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§ 77 Information om arbetet inom enheten barn och familj 
- nuläge, framtid, utmaningar

§ 78 Regler för hyresavtal särskilt boende 2017 2017/349 
706

§ 79 Rapportering ej verkställda beslut 1 kv 2017 2017/357 
709

§ 80 Synpunkter och klagomål 2 halvåret 2016 2017/382 
709

§ 81 Reglemente, uppförandekod för förtroendevalda i 
Rättviks kommun

2017/423 
003

§ 82 Revidering av miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente

2017/461 
003

§ 83 Revidering av kommunstyrelsens reglemente 2017/450 
003

§ 84 Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsförteckning

2017/448 
002

§ 85 Förvärv av aktier i Inera AB 2017/283 
04

§ 86 Yttrande - ny länsregion i Dalarna 2019 2017/388 
001

§ 87 Redovisning nr 1 2017 av ej färdigbehandlade 
medborgarförslag

2017/476 
009

§ 88 Redovisning nr 1 2017 av ej färdigbehandlade 
motioner

2017/477 
009

§ 89 Delegationsbeslut chefer och ordföranden 2017 2017/33 
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KS § 77 Dnr 

Information om arbetet inom enheten barn- och familj  

Ärendebeskrivning 
Gunilla Klingh, verksamhetschef inom IFO, informerade om organisationen 
och arbetet inom individ- och familjeomsorgen – nuläge, framtid och 
utmaningar.
Andelen placerade barn ökar, i nuläget har kommunen 52 placeringar och  
det är svårt att få tag i familjehem. Förvaltningen behöver ytterligare en 
familjebehandlare då behovet är stort.

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen läggs till handlingarna.

_____________________
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KS § 78 Dnr 2017/349 706

Regler för hyresavtal särskilt boende 2017

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till ändring av reglerna för hyresavtal vid särskilt boende 
innebärande att hyresavtal ska börja gälla från och med dagen efter att man 
har tackat ja till en inflyttningsklar lägenhet.
Yttrande
Kommunstyrelsen föreslås besluta enligt förslaget ovan.
Yrkande
Yvonne Junell, c, yrkade att socialutskottet beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta enligt ovan.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på yrkandet och fann att socialutskottet 
beslutat enligt detsamma.

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
-     Anta förslag enligt ovan.
___________________ 

Kommunstyrelsens beslut
- Att hyresavtal ska börja gälla från och med dagen efter att man har 

tackat ja till en inflyttningsklar lägenhet. 
_______________________  

  
Sändlista: Soc
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KS § 79 Dnr 2017/357 709

Rapportering av ej verkställda beslut 1 kv 2017

Ärendebeskrivning 
Förelåg rapport från socialförvaltningen om ej verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service avseende 1:a 
kvartalet 2017. 
Under perioden finns tre nya ej verkställda beslut att rapportera. Av dessa 
tillhör två stycken verksamhetsområde IFO och gäller insatsen 
Kontaktfamilj. 
Det tredje beslutet är ett beslut på korttidsvistelse inom verksamhetsområdet 
LSS.
Av tidigare rapporterade ej verkställda beslut har två stycken inom IFO:s 
verksamhetsområde – strukturerad öppenvård hos familjebehandlare – 
verkställts. Ett beslut på Kontaktperson/SoL har avslutats utan åtgärd på den 
enskildes egen begäran.

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen
      - Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
____________________     

Kommunstyrelsens beslut  

Enligt socialutskottets förslag
____________________     

Sändlista:  Kf-lådan
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KS § 80 Dnr 2017/382 709

Synpunkter och klagomål 2 halvåret 2016 - 
socialförvaltningen

Ärendebeskrivning 
För kännedom redovisas synpunkter och klagomål 2:a halvåret 2016.
Yrkande
Susanne Säbb Danielsson, L, yrkade att redovisningen överlämnas till 
kommunstyrelsen för kännedom.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på yrkandet och fann att socialutskottet 
beslutat enligt detsamma.

Socialutskottets beslut
- Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Informationen läggs därmed till handlingarna.
___________________   

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen/redovisningen läggs till handlingarna.

____________________
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KS § 81 Dnr 2017/423 003

Reglementet Uppförandekod för förtroendevalda i 
Rättviks kommun

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium har tillsammans med gruppledare från 
respektive parti i fullmäktige arbetat fram reglementet ”Uppförandekod för 
förtroendevalda i Rättviks kommun”. 
Innehållet i dokumentet har formulerats och diskuterats vid ett flertal möten 
under perioden augusti 2016 till april 2017. Samarbetet i gruppen har 
fungerat väl med konstruktiva synpunkter samt förslag på dokumentets 
innehåll. 
Kommunfullmäktiges ordförande Anna Maja Roos (C) föredrog ärendet.
Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade att reglementet enligt bilaga antas.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Anta reglementet Uppförandekod för förtroendevalda i

Rättviks kommun enligt bilaga.
_________________
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KS § 82 Dnr 2017/461 003

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-27 § 22 att miljö- och 
byggnadsnämnden ska överta uppgifter utifrån bestämmelserna i 
alkohollagen och tobakslagen från kommunstyrelsen/socialutskottet från och 
med den 1 juli 2017. 
I skrivelse från stab- och serviceförvaltningen föreslås följande lydelser  
överföras från kommunstyrelsens reglemente till miljö- och byggnads-
nämndens reglemente: 

 Ansvarar för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 
2007:1455).

 Ansvarar för alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581)

Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till stab- och serviceförvaltningens 
förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Följande lydelser överförs från kommunstyrelsens reglemente

till miljö- och byggnadsnämndens reglemente:
Ansvarar för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 
2007:1455).
Ansvarar för alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581)

___________________
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KS § 83 Dnr 2017/450 003

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-27 § 22 att miljö- och 
byggnadsnämnden ska överta uppgifter utifrån bestämmelserna i 
alkohollagen och tobakslagen från kommunstyrelsen/socialutskottet från och 
med den 1 juli 2017. 
I skrivelse från stab- och serviceförvaltningen föreslås följande lydelser  
överföras från kommunstyrelsens reglemente till miljö- och byggnads-
nämndens reglemente: 

 Ansvarar för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 
2007:1455).

 Ansvarar för alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581)

Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Följande lydelser överförs från kommunstyrelsens reglemente

till miljö- och byggnadsnämndens reglemente:
Ansvarar för kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel
(SFS 2007:1455).
Ansvarar för alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen
(1993:581).

_____________________
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KS § 84 Dnr 2017/448 002

Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsförteckning

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-27 § 22 att miljö- och 
byggnadsnämnden ska överta uppgifter utifrån bestämmelserna i 
alkohollagen och tobakslagen från kommunstyrelsen/socialutskottet från och 
med den 1 juli 2017. 
I skrivelse från stab- och serviceförvaltningen föreslås att:

- De delegationer, som enligt bilaga, berör alkohol- och 
tobaksärendena överlåts till miljö- och byggnadsnämnden.

Yrkande
Annette Riesbeck (C) yrkade bifall till förvaltningens förslag under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommun-
styrelsens förslag (ks § 83) angående revidering av kommunstyrelsens 
reglemente.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens beslut
- Delegationer som enligt bilaga berör alkohol- och tobaksärendena

överlåts till miljö- och byggnadsnämnden.
Gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag (ks § 83) angående 
revidering av kommunstyrelsens reglemente. 

____________________   
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KS § 85 Dnr 2017/283 04

Förvärv av aktier i Inera AB

Ärendebeskrivning 
Förelåg skrivelse från stab- och serviceförvaltningen angående förvärv av 
aktier i Inera AB.
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla 
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av 
e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom 
vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma 
lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de 
gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO 
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet. 

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och 
regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten 
breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till 
SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- 
och beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att 
godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. 
Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 
av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 
2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli 
delägare på samma villkor som landsting och regioner. 

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, 
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd 
och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska 
företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre 
tjänstemän. 

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och 
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna 
verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg 
och samhällsbyggnad. 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa 
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade 
Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan 
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i 
offentlig sektor. 
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Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag 
är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i 
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. 
Yrkande
Fredrik Ollén (M) yrkade att Rättviks kommun förvärvar av SKL Företag 
AB 5 aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för

en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöver-
låtelseavtalet.

2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda
som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

___________________
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KS § 86 Dnr 2017/388 001

Yttrande – ny länsregion i Dalarna 2019

Ärendebeskrivning 
Bakgrund
Diskussionen om bildande av regionkommuner i Sverige har pågått i flera 
decennier. Ett flertal statliga utredningar har genom åren presenterat analyser 
och förslag. En av de mer omfattande utredningarna var Ansvarskommittén 
vars förslag lades fram 2007 och prövades i en omfattande remissvända med 
en tydligt positiv respons. 

Riksdagen har genom Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 
2010:630) gjort möjligt för att landsting i län som med ett lokalt och 
regionalt initiativ kan ges det regionala utvecklingsansvaret genom bildandet 
av regionkommuner. På samma sätt kunde man innan dess genom bildande 
av ett kommunalt samverkansorgan (även kallat regionförbund) ges ett något 
mer begränsat regionalt utvecklingsansvar. I Dalarna bildades ett sådant 
regionförbund – Region Dalarna – redan 2003. Parallellt med det fanns 
också i Sverige redan regioner som en försöksverksamhet – vilka sedermera 
permanentades – med det bredare ansvaret fullt ut enligt lagen. 

Sommaren 2015 tillsatte regeringen en kommitté med uppdraget att, med 
ansvarskommitténs betänkande som utgångspunkt, komma med förslag till 
en ny regional indelning av Sverige som skulle innebära väsentligt färre län 
och landsting. Indelningskommittén lämnade i augusti 2016 ett 
delbetänkande där bland annat en region och ett län Svealand skulle bildas 
2019 bestående av Sörmland, Örebro län, Västmanland, Uppsala län, 
Gävleborg och Dalarna. 
Efter en remissomgång och därefter partiöverläggningar på nationell nivå, 
bedömde regeringen att det inte fanns parlamentariska förutsättningar för att 
ta upp förslaget till läns- och regionindelning i riksdagen för beslut. Det är 
således inte aktuellt med bildande av storregioner 2019 vilket inneburit att 
arbetet i Dalarna sedan slutet av november 2016 varit helt inriktat på 
bildandet av en egen regionkommun.

Under ett antal år har processen med att bilda regionkommuner pågått i 
Sverige. Alltsedan Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland 
och Region Gotland etablerades som regionkommuner har fler landsting 
ansökt om, och blivit beviljade, att få bilda regionkommuner.

Januari 2015 bildades Region Örebro Län, Region Östergötland, Region 
Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Kronoberg samt Region 
Jönköpings Län. Från 1 januari i år har fler egna regionkommuner bildats 
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med Region Norrbotten, Landstinget Västernorrland, Region Västmanland 
och Region Uppsala.

Av de återstående sju landstingen som inte ännu bildat regionkommuner har 
Stockholm, Kalmar och Blekinge redan ansökt hos regeringen om en sådan 
2019.

De sista fyra landstingen bestående av Västerbotten, Sörmland, Värmland 
och Dalarna har samtliga ett nu pågående arbete med målet att under året 
också ansöka om en regionbildning till 2019. Värmland planerar att ta upp 
frågan för beslut på landstingsfullmäktige i augusti månad och de andra tre 
har motsvarande planering avseende september månad. 

Syftet med bildandet av en regionkommun är att skapa en kraftfull och 
effektiv organisation, med ett direktvalt fullmäktige, som tillsammans med 
bland annat länets kommuner, kan skapa goda förutsättningar för den 
regionala utvecklingen samt hälso- och sjukvården m.fl. verksamheter. 

Bildandet av en regionkommun i Dalarna innebär i korthet att man där 
sammanför verksamheten inom nuvarande Region Dalarna med den inom 
Landstinget Dalarna. Regionkommunens högsta beslutande organ – 
fullmäktige - utses i allmänna direkta val och är valet till länets regionala 
politiska nivå. Regionkommunen övertar landstingets beskattningsrätt. Till 
regionkommunen överförs även uppgifter och resurser inom regional 
utveckling som i nuläget ligger på Länsstyrelsen i Dalarna.

Yttrande
Stab- och serviceförvaltningen har yttrat sig i ärendet enligt följande:
Genom regionbildningen kan vi åstadkomma ett bättre samhälle genom att 
samla regionens utvecklingsarbete under ett paraply i Dalarna. Det handlar 
om viktiga frågor för Dalarnas framtid som företagande och näringsliv, 
arbetsmarknad och kompetensförsörjning, miljö och välfärdsfrågor m m där 
en ny länsregion kan stödja en utveckling i hela Dalarna. Därför är det 
viktigt att regionen har ett nära samarbete med bland annat länets kommuner.

Kommunerna är centrala eftersom de har ansvar för skola, vård och omsorg 
och lokala utvecklingsfrågor i ett brett spektrum. Arbetsmarknaden är till 
största del lokal och regional och är ett utmärkt exempel på varför regionen 
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behöver gå hand i hand med kommunerna för att kunna svara upp emot det 
behov som finns av en utbildad arbetskraft och attraktiva boendemiljöer.

Det kommunala inflytandet
Det är viktigt att det arbete som byggts upp inom Region Dalarna mellan 
länets kommuner och landstinget inte slås sönder eller försvinner. Därför 
behöver den nya länsregionen ha ett organ som i stort ser ut som nuvarande 
direktionen i Region Dalarna. Där finns alla 15 kommuner representerade 
med sina respektive kommunstyrelseordföranden och 10 ledamöter från 
landstingsstyrelsen. Till detta finns ersättare samt även en heltidsarvoderad 
ordförande och en deltidsarvoderad vice ordförande. Därtill är ersättarna 
oppositionsföreträdarna från respektive kommun samt 10 ersättare från 
landstinget. 
Då säkerställs att det hålls en strategisk höjd som krävs för att kunna ha 
mandat att driva utvecklingsfrågor som är gemensamma för kommunerna 
och regionen.
Det är viktigt att detta organ får ett formellt inflytande och därför kan det 
vara lämpligt att använda en gemensam nämnd som juridisk form, men detta 
behöver utredas ytterligare.

 Behåll formatet som direktionen har idag och placeras centralt i 
länsregionen (27 ledamöter+27 ersättare)

 Utforma och beskriv uppdraget som delegeras från regionfullmäktige 
i ett reglemente

Utvecklingsansvaret
Den nya regionens organisation måste stimulera ökat samarbete kring 
särskilda frågor som omfattar hela länet t ex utbildningsfrågor, fysisk 
planering, infrastruktur etc. Utan en tydlig vilja att underlätta samarbetet 
mellan och med kommunerna kommer den nya regionen att hämma 
möjligheterna för Dalarnas utveckling. Därför bör utgångspunkten vara att 
de frågor som idag avhandlas i Region Dalarnas direktion behålls i det forum 
som bildas enligt ovan. 

Hälso- och sjukvård är liksom andra välfärdsfrågor även viktiga 
utvecklingsfrågor och bör därför finnas i detta forum där både 
landsting/region och kommunerna är berörda. Nämnas kan att Uppsala län 
har pekat ut hälso- och sjukvården i ett särskilt program för det regionala 
tillväxtarbetet. 

Förutsatt att det kommunala inflytandet säkerställs i den nya länsregionen så 
finns det ingen anledning att inte bilda länsregion.
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KS § 86 forts

I och med att sammanslagningen och bildandet av den nya länsregionen i sig 
kommer att kräva mycket tid och resurser innan den nya organisationen fått 
sätta sig är det klokt att försöka göra sammanslagningen så mjuk som möjligt 
utan större förändringar. Där emot finns det idag en utvecklingspotential som 
sammanslagningen innebär och denna bör så klart tas till vara.

Konkret kan bland annat pekas på resurser inom kollektivtrafik och 
infrastruktur som idag finns spridda på flera organisationer. Dessa bör 
samlas i den nya regionen eller i t ex Dalatrafik för att Dalarna ska stå 
starkare och tala med en gemensam röst, framför allt i nationella 
sammanhang. Effektiviseringspotential finns så klart i att stödfunktioner 
samlas i samma organisation.

Förvaltningen föreslår därmed att Rättviks kommun tillstyrker att 
Landstinget Dalarna ansöker om att den 1 januari 2019 få överta det 
regionala utvecklingsansvaret enligt Lag om regional t utvecklingsansvar i 
vissa län och därmed att det i Dalarna bildas en region med ett direktvalt 
fullmäktige.
Yrkande
Jan Dahlquist (S) yrkade bifall till stab- och serviceförvaltningens förslag 
samt att förvaltningens yttrande/synpunkter delges Landstinget Dalarna.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på ovanstående yrkande och fann att 
kommunstyrelsen bifallit detsamma.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Rättviks kommun tillstyrker att Landstinget Dalarna ansöker om att 

den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret 
enligt Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och därmed att 
det i Dalarna bildas en region med ett direktvalt fullmäktige.

2. Delge Landstinget Dalarna kommunens yttrande/synpunkter.
____________________
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KS § 87 Dnr 2017/476 009

Redovisning nr 1 2017 av ej färdigbehandlade 
medborgarförslag

Ärendebeskrivning 
Förelåg redovisning nr 1 2017 av ej färdigbehandlade medborgarförslag 
enligt bilaga.

Kommunstyrelsens beslut
- Redovisning nr 1 2017 av ej färdigbehandlade medborgarförslag 

redovisas för kommunfullmäktige. 
_____________________
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KS § 88 Dnr 2017/477 009

Redovisning nr 1 2017 av ej färdigbehandlade motioner

Ärendebeskrivning 
Förelåg redovisning nr 1 2017 av ej färdigbehandlade motioner enligt bilaga.

Kommunstyrelsens beslut
- Redovisning nr 1 2017 av ej färdigbehandlade motioner redovisas för 

kommunfullmäktige.
_________________
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KS § 89 Dnr 2017/33 362

Rapport nr 3 2017 Delegationsbeslut chefer och 
ordföranden 

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut fattade av chefer och ordföranden enligt 
kommunstyrelsens beslut § 3/2015. 

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

____________________  

Sändlista:  Pärm
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KS § 90 Dnr 2017/468 002

Delegationsbeslut enligt SoL, LVU, LVM samt LSS 
januari – april 2017

Ärendebeskrivning 
Anmäls delegationsbeslut fattade enligt socialtjänstlagen, LVU, LVM samt 
LSS under perioderna januari-Mars, Su § 89 2017 och april, Su § 141 2017.

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

__________________  

Sändlista:  Soc
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KS § 91 Dnr 2017/34 362

Delegationsbeslut kommunstyrelsens allmänna utskott

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens allmänna utskotts §§:
2017-05-022 
§ 23 Förslag till ersättning för ensamkommande barn och ungdomar
§ 25 Inköp av inkassotjänster
§ 26 Fördelning av bygdepeng 2017
§ 27 Yttrande över ansökningar ur Dalarnas vattenregleringsfond 2017
§ 28 Förlängning av Medborgarlöfte i Rättviks kommun
§ 29 Ansökan om bidrag för friskvårdsprojektet HITTAUT – IK Jarl
§ 30 Ansökan om bidrag - Boda Boul Fighters Petanque Klubb

Besluten förvaras i pärmar på kansliet.

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

___________________
  

Sändlista:   Pärm
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KS § 92 Dnr 2017/391

Delegationsbeslut socialutskottet

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt socialutskottets §§ 2017-04-20:
§ 82 Yttrande till kammarrätten i Sundsvall
§ 83 Överlämnande av besvär till förvaltningsrätt
§ 106 Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 107 Utredning placering
§ 108 Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 109 Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 110 Utredning enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 118 Ansökan om förlängd placering
§ 119 Medgivandeutredning enligt 6 kap 12 § socialtjänstlagen
§ 120 Ansökan om förlängd behandling
§ 121 Ansökan om institutionsbehandling 
§ 122 Ansökan om förlängd utredningstid

Besluten förvaras i pärmar på socialförvaltningen

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

_____________________
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KS § 93 Dnr 2017/37

Delegationsbeslut bildningsutskottet

Ärendebeskrivning 
Anmäls delegationsbeslut enligt bildningsutskottet §§:
§§ 39-47 2017-05-03. 
Besluten förvaras i pärmar på barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

____________________
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KS § 94 Dnr 2017/39 362

Delegationsbeslut samhällsbyggnadsutskottet

Ärendebeskrivning 
Anmäles delegationsbeslut enligt samhällsbyggnadsutskottets §§:
§ 25, 2017-04-19,  Ändring av detaljplan Näset 196:14.
Besluten finns på kansliet.

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälan läggs till handlingarna.

_____________________  

Sändlista:    Pärm
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KS § 95 Dnr 2017/56

Meddelanden

Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär: 
17:11   Ändringar i Omställningsavtalet – KOM-KL
17:12   Nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
17:14   Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017
17:15   Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt
            bilagor till AB
17:16   Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor 
            HÖK 16 – Prolongerad – med Svenska Kommunalarbetareförbundet
Region Dalarna – Protokoll 2017-02-08.

Dnr 2017/155
Dala Vatten och Avfall AB – Protokoll 2017-04-04.

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
- Meddelandena läggs till handlingarna.

_______________________

Kommunstyrelsens beslut

Enligt allmänna utskottets förslag
________________________
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