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2016-05-10

Sammanträdesdatum

§73
Besök av Malungs Elverk/Elnät A B
Kjell Jansson, VD och Daniel Henriksson, ekonomichef för Malungs Elnät
AB, besöker kommunstyrelsen för att redogöra för bolagets aktuella
verksamhet, ekonomiska läge samt diverse utvecklingsfrågor.

§74
Besök av socialförvaltningen
Socialchefen Niclas Knuts besöker kommunstyrelsen för att redogöra för
aktuella verksamhetsfrågor och utmaningar inom socialförvaltningen.

Justerare
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Maiung-Sälens kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-10

§75
Inrättande av tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör
(KS/2016:171)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tjänsten som miljö- och hälsoskyddsinspektör får inrättas.
Beskrivning av ärendet
Miljönämnden har den 9 mars 2016, § 19, beslutat anhålla om att få inrätta
en tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör.
Miljökontoret inom miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen är för närvarande
fullbemannat tillsammans med en visstidsanställd miljöinspektör som tillfällig
förstärkning. För att i ett längre perspektiv trygga en god arbetsmiljö samt för
att upprätthålla verksamheten har förvaltningschefen och
verksamhetsledaren bedömt att personalgruppen behöver förstärkas genom
att den visstidsanställning, som idag fungerar som förstärkning under en
tvåårsperiod, omvandlas till en tillsvidaretjänst.
Personalchefen föreslår i tjänsteutlåtande att tjänsten får inrättas.
Arbetsutskottet föreslår den 26 april 2016, § 99, bifall till tjänsteutlåtandets
förslag.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av personalchefen

Justerare
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Kommunstyrelsen

2016-05-10

§76
Reglemente f ö r miljönämnden (KS/2016:192)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reglemente för miljönämnden antas enligt kommunkansliets förslag.
Beskrivning av ärendet
Miljönämnden i Malung-Sälens kommun ansvarar för att fullgöra
kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt för tillsyn
enligt Miljöbalken och ska arbeta för efterlevnad av landets nationella,
regionala och i förekommande fall lokala miljömål.

(

För naturvårdsrelaterade ärenden i Malung-Sälens kommun är
byggnadsnämnden ansvarig tillsynsmyndighet.
Miljönämnden har den 16 september 2015, § 39, beslutat föreslå att frågor
rörande naturvård ska hanteras av miljönämnden istället för av
byggnadsnämnden samt att byggnadsnämnden bör bedöma om den
nuvarande hanteringen av strandskyddsdispenser enligt 7 kapitlet 18 b §
Miljöbalken, fortsatt ska hanteras av byggnadsnämnden. Om beslut fattas att
byggnadsnämnden fortsatt ska vara kommunens ansvariga organ för
naturvårdsfrågor föreslår miljönämnden i andra hand att uppdraget
specificeras.
Byggnadsnämnden och miljönämnden har gemensamt berett frågan om
ansvar för frågor rörande naturvård. Beredning har utmynnat i att förslag till
nya reglementen har upprättats av och för nämnderna. Enligt förslagen
bibehåller byggnadsnämnden tillsyn och handläggning av
strandskyddsärenden enligt 7 kap. miljöbalken samt dispensärenden från
kommunala naturreservats föreskrifter. Enligt miljönämndens reglemente
föreslås att miljönämnden ska svara för prövning och tillsyn inom
naturvården som ankommer på kommunen och där uppgiften inte lagts på
annan nämnd. Detta för att säkerställa att ärenden inte faller mellan stolarna.

C

Miljönämnden harden 10 februari 2016, § 7, beslutat föreslå att reglemente
för miljönämnden antas.
Kommunkansliet har granskat miljönämndens förslag till reglemente.
Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att reglemente för
miljönämnden antas enligt kommunkansliets förslag. I kommunkansliets
förslag har vissa ändringar gjorts i förhållande till det förslag till reglemente
som miljönämnden utarbetat, för Ökad överensstämmelse med övriga
nämnders reglementen. Ändringarna har dock ingen bäring på den mellan
byggnadsnämnden och miljönämnden överenskomna
ansvarsuppdelningen.
Arbetsutskottets föreslår den 26 april 2016, § 110, bifall till tjänsteutlåtandets
förslag.
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Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 19 april 2016
Kommunkansliets förslag till reglemente, daterat 19 april 2016
Miljönämndens förslag till reglemente
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§77
Reglemente för byggnadsnämnden (KS/2016:193)
Kommunstyrelsens förslag til! kommunfullmäktige
Reglemente för byggnadsnämnden antas enligt kommunkansliets förslag.
Beskrivning av ärendet
Miljönämnden i Malung-Säiens kommun ansvarar för att fullgöra
kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt för tillsyn
enligt Miljöbalken och ska arbeta för efterlevnad av landets nationella,
regionala och i förekommande fall lokala miljömål.
För naturvårdsrelaterade ärenden i Malung-Säiens kommun är
byggnadsnämnden ansvarig tillsynsmyndighet.
Miljönämnden har den 16 september 2015, § 39, beslutat föreslå att frågor
rörande naturvård ska hanteras av miljönämnden istället för av
byggnadsnämnden samt att byggnadsnämnden bör bedöma om den
nuvarande hanteringen av strandskyddsdispenser enligt 7 kapitlet 18 b §
Miljöbalken, fortsatt ska hanteras av byggnadsnämnden. Om beslut fattas att
byggnadsnämnden fortsatt ska vara kommunens ansvariga organ för
naturvårdsfrågor föreslår miljönämnden i andra hand att uppdraget
specificeras.
Byggnadsnämnden och miljönämnden har gemensamt berett frågan om
ansvar för frågor rörande naturvård. Beredning har utmynnat i att förslag till
nya reglementen har upprättats av och för nämnderna. Enligt förslagen
bibehåller byggnadsnämnden tillsyn och handläggning av
strandskyddsärenden enligt 7 kap. miljöbalken samt dispensärenden från
kommunala naturreservats föreskrifter. Enligt miljönämndens reglemente
föreslås att miljönämnden ska svara för prövning och tillsyn inom
naturvården som ankommer på kommunen och där uppgiften inte lagts på
annan nämnd. Detta för att säkerställa att ärenden inte faller mellan stolarna.
Byggnadsnämnden harden 17 februari 2016, § 3, beslutat föreslå att
reglemente för byggnadsnämnden antas.
Kommunkansliet har granskat byggnadsnämndens förslag till reglemente.
Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att reglemente för
byggnadsnämnden antas enligt kommunkansliets förslag. I
kommunkansliets förslag har vissa ändringar gjorts i förhållande till det
förslag till reglemente som byggnadsnämnden utarbetat, för ökad
överensstämmelse med övriga nämnders reglementen. Ändringarna har
dock ingen bäring på den mellan byggnadsnämnden och miljönämnden
överenskomna ansvarsuppdelningen.
Arbetsutskottet föreslår den 26 april 2016, §111, bifall till tjänsteutlåtandets
förslag.
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Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 19 april 2016
Kommunkansiiets förslag till reglemente, daterat 19 april 2016
Byggnadsnämndens förslag till reglemente
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§78
Motton angående ny organisation inom socialnämndens
verksamhetsområden (KS/2015:214)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Brita Sohlin (M) och Thomas Ericsson (L) deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet
Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) härtill kommunfullmäktige
den 25 maj 2015, § 56, inkommit med en motion angående ny organisation
inom socialnämndens verksamhetsområde.
Motionärerna menar huvudsakligen att socialnämndens
verksamhetsområde är för stort för den enskilde politikern att greppa och att
de därför inte kan kontrollera den underskottskurva som uppstått. För att få
socialnämndens verksamhetsområde greppbart föreslår motionärerna att
socialnämnden ska ombildas till två sjumannanämnder, en vård- och
omsorgsnämnd respektive en individ- och familjenämnd, samt att berörda
förvaltningar läggs under respektive nämnd.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 14 december 2014, § 103.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige var, i enlighet med det
motionssvar socialchefen utarbetat på uppdrag av socialnämnden, att avslå
motionen. Kommunfullmäktige beslutade dock att återremittera motionen för
behandling i arvodes- och organisationskommittén.
Arvodes- och organisationskommittén föreslår den 21 mars 2016, § 6, att
motionen avslås.
Arbetsutskottet finner den 26 april 2106, § 112, att utskottet beslutar eniigt
arvodes- och organisationskommitténs förslag.

(

Dagens sammanträde
Tom Martinsson (M), med biträde av Kristina Bäckman (M), yrkar att
motionen ska bifallas.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, att motionen
avslås, mot Tom Martinssons (M) yrkande, att motionen bifalles, och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Brita Sohlin (M) och Thomas Ericsson (L) deltar inte i beslutet.
Justerare
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande av planeringschefen daterat 10 februari 2016
Tjänsteutlåtande av socialchefen daterat 2 oktober 2015
Motion daterad 11 maj 2015
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§79
Utvärdering av organisationsförändringar mandatperioden
2015-2018 (KS/2015:512)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättade utvärderingar godkänns.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 29 september 2014, § 71, om vissa
organisationsförändringar för mandatperioden 2015-2018. Förändringarna
innebar sammanfattningsvis tillskapande av en kultur- och fritidsnämnd, en
kultur- och fritidsförvaltning samt en miljö- och stadsbyggnadsförvaltning.
Tillskapandet av en kultur- och fritidsnämnd respektive förvaltning kom i sin
tur att innebära ett övertagande av ansvaret för kommunens
fritidsverksamhet från service- och teknikförvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutade även, den 15 februari 2015, § 7, att överföra
ansvaret för Malung-Säiens kommuns kulturskoleverksamhet från barn- och
utbildningsnämnden tili kultur- och fritidsnämnden, att gälla från
höstterminen 2015.
Kommunfullmäktige harden 14 mars 2016, § 21, vidare beslutat uppdra til!
kommunstyrelsen att utvärdera ovanstående organisationsförändringar,
enligt följande.
1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att färdigställa utvärdering av
organisationsförändringar för mandatperioden 2015-2018 för
återrapportering till kommunfullmäktige den 30 maj 2016.
2. I utvärderingen av organisationsförändringarna ska även ingå
utvärdering av de som tidigare hade verksamhet som flyttats till ny
förvaltning eller nämnd.
3. I samtliga utvärderingar önskas redovisning av synergieffekter.
Samtliga berörda verksamheter har givit in utvärderingar i ärendet. Berörda
verksamheter är barn- och utbildningsnämnden/-förvaltningen, kultur- och
fritidsnämnden, kultur- och fritidsförvaltningen, miljö- och
stadsbyggnadsförvaltningen samt service- och teknikförvaltningen.
Utvärdering för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har godkänts av
byggnadsnämnden respektive miljönämnden.
De upprättade utvärderingarna ger en sammantagen bild av att de
genomförda organisationsförändringarna inneburit övervägande positiva
effekter.
Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att upprättade utvärderingar
godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet föreslår den 26 april 2016, § 113, bifall till tjänsteutlåtandets
förslag.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall til! arbetsutskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 18 april 2016
Byggnadsnämndens beslut den 23 mars 2016 § 23
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 14 april 2016 § 10
Miljönämndens beslut den 9 mars 2016 § 20
Utvärdering av kultur- och fritidsförvaltningen daterad 18 april 2016
Utvärdering av service- och teknikförvaltningen daterad 18 april 2016
Utvärdering av barn- och utbildningsförvaltningen daterad 18 april 2016

C

Justerare
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Kommunstyrelsen

§80
Avveckling av Yttermalungs skola (KS/2016:189)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Yttermalungs skola avvecklas efter vårterminen 2016.
Pär Kindlund (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Thomas Ericsson (L) deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 21 mars 2016, § 26, beslutat lämna
framställan till kommunstyrelsen om att Yttermalungs skola avvecklas.
Som grund för barn- och utbildningsnämndens beslut ligger av nämnden
utförd verksamhetsutredning samt risk- och konsekvensanalys för skolan.
Barn- och utbildningsnämndens framställan ligger i linje med tillämpliga delar
av Malung-Sälens kommuns strategidokument Kommunplan 2025.
Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att Yttermalungs skola
avvecklas efter vårterminen 2016.
Arbetsutskottet föreslår den 26 april 2016, § 114, bifall till tjänsteutlåtandets
förslag.
Dagens sammanträde
Pär Kindlund (C) yrkar avslag till förslaget.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, att Yttermalungs
skola avvecklas efter vårterminen 2016, mot Pär Kindlunds (C) yrkande, att
förslaget avslås, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Pär Kindlund (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
i

Thomas Ericsson (L) deltar inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 11 april 2016
Verksamhetsutredning daterad 4 november 2015
Risk-och konsekvensanalys daterad 1 februari 2016

justerare
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Avveckling av Öje förskola (KS/2016; 190)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Öje förskola avvecklas efter vårterminen 2016.
Thomas Ericsson (L) deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 21 mars 2016, § 26, beslutat lämna
framställan till kommunstyrelsen om att Öje förskola avvecklas.
Som grund för barn- och utbildningsnämndens beslut ligger av nämnden
utförd verksamhetsutredning samt risk- och konsekvensanalys för skolan.
Barn- och utbildningsnämndens framställan ligger i linje med tillämpliga delar
av Malung-Sälens kommuns strategidokument Kommunplan 2025.
Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutiåtande att Öje förskola avvecklas
efter vårterminen 2016.
Arbetsutskottet föreslår den 26 aprii 2016, § 114, bifall till arbetsutskottets
förslag.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets
förslag.
Thomas Ericsson (L) deltar inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 11 aprii 2016
Verksamhetsutredning daterad 4 november 2016
Risk- och konsekvensanalys daterad 25 januari 2016
t

Justerare
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§82
Aktieägartillskott Gustols AB (KS/2016:214)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ägaren, Maiung-Sälens kommun, tillskjuter ett ovillkorat aktieägartillskott
uppgående till 350 000 kronor till Gustols AB för att stärka upp bolagets
finansiella ställning.
2. Det ovillkorade aktieägartillskottet ska redovisas som en kostnad för
kommunstyrelsen och blir därmed resultatpåverkande för kommunen
2016.
Beskrivning av ärendet
Det av Maiung-Sälens kommun helägda bolaget Gustols AB har under en
längre tid varit ett bolag med låg aktivitet. Bolaget har emellertid vissa år
lämnat bidrag till olika evenemang eller aktiviteter. De senaste åren har
bolaget bland annat engagerat sig i marknadsföringsinsatser. Aktiviteterna
har bidragit till att bolagets ekonomi har försämrats något och bolaget fick
därför ett ovillkorat aktieägartillskott 2015. Förslag finns nu om att
kommunen tillskjuter ett nytt aktieägartillskott.
Ekonomistrategen föreslår i tjänsteutlåtande att Maiung-Sälens kommun
tillskjuter ett ovillkorat aktieägartillskott uppgående till 350 000 kronor för att
stärka upp bolagets finansiella ställning.
Arbetsutskottet föreslår den 26 april 2016, § 105, bifall till tjänsteutlåtandets
förslag.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets
förslag.

C

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 22 apri! 2016

c
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§83
Handlingsplan för ekonomi i balans 2020 (KS/2016:241)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Handlingsplan för ekonomi i balans antas.
Tom Martinsson (M), Kristina Bäckman (M), Brita Sohiin (M) och Thomas
Ericsson (L) deltar inte i beslutet.
Beskrivning av ärendet
Det övergripande målet med denna handlingsplan är att minska de årliga
driftkostnaderna med minst 40 mkr fram till år 2020.
Nettokostnaderna och standardkostnaderna per invånare ska vara i nivå
med jämförbara kommuner och kvaliteten i den kommunala servicen ska
vara fortsatt hög.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyreisen föreslår kommunfullmäktige att
anta handlingsplanen för en ekonomi i balans.
Tom Martinsson (M), Kristina Bäckman (M), Brita Sohiin (M) och Thomas
Ericsson (L) deltar inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Handlingsplan för ekonomi i balans samt bilaga

!
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§84
Badavgifter simhall och tempererade utomhusbad (KS/2016:205)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avgiften för bad i kommunens simhail, justeras enligt förslag daterat 21
mars 2016, från och med höstterminen 2016 och avgiften för bad i
kommunens tempererade utomhusbassänger, Bullsjön i Malung och
Äråbadet i Lima, justeras enligt förslag daterat 21 mars 2016, från och
med sommaren 2016.
2. Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att se över ett familjeenhetspris
på dagentré inför behandling av ärendet i fullmäktige.
3. Kultur- och fritidsförvaltningen uppdras se över möjligheten till att utan
extra kostnad slå ihop årskort för kommunens simhall tillsammans med
säsongskort för Äråbadet och Bullsjön.

f

Beskrivning av ärendet
Avgifterna på kommunens badanläggningar beslutades senast den 12
december 2011.
Kultur- och fritidsnämnden har, mot bakgrund av ökade kostnader för
verksamheten, funnit anledning att föreslå nya avgifter.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår den 14 april 2016, § 15, att avgifterna för
bad i kommunens simhall respektive tempererade utomhusbassänger
justeras enligt förslag daterat den 21 mars 2016.
Arbetsutskottet beslutar den 26 april 2016, § 103, att avstyrka punkt 3 i
kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut den 14 april 2016, § 15, samt
beslutar att iämna ärendet vidare till kommunstyrelsen.
Dagens sammanträde
Fritidsansvarig Maria Persson redogör för ärendet.
Christin Löfstrand (V) yrkar att kultur- och fritidsförvaltningen uppdras att se
över ett familjeenhetspris på dagentré inför behandling av ärendet i
fullmäktige.
Thomas Ericsson (L) yrkar att kultur- och fritidsförvaltningen uppdras se över
möjligheten till att utan extra kostnad slå ihop årskort för kommunens simhall
tillsammans med säsongskort för Äråbadet och Bullsjön.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall tiil arbetsutskottets
förslag med tillägg av förslag i yrkanden från Christin Löfstrand (V) och
Thomas Ericsson (L)
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidschefen daterat 9 mars 2016
Förslag till avgifter upprättat av fritidsansvarig, daterat 21 mars 2016
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Beslutet skickas till
Fritidsansvarig Maria Persson
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§85
Verksamhetsplan och budget 2017-2020 (KS/2016:203)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Verksamhetsplan och budget fastställs enligt upprättat förslag.
Tom Martinsson (M), Kristina Bäckman (M), Brita Sohlin (M) och Thomas
Ericsson (L) reserverar sig skriftligen enligt bilaga till förmån för eget
yrkande.
Beskrivning av ärendet
Förslag till verksamhetsplan och budgetramar för perioden 2017-2020 har
upprättats efter vårens pianeringsdialog.
Investeringsplanen ligger oförändrad för perioden 2016-2019. Bearbetning
av de årliga investeringarna sker senare under året för att anpassas till
kommande strukturella beslut.
Arbetsutskottet föreslår den 26 april 2016, § 108, att verksamhetsplan och
budget 2017-2020 fastställs enligt upprättat förslag.
Dagens sammanträde
Tom Martinsson (M) yrkar med biträde av Kristina Bäckman (M), Brita Sohlin
(M) och Thomas Ericsson (L) avslag.
Christin Löfstrand (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, att
verksamhetsplan och budget 2017-2020 fastställs enligt upprättat förslag,
mot Tom Martinssons (M) yrkande, att förslaget avslås, och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Tom Martinsson (M), Kristina Bäckman (M), Brita Sohlin (M) och Thomas
Ericsson (L) reserverar sig skriftligen enligt bilaga till förmån för eget
yrkande.
/

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 20 april 2016
Förslag till Verksamhetsplan och budget 2017-2020
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Reservation i ärende nr 13, förslag till verksamhetsplan och budget för åren 2017 - 2020, ks 2016
05-10

Den borgerliga oppositionen yrkade i september-kf 2015 avslag på nu gällande verksamhetsplan och
budget mot bakgrund av att majoriteten inte samtidigt behandlade frågan om att minska personal
uttaget och därmed de höga personalkostnaderna i kommunförvaltningen. Vi har sedan dess inte
sett några minskade personalkostnader, utan tvärtom så har utbetald total lönesumma per månad
fram till nu ökat med mer än de påförda avtalsenliga lönehöjningarna.
Mot bakgrund av det katastrofala bokslutet för 2015, så presenterar nu den politiska majoriteten en
handlingsplan för ekonomi i balans, som skulle kunna ge 25 miljoner i besparing i driften 2017, en
besparing som inte kan betraktas som säkerställd. Det har funnits politisk enighet kring att
besparingsbehovet initialt ligger på drygt 40 miljoner kr. Kostnadsutvecklingen 2016 inte att
förglömma. Handlingsplanen innehåller med andra ord inte kostnadsminskningar, som står i
förhållande till lagd budgetnivå i rubr förslag till verksamhetsplan och budget. Mot bakgrund av detta
så kan vi inte ställa oss bakom den kraftigt underbalanserade budgeten i rubr förslag, som det inte
finns möjlighet för de tunga verksamheterna att leva upp till, med fortsatta underskott som följd.
Man kan befara att underskottet i kommunens finanser kommer att vara besvärande under år
framöver. Det är förödande om det skulle visa sig att de ökande intäkterna skulle leda till sänkta
ambitioner i rationaliserings- och besparingsarbetet.
Vi yrkade därför avslag på rubr förslag till verksamhetsplan och budget.
Vi reserverar oss till förmån för vårt avslagsyrkande.

c.-

Tom Martinsson IM)

Kristina Bäckman (M)

Brita Sohlin (M)

Thomas Ericsson (L)
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§86
Lokalhistoriska arkivet (KS/2016:115)
Kommunstyrelsens beslut
1. Det lokalhistoriska arkivet flyttas till Arkivcentrum i Falun för att där
sorteras, gallras, katalogiseras och därigenom tillgängliggöras för
forskning och för allmänheten.
2. Kommunstyrelsen avsätter - för att bekosta Arkivcentrums arbete med
det lokalhistoriska arkivet -100 tkr år ett, 90 tkr år två samt 70 tkr år tre
med start från juli 2016.
3. Efter sorterings, gallrings- och katalogiseringsarbetet återbördas
lokalhistoriska arkivet till Malung, om ej annat beslutats av
kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Tingshuset i Malung är en kommunägd lokal som bl.a. inhyser den
kommunala kulturskolan, lokalhistoriska arkivet samt delar av
kommunarkivet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare konstaterat att det finns behov
av att utreda det iokalhistoriska arkivets framtid, såväl organisatoriskt som
verksamhetsmässigt, som ett led i att tydliggöra syfte och ändamål, klarlägga
regler och rutiner, liksom att klarlägga vad som gäller kring äganderätt och
förfoganderätt.
Kultur- och fritidschefen har i tjänsteutlåtande konstaterat att en flytt av
lokalhistoriska arkivet skulle kunna skapa ytor för annan kommunal
verksamhet i tingshuset, exempelvis en funktionell och attraktiv verksamhet
för kommunens barn och unga.
Arbetsutskottet beslutade den 8 mars 2016, § 67, att det Iokalhistoriska
arkivet samt delar av kommunens arkiv ska flyttas från dess nuvarande
lokaler i tingshuset i Malung, samt uppdrog till kultur- och fritidschefen att
upprätta en handlingsplan förflytten som redovisar olika alternativ på
åtgärder och tillvägagångssätt, med tillhörande kostnadsberäkningar, för
återrapportering till arbetsutskottet.

i

Kultur- och fritidschefen har upprättat en återrapport i enlighet med
uppdraget.
Arbetsutskottet föreslår den 26 april 2016, § 101, att:
1. Det lokalhistoriska arkivet flyttas till Arkivcentrum i Falun för att där
sorteras, gallras, katalogiseras och därigenom tillgängliggöras för
forskning och för allmänheten.
2. Kommunstyrelsen avsätter - för att bekosta Arkivcentrums arbete med
det lokalhistoriska arkivet -100 tkr år ett, 90 tkr år två samt 70 tkr år tre
med start från juli 2016.
3. Efter dessa första tre år tar kommunstyrelsens arbetsutskott ett nytt
beslut gällande huruvida det lokalhistoriska arkivet fortsättningsvis ska
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förvaras i Arkivcentrums lokaler i Falun eller om det iokalhistoriska
arkivet ska återbördas till Malung.
Arbetsutskottet beslutade då att:
Kultur- och fritidschefen uppdras att inför kommunstyrelsens behandling av
ärendet komplettera underlaget med redovisning av åtgärder och
tillvägagångssätt samt kostnader för ett lokalt flyttalternativ av lokalhistoriska
arkivet.
Kultur- och fritidschefen har skriftligen redovisat enligt arbetsutskottets
beslut.

i

Dagens sammanträde
Christin Löfstrand (V) yrkar att punkten 3 är: Efter sorterings, gallrings- och
katalogiseringsarbetet återbördas lokalhistoriska arkivet till Malung, om ej
annat beslutats av kommunstyrelsen.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag i punkten ett och två samt i enlighet med Christin
Löfstrands yrkande i punkten tre.
Beslutsunderlag
Återrapportering daterad 8 april 2016
Skriftlig redogörelse från kultur- och fritidschefen, kulturarvsutvecklaren samt
fastighetschefen.
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidschefen
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§87
Investeringsuppföljning 2015 (KS/2016:204)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisad investeringsuppföijning för 2015, projekt 0412, godkänns.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisade investeringsuppföljningar för 2015, projekt 0103, 0404 och 2131
godkänns.
Beskrivning av ärendet
Gällande anvisningar för investeringsprocessen i Malung-Sälens kommun
innehåller bestämmelser om slutredovisning av investeringsprojekt.
För investeringsobjekt som uppgår till minst 3 000 tkr ska en
slutredovisning/efterkalkyl redovisas till kommunfullmäktige. För
investeringsobjekt som uppgår till mellan 1 000 tkr - 3 000 tkr ska en
redovisning/efterkalkyl redovisas till kommunstyrelsen.
Den uppföljning som avser 2015 omfattar följande investeringsobjekt.
• Ombyggnad Rosengrensfastigheten till lokaler för Skidgymnasiet,
RIG
• Möblering Skidgymnasiet
• Industrihus 3
• AD integrerad katalogtjänst
Planeringschefen föreslår i tjänsteutlåtande att redovisade
investeringsuppföljningar godkänns.
Arbetsutskottet föresiår den 26 april 2016, § 106 bifall till tjänsteutlåtandets
förslag.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att:
1. Redovisad investeringsuppföljning för 2015, projekt 0412, godkänns.
2. Redovisade investeringsuppföljningar för 2015, projekt 0103, 0404 och
2131 godkänns.
Kommunfullmäktige avgör ärendet, med avseende på beslutspunkt 1,
slutligt.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets
förslag i projekt 0412 samt beslutar enligt arbetsutskottets förslag i projekt
0103, 0404 och 2131.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 20 apri! 2016
Investeringsuppföljningar för projekt 0412, 0404, 0103 samt 2131
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Beslutet skickas til!
KommunfuNmäktige för att efter beslut i fullmäktige expedieras i sin helhet i
beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande
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§88
Månadsprognos mars 2016 (KS/2016:199)
Kommunstyrelsens beslut
1. Rapporten är mottagen.
2. Förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade
överskridanden uppmanas att vidta insatser och åtgärder i syfte att
bedriva verksamheterna i överensstämmelse med de av
kommunfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna.
3. Samtliga förvaltningar och verksamheter uppmanas fullgöra uppdragen
enligt kommunstyrelsens uppföljningsanvisningar för 2016.
Beskrivning av ärendet
Enligt den fastställda uppföljningsprocessen ska samtliga förvaltningar
senast den 15 april lämna in en månadsprognos för mars till
ekonomikontoret angående aktuellt ekonomiskt utfall, en prognos för året
och kommentera orsaker till avvikelser samt åtgärder som kan vidtas.

V

Prognosen för Malung-Sälens kommun för 2016 visar på ett underskott på
cirka 28,5 mkr jämfört med budgeten (exklusive markenheten). De största
prognosavvikelserna redovisar socialnämnden som prognostiserar ett
underskott på 25,9 mkr samt barn- och utbildningsnämnden med ett
underskott på 13 mkr.
Skatteintäkterna och de statliga bidragen prognostiserar ett betydligt bättre
utfall än budget med cirka 12,2 mkr och beror främst på att befolkningen har
ökat 2015 med 67 invånare istället för ett befolkningstapp på 100 invånare
som var budgeterat.
Markenheten prognostiserar däremot ett större överskott på 21 mkr som
beror på att verksamheten har sålt 14 tomter i Salen (Håilbrändan) vilket är
15 mkr mer än budgeterat.

\i"

Totalt för kommunen inklusive markenheten prognostiseras ett negativt
resultat på cirka 7,5 mkr och 12,5 mkr jämfört mot budget.
Ekonomistrategen föreslår i tjänsteutlåtande att rapporten är mottagen samt
att förvaltningar och verksamheter som redovisar prognostiserade
överskridanden uppmanas vidta insatser och åtgärder i syfte att bedriva
verksamheterna i överensstämmelse med de av kommunfullmäktige
fastställda ekonomiska ramarna.
Arbetsutskottet föreslår den 26 april 2016, § 107, bifall till tjänsteutlåtandets
förslag samt att samtliga förvaltningar och verksamheter uppmanas fullgöra
uppdragen enligt kommunstyrelsens uppföljningsanvisningar för 2016.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 19 april 2016
Månadsprognos mars 2016
Beslutet skickas till
Revisorerna
Ekonomistrategen
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§89
Förfrågan om övertagande av drift av belysningsstolpar,
Gammefsätervägen Transtrand (KS/2015:330)
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet bereds vidare.
Beskrivning av ärendet
Enligt praxis beslutad av kommunstyrelsen den 31 maj 2011, § 100, kan
kommunen efter framstäilan överta driftkostnaderna för privatägd belysning
där sammanhängande bebyggelse finns och om vägen fungerar som ett
större gång- och cykelstråk. Områden med fritidsboende helt eller delvis ska
inte omfattas av ett kommunalt driftansvar.
Med större gång- och cykelstråk avses vägar som i hög grad nyttjas av gångoch cykeltrafikanter på väg till skola och förskola.
Förfrågan om övertagande av driftkostnader av vägbelysning på
Gammelsätervägen i Transtrand har inkommit. Service- och
teknikförvaltningen har gjort bedömningen att den aktuella sträckan inte
uppfyller nödvändiga krav enligt beslutad praxis.
Förvaltningschefen för service och teknik föreslår i tjänsteutlåtande att
Maiung-Sälens kommun inte övertar kostnaden för driften av
vägbelysningen.
Arbetsutskottet föreslår den 26 april 2016, § 109, bifall till tjänsteutlåtandets
förslag.
Dagens sammanträde
Lilian Olsson (S) yrkar att kommunen ska ta denna kostnad för driften.
Ordföranden finner att ärendet bereds vidare samt att gatu- och parkchef
Therése Eriksson bjuds in till arbetsutskottet för förtydligande gällande
vägbelysningspraxis.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 1 april 2016
Förfrågan daterad 25 november 2015
Förfrågan daterad 13 augusti 2015
Beslutet skickas till
Gatu- och parkchef
Kommunsekreteraren
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§91
Anmälan av delegationsbeslut
(KS/2016:139,KS/2016:195,KS/2016:224)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen lägger redovisade delegationsbeslut till handlingarna.
Redovisning av delegationsbeslut
Delegationsbeslut
KS/2016:139
Förvaltningschefen för Service-och teknikförvaltningen Lars Nyberg har
beslutat genom delegation i april 2016
2016-04-08 Hyreskontrakt för kontor/lokal, Rosengrens Stefan Karlsson.
2016-04-19 Beställning kontraktsarbete, ombyggnad luftbehandling
Skåimogården, Installationsgruppen i Malung AB.
2016-04 29 Uppsägning lokal, Högdalen Produktion och Verktyg AB
2016-04-29 Hyreskontrakt för lokal, Södra Hantverksgatan, Högdalen
Produktion och Verktyg AB.
KS/2016:195
Delegationsbeslut fattade vid upphandlingsenheten 2016-01-01 2016-03-31, se bifogad handling.
KS/2016:224
Kommunchefen Rolf Davidsson har beslutat genom delegation 2016-05-02
Huvudattestanter i Malung-Sälens kommun.
Beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-26
§ 96 Principdiskussion om kommunens anlagda leder.
§ 97 Personalbehovsanmälan för tjänst som verkstadsarbetare(reparatör).
§ 98 Personalbehovsanmälan för tjänst som personalutvecklare.
§100 Personalbehovsanmälan förtjänst som
barnbibliotekarie/kulturarbetare
§ 102 Avstämning med service-och teknikförvaltningen
§103 Badavgifter simhall och tempererade utomhusbad
§104 Information om arbetet med e-handel
§116 Remiss om förlängt tillstånd för elektrisk starkströmsledning
§117 Information om asylboenden
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§92
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut
Anmälda meddelanden läggs till handlingarna.
Meddelanden:
KS/2016:239
Sveriges kommuner och Landstings budgetförutsättningar 2016
2019.
i

KS/ 2016:230
Sveriges Kommuner och Landstings sammanträdesplan för 2017.
KS/2016:229
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 16:16
Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2016
KS/2016:14
SmåKoms nyhetsbrev april
KS/2016:286
Kammarrätten i Sundsvalls beslut angående laglighetsprövning.
KS/2013:541
Trafikverket fastställda vägplan för ombyggnad av väg 66 Östra Tandö - Bu
KS/2016:41
Inlandskommunernas ekonomiska förenings protokoll från extra
styrelsesammanträde 2016-02-03
KS/2016: 41
Inlandskommunernas ekonomiska förenings protokoll från
styrelsesammanträde 2016-03-04
KS/2016:233
Lima Besparingsskogs skrivelse till VAMAS angående kritiserade uttaxering
av grundavgift för avfallshantering.
KS/2016:23
Rapport från socialförvaltningen april 2016
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§93
Uppdatering av Miljönämndens taxa inom miljö, hälsa och
livsmedel (KS/2016:223)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tillägget i " Taxebilaga 2: Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskyddsverksamheter", antas i sitt utformande av Miljönämnden.
Beskrivning av ärendet
Miljönämndens "Taxebilaga 2: Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskyddsverksamheter" för tillsyn är i behov av revidering.
Sedan 2015 har flera av Migrationsverkets asylboenden lokaliserats i
kommunen. Dessa boenden faller inte in under någon av de befintliga
klasserna under "Taxebilaga 2: Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskyddsverksamheter". Med anledning av detta krävs ett tillägg med nya
klasser för att dessa verksamheter ska kunna riskklassas.
För att säkerställa att verksamheterna får tillsyn med en tillräcklig frekvens
har asylboendena delats upp i tre olika klasser utifrån antalet boendeplatser
i boendet.
Tillägget i " Taxebilaga 2: Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskyddsverksamheter".
Laghänvisning:
Punkt 1: 27 kapitlet 2 § Miljöbalken
Bedömning
Enligt Taxebilaga 3 i Taxa för Miljönämndens verksamhet innebär
avgiftsklass 3 att verksamheten ges 4 timmar per år. Vidare innebär
avgiftsklass 4, 6 timmar per år och avgiftsklass 5, 8 timmar per år. Detta
innebär att asylboendena bedöms kräva tillsyn vartannat år till varje år
beroende på antalet boendeplatser.
Taxetillägget behöver fastställas av Miljönämnden och Kommunfullmäktige.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till miljönämndens
förslag.
Beslutsunderlag
Beslut i miljönämnden 20 april 2016, § 23
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§90
Valärende ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
(KS/2016:237)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner att Christer Ahién avsäger sig uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
En plats som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott blir därmed vakant.
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§94
Förklaring från kommunstyrelsen (KS/2016:154)
Kommunstyrelsens beslut
Vid begäran om förklaring från kommunstyrelsen utifrån anmärkning i
revisionsberättelse för 2015 ges kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att
avge förklaring som ordförandebeslut.
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