malung-Salens
kommun innebar detta ett extra bidrag på 13 368 tkr som kommunen
beslutade att fördela med 1 909 tkr för år 2015 och resterande 11 458 tkr för
2016. Även befolkningen utvecklades kraftigt i positiv riktning, där en ökning
med 67 invånare noterades, innebärande en definitiv avvikelse mot
beräkningen i budgetunderlaget som byggde på en minskning på 100
invånare. Den förändringen har enligt skatteunderlagsprognosen givit en
ökad intäkt för kommunen med cirka 9 mkr för 2016. Totalt sett har
budgetförutsättningarna förändrats åt det positiva hållet med ca 20,5 mkr,
som ligger under finansförvaltningen. I budgetramarna för 2016 finns även
medel i kommunstyrelsens ram för omstruktureringar samt medel för sociala
investeringsprojekt på ca 8,2 mkr som inte är uppbokade för något ändamål
än. Totalt belopp som är tillgängligt att fördela är ca 28,7 mkr.
Förslaget till justerade ramar 2016 bygger på kommunfullmäktiges beslut om
ramar 2017-2020 som togs den 30 maj 2016.1 förslaget beaktas även, i
förekommande fall, verksamheternas ökade kostnader med anledning av
flyktingssituationen.
Förslaget innebär ramökningar för socialnämnden med 18,5 mkr, barn- och
utbildningsnämnden inklusive Västerdalarnas Utbildningsförbund (VDUF)
med 4,7 mkr, service- och teknikförvaltningen med 1,8 mkr samt
överförmyndaren med 0,4 mkr. Näringslivsenheten samt kultur- och
fritidsnämnden har under våren ansökt om fått beviljat medel från de extra
statsbidragen för flyktingsituationen med 57 tkr respektive 113 tkr. Totalt är
det en ramjustering på 25,57 mkr som fördelas och tas från
finansförvaltningen med 20,541 mkr respektive 5,029 mkr från
kommunstyrelsens omstruktureringsmedel samt sociala investeringsprojekt.
Det innebär att det finns kvar 3,0 mkr för omstruktureringsmedel samt 0,2
mkr kvar för sociala investeringsprojekt under kommunstyrelsen.
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Barn- och utbildningsnämnden har i beslut den 16 december 2015, § 83,
kommit in med begäran om tiiläggsansiag med 6 mkrför 2016. Begäran har
på kommunstyrelsens uppmaning kompletterats med beslut och yttrande
från nämnden den 25 maj 2016, § 51. Vidare har socialnämndens
arbetsutskott den 17 augusti 2016, § 213, föreslagit socialnämnden att
begära tilläggsanslag med 27 mkr för verksamhetsåret 2016.
Ekonomistrategen föreslår i tjänsteutiåtande att budgetramar för 2016
justeras enligt upprättat förslag samt att kommunstyrelsens beslut den 26
januari 2016, § 2, om möjlighet för kommunens verksamheter att återsöka
interna medel från de extra statsbidragen för flyktingsituationen 2016
upphävs.
Dagens sammanträde
Ekonomistrateg Tobias Birgersson redogör för förslaget till justerade
budgetramar samt inkomna begäranden om tilläggsanslag från barn- och
utbildningsnämnden respektive socialnämndens arbetsutskott.
Ordföranden finner att arbetsutskottet konstaterar att man tagit del av de
inkomna begärandena från barn- och utbildningsnämnden samt
socialnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottet inser att respektive nämnd i
förhållande till sin budget är i behov av ytterligare medel för innevarande
verksamhetsår. Arbetsutskottet konstaterar att begärandena om
tilläggsanslag hörsammas och tillgodoses i förslaget till justerade
budgetramar i den mån det är möjligt med beaktande av tillgängliga resurser
och verksamheternas behov i övrigt.
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets
förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutiåtande daterat 22 augusti 2016
Förslag till justerade budgetramar 2016, daterat 22 augusti 2016
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§ 210
Ansökan om omstruktureringsmedei för projektanställning av
ungdomsstrateg (KS/2016:346)
Arbetsutskottets beslut
Ärendet bordläggs i avvaktan på beslut om nytt reglemente för kultur- och
fritidsnämnden.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har i sitt beslut om budgetramar för perioden 2016-2019
avsatt särskilda mede! att användas i samband med
omstruktureringsåtgärder. För år 2016 är denna budget 6 228 tkr.
Kultur- och fritidsförvaltningen ansöker om 225 tkr ur kommunstyrelsens
omstruktureringsmedel för att under hösten 2016 projektanställa en
ungdomsstrateg. Projektet beräknas ge bestående kostnadsminskningar för
Malung-Sälens kommuns organisation genom att andra förvaltningar genom
ungdomsstategens arbete kan minska sina kostnader; till exempel kostnader
inom IFO för arbete med barn och unga, kostnader för grundskolans
elevhälsoarbete, kostnader för eventuel! minskning av elever vid
Västerdalarnas Utbildningsförbunds samt framtida kostnader för
personalavdelningen gällande rekrytering av medarbetare.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet konstaterar att det parallellt med
ansökan om omstruktureringsmedei föreligger ärende angående nytt
reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet anger i sin tur
uppdrag, verksamhetsområde och ansvar för kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar på uppdrag av samt inom kultur- och
fritidsnämndens verksamhetsområde. Med ett eventuellt beviljande av den
inkomna ansökan om omstruktureringsmedei kan sägas följa insatser som
inte ligger inom ramen för nuvarande ansvarsområde för kultur- och
fritidsnämnden. Behandlingen av ansökan bör därför invänta
kommunfullmäktiges ställningstagande avseende reglemente för kultur- och
fritidsnämnden, med vilket kan följa att nämnden ges utökat ansvar.
Ordföranden finner att arbetsutskottet följaktligen beslutar att bordlägga
ärendet i avvaktan på beslut om nytt reglemente för kultur- och
fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutiåtande av kultur- och fritidschefen, daterat 16 juni 2016
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§ 211
Åtgärdsprogram 2015-2016 (KS/2015:341)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Åtgärdsprogram 2015-2016 avvecklas i enlighet med upprättad uppföljning
daterad 17 augusti 2015.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2015 om ett åtgärdsprogram för
kostnadsminskningar motsvarande cirka 16,5 mkr.
En uppföljning av uppdragen visar att det pågår arbete kring de flesta
punkterna i åtgärdsprogrammet, samtidigt som vissa av uppdragen kan
betraktas som avslutade. De ekonomiska besparingarna för år 2015
uppskattas titl cirka 500 tkr. För år 2016 finns beslutade åtgärder som
motsvarar cirka 8 300 tkr. Dessutom har kommunen en stor intäkt till följd av
genomförd tomtförsäljning under början av året.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade åtgärdsprogrammet vid
sammanträde den 21 juni 2016, § 186. Arbetsutskottet tog emot rapporter
avseende vissa uppdrag, samt beslutade att förklara vissa uppdrag
avslutade. Vidare beslutade arbetsutskottet att uttala som inriktning att
åtgärdsprogrammet ska avvecklas och uppdrog til! kommunkansliet och
kontoret för verksamhetsstöd att ge förslag på hur arbetet med oavslutade
uppdrag kan löpa vidare i annan form.
Sedan åtgärdsprogrammet kom till har kommunfullmäktige den 18 april i år
beslutat anta Kommunplan 2025 innehållande strategier för kommunens
utveckling. Kommunfullmäktige har vidare, den 30 maj, beslutat att anta
Handlingsplan för en ekonomi i balans 2020.
Kommunkansliet och kontoret för verksamhetsstöd har bedömt att
åtgärdsprogrammet bör avvecklas samt att innehållet (uppdragen) snarare
bör vävas in i arbetet som kommer att ske eller redan sker i enlighet med
kommunstyrelsens planeringsanvisningar 2017 samt handlingsplan 2020
och kommunplan 2025
Kommunkansliet och KFV har i en uppdaterad version av
åtgärdsprogrammet, daterad 17 augusti 2016, redovisat på vilket vis
respektive uppdrag i åtgärdsprogrammet kan och bör löpa vidare vid
eventuell avveckling av åtgärdsprogrammet, samt i förekommande fall vilket
eller vilka av ovan redovisade dokument som omfattar uppdragen.
Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att Åtgärdsprogram
2015-2016 avvecklas i enlighet med upprättad uppföljning daterad 17
augusti 2015.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets
förslag.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 17 augusti 2016
Åtgärdsprogram 2015-2016, uppföljning daterad 17 augusti 2016
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§ 212
Planeringsanvisningar 2017 (KS/2016:385)
Arbetsutskottets förslag tili kommunstyrelsen
Planeringsanvisningar för 2017 fastställs enligt upprättat förslag.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har under våren i enlighet med styrmodellen genomfört en
planeringsdialog med nämnderna. Som underlag har använts
kommunfullmäktiges verksamhetsplan och budget, styrmodeil samt aktueli
månadsprognos. Planeringsdialogen fokuserade dels på de ekonomiska
förutsättningarna för 2016 och framåt med åtgärder för en ekonomi i balans,
dels frågor rörande organisation och organisationskultur, ledning och
styrning samt roller och ansvar för politik och förvaltning
Det samlade resultatet för kommunen år 2015 inklusive jämförelsestörande
poster och markenheten är ett underskott på 30,6 mkr och 35,6 mkr sämre
än budget. Verksamheterna redovisar ett underskott på 39 mkr, exklusive
markenheten, jämfört med budget, där de största avvikelserna är inom
socialnämnden samt service- och teknikförvaltningen i kommunstyrelsens
verksamhet.
Förutom de budgetförutsättningar som finns angivna i verksamhetsplanen
behövs tydliggjorda uppdrag i form av anpassningsåtgärder som nämnderna
har att ta hänsyn tili i det egna budgetarbetet inför 2017. På mer långsiktig
och övergripande nivå har kommunfulimäktige fastställt dels Handlingsplan
för en ekonomi i balans 2020, dels Kommunplan 2025, innehållande
strategier för kommunens utveckling.
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2015 om ett åtgärdsprogram för
kostnadsminskningar motsvarande cirka 16,5 mkr. Kommunstyrelsens
arbetsutskott harden 21 juni 2016, § 186, fattat ett inriktningsbeslut om att
åtgärdsprogrammet ska avvecklas i nuvarande form, till förmån för ovan
nämnda styrdokument. De föreslagna planeringsanvisningarna för år 2017
utgörs i stor utsträckning av uppdrag som ingått i åtgärdsprogrammet.
Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att planeringsanvisningar
för 2017 fastställs enligt upprättat förslag.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets
förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 15 juli 2016
Planeringsanvisningar för 2017, daterade 13 juli 2016
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§ 213
Nuläge för kommunens arkiv (KS/2016:411)
Arbetsutskottets beslut
1. Arbetsutskottet begär från arkivansvarige redovisning av nuläge för
kommunens arkiv.
2. Redovisningen ska inkludera en nulägesrapport om fiytten av det
lokalhistoriska arkivet.
3. Redovisningen ska lämnas till kommunkansliet senast den 28 oktober

2016.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen är enligt gällande reglemente ansvarig nämnd för vård
och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt lag, förordning och
plan.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 maj 2016, § 86, att det lokalhistoriska
arkivet flyttas till Arkivcentrum i Falun för att där sorteras, gallras,
katalogiseras och därigenom tillgängliggöras för forskning och för
allmänheten. Efter sorterings, gallrings- och katalogiseringsarbetet
återbördas lokalhistoriska arkivet till Malung, om ej annat beslutats av
kommunstyrelsen.
I en skrivelse till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare daterad den 18
augusti framhåller tre föreningar i kommunen vikten av att det lokalhistoriska
arkivet återförs till Malung efter att arbetet i Falun fullgjorts. Föreningarna
poängterar vidare att det bör planeras för hur det kan bli bättre ordning på
kommunens arkiv, samt att en samlokalisering av det moderna och det
lokalhistoriska arkivet bör förberedas.
Dagens sammanträde
Ordföranden redogör för inkommen skrivelsen samt hittillsvarande kontakter
med föreningarna bakom skrivelsen.
Ordföranden finner att arbetsutskottet, med hänvisning till
kommunstyrelsens ansvar för arkivhandlingar, beslutar att begära
redovisning av nuläge för kommunens arkiv från arkivansvarig. Ordföranden
finner vidare att arbetsutskottet beslutar att redovisningen ska inkludera en
nulägesrapport om fiytten av lokalhistoriska arkivet.
Beslutsunderlag
Skrivelse daterad 18 juni 2016
Beslutet skickas till
Arkivansvarig
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§ 214
Återrapportering angående friluftsbad i Lima (KS/2016:362)
Beskrivning av ärendet
Kultur- och fritidsförvaltningen har efter genomförd undersökning av
vattenkvaliteten vid Äråbadet beslutat att stänga badet sommaren 2016, mot
bakgrund av att bassängens reningsanläggning konstaterats
underdimensionerad.
Möjligheterna att öppna friluftsbad i Lima har därför undersökts.
Ordföranden Kurt Podgorski (S) redogjorde för ärendet vid
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 juni 2016, § 176.
Arbetsutskottet konstaterade att ordföranden bör fortsätta undersöka
möjligheterna till öppnande av friluftsbad i Urna.
Ordföranden beslutade den 28 juni 2016 att uppdra till kultur- och
fritidsförvaltningen att öppna det kommunala friluftsbadet intill Äråbadet i
Lima under sommarsäsongen 2016.
Dagens sammanträde
Ordföranden Kurt Podgorski (S) återrapporterar om friluftsbadet och dess
öppethållande under sommaren.
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§ 215
Upprustning och förvaltning av järnvägssträckan
Malung-Malungsfors (KS/2016:410)
Arbetsutskottets beslut
1. Ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsens ordförande klargör i dialog med kommunkansliet
förslag til! nödvändiga beslut inför kommunstyrelsens behandling av
ärendet.
Beskrivning av ärendet
Som ett led i arbetet med att iordningsställa virkesterminalen i Malungsfors
för godstransporter på Västerdalsbanan, har förslag uppkommit om att
inrätta ett terminalbolag.
Kommunstyrelsen beslutade den 17 mars 2015, § 48, att ge
kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att förbereda bildandet av ett delägt
terminalbolag i partnerskap med andra aktörer.
Trafikverkets styrelse har den 21 juni 2016 beslutat att återuppta underhållet
på järnvägssträckan Rågsveden-Malung. I syfte att möjliggöra för
godstransporter på Västerdalsbanan från Malungsfors har förslag
uppkommit om att sträckan mellan Malung och Malungsfors rustas upp och
förvaltas av ett eller flera bolag, där kommunen blir minoritetsägare.
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski (S) lämnar information i
ärendet.
Frågan om bildning av bolag för bekostande och genomförande av
upprustning samt förvaltning av järnvägssträckan mellan Malung och
Malungsfors utreds för närvarande. Inriktningen är att kommunen ska vara
minoritetsägare i sådant bolag samt att huvudägare blir skogsindustrin
(kommunens båda besparingsskogar, Mellanskog samt Fiskarheden). Det
är ännu inte avgjort om det ska vara ett bolag som både bygger banan och
driver den eller om det ska bildas ett bolag för upprustning och ett för själva
driften. Arbete pågår att tillsammans med berörda aktörer anskaffa material
inför byte av räls och slipers på sträckan.
Kommunstyrelsens ordförande efterfrågar ett mandat att parallellt med
uppdraget att förbereda bildandet av ett delägt terminalbolag även förbereda
bildande av ett eller flera bolag för upprustning och drift av järnvägssträckan,
där kommunen är minoritetsägare.
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att lämna ärendet vidare till
kommunstyrelsen samt att det inför kommunstyrelsens behandling av
ärendet ska klargöras förslag till nödvändiga beslut.
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§ 216
Utvärdering av kommunchefens förordnande (KS/2Q16:353)
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet beslutade den 24 juni 2015, § 189, att förlänga Rolf
Davidssons förordnande som kommunchef med 1 + 1 år samt att
ställningstagande gällande optionsåret ska ske senast den 30 september
2016.
Arbetsutskottet har, i egenskap av personalorgan, att ta ställning tiil fortsatt
förordnande.
Arbetsutskottet har den 21 juni 2016, § 190 genomfört utvärderingsdialog
med kommunens förvaltningschefer.
Dagens sammanträde
Verksamhetschefer och -ansvariga inom kommunstyrelsens
verksamhetsområden besöker arbetsutskottet för att i dialog utvärdera
kommunchefens förordnande.
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§ 217
Gemensam miljö- och byggförvaltning, Malung-Salens kommun
och Vansbro kommun (KS/2015:476)
Arbetsutskottets beslut
1. Rapporten Miljö, hälsa och stadsbyggnad - Malung-Sälen och Vansbro
kommuner i samverkan, daterad 3 juli 2016, är mottagen.
2. Rapporten skickas på remiss till miljönämnden och byggnadsnämnden
för synpunkter på utredningens rekommendationer. Yttranden ska
inkomma senast den 13 september 2016.
Beskrivning av ärendet
Tjänstemän vid miljö- och byggförvaltningen i Malung-Sälens kommun och
miljö- och byggenheten i Vansbro kommun har under lång tid fört samtal om
möjliga samverkansområden. I dessa samtal har det konstaterats att de
båda kommunerna har likartade utmaningar gällande ekonomi, rekrytering,
verksamhetsstöd mm att hantera. Olika alternativ till samverkan har
diskuterats och ett avtal om köp av plankompetens har tecknats mellan
kommunerna. För att komma vidare i arbetet och förhoppningsvis hitta en
hållbar samverkanslösning har konstaterats att förutsättningarna för en
gemensam miljö- och byggförvaltning för de båda kommunerna bör utredas
vidare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 december 2015, § 352,
att uppdra till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att under 2016 utreda
förutsättningarna för en gemensam miljö- och byggförvaltning för
Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun.
För genomförande av uppdraget har förvaltningen anlitat konsult.
Utredningen startade i slutet av januari och slutrapporten levererades i juli
2016. Utredningens rekommendation är att en gemensam miljö- och
byggförvaltning mellan Vansbro kommun och Malung-Sälens kommun
bildas. Utredningen förordar också att kommunerna bildar en gemensam
nämnd för dessa frågor.
Miljö- och byggchefen föreslår i tjänsteutlåtande att rapporten är mottagen
samt att den skickas på remiss till miljönämnden och byggnadsnämnden för
synpunkter på utredningens rekommendationer.
Dagens sammanträde
Konsult Bengt Welin redovisar utredningen och dess rekommendationer.
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets
förslag samt att synpunkterna ska ges in senast den 13 september 2016.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 16 augusti 2016
Utredningsrapport daterad 3 juli 2016
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Beslutet skickas tili
Miljö- och byggchefen
Byggnadsnämnden
Miljönämnden
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§ 218
Redovisning av hantering av strömavbrott (KS/2016:413)
Arbetsutskottets beslut
Service- och teknikförvaftningen, socialförvaltningen samt räddningstjänsten
uppdras att redovisa hanteringen av strömavbrottet som inträffade den 9
augusti.
Beskrivning av ärendet
Dalarna drabbades av ett större strömavbrott den 9 augusti i år innebärande
att kommunens inrättningar var utan ström i ett antal timmar under
förmiddagen.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att uppdra till service- och
teknikförvaltningen, socialförvaltningen samt räddningstjänsten att redovisa
hanteringen av strömavbrottet som inträffade den 9 augusti.
Beslutet skickas till
Service- och teknikförvaltningen
Socialförvaltningen
Räddningstjänsten
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