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Dnr KS2017/0366

Risk och sårbarhetsanalys Office 365
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till Risk och sårbarhetsanalysen Office 365 daterad 2017-10-12 med tillägget att analysen även omfattar förtroendevalda och att det är kommunstyrelsens analys (inte Säters kommuns).
Ärendebeskrivning
I kommunen finns ambitioner att skapa rätt förutsättningar, för att med stöd av IT
underlätta och effektivisera samverkan, informationsdelning och kommunikation,
såväl inom organisationen och med externa intressenter. Genom att välja en molntjänst för Säters kommun kommer personuppgifter för medarbetare behandlas i
tjänsten. Den som använder sig av en tredje part, ett så kallat personuppgiftsbiträde,
för behandling av personuppgifter ska därför:
- Genomföra en laglighetskontroll utifrån reglerna i personuppgiftslagen (PuL),
- Göra en risk- och sårbarhetsanalys samt,
- Teckna tillhörande personuppgiftsbiträdesavtal med molntjänstleverantören.
Säter kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i
molntjänsten. Molntjänsten levereras av Microsoft som därigenom har rollen som
personuppgiftsbiträde.
Kommunen har valt att inte behandla personaldata som är kategoriserad att innehålla
sekretess eller data som betraktas som kritisk i verksamhetsprocesser i Office 365.
Dessa data kommer antingen att behandlas i kommunens befintliga verksamhetssystem eller lagras i kommunens egna lagringsenheter d v s sådana data lagras inte i Office 365.
Då risk- och sårbarhetsanalyser är ett pågående arbete är det viktigt att kunna anpassa
tjänsten efter nya bedömningar och ändrade förutsättningar.
Yrkande:
Elsa Efraimsson Vestman (C ) yrkar tillägg med att analysen även omfattar förtroendevalda.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0025

Stöd till Ung Företagsamhet 2018
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Medfinansiera Ung Företagsamhet 2018 med 4 kr/invånare.
2. Uppmana Ung Företagsamhet att inför eventuell medfinansiering 2019 krävs
en dialog i god tid inför kommunens budgetprocess våren 2018.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Ung Företagsamhet, UF, är en ideell och politiskt obunden organisation med ett enda
mål — att skapa förutsättningar för unga människor att bli företagsamma för att på
bästa sätt vara rustade för vuxenlivet. Verksamhet bedrivs över hela landet, har i välden snart funnits i 100 år och i Dalarna firas jubileum med 25 år i år. UF Dalarna är
en egen förening med eget ansvar för finansiering och utförande. Antal elever folkbokförda i Säter som drev UF-företag senaste läsåret var 24 stycken. Totalt utbildades 804 elever i Dalarna.
Det UF avser att prioritera kommande år är:
En satsning på yrkesprogram där man ser att många bristyrken finns.
Satsa på våra nya invånare genom mer arbete på IM-språk.
Utbildning av fler UF-lärare samt vidareutbildning av befintliga.
För att skapa ett mervärde för före detta UF-elever ska man satsa hårdare på nätverket för alumner. UF vill bidra till att fler stannar kvar i regionen alternativt kommer
tillbaka efter studier.
Ekonomiskt bidrag med finansiering av UF för tidigare år har skett från kommunerna med 2 kr/invånare.
Idag står ett EU-projekt för 44% av vår finansiering vilket försvinner 2018. Förutom
det offentligas bidrag kommer övrig finansiering från näringslivet samt fonder och
stiftelser. Inför 2018 anhåller Ung Företagsamhet Dalarna om finansiering med 4:/invånare från kommunerna. Region Dalarnas direktion har, i villkorat beslut, sagt att
man dubblar kommunernas ökning vilket skulle göra att den ökade finansieringen
från oss ger dubbel effekt.
Finansiering 2018 kan prioriteras inom ram för befintlig budget (främja entreprenörskap bland unga).
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2017-12-05

Ks § 184

Sammanträdesdatum

Blad

4

Dnr KS2017/0353

Rapport avseende ej verkställda beslut
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslå 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 2:a kvartalet 2017
För 2:a kvartalet 2017 har 9 beslut enligt SoL och 3 beslut enligt LSS blivit rapporterade till IVO, som ej verkställda inom 3-månadersgränden:
9 beslut om särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL
Beslutsdatum Verkställt Kommentar
161104
170523
161122
170607
161130
170420
161219
170523
161228
170515
161110
Ej verkställt på grund av att personen har
tackat nej till erbjudenplats.
170315
Ej verkställt på grund av platsbrist
170329
Ej verkställt på grund av platsbrist
170329
Ej verkställt på grund av platsbrist
3 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ p. 9 LSS
Beslutsdatum Verkställt Kommentar
150828
Ej verkställt på grund av platsbrist. Bor i föräldrahemmet
160329
Ej verkställt på grund av platsbrist
160503
Ej verkställt på grund av platsbrist
Övrigt
Nybyggnation av gruppbostad pågår.
forts

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 184 forts
Rapport avseende ej verkställda beslut 3:dje kvartalet 2017
För 3:dje kvartalet 2017 har 4 beslut enligt SoL och 3 beslut enligt LSS blivit rapporterade till IVO, som ej verkställda inom 3-månadersgränden:
4 beslut om särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL
Beslutsdatum Verkställt Kommentar
161110
Ej verkställt på grund av att personen har
tackat ja men ej har haft möjligheten att flytta
in.
170315
170927
170329
170816
170329
170717
3 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ p. 9 LSS
Beslutsdatum Verkställt Kommentar
150828
Ej verkställt på grund av platsbrist. Bor i föräldrahemmet
160329
Ej verkställt på grund av platsbrist
160503
Ej verkställt på grund av platsbrist
Övrigt
Nybyggnation av gruppbostad pågår.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0379

Inrättande av ett kommunförbund
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med den förslagspromemoria som den politiska
arbetsgruppen lämnat.
Ärendebeskrivning
I förberedelserna inför en eventuell regionbildning i Dalarna 2019 inrättades fem politiska arbetsgrupper. En av dessa skulle bedöma om regionbildningen innebär ett behov av en ny kommunal samordning och organisering i form av ett kommunförbund.
Gruppen förordar bildandet av ett kommunförbund som ska svara mot behovet av
samordning och organisering inom några viktiga områden:
• En ny samverkansstruktur kommunerna emellan för mellankommunala frågor
• Ett kommunförbund för strukturerat samarbete med en kommande region
• En ny hemvist för vissa verksamheter som nu återfinns inom Region Dalarna
Region Dalarna direktionen rekommenderar kommunerna att besluta i enlighet med
den förslagspromemoria som lämnats av den politiska arbetsgruppen.
Kommunerna kommer i ett senare skede att få ta ställning till frågan om medlemskap
i det föreslagna kommunförbundet.
Sten-Olof Eklund (V) deltar ej i beslutet.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 186
Kommunens firmatecknare, bemyndigande att underteckna handlingar m m
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Utse kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson och vice ordförande Hans
Johansson att var för sig i förening med endera kommunchefen Pär
Jerfström, förvaltningschef Malin Karhu Birgersson eller ekonomichefen
Torbjörn Mattsson teckna kommunens firma.
2. Ge fullmakt åt kommunchef Pär Jerfström, och samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg att i förening underteckna erforderliga köpehandlingar rörande
förvärv eller försäljning av fast egendom för kommunens räkning, samt ansökningar om lagfart, nyttjanderättsavtal, arrendeavtal, utsträckning, nedsättning, dödande och relaxation av skuldebrev, och pantförskrivning av kommunens fastigheter.
3. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg och bitr förvaltningschef Anna Nygren att var för sig i förening med kommunchef Pär
Jerfström underteckna hyresavtal för lokaler åt all kommunal verksamhet,
med en hyrestid på max 5 år.
4. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg att som ombud företräda Säters kommun vid lantmäteriförrättningar.
5. Ge fullmakt åt barn- och utbildningschef Ulf Månsson, tf socialchef Paula
Jäverdal, samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg. kulturchef Anette Stengård och förvaltningschef Malin Karhu Birgersson att var för sig teckna avtal
avseende köp av tjänster och varor inom respektive förvaltnings ansvarsområde.
6. Ge fullmakt åt kommunchef Pär Jerfström, att teckna avtal avseende kommunövergripande köp av varor och tjänster, samt att vid förvaltningschef laga
förfall (t ex semester och tjänstledighet) teckna avtal avseende köp av varor
och tjänster inom dennes förvaltnings ansvarsområde.
7. Ge fullmakt åt nedanstående personkrets att två i förening, verkställa uttag på
kommunens bankonton, bank- och plusgirokonton, utkvittera till kommunens ställda checker, postanvisningar och utbetalningar, samt verkställa uttag
från bankkonton tillhörande av kommunen förvaltade stiftelser; Torbjörn
Mattsson, Redovisningsekonom Eva Kvarnström Ekonomiassistent Ekonomiassistent Marie Johansson och Ekonomiassistent Marie Englund Wester
8. Att överlåta bemyndigande av teckningsrätt på utbetalning från konto 8166-1,
993 397 164 – 1 (bankkonto för individ- och familjeomsorg), samt betalningsuppdrag via socialkontorets verksamhetssystem till socialnämnden.
9. Utdrag ur detta protokoll tjänar som fullmakt.
10. Ovanstående beslut skall gälla för perioden 2018-01-01—2018-10-31.
forts

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 186 forts
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens beslut om bemyndiganden att underteckna olika handlingar.
I förslaget anges vem som tecknar kommunens firma. Alla handlingar behöver inte
underskrivas av firmatecknare. I vissa fall som är mer rutinmässiga och undertecknandet i princip är en form av verkställighet av ett redan taget beslut behöver inte firmatecknare skriva under handlingen.
_________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 187
Inbjudningar
Inbjudan till lunchmöte, Svenskt näringsliv presenterar ny konjunkturprognos, den 7
december i Falun.
Inbjudan från Avesta kommun till Avestasamtalen, Digitaliseringens betydelse för
svensk basindustri, den 19 december i Verket i Avesta.
Folkets Hus i Säter välkomnar till extra årsstämma, den 17 december, på Folkets Hus
i Säter.
Inbjudan till avtackning av Ulf Hansson, kommunstyrelsens ordförande i Hedemora,
den 20 december öppet hus mellan 12.00-15.00.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0317

Yttrande på remiss om länstransportplan 2018-2029
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta yttrandet som sitt eget.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Region Dalarna har skickat ut förslag till Länstransportplan för infrastrukturåtgärder
under perioden 2018 - 2029 på remiss. Planen innehåller åtgärder som planeras under
beslutstiden dels genom namngivna objekt men också genom så kallade potter. De
namngivna objekten är större omfattande åtgärder medan potterna kan användas mer
flexibelt för att uppnå de transportpolitiska målen.
En stor del av medel i plan, framförallt de närmaste åren, är redan uppbundna i
större objekt vars planering löpt under ett antal år. Under planperioden finns dock
öppningar för inspel och beslut om åtgärder.
Som grund för Säters kommuns yttrande har legat det planeringsarbete som genomförts de senaste åren. Som exempel kan nämnas Översiktsplan samt fördjupningar
inom olika områden i kommunen, pågående detaljplanearbete samt övrigt strategiskt
arbete såsom bostadsplan och Bytespunkt Säter, framtagna ÅVS:er för gång- och cykelvägar i olika delar av kommunen etc.
Som underlagsmaterial till yttrandet har även ett sammanfattande PM tagits fram
med avsikt att vikta de olika ÅVS:erna mot varandra. Detta för att på ett samhällsekonomiskt lönsamt sätt förorda en prioritering mellan de olika objekten.
Som bilaga till tjänsteutlåtande finns remissförslag av länstransportplan samt PM med
prioritering av gång- och cykelobjekt.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0327

Yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–
2029
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta yttrandet som sitt eget.
Förvaltningens ståndpunkt
Nationell plan har bäring på Säters kommun främst via väg 70 och Dalabanan. Förslaget till yttrande har därför fokuserats kring de processer som pågår med Samtida
infart, Bytespunkt Säter samt genomfart Säter. Yttrandet behandlar även Dalabanan
där ett samarbete med flera andra aktörer, såsom region Dalarna, Västmanland, Uppsala osv. ligger till grund för förslaget till yttrande.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Trafikverket har tagit fram ett förslag till Nationell plan för infrastrukturåtgärder under perioden 2018 - 2029. Förslaget har remitterats till olika myndigheter, företag och
intresseföreningar i landet. Säters kommun har tagit del av förslaget och tagit fram ett
utkast till yttrande som kan ses i bilaga.
Nationell plan behandlar åtgärder för nationella stamvägar och banor/järnväg. Förslaget innebär satsningar i hela Sverige och innehåller dels namngivna objekt men
också potter för satsningar inom vissa fokusområden. Nationell plan i sin helhet
finns att ta del av på Trafikverkets hemsida.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0318

Remissvar till förslag för Åtgärdsplan 2018-2022 till Dalarnas miljömål
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta tjänstemannaskrivelsen som sin egen och översända
den till Länsstyrelsen Dalarna.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Dalarna har skickat ut ”Förslag till Åtgärdsplan för 2018 – 2022 till
Dalarnas miljömål” på remiss. Åtgärdsplanen ska stödja de miljökvalitetsmål som
riksdagen antagit för Sverige med syfte att nå målet att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. I ett antal av dessa åtgärder
beskrivs kommunerna som drivande eller medverkande.
I första hand önskas svar på hur Säters kommun bedömer dels de åtgärder där kommunerna anses vara drivande eller medverka och dels vilka åtgärder/områden kommunen anser vara viktigast för Dalarna 2018- 2022.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0194

Strategiska miljömål
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna det strategiska miljömålet för resterande mandatperiod.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har 2017-11-15 beslutat att överlämna förslaget till strategiskt miljömål till ekonomienheten enligt uppdrag från kommunstyrelsen. Miljöbokslut ska göras varje år.
Kommunstyrelsen har givit samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att omformulera
det strategiska miljömålet för Säters kommun och ta fram förslag till miljömål och
mätbara indikatorer.
Förslag till nytt strategiskt mål
Miljö
Säters kommun ska bidra till att förverkliga de nationella miljömålen med syfte att kunna lämna
över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Arbetet ska genomsyra
alla verksam-heter och beslut i förvaltningar och bolag.
Aktiviteter:
Påbörja upprättande av en miljöplan med brett stöd från politiska partier och verksamheter. Planen
ska innehålla mätbara mål inom de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen som Säters kommun kan påverka.
Påbörja översyn av energi- och klimatstrategin.
Uppdatera Avfallsplanen tillsammans med Borlänge och Falun.
Driva projektet med samverkansavtalet med Borlänge Energi samt projektet med införande av källsortering av organiskt avfall.
Ett miljöbokslut ska upprättas varje år.
Mål:
•
•

Alla enheter /förvaltningar ska ha egna mätbara miljömål som stödjer något eller några
av miljökvalitetsmålen.
Ett fullständigt förslag för införande av källsortering av organiskt avfall inkl. finansiering
ska finnas färdigt för beslut.

__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0400

Detaljplan Yttersätra
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar
1. Avsluta planuppdraget och ta bort detaljplan Yttersätra från planprioriteringslistan.
2. Ta kontakt med Sockenrådet i Stora Skedvi för förmedling av eventuell extern intressent, om ej extern intressent finns gå på alternativ 2 som innebär
att kommunen kan släppa 3-4 tomter.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avslutar planuppdraget och
tar bort detaljplan Yttersätra från planprioriteringslistan samt att kontakt tas med
Sockenrådet i Stora Skedvi för förmedling av eventuell extern intressent, om ej extern
intressent finns gå på alternativ 2 som innebär att kommunen kan släppa 3-4 tomter.
Ett planprogram för Yttersätra 2:8 mm upprättades med syfte att utreda förutsättningarna för att detaljplanelägga området för bostadsändamål. Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-23 att godkänna planprogrammet för programsamråd. Planprogrammet var ute på samråd under fem veckor (2011-04-19 till och med 2011-0524). Under samrådstiden inkom sju yttranden som besvarades med kommentarer i en
samrådsredogörelse. Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-09-21 att godkänna
samrådsredogörelsen.
Av Länsstyrelsens yttrande framkom bl.a. att en naturvärdesinventering behöver göras samt en kartläggning av allmänhetens nyttjande av området. Naturvärdesinventeringen genomfördes 2016-09-02 och kompletterades med intervjuer på platsen 201707-11. Det påpekades även att fler utredningar kommer att krävas vid detaljplaneläggning såsom en kompletterad geoteknisk utredning, trafikutredning och ev. en arkeologisk utredning.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-08:
1. Med planprogram tillsammans med samrådredogörelsen som grund, uppdra till
miljö- och byggnämnden upprätta förslag till detaljplan för Yttersätra 2:8 mm.
2. Parallellt med planläggningen genomföra VA-utredning för området.
VA-utredningen blev klar 2012-09-26.
Länsstyrelsen var tveksam till planprogrammets angivna skäl om att strandskyddet
ska upphävas p.g.a. tätortsutveckling. I och med att den nya översiktsplanen antogs
2013 togs Yttersätra med som s.k. LIS-område vilket möjliggör exploatering inom
strandskyddsområdet (100m från vattnet).
forts
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Ks § 192 forts
Ärendet har legat vilande t.o.m. hösten 2016. Under det senaste året har samhällsbyggnadsförvaltingen bl.a. genomfört en inventering av enskilda avlopp och en kompletterande VA-utredning utifrån resultatet av inventeringen. Resultatet av detta arbete presenteras i en separat bilaga.
__________
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Dnr KS2017/0401

Princip försäljning nya villatomter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att prissättningen vid försäljning av nya villatomter sker i enlighet med självkostnadsprincipen.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att prissättningen vid försäljning av nya villatomter sker i enlighet med självkostnadsprincipen
Som exempel på budget och slutkostnadskalkyl kan ses den nyligen genomförda exploateringen av etapp 2 Odalmannen/Oxen enligt bilaga, där slutkostnaden divideras
med totala försäljningsbara tomtytan och ger ett pris per m2, i detta fall delas kostnaden 1929901 kr med tomtytan ca 11 674 m2 vilket ger ett tomtpris på 165 kr/m2
Konsekvensbeskrivning
Principen gäller generellt framåt vid framtagande av bostadsområden/exploateringsområden, men med möjlighet för kommunstyrelsen att frångå vid särskilda omständigheter.
Självkostnadsprincipen avser hela området med möjlighet till differentiering mellan
tomter inom området. En kommun får frångå självkostnadsprincipen om detta sker
för hela området.
__________
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Dnr KS2017/352

Remiss Översiktsplan för Smedjebackens kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig enligt förslaget nedan.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun beslutade 2017-10-03 om att ställa ut
förslaget till ny översiktsplan för Smedjebackens kommun för samråd.
Utställningen genomförs 2017-10-16—2017-12-17.
Förslag till yttrande
Säters kommun anser att förslaget som ställs ut på ett bra sätt motsvarar de krav som
ställs på en kommunal översiktsplan. Dock vill Säters kommun påtala vikten av att
samordna planeringen avseende bostäder för att stödja den regionala utvecklingen.
___________
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Dnr KS2017/0355

Samråd Bostadsprogram för Falu kommun 2018 - 2021
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar yttra sig enligt förslaget nedan.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Falu kommun har godkänt ett förslag till bostadsprogram för
samråd. Samrådstiden är satt till 2017-01-17—2017-12-20
Förslag till yttrande
Säters kommun anser att förslaget som ställs ut på ett bra sätt motsvarar de krav som
ställs på ett kommunalt bostadsprogram med ingående analyser. Dock vill Säters
kommun påtala vikten av att samordna planeringen av bostäder för att stödja den
regionala utvecklingen.
__________
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Dnr KS2017/0320

Granskning av detaljplan Liljan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott lämna synpunkter på granskning av detaljplan Liljan
Ärendebeskrivning:
Detaljplan för kvarteret Liljan finns nu utställd för granskning.
___________
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Ks § 197
Information, samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om sin verksamhet, detaljplan, vattentorn, snöovädret mm.
_________
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Ks § 198
Verksamhetsinformation
1.
2.
3.
4.
5.

Inför valet 2018 och 2019
Information Office 365
Information om hemsidan
Information projekt digitalisering.
Information om ny dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection
Regulation).
6. Information om projekt e-arkiv. Säters kommun kandiderar som värdkommun.
____________
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Ks § 199
Redovisning av delegationsärenden
Beslut:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2017-12-05, § 199.
KS2017/0039

Avskrivning av fordran, daterad 2017-11-07.
__________
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Ks § 200
Delgivningar
Beslut:
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna.
KS2017/0236

Boverket beviljar Säters kommun statsbidrag med 1 041 739 kronor för ökat bostadsbyggande.

KS2017/0338

Avtal gällande samtalsstöd.

KS2017/0381

Anteckningar efter uppföljning enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

KS2017/0396

Fördelning av anvisningar år 2018 till kommuner i Dalarnas län.
Meddelande från Länsstyrelsen om beviljade projekt Tidiga insatser för asylsökande
2017.
Inbjudan att delta och/eller som utställare, Baltic Sea Future, den 8-9 mars 2018.
Upprop till Sveriges kommuner från Djurens parti. Skippa smällande fyrverkerier vid
nyår!
Inbjudan att nominera till Sveriges föreningsvänligaste kommun 2017.
Beslut avseende ansökan om tillstånd för uppförande av anläggningar för friluftslivet
på fastigheten Säter 3:5 inom naturreservatet Säterdalen.
Information från Regeringskansliet om ett urval av de satsningar som görs inom områdena arbetsmarknad och nyanländas etablering i budgetpropositionen för 2018.
Protokoll från sammanträde med:
- Södra Dalarnas Samordningsförbund, 2017-09-18.
- Säterbostäder AB, 2017-10-27
- Kulturnämnden, 2017-11-0
- Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 201711-15
Protokollsutdrag från:
- Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, § 84
2017-11-15, antagande av verksamhetsplan
- Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, § 83
2017-11-15, fastställande av sammanträdesplan 2018
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Ks § 200 forts
Handling med information och underrättelse från Polismyndigheten gällande:
• Falskt larm, brandalarm, gruppbostaden Björkgården, 2017-10-27
• Försök till stöld, Säterdalen, 2017-11-05
• Stöld, Åkervägen 5, 2017-10-27
_________
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