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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 1 Dnr KS2016/0037 
 
Månadens blombukett 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ordförande Maud Jones Jans delar ut februari månads blom-
bukett till Mikael Lundin. 
 
Motivering 
”För ditt arbete som ordförande och grundare av Nybergets fiber ekonomisk före-
ning. Du har lagt ner ett otroligt ideellt arbete där timmarna är långt över tusen vid 
det här laget. ” 
 
Vid sammanträdet redovisar Mikael Lundin  fiberföreningens arbete. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 2 Dnr KA15/132 
 
Nytt medborgarförslag om att göra Pärlan till en bystuga 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsens för 
beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att göra Pärlan till en bystuga lämnas in till kommunfull-
mäktiges sammanträde 2016-02-15 av Anita Holm Gustafs. 
 
Medborgarens förslag: 
”Gör gamla Pärlan till en bystuga. Både Naglarby och Solvarbo har bystugor men 
inte Gustafs.” 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 3 Dnr KS2016/0025 
 
Ny motion om placering av minderåriga i äktenskap 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsens för bered-
ning. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om placering av minderåriga i äktenskap lämnas in till kommunfullmäkti-
ges sammanträde 2016-02-15 av Sverigedemokraterna. 
 
Motionärernas förslag:  
Att ansvarig verksamhetschef får i uppdrag att tillse att inga minderåriga som påstår 
sig vara gift i fortsättningen kommer att placeras hos sina makar av socialtjänsten. 
Att ansvarig verksamhetschef får i uppdrag att redovisa för kommunfullmäktige hur 
många minderåriga som påstått sig vara gifta som de senaste fem åren placerats hos 
sina makar. 
 
_________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 4 Dnr KS2016/0057 
 
Ny motion att bekämpa våldsbejakande extremism 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsens för  
beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att bekämpa våldsbejakande extremism lämnas in till kommunfull-
mäktiges sammanträde 2016-02-15 av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokra-
terna. 
 
Motionärernas förslag:  

• Att Säters kommun med grund i regeringens plan mot våldsbejakande extr-
emism tar fram en lokal handlingsplanplan för att förebygga och bekämpa 
våldsbejakande extremism i Säter. 

• Att Säters kommun inte ska finansiera våldsbejakande extremismrörelser med 
skattemedel. Ansvariga förvaltningar som tillhandahåller lokaler och/eller ut-
delar föreningsstöd bör genomlysa de verksamheter de finansierar och av-
bryta eventuella stöd till våldsbejakande extremism. 

 
Yttrande: 
I ärendet yttrar sig Malin Hedlund (M). 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 5 
 
Information om Upphandlingscenter 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 
 
Ärendebeskrivning: 
Anders Karlin, chef för UpphandlingsCenter,  informerar om UpphandlingsCenters 
verksamhet. En upphandlingssamverkan mellan Falun, Borlänge,  Ludvika, Gagnef , 
Säter och Hedemora kommuner. 
 
Informationen omfattar: 

• UHC, tjänster och styrning 
• Nyckeltal, det UHC siktar på  
• Färdplan upphandling (strategiska frågor) 
• Nuläge upphandling Säter 
• Utmaningar idag 

 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 6 
 
Information om Socialnämndens verksamhet 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige godkänner rapporten. 
 
Ärendebeskrivning: 
Socialnämndens ordförande, Sune Hemmingsson och socialchef Anette Wikblom in-
formerar om socialnämndens verksamhet. En kort sammanfattning av 2015. 
 
Informationen omfattar: 

• Mottagande av ensamkommande flyktingbarn 
• Särskilt boende, SäBo 
• Kostnader för utskrivningsklara 
• Hemtjänst 
• Övrig utveckling i korthet 
• Löpande redovisning av internkontrollen 
• Budgetöverskott 
• Framtid 

 
___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 7 
 
Information från revisionen 
 
Ordförande i kommunrevisionen Bengt Wester informerar om: 

1. Revisionens medverkan i skolans verksamhet. 
2. Risk och väsentlighetsanalys 
3. Under 2017 kommer revisionen att uppmärksamma 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Näringslivsverksamheten 
Kommunstyrelsens styrning och över verksamheten uppsikt i bolag, kom-
munförbund och gemensamma nämnder 
Brister i tilldelning och kontroll av behörighet 
Brister i upphandling 

Sammantaget kommer fyra granskningar att genomföras under 2016. 
 

4. Granskning av internkontroll har överlämnats till kommunstyrelsen. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf 8 Dnr KS2015/0244 
 
Gemensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarna 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Hjälpmedelsnämndens förslag om gemen-
samma avgifter för hjälpmedel i Dalarnas län. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
Hjälpmedelsnämnden rekommenderar kommuner och landsting att besluta om ge-
mensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarna fr o m 1 januari 2016. 
 
Medlemsrådet har fått i uppdrag av Hjälpmedelsnämnden att utreda frågan kring ge-
mensamma avgifter för hjälpmedel i Dalarnas län. Målet är att kommunernas avgifter 
inte ska skilja sig från varandra samt att de ska samspela med landstingets avgifter för 
att förenkla för medborgarna. 
 
Beslutsunderlag: 
Beslut från Hjälpmedelsnämnden, 2015-09-10 
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2015-11-24 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 9 Dnr KS2015/0321 
 
Jämställdhet- och mångfaldsplan 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderad jämställdhet- och mångfaldsplan.  
 
Ärendebeskrivning 
Representanter från förvaltningarna har tillsamman med de fackliga organisationerna 
Kommunal, Vision och Lärarförbundet arbetet fram en reviderad jämställdhet- och 
mångfaldsplan utifrån förändrad lagstiftning gällande tillgänglighet  
 
Yttrande: 
I ärendet yttrar sig Malin Hedlund (M), Ingeborg Björnbom (M), Abbe Ronsten (S), 
Fia Wikström (V).och Lotta Bergstran (L). 
  
Yrkande 
Malin Hedlund yrkar ändring gällande sammansättning av styr- och arbetsgruppen, 
där lärarförbundet ändras till lärarförbunden. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige be-
slutat enligt Malin Hedlunds yrkande. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 10 Dnr KS2015/0017 
 
Reglemente för gemensam nämnd lön och pension 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar anta reglemente för gemensam nämnd lön och pens-
ion. 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att inrätta en lönenämnd tillsammans 
med Falu kommun. 
 
Förslag till reglemente för gemensam nämnd som ska svara för uppföljning och verk-
ställighet av funktionsområdet lön och pension. Kommunerna, Falun och Säter har 
kommit överens om att samarbeta i en gemensam nämnd enligt 3 kap 3a-c §§ kom-
munallagen (1991:900). Den gemensamma nämnden ska svara för de samverkande 
kommunernas löne-och pensionsadministration. 
 
Den gemensamma nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Falu kommun ut-
ser 2 ledamöter och 2 ersättare. Säter kommun 1 ledamot och 1 ersättare. 
 
Falu kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommu-
nens organisation. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 11 Dnr KS2016/0010 
 
Kommunal borgen för bredband, Österby byalag 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunal borgen till Österby byalags bred-
bandsprojekt för ett kortfristigt lån på 1,4 mkr 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Österby byalag i Gustafs (org. nr 802495-6255) ansöker om kommunal borgen för ett 
lån om 1,4 mkr. Lånet är kortfristigt med beräknad löptid från juli 2016 till juni 2017.  
 
Österby byalags bredbandsprojekt har en målgrupp på 37 permanentbonde hushåll. 
30 av dessa har tecknat avtal med föreningen. Därtill har ett fritidshusboende visat 
intresse. Anslutningsavgifter tas ut med 25 000 kr för primäranslutningar och 7 500 
för sekundära anslutningar. De sekundära anslutningarna är belägna på fastighet med 
primär anslutning.  Total avgiftsfinansiering uppgår till 705 000 kronor. Avgifterna 
betalas in vid tre tillfällen under projekttiden. Föreningen har sökt statligt bidrag med 
879 000 kronor. Kostnaden för projektet är beräknad till 1 548 614 kronor. Det finns 
således en marginal om c:a 35 000 kronor. 
 
Beslut om bidrag beräknas tas av Länsstyrelsen Dalarna i februari 2016. Bidrag utbe-
talas först efter det att föreningen kan uppvisa nedlagda kostnader. Föreningen be-
höver därför ett tillfälligt lån för att kunna betala kostnaderna för projektet under ti-
den fram till att bidraget utbetalas och slutlig egenavgift har betalats. Beviljas inte för-
eningen bidrag kommer föreningen inte att gå vidare med projektet och då faller lå-
nebehovet. 
 
Säters kommun har tidigare beviljat kommunal borgen till Nyberget Fiber Ekono-
misk Förening under likartade förhållanden. Lånet var kortfristigt och egenfinansie-
ringen låg i nivå med praxis. Kommunal borgen beviljades inte för Bispbergshyttans 
Fiberförening då den borgen avsåg ett långfristigt lån på 10 år och med en avsevärt 
mindre egenfinansiering.  
 
Kommunens risk är i det här ärendet mindre än i fallet Nyberget då projektet startas 
först om bidrag beviljas. Den risk som finns är om föreningen påbörjar men av nå-
gon anledning inte lyckas slutföra projektet, och får kostnader men inget bidrag. För-
eningen är väl etablerad i byn och van att sköta gemensamma angelägenheter. Den 
bedöms inte vara någon risk i sig. 
 
I ställningstagandet om borgen för det här projektet bör givetvis samhällsnyttan 
också vägas in. Ett utbyggt fibernät i kommunens alla delar kommer att vara en nöd-
vändighet om kommunen ska lyckas höja sin attraktivitet som boendeort och nå mål-
sättningen om 12 000 invånare 2030. 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 12 Dnr KA15/029 
 
Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta styrdokument för kommunens arbete med krisbe-
redskap samt godkänna redovisningen. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under man-
datperioden samt en planering för hur kommunen ska hantera en kris. I ”Överens-
kommelse om kommunernas krisberedskap” framgår därför att kommunerna ska ta 
fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap.  
 
Styrdokumentet ska främst utgå från de behov av åtgärder som identifierats i kom-
munens risk- och sårbarhetsanalys men även behov av åtgärder som identifierats på 
annat sätt (t.ex. vid utvärderingar av övningar och inträffade händelser m.m.). 
 
___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 13 Dnr KS2015/0323 
 
Plan för Social hållbarhet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar återremittera förslag till plan för Social hållbarhet för 
att komplettera beslutsunderlaget med nämnda planer. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningen förordar att planen för Social hållbarhet antas och er-
sätter den tidigare folkhälsoplanen. Handlingsplaner arbetas fram och blir bilagor till 
den övergripande planen. 
 
Planen för Social hållbarhet revideras i samband med en ny mandatperiod. Hand-
lingsplanerna/bilagorna kan komma att revideras oftare utifrån förvaltningarnas prio-
riteringar. Handlingsplanerna antas av respektive styrgrupp. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
När man förstår hälsans betydelse för lokal och regional utveckling så inser man att 
man behöver skaffa kunskap om de faktorer som påverkar befolkningens hälsa, häl-
sans sociala bestämningsfaktorer. Det handlar då inte bara hur dessa faktorer påver-
kar befolkningens hälsa utan även hur de är fördelade i befolkningen och därmed på-
verkar hälsan för olika delar av befolkningen olika mycket och på olika sätt. Ur denna 
typ av beskrivningar av fördelningen av hälsans sociala bestämningsfaktorer förstår 
man också varför det uppstår skillnader i hälsa mellan olika grupper.  
 
Skillnader i hälsa kan sägas vara en indikator på hur väl hela samhället fungerar, hur 
offentlig, privat och civil sektor gemensamt klarar av att möta befolkningens behov 
och i vilken mån det finns sociala bestämningsfaktorer för hälsa som man behöver 
åtgärda för att minska sådana skillnader i hälsa som kan påverkas med rimliga sam-
hällsinsatser. 
 
I de fall det ses växande skillnader i hälsa mellan grupper indikerar det brister i den 
sociala hållbarheten.  Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokra-
tiska samhället och för en gynnsam ekonomisk utveckling, både vad gäller samhällets 
intäkter och samhällets kostnader. 
 
Yttrande: 
I ärendet yttrar sig Malin Hedlund (M), Fia Wikström (V) och Abbe Ronsten (S). 
 
Yrkande: 
Abbe Ronsten (S) yrkar återremiss. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på huruvida ärendet ska återremitteras eller avgöras 
vid dagens sammanträde varvid hon finner att kommunfullmäktige beslutat att åter-
remittera ärendet. 
_________  
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Kf  § 14 Dnr KS 2015/0252 
 
Svar på interpellation om hantering av avvikelserapporter i grundsko-
lan 
 
Beslut: 
Interpellationsdebatten läggs till protokollet. 
 
Ärendebeskrivning 
Caroline Willfox (M) ställer en interpellation angående hantering av avvikelserappor-
ter i grundskolan. Interpellationen ställs till barn- och utbildningsnämndens ordfö-
rande med följande lydelse: 
 
”Det är av största vikt att skolan är en trygg plats för alla elever. Inge elever ska be-
höva utsättas eller känna oro för kränkande behandling eller trakasserier i skolan. En 
trygg skolmiljö och studiero är även centrala förutsättningar för utbildning av hög 
kvalitet och för att barn och ungdomar ska kunna inhämta och utveckla kunskaper 
och värden. 

− Hur sker kartläggning av de avvikelserapporter som kommer till kommunen? 
− När skrivs avvikelserapport? 
− Finns det tydliga riktlinjer i kommunen kring när det bedöms som en avvi-

kelse? 
− Hur hanteras och följs avvikelserapporterna upp? 
− Är kommunens avvikelserapport framtagen utifrån de riktlinjer som finns? 
− Hur många avvikelserapporter har kommit in under 2014-2014.” 

 
Yttrande: 
I ärendet yttrar sig Malin Hedlund (M), Lotta Bergstrand (L), Sten-Olof Eklund (V) 
och Angelica Beyer (S). 
 
Besvarande: 
Mats Nilsson (S) besvarar interpellationen muntligen och skriftligen. 
Bilaga 1 Kf § 14/16. 
 
__________ 
 
 

  



Svar på Interpellation angående: 
 

Hantering av avvikelserapporter i grundskolan. 
 

 
 
Säter 2015-09-25 

 

Det är av största vikt att skolan är en trygg plats för alla elever. Ingen elev ska behöva utsättas 
eller känna oro för kränkande behandling eller trakasserier i skolan. En trygg skolmiljö och 
studiero är även centrala förutsättningar för utbildning av hög kvalitet och för att barn och 
ungdomar ska kunna inhämta och utveckla kunskaper och värden. 

 
-Hur sker kartläggningen av de avvikelserapporter som kommer in till kommunen? 

 

Anmälningar som kommer in till kommunen diarieförs och delges barn- och utbildningsnämnden 
vid nästkommande sammanträde. 

 
-När skrivs en avvikelserapport? 

 

När rektor/förskolechef får kännedom om att ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för 
trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling i samband med verksamheten inleds 
skyndsamt en utredning av omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna eller 
kränkningarna. (Skollagen 2 kap. 7 § diskrimineringslagen och 6 kap. 10 Skollagen). 

 
-Finns det tydliga riktlinjer i kommunen kring när det bedöms som en avvikelse? 

 

Barn- och utbildningsnämnden har riktlinjer för arbetet vid diskriminering eller annan kränkande 
behandling. Riktlinjerna finns på kommunens hemsida. 

 
-Hur hanteras och följs avvikelserapporterna upp? 

 

Anmälningar gällande diskriminering eller annan kränkande behandling hanteras enligt särskild 
rutin, se bifogat flödesschema. Enligt flödesschemat informeras barn- och utbildningsnämnden, 
både när utredning inleds och när den avslutats. 

 
-Är kommunens avvikelserapport framtagen utifrån de riktlinjer som finns? 

 

Ja, barn- och utbildningsnämndens hantering av anmälningar gällande diskriminering eller annan 
kränkande behandling är framtagna utifrån de krav som framgår av Skollagen (SL), främst SL 4 
kap. 8 § och 6 kap. 5-11 §§) samt tillämpliga delar av Diskrimineringslagen. 

 
-Hur många avvikelserapporter har kommit in under 2014-2015? 

 

Det har under perioden 1 januari 2014 – 13 oktober 2015 inkommit 31 anmälningar. 
 

 
 
Vänligen Mats Nilsson 

 

Barn och utbildningsförvaltningen 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2016-02-15 16  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 15 Dnr KS2015/0305 
 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Mathilde 
Maycraf Kall (MP) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen. 
 
Ärendebeskrivning: 
Mathilde Maycraft Kall (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfull-
mäktige. 
 
__________ 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2016-02-15 17  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 16 Dnr KS2016/0056 
 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Jessica 
Larsson ( C) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen. 
 
Ärendebeskrivning: 
Jessica Larsson ( C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
__________ 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2016-02-15 18  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 17 Dnr KS2016/0055 
 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Erik Kall 
(MP) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen. 
 
Ärendebeskrivning: 
Erik Kall (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
__________ 
 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2016-02-15 19  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 18 KS015/0305 
 
Avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen, Mathilde Maycraft Kall 
(MP) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen. 
 
Ärendebeskrivning: 
Mathilde Maycraft Kall (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrel-
sen. 
 
__________ 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2016-02-15 20  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 19 Dnr KS2016/0056 
 
Avsägelse av uppdrag, Jessica Larsson ( C) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Jessica Larsson ( C) har avsagt sig uppdragen som ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden och språktolknämnden. Fyllnadsval ska ske efter Jessica Larsson. 
 
__________ 
 
 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2016-02-15 21  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 20 KS2016/0067 
 
Val till gemensam lönenämnd 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Som ledamot i gemensam lönenämnd välja Abbe Ronsten (S). 
2. Som ersättare i gemensam lönenämnd välja Tommy Andersson (M). 

 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-30 att inrätta en lönenämnd tillsammans 
med Falu kommun.  
 
Den gemensamma nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Säters kommun 
har att utse en ledamot och en ersättare till nämnden. 
 
__________ 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2016-02-15 22  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 21 Dnr KS2016/0044 
 
Fyllnadsval/avsägelse av uppdrag, Annika Runvik (L) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Annika Runvik välja Ca-

rin Carlsson (L) 
 
Ärendebeskrivning 
Annika Runvik (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn-och utbildnings-
nämnden. Fyllnadsval ska ske efter Annika Runvik. 
 
_________ 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2016-02-15 23  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 22 Dnr KS2016/0053 
 
Avsägelse/fyllnadsval, Elsa Efraimsson Vestman ( C) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Som 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen efter Elsa Efraimsson Vestman 

fr o m 2016-03-01 välja Hans Johansson (C ). 
 
Ärendebeskrivning 
Elsa Efraimsson Vestman ( C)  har avsagt sig uppdraget som 1:e vice ordförande fr o 
m 2016-03-01 i kommunstyrelsen med tillhörande uppgifter. Fyllnadsval ska ske efter 
Elsa Efraimsson Vestman. 
 
___________ 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2016-02-15 24  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 23 Dnr KS2016/0055 
 
Avsägelse/fyllnadsval Erik Kall (MP) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Som ledamot i kommunstyrelsen efter Erik Kall välja Magnus Gabrielson 

(MP) 
 
Ärendebeskrivning 
Erik Kall (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. Fyllnadsval 
ska ske efter Erik Kall. 
 
_________ 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2016-02-15 25  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 24 KS015/0305 
 
Avsägelse/fyllnadsval som ersättare i valberedningen Mathilde 
Maycraft Kall (MP) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Bordlägger fyllnadsval som ersättare i valberedningen. 

 
Ärendebeskrivning: 
Mathilde Maycraft Kall (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valberedningen. 
Fyllnadsval ska ske efter Mathilde Maycraft Kal. 
 
__________ 
 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2016-02-15 26  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 25 
 
Rapporter 
 
Maud Jones Jans informerar från konferens om framtagande av program för privata 
utförare. 
 
__________ 
 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2016-02-15 27  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 26 
 
Delgivningar 

 
Kommunfullmäktige godkänner delgivningarna. 
 

KS2015/0319 Delegationsbeslut om tecknande av avtal 
 

KS2015/0305 Länsstyrelsen har utsett ersättare efter Mathilde Maycraft Kall.  
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen 2015-12-15 och 2016-01-26 
 
_________ 
 


	Innehållsförteckning
	Beslutande och anslag
	Månadens blombukett
	Nytt medborgarförslag om att göra Pärlan till en bystuga
	Ny motion om placering av minderåriga i äktenskap
	Ny motion att bekämpa våldsbejakande extremism
	Information om Upphandlingscenter
	Information om Socialnämndens verksamhet
	Information från revisionen
	Gemensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarna
	Jämställdhet- och mångfaldsplan
	Reglemente för gemensam nämnd lön och pension
	Kommunal borgen för bredband, Österby byalag
	Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap
	Plan för Social hållbarhet
	Svar på interpellation om hantering av avvikelserapporter i grundskolan
	Bilaga § 14 - Svar på interpellation

	Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Mathilde Maycraf Kall (MP)
	Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Jessica Larsson ( C)
	Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Erik Kall (MP)
	Avsägelse som ersättare i kommunstyrelsen, Mathilde Maycraft Kall (MP)
	Avsägelse av uppdrag, Jessica Larsson ( C)
	Val till gemensam lönenämnd
	Fyllnadsval/avsägelse av uppdrag, Annika Runvik (L)
	Avsägelse/fyllnadsval, Elsa Efraimsson Vestman ( C)
	Avsägelse/fyllnadsval Erik Kall (MP)
	Avsägelse/fyllnadsval som ersättare i valberedningen Mathilde Maycraft Kall (MP)
	Rapporter
	Delgivningar

