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Plats och tid

Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.40- 12.10.

Beslutande

Abbe Ronsten, ordförande (S)
Hans Johansson, vice ordförande (C )
Tommy Andersson , andre vice ordförande (M)
Mats Nilsson (S)
Maud Jones Jans (S) ersättare för Helena Andersson (S)
Jenny Nyberg (S)
Elsa Efraimsson Vestman ( C)
Mikael Hästö Gustavsson (V) ersättare för Magnus Gabrielson (MP)
Sten-Olof Eklund (V)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga deltagare

Margareta Jakobsson, nämndsekreterare
Pär Jerfström, kommunchef
Malin Karhu Birgersson, förvaltningschef
Helena Åkerberg Hammarström, näringslivschef, § 133-134
Andreas Mossberg, § 139-141, 144
Thomas Geijer, fastighetschef, § 140-141, 144
Kristina Mellberg, miljö- och byggchef, § 140-141, 144
Azizullah Nouri, praktikant, 139-141, 144
Anette Stengård, förvaltningschef, § 143
Berndt Lindstenz, ordf föreningen Folkets Hus, § 143

Utses att justera

Tommy Andersson

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

Margareta Jakobsson
Ordförande

Abbe Ronsten
Justerande

Tommy Andersson
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-11-08

Datum för
anslags uppsättande

2016-11-14

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Datum för
anslags nedtagande

2016-12-06

Underskrift

Margareta Jakobsson
Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2016/0120

Svar på motion – mäta bullernivån i våra kommunala förskolor
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
En motion om att mäta bullernivån i våra kommunala förskolor lämnades in till
kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-11 av Sverigedemokraterna.
Motionärernas förslag:
Lämplig nämnd får i uppdrag att
− Utreda hur många av de kommunala förskolorna som genomfört en bullermätning.
− Utreda möjligheterna, kostnaderna och förutsättningarna för att genomföra
en kontroll av bullernivån på samtliga kommunala förskolor.
− Utreda hur många av de kommunala förskolorna som har en plan för hur de
ska arbeta föra tt få ner bullret på sin förskola.
− Utreda möjligheterna och kostnaderna att ta fram planer för att minska bullret, åt de för förskolor som saknar sådana.
Beslutsunderlag:
Motion inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-11
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen är besvarad.
_________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2016/0341

Återkallande av uppdrag att förbereda upphandling av turistbyrå- och
destinationsutvecklingsverksamheter (Nya Visit Dalarna)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta återkalla uppdraget till Region Dalarna att förbereda upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna.
Ärendet i sammanfattning
Med bakgrund i att beslutet i Orsa kommunfullmäktige att till det nybildade bolaget
Nya Visit Dalarna överföra kommunens turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktioner överklagades, avbröts den då pågående processen i samtliga länets kommuner.
Som alternativ föreslogs alla kommuner uppdra till Region Dalarna att genomföra
upphandlingen för deras räkning av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna i enlighet med tillämpliga delar av det avtal (Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna
2015-10-07) kommunerna ursprungligen fattat beslut om.
Kommunfullmäktige i Säter beslutade 2016-04-11 (§47) att uppdra till Region Dalarna att förbereda upphandling av turistbyrå och destinationsutvecklingsfunktionerna.
En arbetsgrupp som bedömt frågan ur ett upphandlingsperspektiv, har i sin slutsats
landat i att två alternativ är möjliga, i alternativ 1 genomför Region Dalarna en upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsverksamheterna gemensamt för de
samverkande kommunerna. I alternativ 2 skapar de samverkande kommunerna ett av
dem helägt kommunalt bolag, där de driver turistbyrå och destinationsutvecklingsverksamheterna.
Arbetsgruppen förordar alternativ 2. Bakgrunden till denna bedömning går att ta del
av i ”Sammanfattning avseende risker kring offentlig upphandling av ”Turistbyråoch destinationsutvecklingsfunktionerna” i Dalarna.
Alternativet att skapa ett helägt kommunalt bolag för drift av turistbyrå- och destinationsutvecklingsverksamheterna redovisas i ett särskilt ärende.
__________
Beslutet sänds till
Visit Dalarna
Region Dalarna
Berörda kommuner

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2016/0340

Bildande av länsgemensamt bolag för turistbyrå- och destinationsutvecklingstjänster (Utveckling i Dalarna Holding AB & Visit Dalarna
AB)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att godkänna

Beslutsunderlaget Visit Dalarna, daterat 2016-10-05.

Att godkänna

Förslag till bolagsordning Utveckling i Dalarna Holding AB.
Förslag till ägardirektiv Utveckling i Dalarna Holding AB.
Förslag till aktieägaravtal Utveckling i Dalarna Holding AB,
med bilaga avseende Visit Dalarna AB.
Kommunens andel av aktiekapitalet i Utveckling i Dalarna
Holding AB, inklusive angivet ovillkorat kapital, enligt bilagd
sammanställning samt att detta betalas ut.
Föreslagen överlåtelse av aktierna i Visit Dalarna AB till Utveckling i Dalarna Holding AB.
Föreslaget förvärv av aktierna i Visit Dalarna AB av Utveckling i Dalarna Holding AB

Att utse

Abbe Ronsten (S) som ledamot och Tommy Andersson (M)
som ersättare i styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding
AB.
Maud Jones Jans (S) ombud till årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB.

Att godkänna

Förslag till bolagsordning Visit Dalarna AB.
Förslag till ägardirektiv Visit Dalarna AB.
Kommunens andel av aktiekapitalet i Visit Dalarna AB, inklusive angivet ovillkorat kapital, enligt bilagd sammanställning samt att detta betalas ut.
Föreslagen utdelning och överlåtelse av inkråm och avtal från
dagens destinationsbolag till Visit Dalarna AB.
Förslag till Samverkansavtal mellan Visit Dalarna AB och näringslivets ekonomiska förening.

Att godkänna

Förslag till Grundavtal mellan kommunen och Visit Dalarna
AB.
Förslag till Samverkansavtal mellan Visit Dalarna AB och näringslivets ekonomiska förening.
forts

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 134 forts
Att genomföra

Överföring av kommunens turistbyråverksamhet med därtill
hörande finansiering till Visit Dalarna AB.
Verksamhetsövergång från den kommunala organisationen
till Visit Dalarna AB när detta är tillämpligt.

För verkställande av KF:s beslut ovan, beslutar KF
Att delegera till Region Dalarna att
• För kommunens räkning hantera bildande av bolaget Utveckling i Dalarna
Holding AB och ändringar i befintliga Visit Dalarna AB samt de frågor som
är förenade med verksamhetens grundande.
• För kommunens räkning hålla årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB
för att fastställa bolagsordning, fastställa ägardirektiv och tillsätta styrelse.
• För kommunens räkning hålla årsstämma i Visit Dalarna AB för att fastställa
bolagsordning, fastställa ägardirektiv och tillsätta styrelse.
• Underteckna nödvändiga handlingar för att kunna utföra delegerat uppdrag.
Att ge fullmakt åt Region Dalarna att
• För kommunens räkning hantera eventuella formalia- eller andra smärre justeringar som kan följa av Bolagsverkets påpekanden i samband med registreringen av Utveckling i Dalarna Holding AB och Visit Dalarna AB hos Bolagsverket.
Att uppdra till årsstämma i befintligt ägarbolag att
• Fatta beslut om aktieöverlåtelse från respektive destinationsbolag till Utveckling i Dalarna Holding AB.
• Fatta beslut om inkråmsöverlåtelse från respektive destinationsbolag till Visit
Dalarna AB.
Att instruera ombud vid årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB att
• Fastställa förslag till bolagsordning och ägardirektiv samt tillsätta styrelse.
• Lämna instruktioner att fastställa bolagsordning och ägardirektiv samt tillsätta
styrelse i Visit Dalarna AB.
Att ovan nämnda beslut gäller under förutsättning att samtliga kommuner och samtliga ägar-/destinationsbolag med kommunalt ägande fattar motsvarande beslut.
Ärendet i sammanfattning
Med bakgrund i att beslutet i Orsa kommunfullmäktige att till det nybildade bolaget
Nya Visit Dalarna överföra kommunens turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktioner under hösten 2015 överklagades, avbröts den då pågående processen i
samtliga länets kommuner.
forts
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 134 forts
Som alternativ föreslogs alla kommuner uppdra till Region Dalarna att genomföra
upphandlingen för deras räkning enligt LOU av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna i enlighet med tillämpliga delar av det avtal (Beslutsunderlag Nya
Visit Dalarna 2015-10-07) kommunerna ursprungligen fattat beslut om. Kommunfullmäktige i Säter beslutade 20160411 (§47) att uppdra till Region Dalarna att förbereda upphandling av turistbyrå och destinationsutvecklingsfunktionerna.
I samband med utredningen kring förutsättningarna för en upphandling väcktes frågan om ett för länets kommuner gemensamt kommunalt bolag med uppgift att driva
turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna. Arbetet med att undersöka förutsättningarna för en gemensam upphandling avbröts då, vilket redovisas i ett särskilt
ärende.
Nu föreliggande förslag är att länets kommuner bildar ett gemensamt och till lika delar ägt ägarbolag, arbetsnamn: Utveckling i Dalarna Holding AB, med 100 % kommunalt ägande. I styrelsen föreslås de 15 KSO sitta. Bolaget har ingen verksamhet
utöver att för dalakommunernas räkning kontrollera det kommunalt helägda dotterbolaget Visit Dalarna AB. I detta bolag sker arbetet med den kommunala turistbyråoch destinationsutvecklingsverksamheten, som alltså överförs dit från respektive
kommun. I denna styrelse sitter kommunala företrädare och det är möjligt att också
ta in företrädare för turistnäringen.
Den verksamhet som ska bedrivas, är densamma som var tilltänkt inför Nya Visit
Dalarna. Verksamheten beskrivs ingående i bilaga Beslutsunderlag Visit Dalarna, daterat 2016-10-05.
Detta ärende presenterar de förslag till bolagsordningar, ägardirektiv och aktieägaravtal samt samverkansavtal som härrör till de ovan redovisade föreslagna bolagen och
den verksamhet som ska bedrivas.
En arbetsgrupp bestående av advokat Hans Jones, Sylwan & Fenger-Krog, Carl Johan Ingeström, Visit Södra Dalarna och Magnus Höög, Region Dalarna har tagit
fram förslaget. Under arbetets gång har delpresentationer gjorts inför Region Dalarnas direktion och länets kommunchefer i olika grupperingar. Företrädare för besöksnäringen har hållits informerade. Olika avstämningar har gjorts med kommunjurister i länet och SKL:s juridiska avdelning.
_________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2016/0293

Rapport avseende ej verkställda beslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna rapporten.
Ärendebeskrivning
Från den 1 juli 2006 ska biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader rapporteras till
inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunrevisionen och till kommunfullmäktige.
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS och enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).
Rapport avseende ej verkställda beslut
För 2:a kvartalet 2016 har två beslut enligt LSS blivit rapporterade till IVO, som ej verkställda inom 3-månadersgränden:
4 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ p. 9 LSS
Beslutsdatum

Verkställt

150317

Kommentar

Platsbrist. Kommunen köper plats i familjehem.
Personen har tackat ja till erbjudande om lägenhet.
Inflytt kan ske den 1 september
Ej verkställt på grund av platsbrist.
Pesonen bor i föräldrahemmet.
Ej verkställt på grund av platsbrist. Personen har 2016-0620 ansökt om förhandsbesked enligt LSS i Sala kommun.
Ej verkställt på grund av platsbrist

150828
160118
160329
Övrigt

Nybyggnation av gruppbostad kommer att ske enligt beslut i socialnämnden. Planering pågår
och byggnationen påbörjas under hösten och väntas bli färdigställt juli 2017.
1 beslut om särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL
Beslutsdatum

160317

Verkställt

Kommentar

Tackat nej till erbjuden lägenhet 2016-06-17 då platsen inte
var på det önskade boendet.
Erbjuden lägenhet på det önskade boendet 2016-07-25.
Personen tackar åter nej.

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2016/0292

Förslag till ändring av hjälpmedelsavgiften i LSS- och psykiatriboende
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den nya hjälpmedelsavgiften för LSS och psykiatriboenden antas.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden föreslår 2016-09-22 att den nya hjälpmedelsavgiften för LSS och
psykiatriboenden antas.
Synpunkter har kommit in till Hjälpmedelsnämnden beträffande hjälpmedelsavgiften
50 kr per månad för boende på LSS- och psykiatriboenden. Hjälpmedelsnämnden
har därför åter igen tagit upp frågan och har beslutat att rekommendera kommunerna
att istället debitera hjälpmedelsavgifter enligt ”Hjälpmedelsavgift ordinärt boende”,
d.v.s 150 kr per hjälpmedel.
Försäljning från egenansvarslistan: ”Egenansvarsprodukter” d.v.s produkter som inte
kräver hälso- och sjukvårdspersonal för behovsbedömning och utprovning betalas av
omsorgstagaren. Nuvarande månadsavgift 50 kr tas därmed bort. Beslutet ska gälla
från 1 januari 2017.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15 att följa Hjälpmedelsnämndens förslag
om gemensamma avgifter för hjälpmedel i Dalarnas län. Målet är att kommunernas
avgifter inte ska skilja sig från varandra samt att de ska samspela med landstingets avgifter för att förenkla för medborgarna. Beslutet innebar bland annat att en generell
hjälpmedelsavgift på 50 kr per månad tillkom för omsorgstagare på särskilda boenden och på LSS- och psykiatriboenden från och med 1 mars 2016.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2016/0291

Riktlinjer för tjänstebil
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
1. Fastställa riktlinjer för tjänstebil.
2. Revidera delegationsordningen och ge personalutskottet delegation på beslut
om tjänstebil.
Ärendebeskrivning
Förslag till riktlinjer för tjänstebil har upprättats av förvaltningen. Personalutskottets
föreslår att riktlinjerna antas.
Vid kommunstyrelsens sammanträde justeras riktlinjerna.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2016/0225

Länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottagningar
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna överenskommelse om ungdomsmottagning.
Ärendebeskrivning:
Region Dalarna har beslutat om länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottagningar.
Region Dalarna rekommenderar kommunerna och landstinget att godkänna länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottagningar samt teckna lokala avtal
som reglerar den lokala verksamheten och fastställer ansvars-och kostnadsfördelningen mellan parterna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-08-22 remittera överenskommelsen
till socialnämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Förslag till länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottagningar
Yttrande från socialnämnden, 2016-09-22 § 87. Socialnämnden föreslår att överenskommelsen godkänns samt att lokalt avtal ska tas fram som reglerar den lokal verksamheten och fastställer ansvars- och kostnadsfördelning mellan parterna.
__________
Beslutet sänds till
Region Dalarna
Socialnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2016/0208

Förstudie – fördelning av ansvaret för samhällsbetalda resor i Dalarna
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka den fördjupade granskningen med förslag till åtgärder för att förbättra rutiner för intern kontroll och uppföljning.
Ärendebeskrivning:
Revisorerna i Region Dalarna, landstinget Dalarna och länets kommuner har gemensamt beslutat genomföra en förstudie avseende fördelningen och ansvaret för samhällsbetalda resor.
Förstudien ger bl a följande rekommendationer:
• Fördjupad granskning av kommunens rutiner för intern kontroll och uppföljning vad avser fakturor från AB Dalatrafik vad avser särskilda kollektivtrafiken.
• Ansvariga kommunala organ bör uppmärksammas på de oklarheter som råder både vad avser intern kontroll, ansvarsfördelning och avtalshantering.
• En process inleds för att gemensamt utveckla ledning, styrning och uppföljning av den särskilda kollektivtrafiken.
Det finns svagheter i rutiner och redovisning av samhällsbetalda resor som gör att vi
inte med säkerhet kan konstatera att kommunens medel används på rätt sätt. Dessa
svagheter är inte unika för Säters kommun utan torde gälla samtliga kommuner i regionen. Det är därför positivt att det görs en fördjupad granskning som kan leda fram
till förbättrade rutiner på detta område.
Revisonen begär yttrande över bifogad studie senast 2016-10-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-08-22 remittera förstudien till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande samt uppdra till förvaltningens ekonomienhet
yttra sig över förstudien.
Beslutsunderlag:
Förstudie – fördelning av ansvaret för samhällsbetalda resor i Dalarna
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-05
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2016-09-22
_________
Beslutet sänds till
Kommunrevisionen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2016/0311

Samråd – detaljplan för del av kv Folieraren
Kommunstyrelsens beslut::
Kommunstyrelsen beslutar att i yttrande till samhällsbyggnadsnämnden tillstyrka förslag till detaljplan för del av kv Folieraren.
Ärendebeskrivning:
Samhällsbyggnadsnämnden har för samråd översänt förslag till ny detaljplan för del
av kv Folieraren. Planhandlingarna består av en karta med planbestämmelser och en
planbeskrivning.
Planen ändras för att tillgodose behovet av villatomter i Gustafs tätort. Idag är området planlagt för flerbostadshus i ett plan med ca 10 lägenheter. Det finns ett starkt intresse och stor efterfrågan på fler tomter för enbostadshus i området
Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens grundläggande bestämmelser
för hushållning med mark- och vattenområden. Planens genomförande innebär inga
åtgärder som påtagligt kan skada områden som på grund av deras naturvärden eller
med hänsyn till friluftslivet har betydelse från allmän synpunkt.
Planförslagets nya markanvändning innebär ingen större förändring mot nuvarande
detaljplan, varför planens påverkan på omgivningen är marginell.
Planområdet är beläget i Mora by söder om järnvägen. Området gränsar till Förgyllarvägen och Guldläggarvägen och ligger öster om förskolan och söder om skyddsområdet och Skyttevägen.
__________
Beslutet sänds till
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000104

Fasta Paviljongen, Säter 1:10 (Skönvik)
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att inleda ett expropriationsförfarande av Fasta Paviljongen i Säter, benämnd Säter 1:10. Kostnaderna för den juridiska kompetensen finansieras inom kommunstyrelsens oförutsedda.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Fasta paviljongen, Säter 1:10 är en fastighet där Länsstyrelsen beslutat om tillträdesförbud och kommunen därmed har i uppdrag att tillse att detta följs. Utredningar har
gjorts för att överföra denna fastighet till kommunen för att därefter kunna riva
byggnaden. Ärendet har hanterats i samråd med Lantmäteriet. Inskrivningsmyndigheten beviljar dock inte lagfart för kommunen då fånghandling (köpebrev mm) saknas. Då fastigheten saknar ägare enligt gjorda undersökningar kan fånghandling ej
upprättas. Kvarstår då att expropriera fastigheten det vill säga överta denna. För detta
måste juridisk hjälp tas, där en grundlig undersökning av eventuella ägarförhållanden
samt arbete med att via expropriationsförfarandet få till ett beslut på regeringsnivå att
fastigheten kan tillskiftas kommunen.
__________
Beslutet sänds till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomienheten
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Dnr KS2016/0296

Ansökan om mobilitetsstöd
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att avvisa ansökan om mobilitetsstöd.
Ärendebeskrivning
En ansökan om mobilitetsstöd har inkommit 2016-09-13.
Enligt kommunallagen är det kommunfullmäktige som fattar beslut om att mobilitetsstöd ska införas.
Sveriges kommuner och landsting ( SKL) rekommenderar att ärendehanteringen sker
enligt följande:
Om en kommun får in en ansökan om mobilitetsstöd, men kommunen inte har infört sådant stöd, bör kommunen fatta ett skriftligt avvisningsbeslut (som kan överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen). Som motivering kan
kommunen ange att det är frivilligt för kommunerna att införa mobilitetsstöd och att
kommunen ifråga inte har infört stödet. Den sökandes ansökan ska därmed avvisas.
Bakgrund
Lagen om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst är en frivillig möjlighet för
kommuner att införa ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av ett motorfordon till personer med funktionsnedsättning. Lagen började gälla 1 juli 2014.
Lagen gäller för personer med funktionsnedsättning som har tillstånd till färdtjänst
men inte har rätt till bilstöd. Det ekonomiska stödet ska vara ett komplement till
färdtjänst. I propositionen finns bakgrunden till lagen beskriven. Det är upp till
kommunen, eller den regionala kollektivtrafikmyndigheten om kommunen har överlåtit detta, att meddela föreskrifter. Exempel på föreskrifter som förekom under den
tidigare försöksperioden är krav på miljöbil, krav på fordonets ålder och maxbelopp
för stöd.
__________
Beslutet sänds till
Sökande
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Dnr KS2016/0349

Information om förslag till uppdragsavtal Folkets Hus 2017-2019
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Anette Stengård och ordförande för Föreningen Säters Folkets Hus
informerar om förslag till uppdragsavtal mellan Säters kommun och Föreningen Säters Folkets Hus.
Det nu gällande uppdragsavtalet mellan Föreningen Säters Folkets Hus och Säters
kommun har sagts upp för revidering/ omförhandling.
Ett nytt uppdragsavtal har tagits fram för perioden 170101--191231. Kulturnämnden
tar beslut om avtalet den 10 november 2016.
__________
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Ks § 144
Verksamhetsinformation
Verksamhetsinformation från kommunchefen.
•

Förvaltningschef Andreas Mossberg ger en nulägesbeskrivning av pågående
process avseende detaljplan Liljan.

•

Förvaltningschef Malin Karhu Birgersson informerar om verksamhetsplan
för kommunstyrelseförvaltningen.

__________
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Ks § 145
Redovisning av delegationsärenden
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2016-11-08, § 145.
KS2016/0295

Direktupphandling av utbildning i dokumenthantering.

KS2016/0317

Utdelning ur Hedda och Albert Lindrens stiftelse.

KS2016/0321

Begäran om utlämnande av journalhandlingar.
Anställningar enligt delegation för tiden 160816-161031
__________
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Ks § 146
Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna.
KS2016/0300

Slutligt beslut avseende laglighetsprövning, kommunstyrelsens beslut 2016-04-26,
avtal om drift och skötsel av Säterdalens fäbod.

KS2016/0339

Utlåtande avseende delårsrapport, Räddningstjänsten Dala Mitt..
Välkommen att ansöka om arrangörskapet för SM-veckan vinter 2019 och 2020.
Öppet brev till Sveriges kommuner från Vågbrytaren, riskföreningen mot hälsovådlig
elektromagnetisk strålning.
Beslut från Länsstyrelsen om fördelning av anvisningar till kommuner. Fördelning av
mottagande av vissa nyanlända.
Uppmaning från Sveriges föreningar att nominera den kommun som är Sveriges företagsvänligaste kommun år 2016.
Ekonomirapporten oktober 2016 om kommunernas och landstingens ekonomi.
Medlemsbrev från Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg.
Föranmälan från Arbetsmiljöverket om besök EU-kampanj 2016-2017 ”En sund och
säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet”., Mora by förskola.
Handling med information och underrättelse från Polismyndigheten gällande:
• Stöld, Klockarskola, 2016-10-13
• Skadegörelse Älvan, 2016-09-26
Protokoll från sammanträde med:
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-10-18.
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 201609-28
• Hjälpmedelsnämnden, 2016-09-15
• Språktolknämnden, 2016-09-29
• Södra Dalarnas Samordningsförbund, 2016-09-19
• Räddningstjänsten Dala Mitt, 2016-09-30
• Dalabanans Intressenter, 2016-09-29
• Brottsförebyggande rådet, 2016-09-30
forts
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Ks § 146 forts
Protokollsutdrag från
• Gemensamma nämnden för upphandling 2016-09-19, § 15, budgetuppföljning augusti 2016
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 201-0928, § 47, verksamhetsplan 2017-2019 samt § 46, delårsbokslut 2016-08-31.
• Socialnämnden, 2016-09-22, § 91, brister i underhållet av lokaler och utemiljö
i kommunens särskilda boenden.
__________

Justerande sign
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