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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 08.40- 10.30. 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ej tjänstgörande ersättare 

Abbe Ronsten, ordförande (S) 
Hans Johansson, vice ordförande (C ) 
Tommy Andersson , andre vice ordförande (M) 
Mats Nilsson (S) 
Helena Andersson (S) 
Jenny Nyberg (S) 
Elsa Efraimsson Vestman ( C) 
Mikael Hästö- Gustafsson (V) ersättare för Magnus Gabrielson (MP) 
Sten-Olof Eklund (V) 
Birgitta Gustafsson (L) 
Jenny Nordahl (SD) 
 
 
Daniel Ericgörs (KD) 
Ulf Ek (V) 
 

Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare 
Pär Jerfström, kommunchef 
Malin Karhu Birgersson, förvaltningschef 
Joanna Karabay, utredare, § 164 
Anette Stengård, förvaltningschef, § 169 

Utses att justera Jenny Nordahl 
Justeringens  
plats och tid 

 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 164-171 
 Margareta Jakobsson  

 Ordförande   
 Abbe Ronsten  

 Justerande   
 Jenny Nordahl  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
 2016-12-13 
Datum för  
anslags uppsättande 2016-12-13 Datum för  

anslags nedtagande 2013-01-04 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 164 Dnr KS2016/0286 
 
Granskning av ”behörigheter och loggkontroll” 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar:  

1. Anta yttrandet som sitt eget.  
2. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att revidera informationssäker-

hetspolicyn, samt ger socialförvaltningen i uppdrag att åtgärda brister i åt-
komstkontrollen, i enlighet med bifogad handlingsplan. 

 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en analys av den rapport som remitterades, 
samt därefter tagit fram ett förslag till yttrande i ärendet. I samband med detta har en 
dialog förts mellan tjänstemän vid socialförvaltningen och kommunstyrelseförvalt-
ningen. Det har i analysen tydliggjorts att informationssäkerhetsarbetet är en kom-
munövergripande fråga, där granskningen ses som en mätning av efterlevnaden av in-
formationssäkerhetsarbetet i stort.  
 
Kommunstyrelsen ger i sitt yttrande även uppdrag, med handlingsplan, till både 
kommunstyrelseförvaltningen och socialnämnden för att komma till rätta med bris-
terna i informationshanteringen. De åtgärder som redovisas i handlingsplanen har en 
tydlig koppling till de brister som har påtalats av kommunrevisionen. De satta datu-
men för genomförande av socialförvaltningens uppdrag har tagits fram i samför-
stånd.  
 
Bakgrund  
Kommunstyrelsen har av kommunens revisorer ålagts att yttra sig över rapporten 
”Granskning av Behörigheter och loggkontroll”. Rapporten påvisar det resultat som 
KPMGs granskning visat av socialförvaltningens behörighetskontroll i systemet 
Procapita HSL.  
 
Kritiken bestod främst i att den övergripande informationssäkerhetspolicyn inte är 
uppdaterad, att de övergripande och förvaltningsspecifika styrdokumenten inte rela-
terar till varandra, samt att rutiner saknas för loggkontroll och uppföljning av loggar. 
Bristerna i åtkomstkontrollen kan resultera i att anställda får åtkomst till sekretessbe-
lagd information de inte har behov av för att utföra sina arbetsuppgifter.  
 
Datum för återrapportering  
Sista svarsdatum för kommunrevisorernas remiss är den 15 december. 
 
_________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 165 Dnr KS2016/0368 
 
Delegationsordning kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Delegationsordningen är ett levande dokument och ska ständigt anpassas efter de 
förutsättningar som finns. 
 
I och med inrättande av miljö- och byggnämnd antogs nya reglementen för samhäls-
byggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden av kommunfullmäktige den 5 dec 
2016.  
 
I den nya delegationsordningen för kommunstyrelsen har hanteringen av miljö- och 
byggchef förtydligats så att jävsituationer inte ska uppstå.  
 
Dessutom har en beskrivning och förtydligande gjorts av kommunstyrelsens uppdrag 
som handläggs av medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen. Förutom detta har 
smärre justeringar gjorts. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 166 Dnr KS2016/0350 
 
Kommunikationsprinciper 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar anta Kommunikationsprinciper för Säters kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
För att kommunens medarbetare ska kunna jobba professionellt med sin kommuni-
kation krävs att kommunen har tydliga kommunikationsprinciper. Kommunikations-
principerna styr och ger stöd i kommunikationsarbetet. 
 
Kommunikationsprinciperna 

• klargör vilka kvaliteter kommunens kommunikation ska eftersträva 
• vad kommunikationen ska uppfylla för ändamål 
• hur kommunens ska kommunicera och 
• vem som ska göra vad. 

 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 167 Dnr KS2016/0334 
 
Fyllnadsval efter Lotta Bergstrand (L) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslutar 

1. Som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Lotta Bergstrand välja 
Birgitta Gustafsson (L). 

2. Som ersättare i personalutskottet efter Lotta Bergstrand välja Birgitta Gus-
tafsson (L). 

3. Som ersättare i brottsförebyggande rådet efter Lotta Bergstrand välja Birgitta 
Gustafsson (L).  

4. Som ersättare i centrala samverkansgruppen efter Lotta Bergstrand välja Bir-
gitta Gustafsson (L). 

5. Som ersättare i krisledningsnämnden efter Lotta Bergstrand välja Birgitta 
Gustafsson (L). 

6. Som ersättare isamverkansgrupp Skönviksområdet efter Lotta Bergstrand 
välja Birgitta Gustafsson (L). 

 
Ärendebeskrivning: 
Lotta Bergstrand har avsagt sig uppdragen som ersättare i: 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott 
• Personalutskottet 
• Brottsförebyggande rådet 
• Centrala samverkansgruppen 
• Krisledningsnämnden 
• Samverkansgrupp Skönviksområdet 

 
Fyllnadsval ska ske efter Lotta Bergstrand (L). 
 
_________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 168 
 
Verksamhetsinformation 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anmäla Hans Johansson till informationsdagen. 
 
Verksamhetsinformation från kommunchefen. 

• Krisövning 21 december 2016. 
• Inbjudan till Länsstyrelsens årliga informationsdag den 8 februari 2017. 

 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 169 
 
Verksamhetsinformation/ kommunstyrelsens uppföljningsansvar – 
nämndernas redovisning  
 
Kommunstyrelsens uppföljningsansvar – nämndernas redovisning 1 
gång/termin  
Kommunstyrelsen har 2014-12-02 beslutat att KS uppsiktsansvar skall hanteras ge-
nom att redovisa verksamheten en gång per termin.  
 
Förvaltningschef Anette Stengård lämnar aktuell information om kulturnämndens 
verksamhet. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 170 
 
Redovisning av delegationsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut som för-
tecknas i protokoll 2016-12-13, § 170. 
 

KS2016/0373 Köp av annons i Säters Besökskarta 2017 
 

KS2016/0338 Verksamhetsbidrag 2017, Dalarnas Folkrörelsearkiv 
 
KS2016/0333 Direktupphandling jullunch. 
 
 __________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 171 
 
Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna. 
 
Information till alla ? En granskning av kommunernas webbplatser 2016. 
 
Protokollsutdrag från sammanträde med: 
Socialnämnden, 2016-11-24, § 114, fastställande av norm för försörjningsstöd för 
2017. 
 
Protokoll från sammanträde med: 

• Språktolknämnden, 2016-11-24. 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2016-

11-22. 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-15. 

 
__________ 
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