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Dnr KS2018/0411

Godkännande av granskningsutlåtande och antagande av Fördjupad
översiktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora By m.m.) i Säters kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta fördjupad översiktsplan
för Gustafs (Enbacka, Mora By mm) i Säters kommun.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora By mm) i Säters kommun.
En fördjupad översiktsplan innebär att man pekar ut ett område som behöver specificeras mer i detalj än vad översiktsplanen tillåter. Det är kommunens aktuella bedömning om hur mark- och vattenområden i Gustafs (Enbacka, Mora By m.m) bör
användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras de kommande åren.
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen inleddes genom beslut i Kommunstyrelsen 2014-06-03 § 93. Samrådstiden pågick mellan 2016-08-24 – 2016-10-05. Samrådsredogörelsen godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-05 §117.
Granskningstiden pågick mellan 2018-06-25 – 2018-08-20 och totalt inkom 18 yttranden. Dessa redovisas samt besvaras i granskningsutlåtandet och har föranlett en
del mindre justeringar och kompletteringar i den fördjupade översiktsplanen, men
inga sådana att en ny granskning blir nödvändig. Bland annat har namnet ändrats från
Fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort till Fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka och
Mora by m.m).
Den fördjupade översiktsplanen för Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.) är därmed
redo att antas.
Bilaga
1. FÖP Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.) Antagandehandling
2. Bilaga FÖP Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.) Antagandehandling
3. Granskningsutlåtande, 2018-10-03
4. Samrådsredogörelse, Godkänd av SBN 2017-09-05
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Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2018/0272

Fordonspolicy för Säters kommunkoncern
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta förslag till Fordonspolicy för Säters kommunkoncern.
Reservation
Roger Siljeholm (M) reserverar sig mot bakgrundsbeskrivningen.
__________
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ett förslag till Fordonspolicy för Säters
kommunkoncern på remiss till kommunens nämnder och till Säterbostäder. Ett antal
svar har kommit in, se bilagor. Förslaget har kompletterats med förtydligande om att
även tjänstebilar omfattas samt ett krav på alkolås när så är möjligt. Socialnämnden
har också inkommit med ett kompletterande yttrande om behovet av en handlingsoch tidsplan. För att uppnå målsättningen i policyn är det viktigt att varje förvaltning
gör en plan för sitt framtida behov av fordon och att detta koordineras med behovet
av t.ex. laddpunkter samt med upphandlingsprocessen i samarbete med Upphandlingscenter men detta bedöms vara ett arbete som inte bör regleras i själva policyn.
Bakgrund
De stora utsläppen av koldioxid och andra klimatstörande gaser måste minska kraftigt. Enligt FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC har
• Vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än
samtliga tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har de senaste årtiondena sannolikt varit de varmaste under åtminstone de senaste 1400 åren.
• Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan motsvarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av koldioxid har ökat med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd
av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad
markanvändning (källa naturvårdsverket.se)
I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas
långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet
trädde i kraft i november 2016 och det långsiktiga målet är att utsläppen ska ner till
noll.
Sveriges nationella klimatmål innebär bl.a. att Sverige senast år 2045 inte ska ha några
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären och att utsläppen från inrikes transporter
ska minska med minst 70% från år 2010 till år 2030. För att detta ska vara möjligt
måste alla arbeta på en snabb omställning och kommunerna är viktiga aktörer denna
process. (källa regeringen.se)
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § 57 forts
Konsekvensbeskrivning
Några av de konsekvenser som väntas vid en uppvärmning av planeten är följande:
• Extrema väderhändelser
• Hotad livsmedelsproduktion
• Havsisarna smälter vid polerna/Stigande havsytor
• Hot mot ekosystem
• Havsförsurning
Bilagor
Bilaga 1 – Förslag till fordonspolicy
Bilaga 2- ? Remissvar
Bilaga 3 – Komplettering från SN
Delge beslutet till:
Nämnderna i Säters kommun, Säterbostäder
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Dnr KS2019/0008

Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att reglementet för samhällsbyggnadsnämnden revideras med nedanstående tillägg.
_________
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente behöver revideras enligt följande:
§ 1 Nämndens ansvarområde kompletteras med:
Nämnden är kommunens VA-huvudman och ansvarar också för verksamheterna
kost och lokalservice.
§ 2 Nämnden åligger särskilt
Fastighet och anläggningar: sista punkten ändras till ”- förvalta kommunägda lokaler
och anläggningar
VA och Renhållning kompletteras med:
Svara för kommunens lagstadgade skyldigheter vad gäller allmänna vattentjänster

Justerande sign
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Ks § 59
Slutredovisning Stora Skedvi skola
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
__________
Ärendebeskrivning
Slutredovisning av projekt Stora Skedvi skola, förskola, sprothall, bibliotek, föreningsförråd, mulitsportarena mm.
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Dnr KS2018/0005

Kompetensförsörjningsplan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa Kompetensförsörjningsplan för Säters kommun.
___________
Ärendebeskrivning
2014 beslutade kommunfullmäktige anta en Kompetensförsörjningsplan med fokus
på kritiska kompetenser. Sedan 2014 har arbetsmarknaden förändrats avsevärd även
om man tidigt sett den demografiska utvecklingen. Vi ser andra kritiska kompetenser
nu men de åtgärder som tidigare gjorts har varit väldigt inriktade på rekrytering. Den
nya planen har ett vidare perspektiv då kompetensförsörjning är mycket mer än rekrytering.
I förvaltningarnas arbete är kompetensförsörjning ett viktigt uppdrag och ska följas
upp av nämnden Uppföljning av kommunens- samt förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner ska ske i varje år i kommunens kvalitetsarbete.
Kompetensförsörjning ska även redovisas i delårsbokslut och bokslut
Förvaltningarna ska till personalutskottet redovisa de åtgärder de vidtagit kopplat till
kompetensför-sörjning. De projekt, aktiviteter och åtgärder som varit innovativa eller
skapat ett mervärde utöver normalvärde ska redovisas för att kunna användas som
positivt exempel i andra delar av kommunen.
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Dnr KS2019/0006

Utbetalning av kommunalt partistöd 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Kommunalt partistöd betalas ut för 2019 fördelat enligt tabellen nedan.
2. Respektive mottagande parti ska senast 2020-03-31 lämna en skriftlig redovisning om hur partistödet för 2019 använts.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 4 kap §§ 29 – 32. Kommunfullmäktige har 2014-05-26 antagit kompletterande regler för partistöd.
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får
bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det
måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet.
Stödet ges till de partier som finns representerade i fullmäktige. Kommunen kan besluta att mandat som inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska beaktas
vid utbetalning av stöd.
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 §
första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska redovisningen. Fullmäktige får besluta att
stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport
enligt första och andra styckena.
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per
varje mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige
beslutade 2010-12-16 § 28 om ett grundbidrag med 11 500 kronor per parti och ett
mandatbundet bidrag på 7 600 kronor/mandat. Bidragen höjs med KPI med oktober
2011 som bas. Mandatstöd utgår endast för de mandat som är besatta. Partistöd utgår
under 3 månader efter det att representationen upphört.
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Justerande sign
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Ks § 61 forts
Kommunalt partistöd 2019
Grundbidrag 12 178 - Mandatbaserat stöd 8 048

Justerande sign

Parti

Mandat

S
C
L
M
KD
V
MP
SD

11
8
1
7
1
2
1
4

Grundstöd Mandatbaserat
Totalt
stöd
12 178
88 528
12 178
64 384
8 048
12 178
12 178
56 336
12 178
8 048
12 178
16 096
12 178
8 048
12 178
32 192

Utdragsbestyrkande

100 706
76 562
20 226
68 514
20 226
28 274
20 226
44 370
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Dnr KS2019/0007

Läsplattor till förtroendevalda
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Säters kommun tillhandahåller läsplattor till förtroendevalda för att kunna ta
del av kallelser och övrig information i beslutsprocessen, enligt alternativ 1.
2. Nuvarande bestämmelser om ersättning för dator/läsplatta utgår ur gällande
arvodesbestämmelser.
3. Finansiering sker genom omfördelning att investeringsmedel flyttas över från
IT-enhetens budget 2018 till 2019 med 550 000 kr för att finansiera inköp av
80 läsplattor. Kapitalkostnaden för kommande år justeras med ramjustering
från förvaltningen till IT-enhetens budget vid 2020 års beslut om budget.
__________
Ärendebeskrivning
För att kvalitetssäkra och förenkla distribution av handlingar till sammanträden föreslås att de förtroendevalda tilldelas en läsplatta av Säters kommun.
Säters kommun kommer fr o m ny mandatperiod att använda sig av styrelsmote.se
för att distribuera kallelser och annan information till de förtroendevalda. Den tjänsten är med fördel utformad för att användas på läsplattor.
Nedan beskrivs säkerhetsaspekten samt övriga fördelar. Vidare beskrivs sex olika
kostnadsförslag för inköp av läsplattor i jämförelse mot dagens kostnader för ersättning till de förtronedvalda under mandatperioden.
Nulägesbeskrivning
I dag kan den förtroendevalda själv välja vilken utrustning den använder för att ta del
av kallelser och annan information i kommunens hantering av den politiska beslutskedjan. Denna information kan bestå av allmänna handlingar men även av arbetsmaterial, dvs. icke allmänna handlingar, samt material som omfattas av Offentlighetsoch sekretesslagen.
Några förtroendevalda använder idag egna läsplattor men flertalet har en dator för att
ta del av informationen. Konsekvensen med att ta del av material med en dator är att
information både från webbplatser, e-post m.m. kan sparas ned. Risken finns att
detta material oavsiktligt sprids vidare viket kan innebära att icke allmänna handlingar
sprids och i värsta fall, om man ser till exempelvis till socialnämndens beslutsunderlag, kan leda till men eller skada för den enskilde individen. Denna risk ökar om
den egna utrustningen kan komma att användas av flera personer eller om utrustningen förloras.

Justerande sign
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Ks § 62 forts
Kostnader
Idag utgår ersättning för dator/läsplatta till den förtroendevalde med 1 500 kr per år,
totalt 6 000 kr/mandatperiod. Ersättningen betalas ut en gång per år oberoende av
antalet uppdrag.
Nedan presenteras sex olika kostnadskombinationer för att erbjuda läsplattor till de
förtroendevalda. Raden med 10GB data och fodral utan tangentbord är markerad,
vilket känns som det mest logiska valet. Det finns även med beräkning för pekplatta
utan mobilt bredband även om det inte är aktuellt, men kan vara intressant att se vad
differensen är.
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Dnr KS2019/0009

Fördelning av kommunstyrelsens driftsbudgetram 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa budgetram för:
Kommunstyrelsen
3 797 kkr
Kommunfullmäktige
636 kkr
Kommundirektör
1 852 kkr
Egen försörjning/Unga till arbete
2 973 kkr
samt att delegera beslutanderätten om resterande budgetram på 47 567 kkr till förvaltningschefen för KS förvaltning.
_________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Bakgrund och ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13 om reviderad budget för åren 2019 – 21. Kommunstyrelsen tilldelades 56 824 kkr i driftbudgetram för 2019. Förvaltningen lägger följande förslag till fördelning av driftbudgetramen:
Verksamhet
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommundirektören
Egen försörjning/Unga till arbete
Förvaltningschefen fördelar
Ekonomienheten
Näringslivsenheten
Kanslienheten
Personalenheten
IT-enheten
Kommunikation/Reception
Fritidsenhet

Ram 2018 Förslag KS Förslag FC
3 960
3 797
632
636
2 001
1 852
2 358
2 973
47 567
3 210
5 435
7 327
6 710
10 624
3 398
45 655

56 824

Anmärkning
Sänkning -200 kkr utvecklingmedel
Sänkning -200 kkr utvecklingsmedel
Höjning 600 kkr Feriearbetare, totalt 1 000 kkr

4 022 Förändrad organisation. Hypergene
4 955 Effektivisering -500 kkr
7 410
Förändrad organisation samt sänkning av ram för
6 240 löneprogram med -300 kkr
11 210 Utökad kostnad licenser samt besparing -200 kkr.
3 477
10 255 Överflytt från SBN, BUN, Kultur
47 567

Förslaget innebär att kommunstyrelsen fastställer de delar som är politiska samt hur
mycket som ska tilldelas kommunchef respektive projektet Egen försörjning/Unga till
arbete, och sedan delegerar till förvaltningschefen för KS förvaltning att fördela resterande medel. Förvaltningschefens förslag till fördelning finns i sammanställningen ovan.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2019/0058

Kommunstyrelsens Nämndsplan
Kommunstyrelsen påbörjar arbetet med att ta fram Nämndsplan för mandatperioden.
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Ks § 65
Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar
Beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
___________
Informationsärenden
• Information om kommunens evenemangsstöd - uppföljning
• Information om kulturnämndens verksamhet
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Dnr KS2018/0417

Avtal om drift, skötsel och utveckling av fäboden i Säterdalen
Beslut
Kommunstyrelsen besluta godkänna avtal om drift, skötsel och utveckling av fäboden i Säterdalen mellan Säters kommun och Forsnäsgruppen ASF AB.
__________
Bakgrund
Säters kommun har som ett led att utveckla besöksmålet Säterdalen pekat ut Säterdalens fäbod som en av fem besöksanledningar kring vilket arbetet ska fokuseras. I enlighet med antaget koncept ”Säterdalens fäbod– ”där dåtid blir framtid” ska verksamheten
bedrivas av en samarbetsaktör.
Ärendebeskrivning
Förslag till avtal om drift och skötsel av fäboden i Säterdalen har upprättats mellan
Säters kommun och Forsnäsgruppen ASF AB för säsongen 2019 med möjlighet till
option på ett år i taget.
Kommunen uppdrar åt Forsnäsgruppen ASF AB att utifrån de möjligheter som anläggningens kapacitet erbjuder att driva och utveckla verksamhet på fäboden (det inhägnade området) i enlighet med det politisk antagna konceptet Säterdalens fäbod– ”där
dåtid blir framtid”. Fokus ligger på djurverksamhet, servering och barnaktiviteter. Fäbodaktören blir i egenskap av kommunens samarbetspart en viktig ambassadör för
Säterdalen och Säters kommun. Värdskapsfunktionen gentemot besökare och andra
entreprenörer är en naturlig och viktig del av uppdraget. I antaget inriktningsbeslut
slås fast att Säterdalen även fortsättningsvis ska vara öppen för alla. Utifrån det och
värdegrunden att alla människor har lika värde är det en del i uppdraget att bidra till
inkludering.
Uppdragstiden då fäboden dagligen håller öppet för besökare sträcker sig mellan tisdagen den 14 maj tom tisdagen den 27 augusti 2019 med möjlighet att förlänga tom
september, om båda parter är skriftligen överens om detta.
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Dnr KS2018/0389

Program Säterdalen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta Program Säterdalen.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
I antagen Utvecklingsplan för Säterdalen 2018 (Kf 20171130) är en av aktiviteterna att
låta ta fram en illustrationsplan där det arbete som sker inom ramen för de olika besöksanledningarna och stödfunktionerna samlas.
Beslutad strategi för utveckling av Säterdalen (Kf 2017-01-26), innehåller en situationsplan med övergripande markanvändning. Ett antaget koncept för fäboden finns
sedan några år. En plan avseende leken beslutades i slutet av 2017. Sammantaget så
saknas förutsättningar att på ett bra sätt att hålla ihop och synliggöra Säterdalens utveckling som helhet samt utifrån de olika delarna.
Syftet är att säkerställa att utvecklingsarbetet drar nytta av möjliga synergier samt att
tillgängliggöra ett verktyg som underlättar extern kommunikation. Det har kombinerats med att övergripande planer för vidareutveckling av besöksanledningarna Naturmiljön och Parken arbetats fram.
Under arbetets gång har benämningen av föreslaget dokument ändrats från illustrationsplan till program.
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Dnr KS2018/0418

Utvecklingsplan för Säterdalen 2019
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta Utvecklingsplan för Säterdalen 2019. Utvecklingsplanen justeras till kommunstyrelsens sammanträde.
___________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Av kommunfullmäktige antagen Strategi för utveckling av Säterdalen utgör grunden
för besöksmålets utvecklingsarbete. Strategin synliggör utvecklingspotentialen, den
konkretiserar vart vi vill och vad som krävs (framgångsfaktorer). Därefter ges en beskrivning av de besöksanledningar som prioriterats och nödvändiga stödfunktioner,
vilket ska svara på frågan hur vi tar oss dit. Strategin omsätts i årliga utvecklingsplaner som antas av kommunfullmäktige. Där prioriteringar av aktiviteter, inom ramen
för strategins besöksanledningar och stödfunktioner sker. Samrådsgrupp för Säterdalen som inrättades av kommunstyrelsen 2016-08-30, § 103, följer arbetet. Det är ett
långsiktigt arbete vilket underlättas av långsiktig planering.
Strategi, antagna konceptualiseringar för besöksanledningarna och Utvecklingsplan
2018 har utgjort grunden för framtagandet av förslag till Utvecklingsplan för Säterdalen 2019. Utvecklingsplanens prioriteringar av aktiviteter utgår från identifierade utvecklingsmöjligheter.
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Dnr KS2018/0407

Serviceplan för Säters kommun 2019-2022
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Serviceplan för Säters kommun 2019-2022, att med
redaktionella ändringar, antas som kommunstyrelsens egen.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Stöd till kommersiell service och olika typer av företagsstöd är ekonomiska verktyg
som Länsstyrelsen/Region Dalarna kan använda för att stödja och stimulera tillgången till dagligvaror och drivmedel på landsbygden. En godtagbar servicenivå är
viktig för att människor ska ha rimliga förutsättningar att bo kvar eller flytta till landsbygden. En aktuell serviceplan är en förutsättning för att man sk kunna ta eventuella
beslut om ekonomiskt stöd till utveckling av landsbygden.
Syftet med serviceplanen är att skapa en helhetsbild av tillgänglig service och metod
för att vidmakthålla rimlig servicenivå för landsbygdens boende, företagare och besökare. Denna serviceplan har bäring på de avgränsningar som anges i det Regionala
serviceprogrammet, men serviceplanen kan och ska naturligtvis också inkluderas och
samverka med övrig kommunal och ideell service.
Servicenivån ska vara sådan att den kan attrahera fler människor att bo, besöka och
verka i kommunen. Servicefrågorna är också i allra högsta grad väsentliga för att nå
kommunens vision om 12 000 invånare år 2030. Serviceplanen ska vara ett levande
dokument som kan utgöra ett komplement till kommunens översiktsplan.
Datum för återrapportering
Återrapportering till Kommunstyrelsen sker vid eventuell revidering av serviceplanen.
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Dnr KS2018/0382

Arbetsordning för personalutskottet
Personalutskottet beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar anta arbetsordning för personalutskottet.
__________
Ärendebeskrivning:
Förslag till arbetsordning för personalutskottet presenteras
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Dnr KS2019/0031

Arbetsordning för fritidsutskottet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till arbetsordning för fritidsutskottet.
__________
Ärendebeskrivning
Förslag till arbetsordning för fritidsutskottet. Arbetsordningen beskriver uppgifter,
befogenheter och arbetsformer för utskottet.
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Dnr KS2018/0373

Delegationsordning för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa delegationsordningen med kompletteringen
”medgivande av förkortad arbetstid utan stöd av lag och tjänstledighet delegeras till
närmast chef”.
___________
Bakgrund och ärendebeskrivning:
Kommunstyrelsens delegationsordning för fastställande av nya kommunstyrelsen.
Delegationsordningen har reviderats och anpassats bl a med anledning av genomförd
organisationsförändring där ett fritidsutskott med en fritidsenhet har bildats under
kommunstyrelsen.
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Dnr KS2018/0410

Bolagsordning för Säterbostäder AB och Sätes kommuns fastighets
AB
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa bolagsordning för
Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning:
Förslag till revidering av bolagsordning för Säterbostäder AB och Säters kommuns
fastighets AB.
§ 8 Styrelse i bolagsordningen kompletteras med att kommunfullmäktige även utser
2:e vice ordförande.
I övrigt har bolagsordningarna justerats utifrån nu gällande lagar.
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Ks § 74
Redovisning av delegationsärenden
Kommunstyrelsen tar del av delegationsärendena.
_________
KS2018/0066

Avskrivning av fordran, daterad 2018-12-22 och 2018-12-21
Attestförteckning fr o m 2019-01-01 och tv
• Balanskonton
• KS kommunledningskontor ekonomienheten
• Räddningstjänst
• Finansiering
• Överförmyndare
• Revisionen
• IT-e nheten
• Personalenheten

KS2018/0290

Förhandling enigt MBL § 11 – chef för barn- och utbildningsförvaltningen tillika
skolchef.

Ks2018/0090

Förhandling enligt MBL § 11 – rekrytering av enhetschef för fritidsenheten

KS2018/0301

Direktupphandling/beslut om julklapp 2018

KS2018/0392

Beslut att bevilja ekonomiskt bidrag till Julmarknad, Lions Club

KS2018/0330

Beslut om att bevilja verksamhetsbidrag 2019, Dalarnas Folkrörelsearkiv

KS2018/0404

Beslut att utse skolchef fr o m 2019-01-01

KS2018/0027

Förhandling enligt MBL § 11 – förvaltningschef för socialförvaltning

KS2019/0028

Anställningar enligt delegation tiden 181101-181231
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Ks § 75
Delgivningar
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna.
__________
KS2018/0218

Beslut från Boverket att Säters kommun beviljas statsbidrag för ökat bostadsbyggande

KS2018/0383

Medborgarlöfte

KS2018/0406

Länsövergripande överenskommelse, Luppresultat 2018

KS2018/0027

Redovisningsräkning utbetalningsår 2019

KS2019/0022

Förvaltningsplan/organisationsbeskrivning, personuppgiftsbehandling i Säters kommun.
Protokollsutdrag från
 Kommunfullmäktige Smedjebackens kommun 2018-11-26, § 91, gemensam
överförmyndarnämnd
 Socialnämnden, 2018-12-09, § 152, fastställande av norm för försörjningsstöd
 Socialnämnden, 2018-12-09, § 150, detaljbudget för 2019
 Gemensam nämnd för upphandling, 2018-11-19,§ 21, upphandlingsplan 2019
 Gemensam nämnd för upphandling, 2018-11-19,§ 23 sammanträdesplan 2019
 Gemensam nämnd för upphandling, 2018-11-19, § 24, nämndplan 2019 med
mål och inriktning
 Gemensam nämnd för upphandling, 2018-11-19, § 22, budgetuppföljning 2018
 Gemensam nämnd för upphandling, 2018-11-19, § 27, godkännande av grafiska
manual
 Kommunfullmäktige i Gagnefs kommun, 2018-12-13, § 220, gemensam överföryndarnämnd
Protokoll från sammanträde med:
• Brottsförebyggande rådet, 2018-12-12
• Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt, 2018-12-07
• Södra Dalarnas samordningsförbund, 2018-11-23
• Personalutskottet, 2018-12-18
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-12-18 och 2019-01-15
• Fritidsutskottet, 2019-01-15
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 201812-12
• Språktolknämnden, 2018-11-29
• Gemensamma lönenämnden, 2016, 2017 och 2018
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Ks § 75 forts
Från Arbetsmiljöverket
• Underrättelse om möjlighet att lämna synpunkter för beslut, Fågelsången
(KS2018/0377)
• Inspektionsmeddelande resultat av inspektion Skedvigården
• Inspektionsmeddelande resultat av inspektion Fågelsången
• Inspektionsmeddelande resultat av inspektion Skedvigården, rörlig personal
Anmälan och underrättelser från Polismyndigheten avs
• Skadegörelse, Rådhuset, 2019-01-03
• Tillgrepp av fortskaffningsmedel och stöld genom inbrott, 2018-12-04, Nortullvägen
Arbetsplan för prospekteringsarbeten inom undersökningstillståndet Gumsberg nr 1.
Remiss undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Hällsjögruvan nr 1 i
Faluns och Säters kommuner
Remiss undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Bispberg nr 2 i Säters
kommun.
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Ks § 76
Övriga ärenden
Kommunstyrelsen beslutar att Caroline Willfox deltar i en informationsdag om överförmyndarnyheter, den 8 februari i Borlänge.
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