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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 41 Dnr KS2018/0108 
 
Årsredovisning 2017 för Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen att föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 2017 års års-
redovisning.  
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning Säters kommun för 2017. 
 
Kommunerna är enligt Kommunala redovisningslagen KRL 8 kap §§ 1 – 2 skyldiga 
att upprätta en sammanställd redovisning och en gemensam förvaltningsberättelse 
för all kommunal verksamhet, även sådan som drivs av annan juridisk person. Rådet 
för kommunal redovisning har i sin rekommendation 8.2 gett ytterligare anvisningar 
hur den sammanställda redovisningen och den gemensamma förvaltningsberättelsen 
skall utformas. 
 
Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2017 av kommunens förvalt-
ning och en helägd bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters 
kommuns Fastighets AB. 
 
Koncernens resultat 
Koncernens resultat för 2017 blev +14,6 mkr (2016 +39,2 mkr). Bolagskoncernen 
redovisar ett resultat på +6,3 mkr (2016 +7,0 mkr) och kommunen ett resultat på 
+8,3 mkr (2016 +32,2 mkr). 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 42 Dnr KS2018/0082 
 
Verksamhetsberättelse 2017, gemensamma nämnden för alkohol, to-
bak och receptfria läkemedel 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna verksamhetsbe-
rättelse 2017 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2017 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och re-
ceptfria läkemedel. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 2017. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,5 
mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för gemensamma nämnden alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 43 Dnr KS2018/0107 
 
Verksamhetsberättelse 2017, gemensamma nämnden för upphand-
lingssamverkan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna verksamhetsberät-
telse 2017 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2017 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för upphandlingssam-
verkan 2017. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,1 mkr som 
återbetalas till medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för gemensamma nämnden upphandlingssamverkan. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 44 Dnr KS2018/0106 
 
Öronmärkning av eget kapital 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att öronmärka 0,7 mkr av 
eget kapital för kostnader kopplade till asylsökande ensamkommande ungdomar över 
18 år att användas 2018. 
 
Bakgrund och beskrivning av ärendet 
Migrationsverket har tidigare i sin handläggning prioriterat ungdomar under 18 år, 
eftersom 18-årsdagen kraftigt påverkar individen och även kommunernas möjligheter 
att få ekonomisk täckning för sina kostnader. På grund av den stora arbetsmängden 
sedan 2015 har Migrationsverket inte kunnat leva upp till tidigare prioriteringar gäl-
lande ensamkommande barn, utan många har fyllt 18 år utan att ha fått något svar på 
sin asylprocess.  
 
Regeringen har i höstbudget anslagit medel till ett tillfälligt kommunbidrag för att un-
derlätta för kommuner att låta ensamkommande unga i asylprocess bo kvar i den 
kommun de vistas i. För Säters kommun innebär detta ett ekonomiskt tillskott om 
700 515 kronor för 2017, samt 350 257 kronor för 2018. De avser att täcka kostna-
derna för perioden 170701 – 180630 och betalas ut i december 2017 och i början av 
2018, oavsett om kommunen väljer eller inte väljer att behålla ungdomarna. Syftet 
med det lagliga stödet är att möjliggöra fortsatt vistelse för berörd individ inom en 
kommun i väntan på beslut i asylprocess.  
 
Dessutom kommer regeringen att i vår lägga fram ett förslag om att låta vissa ungdo-
mar söka tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå, vilket kommer att 
påverka några av de asylsökande ungdomar som idag bor i Säter med omnejd.  
 
Hela bidraget på 1 057 772 kronor får användas under 2018 där 2017-års bidrag på 
0,7 mkr öronmärks som en del av det egna kapitalet.  
 
Medlen får användas enligt nedan: 

• 250 000 kronor av medlen sätts av till att fördelas till en eller flera ideella or-
ganisationer eller föreningar för att organisera boende för ensamkommande 
ungdomar över 18 år, fram till sista juni, 2018, eller till dess att berörda indivi-
ders asylprocess har vunnit laga kraft. Kommunstyrelseförvaltningen tar med 
hjälp av berörda verksamheter fram riktlinjer för ansökan och utbetalningar. 

• Den egna organisationen stärks tillfälligt upp för att möta ökade behov till 
följd av beslutet. 

 
___________ 
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Ks § 45 Dnr KS2018/0 
 
Medfinansiering för byggnation av ortsammanbindande fibernät 
ERUF 3 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar medge ianspråktagande av medel från exploateringskon-
tot med 1,2 mkr för att säkerställa fiberutbyggnad ERUF 3 samt att ge mandat till fir-
matecknare att teckna medfinansieringsintyg. 
 
Bakgrund 
Inom ramen för Bredbandsforum Dalarna har kommunerna i Dalarna arbetat fram 
en modell för hur man med hjälp av förekommande stödmöjligheter ska arbeta för 
att uppnå fibermålen. Denna benämns i sammanhanget ”Dalamodellen” och bygger 
på två grundpelare: 
1. Samordnad utbyggnadsplanering. Det gemensamma kansliet tillsammans med 
kommunerna kartlägger vilka byar som behöver fibreras och hur detta kan ske. Här 
framgår också var marknaden fungerar så till vida att det redan finns – eller förväntas 
byggas – fiber. 
2. Sammanhängande upplägg för finansiering av både fiber fram till byar såväl som 
fiber i byarna. I praktiken handlar det om att ERUF-medlen används för att medfi-
nansiera fiber fram till byar som saknar detta medan Landsbygdsprogrammet an-
vänds för att medfinansiera själva byanäten fram till fastigheterna. 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) innehåller en möjlighet att söka me-
del för fiberutbyggnad fram till byar i Dalarna som idag saknar detta och där det 
finns minst ett företag. Utgångspunkten är att det finns 100 Mkr avsett för ändamå-
let. ERUF-medlen kan endast medfinansieras med offentliga medel. I praktiken bety-
der detta att endast kommunerna i Dalarna i är aktuella för att delta i projektet. 
 
Samverkansavtal 
Förslaget utifrån Dalamodellen är att vi lämnar in en gemensam ansökan för Dalar-
nas 15 kommuner och kansliet Digitala Dalarna. I samråd med Tillväxtverket har vi 
kommit till slutsatsen att det rent tekniskt inte kan bli frågan om ett ramprogram utan 
istället ett så kallat samverkansavtal. Den största skillnaden är att samtliga deltagare 
redan från början står bakom en ansökan som lämnas in i form av ett samverkansav-
tal. Detta till skillnad från ramprogrammet där en organisation söker samtliga medel 
och där övriga sedan söker sina respektive delar från ramprogramsägaren.  
 
Syftet med samverkansavtalet (projektet) är att åstadkomma en fiberanknytning till 
företag i samtliga orter i Dalarna samt utöver detta bidra till den nödvändiga 
fibreringen  av länet som krävs för att vi ska uppnå målsättningen att 95 % av våra 
hushåll och företag  ska kunna ansluta sig till ett fibernät år 2020. 
 
     forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 45  forts 
 
 
Förutsättningar 
Fördelningen bygger sammanfattningsvis på följande grunder: 
Det måste finnas minst ett företag i byn för att kvalificeras. Enbart orter som idag 
helt saknar fiber finns med i underlaget. Detta gäller t ex all känd form av existerande 
fiber från stadsnät, Skanova eller annan nätägare.  
 
Finansiering 
Finansieringen fördelas så att medel från Tillväxtverket utgör 50% och medfinansie-
ringen utgör 50%. Beräknad totalkostnad för ERUF 3 är 2,2 mkr, där 50 % är medfi-
nansiering från Säters kommun. 
 
Nu ingående avsnitt 
De nu aktuella sträckorna omfattas av projekt ERUF 3. 
 
Följande orter innefattas i ERUF 3: 
Gessån till Nisshyttan via Embjörs, Björshyttan 
Pingbo till Fiskarbo via Klingbo 
 
__________ 
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Ks § 46 Dnr KS2016/0365 
 
Svar på medborgarförslag om pedagogiska måltider 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är be-
svarat. 
 
Ärendebeskrivning och bakgrund 
Ett medborgarförslag om att införa pedagogisk måltid inom Säters kommuns de-
mensvård lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-05 av Björn 
Grahn, Gustafs och Anette Karlsson, Säter. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har av socialnämndens begärt ett yttrande avseende 
medborgarförslaget. 

• Socialnämnden har i beslut 61 §, 2017-05-11 föreslagit att medborgarförslaget 
avslås. 

• Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-21 att återremittera medborgarförsla-
get med motiveringen att en ekonomisk kalkyl ska tas fram, samt att ta fram 
en beskrivning av hur medborgarförslaget skulle kunna genomföras. 

 
Yttrande: 
Socialnämnden föreslår att medborgarförslaget med hänvisning till tjänsteskrivelsen 
är besvarat. 
 
Yrkande 
Jenny Nordahl (SD) med instämmande av Tommy Andersson (M) yrkar bifall till 
medborgarförslaget. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att medborgarförslaget är besvarat. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandet varvid han finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att medborgarförslaget är be-
svarat. 
 
Reservation 
Jenny Nordahl (SD) och Tommy Andersson (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
___________ 
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Ks § 47 Dnr KS2017/0324 
 
Svar på motion om att införa arbetstidsförkortning för anställda inom 
omsorgen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte införa en försöks-
verksamhet med arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen därmed anses 
motionen avslagen. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att inte införa en arbetstidsförkortning. 
 
Förvaltningens ställningstagande grundar sig på tidigare studier av olika forsknings-
projekt där heltidsanställda inom offentlig sektor såsom vård, skola och omsorg har 
fått sin arbetstid minskat med 25 % med bibehållen lön. Projekttiden har varat upp 
till 18 månader. 
 
Projektresultat från de olika projekten. 
Positivt: 

• Folk upplevde mindre stress och oro samt bättre sömn och sömnlängd. 
• Ger tydliga effekter på upplevd hälsa (värk, trötthet, sömn, stämningsläge) 

och social funktionsförmåga (familj, vänner etc.) 
• Kortare arbetstid kan göra att medarbetarna blir mer effektiva och pigga, vil-

ket borde påverka sjukskrivningarna på sikt. 
• Vilket också minskar riskerna för olyckor och tjänstefel. 

 
Negativt: 

• Det finns inget stöd för en förbättrad fysiologisk hälsa (minskat blodtryck el-
ler färre sjukskrivningar). Effekterna på sjukskrivning syns först på längre 
sikt, i slutet på arbetslivet. 

• Den minskade stressen och tröttheten kan leda till minskade sjuklönekostna-
der över tid men för att det ska kunna mätas krävs studier på längre tid. 

• Ökade kostnader för arbetsgivaren. En förutsättning för att kortare arbetstid 
ska ge positiva effekter är att det anställs mer personal. Arbetsbördan får inte 
öka, dvs. det går inte att göra samma arbete som tidigare på kortare arbetstid 
utan arbetsbördan måste minska, alternativt att man istället för minskad ar-
betstid har flexibla arbetstider eller skiftscheman som ger möjlighet till mer 
återhämtning. 

 
Den ökade kostnaden för arbetsgivaren har resulterat i att projekten med förkortad 
arbetstid har avslutats efter projekttidens utgång. Personalen som funnit sig väl i att 
arbeta 6 timmars arbetsdag har inte varit positiva till att gå tillbaka till 8 timmars ar-
betsdag, vilket då har skett på bekostnad av tappat förtroende till arbetsgivaren.  
      forts 
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Ks § 47 forts 
 
Träning på arbetstid visar på större effekt än arbetstidsförkortning Annan ny forsk-
ning visar att träning på arbetstid ger positiva effekter på individnivå jämfört med 
gruppen som enbart fick arbetstidsförkortning. Träningsgruppen orkade mer och 
sjukfrånvaron sjönk med 21 % på de studerade arbetsplatserna. 
 
I studien ingick två kontrollgrupper, en grupp fick inte träning utan arbetsförkortning 
istället, och en annan grupp fick varken träning eller arbetstidsförkortning. Jämförel-
serna mellan grupperna visade att båda som fick träning och de som fick arbetstids-
förkortning blev mer produktiva. Men träningsgruppen visade på ytterligare positiva 
effekter som inte fanns i någon av de andra grupperna. De upplevde själva att de 
åstadkom mer på jobbet och hade högre arbetsförmåga. 
 
Resultatet från den nyare forskningen visar att det finns andra mer effektivare 
lösningar såsom träning på arbetstid och/eller andra arbetstidsmodeller 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att införa arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen lämna-
des in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-19 av Vänsterpartiet.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till socialnämnden och till 
kommunstyrelseförvaltningens personalenhet för yttrande.  
 
Socialförvaltningen har utrett hur förslaget med arbetstidsförkortning kan påverka 
två arbetsplatser. Det är en hemtjänstgrupp i centrala Säter och en gruppbostad inom 
LSS. Socialförvaltningen ser en arbetstidsförkortning av veckoarbetstiden som det 
mest realistiska alternativet i stället för en generell 6 timmars arbetsdag. En förkort-
ning av varje arbetspass, innebär att behov av personalinsatser kvarstår under några 
timmar varje dag och det medför svårigheter att ha ett fungerande arbetsschema för 
personalen. 
 
Motionärens förslag 

- Att försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön utreds 
och införs under minst ett år på två av Socialförvaltningens avgränsade ar-
betsplatser. 

- Under försöksperioden ska jämförelser kontinuerligt göras med likvärdiga 
arbetsområden för att påvisa vilka effekter försöket innebär. 

 
___________ 
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Ks § 48 Dnr KS2017/0296 
 
Svar på motion om läxfri skola 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om läxfri skola lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-
21 av Vänsterpartiet. 
 
Motionärens förslag 
Att en läxfrigrundskola införs i Säters kommun. 
 
Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i yttrande 2018-02-07, § 6, att motionen av-
slås. 
 
__________ 
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Ks § 49 Dnr KS2018/0093 
 
Förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa reviderad arbetsord-
ning för kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
Kommundirektören får i uppdrag att utreda tillgänglighet och tekniska förutsätt-
ningar i syfte att säkerställa att kommunfullmäktiges sammanträden kan hållas alla 
kommundelar. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av den nya kommunallagen som trädde ikraft den 1 januari 2018 har 
förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige tagits fram av fullmäkti-
ges presidium.  
 
Revideringen innebär att 

• hänvisningar till kommunallagen har justerats utifrån nya kommunallagen. 
• tid och plats för fullmäktiges ordinarie sammanträden har justerats,  
• beredningstiden för motioner har anpassats till kommunallagen 
• förtydligande om medborgarförslag 
• förtydligande om upprättande av revisorernas budget  
 

 
Yrkande 
Hans Johansson (C ) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att utreda tillgänglig-
het och tekniska förutsättningar i syfte att säkerställa att kommunfullmäktiges sam-
manträden kan hållas alla kommundelar  
 
Kommunstyrelsens ledamöter enas om förslaget. 
 
__________ 
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Ks § 50 Dnr KS2018/0113 
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar anta den reviderade delegationsordningen med tillägget 
5:17 att förvaltningschef tecknar personuppgiftsbiträdesavtal. 
 
Ärendet: 
Kommunstyrelsens delegationsordning behöver kompletteras med delegation att 
teckna personuppgiftsbiträdesavtal. 
 
Ny delegationspunkt: 
5:17 
Beslut om att teckna personuppgiftsbiträdesavtal delegeras till förvaltningschef. 
 
__________ 
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Ks § 51 Dnr KS2018/0087 
 
Internkontrollplan 2018 samt rapport 2017, kommunstyrelseförvalt-
ningen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Godkänna rapport om utförd internkontroll för 2017 samt anta förslag till 
internkontrollsplan 2018. 

2. Ge kommundirektören i uppdrag att se över modellerna och metoder för in-
ternkontroller för samtliga förvaltningar så att de likriktas och omfattar de 
områden då inte rutiner eller system har inbyggda kontrollfunktioner. 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Internkontrollplan för 2017 och 2018 bifogas. Ekonomienheten; samtliga kontroller 
har utförts. Inga avvikelser har förekommit. 
 
Lönepolicy, delegationsordning och dokumenthantering. Kontroller har utförts men 
dessa har inte utvisat några avvikelser.  
 
Inför 2018 har en revidering gjorts av internkontrollplanen bl.a utifrån den revision 
som KPMG genomförda gällande upphandlingar av konsulter. 
Kommunen har under 2017 haft svårigheter att få tillförlitliga uppgifter ur personal-
systemet vilket har gjort att punkten ekonomiuppföljning lagts till. 
 
__________ 
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Ks § 52 Dnr KS2018/0059 
 
Förslag om bildande av ett kommunförbund i Dalarna 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

1. Säters kommun ska delta som medlem i det föreslagna kommunförbundet 
från start. 

2. Utse Mats Nilsson (S) som ombud till det konstituerande förbundsmötet. 
 
Ärendebeskrivning 
Landstinget Dalarna har ansökt hos regeringen om bildande av en direktvald region i 
Dalarna 2019. En region som då övertar det regionala utvecklingsansvaret i Dalarna 
vilket bland annat medför att nuvarande Region Dalarna upphör. Regeringskansliet 
har i slutet av 2017 haft en departementsskrivelse ute på remiss där man föreslår att 
Dalarna och sex till ansökande län ska beviljas regionbildning vilket innebär att samt-
liga län då får direktvalda regioner. En regeringsproposition i frågan planeras till 
2018-04-12 med beslut av riksdagen innan sommaren. 
 
Som ett led i regionbildningsarbetet i Dalarna har för närvarande 26 olika uppdrag 
delats ut av styrgruppen för regionbildning. Ett är till en politisk arbetsgrupp att be-
döma om en regionbildning i Dalarna medför ett behov av en ny kommunal samord-
ning och organisering i form av ett kommunförbund. 
 
Arbetsgruppen har bestått av Jan Bohman, Anna Hed, Lars Isacsson, Stina Munters, 
Mikael Rosén och Fredrik Rönning med tjänstemannastöd av Tommy Sandberg, 
Magnus Höög och Göran Carlsson. Gruppen har nu slutfört sitt arbete och föreslår 
att ett kommunförbund ska bildas för Dalarna under 2018. 
 
Då kommunförbundet bland annat föreslås ha en viktig roll i att medverka i samver-
kan mellan den nya regionen och kommunerna samt att det med förslaget kommer 
att ingå en verksamhetsöverföring dit – och därmed en personalövergång – från Reg-
ion Dalarna har arbetsgruppen sett det som viktigt att kommunförbundet startar un-
der 2018. 
 
Arbetsgruppen tillställer nu kommunerna i Dalarna sitt förslag för slutligt ställnings-
tagande i respektive kommun om medlemskap i kommunförbundet. Gruppens för-
slag är att ett konstituerande förbundsmöte för kommunförbundet genomförs 30 
maj. 
 
Arbetsgruppen önskar därför få kommunernas beslut i frågan senast 20 maj. Beslut 
som då innehåller ett ställningstagande till medlemskap samt, vid ett beslut om ett 
sådant, också val av ett ombud till konstituerande förbundsmöte. 
 
__________ 
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Ks § 53 Dnr KS2018/0101 
 
Förändring av aktieägaravtal, Falun-Borlänge regionen AB 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till änd-
ringar i aktieägaravtalet i Falun Borlänge-regionen AB. Ändringen gäller fr o m års-
stämman 2019. 
 
Ärendet: 
Enligt gällande avtal ska ordförandeposten cirkulera årligen mellan ägarnas ordinarie 
styrelseledamöter. Styrelsens ordförande och vice ordförande utses vidare av årsstäm-
man. Styrelsen för Falun Borlänge-regionen AB har anser att tidsperioden på ett år 
inte ger tillräcklig kontinuitet i styrningen av bolaget och har föreslår därför en för-
ändring till längre tidsintervall. Förändringen kan ske från och med årsstämman 2019. 
 
Tidigare text i aktieägaravtalet i punkt 5 Styrelse: 
Ordförandeposten cirkulerar årligen mellan ägarnas ordinarie styrelseledamöter. 
Denna ordning kan ändras vid extern styrelseordförande. 
 
Ändras till: 
Ordförandeposten cirkulerar i tvåårsintervall i bokstavsordning för ägarkommunerna. 
Vice ordförandeposten följer efter ordförandeskapet så respektive kommun först är 
ordförande i två år och sedan vice ordförande i två. Denna ordning kan ändras vid 
extern styrelseordförande. 
 
__________ 
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Ks § 54 Dnr KS2018/006 
 
Ansökan om medlemskap i Räddningstjänst Dala Mitt (RDM), Ludvika 
kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Ludvika kommun antas som ny medlem i Räddningstjänsten Dala Mitt från 
och med 1 januari 2019. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfull-
mäktige i nuvarande medlemskommuner godkänner Ludvika som ny medlem 
samt att kommunfullmäktige i Ludvika kommun godkänner de villkor som 
RDM:s nuvarande medlemskommuner ställer, och som finns reglerat i sär-
skilt avtal. 

 
2. Villkor för Ludvika kommuns medlemskap i RDM ska regleras i ett separat 

avtal. Av avtalet ska särskilt framgå hur och i vilken omfattning investeringar 
i nuvarande fordonsflotta och materiel skall ske för att uppnå samma stan-
dard som finns inom RDM idag. Avtalet ska även särskilt reglera hur effekti-
viseringar inom Ludvikas nuvarande organisation ska ske och hur effekterna 
av dessa effektiviseringar skall fördelas mellan Ludvika kommun och RDM:s 
nuvarande medlemskommuner.  

 
3. Godkänna bifogat konsortialavtal, förbundsordning samt det avtal som sär-

skilt reglerar förutsättningar för Ludvikas medlemskap. 
 
Ärendebeskrivning 
Ludvika kommun har ansökt om medlemskap i RDM från och med den 1 januari 
2019. Direktionen för RDM förordar att utvidga förbundet till att omfatta även Lud-
vika kommun. Rekommendationen är att Ludvika ska antas som medlem från och 
med 1 januari 2019 i enlighet med den ansökan som skickats in. 
 
Det som talar för att de nuvarande medlemmarna ska godkänna Ludvika kommun 
som ny medlem är att den större organisationen kan erbjuda ett bättre skydd för 
kommuninvånarna i de fem medlemskommunerna än vad som är idag, den större 
organisationen bör kunna effektivisera och dra nytta av stordriftsfördelar vilket med-
för lägre kostnader i framtiden. Slutligen medför den större organisationen ökade 
möjligheterna för personalen. 
 
För att de nuvarande medlemskommunerna ska anta Ludvika kommun som medlem 
ska ett avtal upprättas där villkor för medlemskapet regleras. I avtalet ska särskilt re-
gleras hur och i vilken takt som nödvändiga investeringar ska ske. Vidare ska det 
även upprättas en plan för hur Ludvikas nuvarande organisation ska effektiviseras, 
samt hur vinsterna från dessa effektiviseringar ska fördelas mellan RDM:s olika med-
lemmar.     forts 
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Ks § 54 forts 
 
Utifrån det upplägg som föreslås kommer de ekonomiska konsekvenserna för de be-
fintliga medlemskommunerna att bli minimala. Kostnaden per invånare kommer att 
vara densamma även efter ett ev. medlemskap för Ludvika kommun. I de underlag 
som presenterats talas om stordriftsfördelar vilket på längre sikt torde innebära att de 
nuvarande medlemmarna kan göra besparingar. Storleken på dessa besparingar är 
dock inte utrett i dagsläget. 
 
__________ 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Direktionsbeslut om Ludvikas medlemsansökan 
Bilaga 2 Ludvikas ansökan om medlemskap 
Bilaga 3 KPMG Rådgivningsrapport 2017-03-09 
Bilaga 4 Beslutsunderlagsrapport 2017-06-22 
Bilaga 7 Förutsättningar för Ludvika kommuns medlemskap 
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Ks § 55 
 
Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. 
 
Informationsärenden: 
Information från samhällsbyggnadsnämndens, miljö- och byggnämndens samt till-
gänglighetsrådets verksamheter. 
 
__________ 
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Ks § 56 Dnr KS2017/0403 
 
Samråd förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade 
ämnen i ytvattnet och PFAS i grundvatten för Sveriges fem vatten-
distrikt 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar lämna följande remissvar till Vattenmyndigheten:  
 
Säters kommun har inget att invända mot förslaget. Parametrarna i åtgärdsprogram-
met måste motsvara behovet för att kunna uppnå god status i våra ytvatten och 
grundvatten. Det kan ändå påpekas att ett utökat provtagningsprogram kommer att 
medföra ökade kostnader för kommunens VA-enhet och att det är viktigt att kraven 
utformas så att provtagnings-frekvensen är ändamålsenligt utformad.” 
 
Ärendet: 
Sveriges fem vattenmyndigheter genomför samråd under perioden från och med 1 
november 2017 till den 30 april 2018. Remissen gäller ett förslag till åtgärdsprogram 
och miljökvalitetsnormer 2018–2021 riktad mot myndigheter och kommuner. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-12-19 beslutat remitterat samrådet till 
miljö- och byggnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
Yttrande: 
Samhällsbyggnadsnämnden lämnar följande remissvar till kommunstyrelsen: 
”Samhällsbyggnadsnämnden har inget att invända mot förslaget. Parametrarna i åt-
gärdsprogrammet måste motsvara behovet för att kunna uppnå god status i våra yt-
vatten och grundvatten. Det kan ändå påpekas att ett utökat provtagningsprogram 
kommer att medföra ökade kostnader för kommunens VA-enhet och att det är vik-
tigt att kraven utformas så att provtagnings-frekvensen är ändamålsenligt utformad.” 
 
Miljö- och byggnämnden lämnar följande remissvar till kommunstyrelsen:  

1. Ställa sig i huvudsak bakom förslaget till förändringar beträffande åtgärdspro-
gram och miljökvalitetsnormer för 2018–2021.  

2. Påpekar dock att rapportering till olika myndigheter på senare tid har blivit 
något som tar allt mer tid av kommunernas miljöenheter. Det är därför, vid 
krav på rapportering av genomförda åtgärder, önskvärt att rapporteringen 
kan göras på ett någorlunda smidigt sätt.  

3. Påpeka att resurserna för att genomföra de tillsynsåtgärder som behövs enligt 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram inte finns idag.  

 
__________ 
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Ks § 57 Dnr KS2017/0438 
 
Granskning av detaljplaneprocessen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att med samhällsbyggnadsnämndens yttrande ställa sig 
bakom slutsatserna som KPMG redovisar i granskning av detaljplanerprocessen. 
 
Ärendebeskrivning 
KPMG har av Säters kommuns revisorer fått i uppdrag att granska detaljplaneproces-
sen i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2017. 
 
I yttrande uppger samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott: 
” Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom de slutsatser som redovisas i 
”Granskning av Detaljplaneprocessen”. Ett arbete pågår i nuläget med att säkerställa 
effektiva rutiner och att öka plankapaciteten i Säters kommun.” 
 
_________ 
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Ks § 58 Dnr KS2018/0115 
 
Prioritering avseende framtagande av detaljplaner 2018 och 2019 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar anta ny prioriteringsordning för upprättande av detaljpla-
ner och översiktsplaner enligt nedan. 
 
Ärendet: 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat 2018-12-14 föreslå kommunstyrelsen besluta 
om ny prioriteringsordning för upprättande av detaljplaner & översiktsplaner 2018 
och 2019. 
 
För att möta det behov som finns avseende bebyggelseutveckling och samhällsut-
veckling så pågår, i olika stadier, arbetet med att ta fram nya fördjupade översiktspla-
ner samt detaljplaner. För att öka plankapacitet så har det även utförts en upphand-
ling som skapar mer kapacitet för framtagande av detaljplaner samt rekrytering för att 
förstärka plankapaciteten pågår.  
Revisionen har även granskat detaljplaneprocessen under 2017 och resultatet finns att 
finna i rapporten ”Granskning av detaljplaneprocessen”. 
 
Detaljplaneprioritering 2018 och 2019 
1. SÄBO detaljplan 
2. FÖP Gustafs 
3. FÖP Säter 
4. Plan-/er som rör dubbelspår & industriinfart Mora By 
5. Revidering av detaljplan Kyrkberget 
6. Folieraren G4 
7. Båthamn Enbacka 
8. Alga S8 
9. Präst källa S17 
10. Plan-/er som rör dubbelspår & genomfart Säter 
11. Aktören 
12. Detaljplan förskola 2 Säter (baserat på val av placering) 
13. Områdesbestämmelser Dammsjön, revidering 
 
Ljusterns strand S13 hanteras inom FÖP Säter genom att föreslås eventuellt som nytt 
LIS-område. 
 
__________ 
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Ks § 59 Dnr KS2017/0274 
 
Svar på medborgarförslag om upprustning av industrihistorisk kle-
nod Yxhammaren 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden genomföra upprustning av Yxhamma-
ren enligt framtaget förslag till åtgärder. 

2. Medborgarförslaget är bifallet. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om upprustning av industrihistorisk klenod Yxhammaren läm-
nades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-21 av Bengt-Åke Johansson, 
Säter. 
 
Medborgarnas förslag: 
”Säters kommun bör genast vidtaga åtgärder så att Yxhammaren bevaras till efter-
världen och förses med information om gamla tiders yxtillverkning i Säter.” 
 
Ärendet: 
På uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden har fastighetsenheten i samråd med kul-
turförvaltningen tagit fram ett förslag till åtgärder för upprustning av Yxhammaren. 
Till åtgärdsplanen finns en uppskattad kostnadskalkyl. 
 
___________ 
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Ks § 60 Dnr KS2017/0282 
 
Svar på medborgarförslag om aktivitetspark på Prästgärdet i Säter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget i och 
med nedanstående yttrande är besvarat. 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om aktivitetspark på Prästgärdet i Säter lämnades in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2017-09-21 av Anders Burell, Säter. 
 
Medborgarnas förslag: 
” Vi vill föreslå att en aktivitetspark anläggs på Prästgärdet i Säter i syfte att skapa en 
mötesplats för alla ådrar, kulturer samt göra Säter ännu mer attraktivt.” 
 
Yttrande: 
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat följande yttrande och anser medborgarförsla-
get därmed är besvarat: 
”Förvaltningen framhåller vikten av att utreda hur Prästgärdet i framtiden skall an-
vändas. I den nuvarande fördjupade översiktsplanen för Säter är markanvändningen 
för området Prästgärdet avsatt för fritidsanläggningar. I dagsläget pågår det ett arbete 
med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Säters tätort, arbetet med den för-
djupade översiktsplanen förväntas pågå under 2018-2019. I den planen kommer att 
föreslås hur vi i framtiden kan utveckla området Prästgärdet. I arbetet med den pla-
nen så föreslås att medborgarförslaget beaktas. Därför kan man i dagsläget inte ta 
ställning till huruvida en aktivitetspark ska anläggas på Prästgärdet.” 
 
__________ 
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Ks § 61 Dnr KS2017/0271 
 
Svar på medborgarförslag om en skatepark 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget i och 
med nedanstående yttrande är besvarat. 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om en skatepark i Säter lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-09-21 av Maria Wester, Säter. 
 
Medborgarnas förslag: 
” Säters kommun kostar på våra barn och ungdomar något. En skatepark likt den 
som de har i Avesta eller Falun är mitt förslag” 
 
Yttrande: 
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat följande yttrande och anser därmed att med-
borgarförslaget är besvarat: 
”På den mark där medborgaren föreslår att skateparken kan ligga finns planer på att 
detaljplanera för bostäder. I dagsläget finns inga planer eller investeringsmedel för 
anläggande av en skatepark. I förvaltningens investeringsbudget för år 2020 finns in-
vesteringsmedel avsatta för att anlägga en multiarena i Säters tätort där spontanidrott 
kan utövas. Därför behöver frågan hänskjutas till budgetberedningen 2020-2021.  
 
I dagsläget pågår det ett arbete med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Sä-
ters tätort, arbetet med den fördjupade översiktsplanen förväntas pågå under 2018-
2019. 
 
I övrigt ställer sig samhällsbyggnadsnämnden sig positiva till aktivitetsytor för barn 
och ungdomar.” 
 
Yrkande 
Jenny Nordahl (SD) yrkar avslag till medborgarförslaget. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att medborgarförslaget är besvarat. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandet varvid han finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att medborgarförslaget är be-
svarat. 
 
___________ 
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Ks § 62 Dnr KS2018/0088 
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen 
samt att motionerna ligger kvar för beredning. 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två gånger 
varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen skall göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
 
Motion om att minska buller i utemiljö på  Dnr KS2017/0173 
Borgens förskola och Myrans förskola samt säkra 
Vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacks- 
vägen 
Motionen är inlämnad av Sverigedemokraterna till kommunfullmäktiges samman-
träde 2017-09-21. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Motionen är re-
mitterad till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande som kommer att behandla den 
under april månad. Motionen slutbehandlas av kommunfullmäktige i juni. 
 
Motion om konsekvensanalys på kostnader Dnr KS2017/0233 
för målet att bli 12 000 invånare 2030 
Motionen är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-
06-15. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen bereder mot-
ionen. Motionen kommer att slutbehandlas av kommunfullmäktige i juni. 
 
Motion om alkoholfria arenor i kommunens Dnr KS2017/0295 
lokaler 
Motionen är inlämnad av vänsterpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-
09-21. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen bereder mot-
ionen. Motionen slutbehandlas av kommunfullmäktige i juni. 
 
Motion om att det är ”dags att återinföra Dnr KS2017/0311 
demokratin i Säters kommun 
Motionen är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-
09-21. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen bereder mot-
ionen. Motionen slutbehandlas av kommunfullmäktige i juni. 
 
Motion att införa fysisk rörelse varje dag i skolan. Dnr KS2017/0374 
Motionen är inlämnad av vänsterpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-
11-30. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Remitterad till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit senast 2 maj. 
 
     forts 
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Ks § 62  forts 
 
Motion att införa avgiftsfri kulturskola. Dnr KS2017/0375 
Motionen är inlämnad av vänsterpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-
11-30. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Remitterad till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit senast 2 maj. 
 
Motion om motprestation vid försörjningsstöd. Dnr KS2017/0405 
Motionen är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-
11-30. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Remitterad till socialnämn-
den. Yttrandet skall ha inkommit senast 13 april. 
 
Motion om valfrihet för äldre. Dnr KS2017/0406 
Motionen är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-
11-30. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Remitterad till socialnämn-
den för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit senast 2 maj. 
 
Motion om en översyn och utredning för en Dnr 2018/0034 
bättre personalorganisation i Säter 
Motionen är inlämnad av Liberalerna till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-
02-15. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen bereder mot-
ionen. 
 
__________ 
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Ks § 63 KS2018/0089 
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen samt 
att medborgarförslagen kvarligger för beredning. 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktige arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen två gånger per 
år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske 
på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober. 
 
Medborgarförslag om att införa idrott varje dag i skolan Dnr KS2017/0076 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-06. 
Hänskjutet till kommunstyrelsen för beredning.  Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade remittera förslaget till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttran-
det behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-02-13. Ar-
betsutskottet beslutade återremittera förslaget till barn- och utbildningsnämnden för 
ytterligare beredning. Yttrandet ska ha inkommit senast 5 maj. 
 
Medborgarförslag om lekpark i Österby Dnr KS2017/0284 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-21. 
Hänskjutet till kommunstyrelsen för beredning. Remitterad till samhällsbyggnads-
nämnden för yttrande. Förslaget slutbehandlas vid kommunfullmäktiges samman-
träde i juni. 
 
Medborgarförslag om Konsthjulet Dnr KS2017/0349 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-19. 
Hänskjutet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag om att förbättra tillgänglighet i  Dnr KS2017/0368 
Säterdalen 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-30. 
Hänskjutet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag om en rastplats på Bispergs klack Dnr KS2017/0392 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-30. 
Hänskjutet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag om skridskobana på Rådhustorget  Dnr KS2017/0447 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-15. 
Hänskjutet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
      forts 
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Ks § 63 forts 
 
Medborgarförslag om städning på äldreboendet Dnr KS2018/0009 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-15. 
 
Medborgarförslag om fartdämpande åtgärder på  Dnr KS2018/0042 
Bergtäktsvägen 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-15. 
Hänskjutet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
__________ 
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Ks § 64 Dnr KS2018/0109 

Ansökan om förordnande som vigselförrättare 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå

 som vigselförrättare i Säters kommun. 

Ärendebeskrivning 
Säters kommun har av Länsstyrelsen getts tillfälle att yttra sig över ansökan om bor-
gerlig vigselförrättare. En ansökan har lämnats av 

om att bli vigselförrättare i Säters kommun, 

Säters kommun har sedan tidigare tre vigselförrättare, 

Under 2017 förrättade vigselförrättarna 23 vigslar.  

Säters kommuns yttrande ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 10 april 2018. 

__________ 

NN

NN
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Ks § 65 Dnr KS2018/0027 
 
Val av ersättare i krisledningsnämnden efter Niclas Bodin ( C) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar som ersättare i krisledningsnämnden efter Niclas Bodin 
(C ) välja Anne-Mari Sandberg-Ställ ( C), Säter. 
 
Ärendebeskrivning 
Niclas Bodin (C ) har avsagt sig uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden. Fyll-
nadsval ska ske efter honom. 
 
__________ 
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Ks § 66  Dnr KS2018/0117 
 
Val av ombud av till årsstämma med Coompanion Dalarna 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar som ombud till årsstämma med Coompanion Dalarna 
utse Hans Johansson (C ). 
 
Ärendebeskrivning 
Coompanion Dalarna har kallat till årsstämma den 27 april i Borlänge. 
 
__________ 
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Ks § 67  Dnr KS2018/0133 
 
Val av ombud av till årsstämma med Nedre Dalälvens Intresseföre-
ning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar som ombud till årsstämma med Nedre Dalälvens Intres-
seförening utse Mats Nilsson (S). 
 
Ärendebeskrivning 
Nedre Dalälvens Intresseförening har kallat till årsstämma den 19 april i Avesta. 
 
__________ 
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Ks § 68  Dnr KS2018/0134 
 
Val av ombud av till årsstämma med Föreningen Sveriges Vatten-
kraftskommuner 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar delegera till ordförande utse ombud till årsstämma med 
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner. 
 
Ärendebeskrivning 
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner har kallat till årsstämma den 17-18 maj i 
Söderhamn. 
 
___________ 
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Ks § 69  
 
Redovisning av delegationsärenden 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut som för-
tecknas i protokoll 2018-04-10 § 69. 
 

2018/0066 Avskrivning av fordringar daterade 2018-02-15:1, 2018-02-15:2, 2018-02-15:3, 2018-
03-22:1, 2018-03-22:2, 2018-03-22:3 och 2018-03-22:4 
 
Anställningar enligt delegation tiden 2018-01-01—2018-03-31. 
 
___________ 
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Ks § 70 
 
Delgivningar 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna. 
 

2017/0391 Beslut från Länsstyrelsen om tillstånd till kameraövervakning för Räddningstjänsten 
Dala Mitt. 
 

2017/0428 Beslut från Länsstyrelsen om tillstånd till kameraövervakning för Länsstyrelsen i Da-
larna.  

 
2017/0439 Årlig uppföljning av LEH 2017 

 
2018/0068 Begäran om yttrande över ansökan från Länsstyrelsen Gäveborg om kameraövervak-

ning. Säters kommun avstår från att yttra sig. 
 

2018/0071 Bolagsstyrningsrappor 2017, Falun Borlänge-regionen AB 
 

2018/0076 IT-bokslut 2017 
 

2018/0061 Svar på remiss Länsstyrelsens ”övergripande flerårig plan för utbildnings- och öv-
ningsverksamhet. 
 

2018/0068 Begäran om yttrande över ansökan från Länsstyrelsen Gävleborg om kameraövervak-
ning. Säters kommun avstår från att yttra sig. 
 

2018/0068 Begäran om yttrande över ansökan från Borlänge kommun om kameraövervakning. 
Säters kommun avstår från att yttra sig. 
 
Protokoll från sammanträde med: 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-02-13 och 2018-03-20 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2018-

02-21 
• Kulturnämnden 2018-02-08 
• Brottsförebyggande rådet 2018-02-21 
• Gysam styrgruppsmöte, 2018-02-16 
• Gemensamma nämnden för upphandling 2018-02-12 
• Styrelsemöte med Falun Borlänge-regionen AB. 2018-02-14 

 
Handling med information och underrättelse från Polismyndigheten gällande: 

• Skadegörelse genom brand, Kungsgårdsskolan, 2018-01-30 
• Klotter, Klockarskolan , 2018-02-18 
• Stöld, Klockarskolan, 2018-03-05—2018-03-07 
• Egenmäktig förfarande, Bergslagsgatan, 2018-03-16—2018-03-19 forts 
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Ks § 70 forts 
 
Protokollsutdrag från: 

• Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-07, §§ 8 och 9. Internkontrollplan 
2018 och uppföljning av 2017 års internkontrollplan. 

 
Beslut om tillstånd för SGI Statens Geotekniska Institut till kameraövervakning: nu 
fråga om utvidgning. 
 
Föranmälan från Arbetsmiljöverket om inspektion på Säters Reningsverk. 
 
__________ 
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