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Plats och tid Folkets Hus i Säter kl. 18.30 - 21.45 
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Maud Jones Jans (S), ordförande  
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Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 27 Dnr KS2016/0037 
 
Månadens blombukett 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ordförande Maud Jones Jans delar ut april månads blombukett 
till Jonny Karlsson, Säter. 
 
Motivering 
”För Ditt arbete med att anordna bingo i Säters Folkets Hus varje onsdag. Detta har 
Du gjort i över 20 år till glädje för både gammal och ung, ortsbor och även folk från 
andra orter. Dessutom går allt överskott till Säters IF Fotboll. Detta gör Du helt ide-
ellt.” 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 28 Dnr KS2016/0001 
 
Svar på medborgarförslag om att göra Pärlan till en bystuga 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget med motiveringen: 
Det finns andra samlingslokaler och bystugor i närområdet att tillgå. Fastigheten ägs 
av Säters kommun och området är av strategiskt intresse för kommunen. Det skulle 
kunna vara en möjlighet för skolans framtida utvecklingsbehov eller behov bostäder. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att göra Pärlan till en bystuga lämnades in till kommun-
fullmäktiges 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.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsens 
för beredning. 
 
Beslutsunderlag: 
Medborgarförslag, 2016-01-04 
Yttrande över medborgarförslag, 2016-03-16. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 29 Dnr KS/2015/00150 
 
Svar på motion om att låta alla ta del av underhållsstödet 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att låta alla ta del av höjt underhållsstöd lämnades in till kommun-
fullmäktiges sammanträde 2015-06-08 av Vänsterpartiet. 
 
Motionärernas förslag:  
Säters kommun räknar inte in höjningen av underhållsstödet med 300 kr/barn vid 
beräkningen av ekonomiskt bistånd. 
 
Yttrande: 
Socialnämnden har 2016-01-28 behandlat motionen och föreslår att motionen avslås 
 
Beslutsunderlag: 
Motion om att låta alla ta del av underhållsstödet. 
Yttrande från socialnämnden 2016-01-28. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 30 Dnr KS2016/0120 
 
Ny motion – mäta bullernivån i våra kommunala förskolor 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att mäta bullernivån i våra kommunala förskolor lämns in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2015-04-11 av Sverigedemokraterna. 
 
Motionärernas förslag:  
Lämplig nämnd får i uppdrag att 

− Utreda hur många av de kommunala förskolorna som genomfört en buller-
mätning. 

− Utreda möjligheterna, kostnaderna och förutsättningarna för att genomföra 
en kontroll av bullernivån på samtliga kommunala förskolor. 

− Utreda hur många av de kommunala förskolorna som har en plan för hur de 
ska arbeta föra tt få ner bullret på sin förskola. 

− Utreda möjligheterna och kostnaderna att ta fram planer för att minska bull-
ret, åt de för förskolor som saknar sådana. 

 
Yttrande: 
I ärendet yttrar sig Jenny Nordahl (SD ) 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 31 Dnr KS2016/0026 
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 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 avsluta detaljplaneärende Dnr KA15/062 
Österby 28:6 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-16. 
Hänskjutet till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Medborgarförslag om hyresetablering i Säter Dnr KA15/141 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-08. 
Hänskjutet till kommunstyrelsen för beredning. Avvaktar framtagandet av lokal- och 
bostadsförsörjningsplan. 
 
Medborgarförslag om hinderbana på IP i Mora By Dnr KS2015/0207 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-21. 
Hänskjutet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag om behov av orienterings/ KS2015/0289 
informationstavlor 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-30. 
Hänskjutet till kommunstyrelsen för beredning. Förslaget är remitterat till samhälls-
byggnadsnämnden och kulturnämnden för yttrande. Svar skall ha inkommit senast 11 
april 2016. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 32 
 
Information om Säterbostäder AB 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning: 
VD Säterbostäder AB Lennart Eriksson och styrelsens ordförande Torbjörn Orr 
informerar om verksamheten vid Säterbostäder AB.  
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 33 
 
Information från revisionen 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna. 
 
Ordförande i kommunrevisionen Bengt Wester informerar om: 

1. Planerade granskningsrapporter under året 
- LSS 
- Kulturnämnden 
- Lokalvården i kommunen 

2. Revisionens syn på kommunchefens uppdrag om översyn av organisationen 
och funktionerna näringsliv och samhällsbyggnad. 

3. Kommunfullmäktiges beslutsärende och äldreboende. 
 
_________ 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 34 Dnr KS2016/0089 
 
Information om årsredovisning 2015 för Säters kommun 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning: 
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. 
 
Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2015 av kommunens förvalt-
ning och en helägd 
bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters kommuns Fastighets 
AB. 
 
Koncernens resultat: 
Koncernens resultat för 2015 blev + 9,5 Mkr (2014 + 19,0 Mkr). Bolagskoncernen 
redovisar ett resultat på 
+ 7,4 Mkr (2014 7,9 Mkr), och kommunen ett resultat på +2,1 Mkr (2014 +11,1 
Mkr). 
 
Information: 
Ekonomichef Bert Stabforsmo informerar om årsredovisning 2015 för Säters kom-
mun. 
 
_________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 35 Dnr KS2016/0116 
 
Revisionsberättelse 2015 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning:  
Kommunens förtroendevalda revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år 
2015 och till berättelsen bifogas revisorernas redogörelse för år 2015. 
 
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivits enligt gällande mål, 
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till 
fullmäktige. 
 
Revisorerna ansvarar för at granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt 
de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verk-
samhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med 
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 
och ansvarsprövning. 
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöterna i dess 
organ beviljas ansvarsfrihet. 
 
Revisorerna tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. 
 
Information 
Bengt Wester informerar om lämnad revisionsberättelse för 2015. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 36 Dnr KS2016/0089 
 
Årsredovisning 2015, Säters kommun 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa 2015: års årsredovisning för Säters kommun 
samt det samlade bokslutet för kommunens företag, Säterbostäder AB och Säters 
kommuns fastighets AB. 
 
Ärendebeskrivning: 
Årsredovisning Säters kommun för 2015. 
 
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 2015 av kommunens förvalt-
ning och en helägd bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters 
kommuns Fastighets AB. 
 
Koncernens resultat 
Koncernens resultat för 2015 blev + 9,5 Mkr (2014 + 19,0 Mkr). Bolagskoncernen 
redovisar ett resultat på + 7,4 Mkr (2014 7,9 Mkr), och kommunen ett resultat på 
+2,1 Mkr (2014 +11,1 Mkr). 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Abbe Ronsten  (S), Tommy Andersson (M) och Malin Hedlund 
(M). 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 37 KS2016/0089 
 
Kommunfullmäktiges ansvarsprövning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunstyrelsen och nämnderna och de ge-
mensamma nämnderna för upphandlingssamverkan, hjälpmedel, språktolk och alko-
hol- tobak- och läkemedelstillsyn samt enskilda ledamöter i dess organ ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2015. 
 
Protokollsanteckning: 
Samtliga fullmäktigeledamöter som är redovisningsskyldiga till kommunen eller sådan 
redovisningsskyldigs närstående som avses i 5 kap 20 a § kommunallagen anmäler jäv 
och deltar ej i handläggning och beslut avseende frågan om ansvarsfrihet för den 
nämnd/styrelse som berör vederbörande. 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunens förtroendevalda revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år 
2015 och till berättelsen bifogas revisorernas redogörelse för år 2015.  
 
Revisorerna tillstyrker att styrelsen, nämnderna och förtroendevalda i dess organ be-
viljas ansvarsfrihet. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 38 Dnr KS2016/0059 
 
Arvode för uppdrag som god man för ensamkommande barn 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa nedanstående förslag till nya arvoden för gode 
män till ensamkommande flyktingbarn 
 
Förslagets innebörd 
1.   Det för samverkanskommunerna gemensamma arvodet för uppdrag som god 
man enligt 2 § lagen (2005:429) för ensamkommande barn ska från och med 1 april 
2016 utgå med ett fast arvode om 2 000 kronor per uppdrag och månad samt rätt till 
en schabloniserad ersättning för omkostnader och resor på 300 kr per uppdrag och 
månad. Arvodesnivån gäller fram till dess att barnet beviljats uppehållstillstånd. Efter 
uppehållstillstånd meddelats betalas 50 % av arvodet och schablon för omkostnader 
och resor ut. 
 
2.   Vid resa med huvudmannen till Migrationsverket utanför Dalarna utgår extra er-
sättning med 2 000 kronor under förutsättning att Migrationsverket kallat till möte. 
Dessa resor redovisas och utbetalas separat och utbetalningarna ska även täcka resa, 
logi och övriga kostnader. 
 
3.   Rätten till arvode upphör när en (1) månad förflutit från det att barnet beviljats 
permanent uppehållstillstånd eller när en särskild förordnad vårdnadshavare utsetts. 
Därefter ska kostnaden för gode män betalas av respektive kommuns socialtjänst. 
 
4.   Utbetalning ska automatiseras via respektive samverkanskommuns löneenhet. 
Utbetalning ska ske månadsvis. Överförmyndare i samverkan ska meddela respektive 
kommun vid ändrade förhållanden i uppdraget som föranleder ändrad rätt till arvode 
och ersättning för gode mannen. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Situationen för överförmyndare i samverkan Falun – Borlänge regionen blir mer och 
mer ansträngd för varje dag i och med den konstanta inströmningen av ensamkom-
mande barn. Innan 2015 är över beräknas överförmyndarverksamheten ha cirka 600 
aktiva godmanskap för ensamkommande barn, siffran kan jämföras med 167 barn 
den 1 januari 
2015. För att möjliggöra en effektivare arvodeshantering föreslår överförmyndaren 
en rad förändringar. Förändringarna handlar i första hand om en standardisering av 
arvoden och ersättningar för att i nästa led möjliggöra automatiserade utbetalningar 
via respektive kommuns löne- enhet. 
 
Under 2015 har Migrationsverkets handläggningstider för beslut om uppehållstill-
stånd ökat från 90 till 500 dagar. 
    forts  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 38 forts 
 
De ökade handläggningstiderna får konsekvenser för överförmyndarverksamheten då 
de gode männen kommer att stå kvar i uppdraget mycket längre tid än idag, upp mot 
två år. 
 
En automatisering vad gäller utbetalningar av arvode och andra ersättningar till god 
man får en gynnsam effekt på ekonomin så till vida att varje handläggare hos över-
förmyndare i samverkan klarar att hantera en större mängd ärenden än tidigare. Med 
den nuvarande hanteringen klarar en handläggare som arbetar heltid hantera och 
handlägga cirka 100 aktiva ärenden om god man för ensamkommande barn. Med den 
föreslagna automatiserade hanteringen beräknas samma handläggare klara av 150 
ärenden. Det ekonomiska incitamentet blir således att handläggarna klarar av att han-
tera 50 % fler ärenden med den nya föreslagna hanteringen. 
 
Yttrande: 
I ärendet yttrar sig Jenny Nordahl (SD), Abbe Ronsten (S) och Lotta Bergstrand (L). 
 
Yrkande 
Jenny Nordahl (SD) yrkar att punkten 3 stryks. 
Abbe Ronsten (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
Lotta Bergstrand (L) yrkar återremiss. 
 
Proposition. 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss mot yrkandet om bifall 
till kommunstyrelsens förslag varvid hon finner att kommunfullmäktige beslutat en-
ligt kommunstyrelsens förslag tillika Abbe Ronstens yrkande. 
 
Reservation: 
Jenny Nordahl (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga 1 Kf §38/16. 
 
__________ 
 
 

  



Bilaga 1 till kommunfullmäktiges protokoll, 2016-04-11, § 38
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 39 Dnr KS2016/0091 
 
Ansökan om kommunal borgen för utbyggnad av fiber i Östra Gus-
tafs 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunal borgen till Östra Gustafs Fibernät-
verk Ekonomisk Förening för ett kortfristigt lån på maximalt 5,1 mkr under förut-
sättning att föreningen beviljas sökta bidrag från Jordbruksverket. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Östra Gustafs Fibernätverk Ekonomisk Förening (org. nr 769630-3515) ansöker om 
kommunal borgen för ett lån/byggkreditiv om 5,1mkr. Lånet är kortfristigt med be-
räknad löptid från september/oktober 2016 till oktober 2017. Lånet behövs för att 
överbrygga tiden fram till att sökta bidrag utbetalas. Lånebeloppet är ett maxbelopp. 
Föreningen kommer att söka delutbetalningar under projekttiden för att minska lå-
nebehovet, men för att inte äventyra projektets genomförande vid eventuella förse-
ningar på utbetalningarna behövs en garanterad likviditet. 
 
Inom projektområdet finns 215 hushåll med permanentboende. Av dessa har 191 
valt att bli medlemmar i föreningen. Varje medlem kommer att betala en insats på 25 
000 kr. Inbetalningen kommer att ske under hela genomförandeperioden med slutbe-
talning när projektet slutförts. Det är c:a 500 personer och 124 arbetstillfällen som 
berörs av projektet. Det är såldes ett större projekt än såväl Nyberget som Österby 
byalag. 
 
Föreningen har lämnat in ansökan om bidrag från Landsbygdsprogrammet i oktober 
2015 och tillhör andra ansökningsomgången. Anslagna medel kommer inte att räcka 
till alla projekt och för att försäkra sig om att komma högt i prioriteringen har före-
ningen arbetat hårt med att få en hög anslutningsgrad. Om föreningen inte skulle få 
sökta bidrag eller om kostnaderna efter inkomna skarpa anbud visar sig bli större än 
budgeterat kommer projektet inte att genomföras. 
 
Risken för kommunen är i det här projektet likartad med Nyberget och Österby. Det 
är liksom dessa ett väl genomarbetat projekt med god förankring i området. Det är 
ett kortfristigt lån och egenfinansieringen ligger på samma nivå som i dessa projekt. 
 
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. 
 
Yttrande: 
I ärendet yttrar sig Elsa Efraimsson Vestman (C ). 
 
_________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 40 KS2016/0062 
 
Förslag till nya riktlinjer och placeringsreglemente för Säter kom-
muns pensionsfond 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anta nya riktlinjer och placeringsreglemente för Säters kommuns pensions-
fond  

2. Uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om placering enligt 
nytt reglemente. 

 
Vid arbetsutskottets sammanträde 2016-03-15 revideras förslag till riktlinjer. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningen förordar en fortsatt placering inom räntemarknaden 
med lägst rating BB vid placering i portföljens avkastningsdel. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun har sedan 1998 avsatt särskilda medel för finansiering av utbetalning-
ar av pensioner intjänade före 1998. Medlen var under tiden 1998 till 2006 placerade i 
en mix av aktier och räntebärande värdepapper som förvaltades av två förvaltare i ak-
tiv kapitalförvaltning. 2006 beslutade kommunen att gå över i en passiv förvaltning 
och att placera medlen i enbart räntebärande värdepapper. Placeringen har matchat 
kommunens behov av utbetalningar av medel med en kombination av statliga real-
ränte-obligationer med lång löptid och bostadsobligationer med kortare löptid.  
 
Placeringen har under många tjänat sitt syfte men det låga ränteläget kombinerat med 
att värdepappren löper ut har fört med sig en sjunkande avkastning. De bostadsobli-
gationer som löpt ut under 2015 har inte kunnat ersättas med nya då realräntan varit 
negativ. Det har varit mer fördelaktigt att låta medlen stå kvar på depåkontot. Där 
har de i alla fall inte sjunkit i värde.  
 
Även de långa statliga realränteobligationerna kommer i takt med att löptiden närmar 
sig sitt slut att ge en negativ avkastning. De har inköpts till övervärden och detta 
kommer att realiseras vid löptidens utgång. Fram till dess kommer marknadsvärdet 
att sjunka och vid den balansvärdering som görs i samband med bokslut framtvingar 
detta en nedskrivning av bokförda värden. 
 
Det finns således ett behov av att se över kommunens placering av pensionsmedlen. 
Den styrs av ett reglemente som begränsar möjligheterna till omplacering. Förslag till 
placering har inhämtats från Nordea och Swedbank.  
 
      forts 
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Kf § 40 forts 
 
Nordeas förslag bygger på en blandad portfölj med såväl räntepapper som aktier för 
att sprida riskerna. Förslaget är inte anpassat till skuldutvecklingen men beräknat uti-
från ett årligt snittuttag. Swedbanks förslag håller sig inom räntevärlden. Placeringen 
följer pensionsskuldens utveckling och indelas i en basportfölj och en avkastnings-
portfölj.  
 
Basportföljen placeras i statliga obligationer med längre löptider än nuvarande real-
ränteobligationer. Avkastningsportföljen placeras i företagsobligationer med lägst ris-
knivå BB alternativ BBB. (enligt Moody’s, Standard & Poor’s eller Swedbanks skugg-
notering). 
 
Placering av kapital är alltid en avvägning mellan risk och möjlig avkastning. Hög av-
kastning innebär även risk för kapitalförluster. Genom att behålla portföljen i ränte-
världen görs inga större avsteg från tidigare placeringsfilosofi. Placeringarna i avkast-
ningsportföljen sprids på flera emittenter med 1 – 5 mkr i nominell placering. Ge-
nom ökad duration (löptid) och ökad risknivå kan en högre avkastning uppnås. Sam-
tidigt bibehålls i basportföljen ett kapital som täcker pensionsskuldens nuvärde. Då 
syftet med placeringen är att avlasta kommunens ekonomi från kostnader för pens-
ioner är det viktigt att inte riskera den funktionen. 
 
Konsekvensbeskrivning  
En omplacering i föreslagen riktning ger en något högre risk men möjliggör även en 
högre avkastning. 
 
___________ 
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Kf § 41 Dnr KS2016/0085 
 
Förslag till fördelning av extra medel  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fördela extra medel 5,3 Mkr till kommunstyrelsen. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Riksdagen har i en extra ändringsbudet beslutat ge kommunsektorn 9,8 miljarder 
kronor i form av ett tillfälligt stöd. Anslaget fördelas med 1,7 miljarder till Landsting 
och 8, 33 miljarder till kommunerna. Beloppet utbetalades under 2015och får även 
nyttjas under 2016. Säters kommun fick 2015 5,6 mkr. Av dessa har 0,4 mkr förbru-
kats under 2015.  
 
Förslaget bygger på behov som finns både i samhället och i organisationen för att 
hantera flyktingsituationen på bästa sätt. Mycket handlar om att ställa om organisat-
ionen för de utmaningar som Sverige står i och inför. Chefers förmåga att hantera 
nya situationen är avgörande för hur väl Säters kommun kommer att lyckas integrera 
på bästa sätt. 
 
Medlen fördelas som tilläggsbudget som märks med projekt 104010, flykting 2016. 
De kostnader som uppkommer bokförs på samma projekt. 
 
_________ 
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Kf § 42 Dnr KS2015/0182 
 
Arbetsordning för kommunfullmäktige 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa arbetsordning för kommunfullmäktige. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning har arbetats fram av 
fullmäktiges presidium. Förslag till arbetsordning är huvudsakligen likalydande med 
det som tidigare gällt. 
 
Revideringen innebär att 

• presidiets arbetsguppgifter har definierats (§ 2) 
• tid för fullmäktiges ordinarie sammanträden har justerats, bl a med anledning 

av lagändring av mandatperiod (§ 6) 
• handlingar distribueras elektroniskt (§14) 
• tidsperiod för inlämnande av interpellationer och frågor har utökats (§§ 34 

och 35) 
• förtydligande vid reservation (§ 42) 
• arbetsordningen har anpassats till tidigare organisationsförändring (§§ 45-54). 

 
Lagändringar fram till den 1 januari 2015 har beaktats i dokumentet. 
 
_________ 
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Kf § 43 Dnr KS2016/0046 
 
Utbetalning och redovisning av kommunalt partistöd 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunalt partistöd betalas ut för 2016 fördelat enligt förslaget nedan. 
2. Respektive mottagande parti ska, i enlighet med regler för kommunalt parti-

stöd, senast 2016-04-30 lämna en skriftlig redovisning om hur partistödet för 
2015 använts. 

3. Respektive mottagande parti ska senast 2017-03-31 lämna en skriftlig redo-
visning om hur partistödet för 2016 använts. 

 
Bakgrund  
Nya regler för kommunalt partistöd har trätt ikraft 1 februari 2014. Reglerna tilläm-
pas fr o m mandatperioden 2014-2018. Kommunfullmäktige i Säters kommun beslu-
tade om regler för det lokala partistödet 2014-05-26 § 55. 
 
Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. 
Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lo-
kalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Parti-
stödet 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. 
 
Lokalt partistöd i Säters kommun 
Det lokala partistödet för Säter består av 
- ett grundbidrag, som uppgår till för år 2016 11 543 kr samt 
- ett mandatstöd, som uppgår till för år 2016 7 628  per mandat 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 28 om ett grundbidrag med 11 500 kro-
nor per parti och ett mandatbundet bidrag på 7 600 kronor/mandat. Bidragen höjs 
med KPI med oktober 2011 som bas. 
 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap vallagen. (2005:837) 
 
Redovisning av lokalt partistöd 
En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kom-
munallagen. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Parti-
erna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport 
med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har an-
vänt. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 
 
 
    forts  
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Kf § 43 forts 
 
Beslut om utbetalning av partistöd 
För att kommunen ska kunna betala ut det kommunala partistödet krävs, för varje år, 
ett beslut om detta i kommunfullmäktige. Beslutet ska förenas med ett krav på att 
mottagande partier årligen lämnar en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts för det ändamål som kommunallagen föreskriver. 
 
Kommunalt partistöd 2016 
Grundbidrag 11 543 - Mandatbaserat stöd 7 628 
 
Parti Mandat Grundstöd Mandatbaserat 

stöd 
Totalt 

S 14 11 543 106 792 118 335 
C 6 11 543 45 768 57 311 
L 2 11 543 15 256 26 799 
M 5 11 543 38 140 49 683 
KD 1 11 543 7 628 19 171 
V 2 11 543 15 256 26 799 
MP 1 11 543 7 628 19 171 
SD 4 11 543 30 512 42 055 

 
__________ 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2016-04-11 22  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 44 Dnr KS2016/0030 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten. 
 
Ärendebeskrivning 
Från den 1 juli 2006 ska biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader rapport-
eras till inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunrevisionen och till kom-
munfullmäktige. Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade - LSS och enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) - 
SoL. 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 
För perioden 2015-10-01—2015-12-31, har två beslut enligt LSS blivit rapporterade 
till IVO, som ej är verkställda inom 3-månadersgränden: 
 
2 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ p. 9 LSS 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
150828  Ej verkställt på grund av platsbrist. Bor i 

föräldrahemmet. 
150317  Platsbrist. Kommunen köper plats i familjehem 
 
_________ 
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Kf § 45 Dnr KS2016/0096 
 
Förändring av underlag, taxa för prövning och tillsyn inom miljöbal-
ken 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar ändra i underlaget till taxor i följande paragrafer. 
 
Förslag till ny formulering i taxan 
 
KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN 
Prövning 
Tidigare formulering 
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter 
(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel Timavgift 
 
Ny formulering 
Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning om  
bekämpningsmedel (SFS 2014:425)    Timavgift 
 
Anmälan 
Tidigare formulering 
Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter 
(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel  Timavgift 
 
Ny formulering 
Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordning om bekämpningsmedel (SFS 
2014:425)     Timavgift 
 
Nya föreskrifter 
 
VATTENSKYDDSOMRÅDE 
Prövning av ansökan om spridning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskydds-
områden 
Prövning av ansökan enligt 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om 
spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) 
     Timavgift 
 
BIOCIDPRODUKTER 
Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med spridning av biocidpro-
dukter 4 kap § 2 (NFS 2015:3) och 26 kap 9 §  
miljöbalken (SFS 1998:808)   Timavgift 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2016-04-11 24  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 45 forts 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Nya formuleringar i olika föreskrifter har kommit från SKL vilket föranleder till att 
ändra i taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken. Även nya föreskrifter har 
tillkommit. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser revidering och nytillkomna föreskrifter inom miljöbalksområdet. 
 
__________ 
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Kf § 46 Dnr KS2016/0097 
 
Förslag till avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa de av förbundsdirektionen Räddningstjänsten 
Dala Mitts föreslagna avgifterna för myndighetsutövning 2016. 
 
Ärendebeskrivning 
Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd ska fastställas hos respektive 
medlemskommun. Priserna för 2016 har korrigerats så att anpassningar till kostnads-
bilden på artiklar anpassas till gällande kostnadsläge där så är motiverat. De avgifter 
som här föreslås lämnas som förslag till medlemskommunerna att fastställa. 
 
Prislistan, exklusive avgifterna för myndighetsutövning avseende brandskydd, beslu-
tas av förbundsdirektionen för varje år. Anpassningar av produkter och priser sker 
därutöver löpande under året. Prislista för 2016 har korrigerats så att anpassningar till 
kostnadsbilden på artiklar anpassas till gällande kostnadsläge där så är motiverat. 
 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt hemställer hos respektive 
medlemskommun att fastställa de av förbundsdirektionen föreslagna avgifter för 
myndighetsutövning avseende brandskydd. 
 
_________ 
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Kf § 47 Dnr KS2016/0024 
 
Återkallande av beslut om Nya Visit Dalarna 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Upphäver kommunfullmäktige tidigare beslut den 30 november 2015 § 197 
att godkänna delägande och engagemang i bildandet av en gemensam organi-
sation för Dalarnas besöksnäring benämnd Nya Visit Dalarna. Detta innebär 
att processen att överföra turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna 
avbryts och inte kommer att verkställas. 

2. Uppdrar till Region Dalarna att för Säters kommuns räkning förbereda upp-
handling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna i enlighet 
med tillämpliga delar av dokumentet ”Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 
2015-10-07”. 

3. Uppdrar åt Region Dalarna att redovisa beslutsunderlag inför beslut om ge-
nomförande av upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklings 
funktionerna åt Säters kommun, vilket delegeras till kommunstyrelsen. 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av att motsvarande beslut som det kommunfullmäktige fattade den 30 
november 2015 överklagades i Orsa kommunfullmäktige har styrelsen för Visit Da-
larna utrett frågan hur processen med att skapa en gemensam organisation för be-
söksnäringen i Dalarna bäst kan fortskrida. Man har kommit fram till förslaget att be-
rörda kommuner istället uppdrar åt Region Dalarna att genomföra en upphandling 
enligt LOU.  
 
__________ 
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Kf § 48 Dnrs KA15/000049 
 
Förslag till Evenemangsstrategi 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till Evenemangsstrategi. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten har fått i uppdrag att koordinera framta-
gandet av förslag till Evenemangsstrategi. Förslag presenterades på kommunstyrelsen 
2015-12-15. Kommunstyrelsen beslutade då att remittera strategin till kulturnämnden 
och samhällsbyggandsnämnden för yttrande. 
 
Under arbetet med att ta fram ett förslag till Evenemangsstrategi har behovet av 
kompletterande styrdokument blivit tydligt. Kommunstyrelsens arbetsutskott fick in-
formation 2016-01-18 om tänkt fördelning på Evenemangsstrategi & Riktlinjer för 
Evenemangsbidrag. Där Evenemangsstrategin är Säters kommuns verktyg för att 
övergripande koordinera och hantera evenemangsfrågor samt olika stödformer till 
evenemang och antas av kommunfullmäktige. Riktlinjer för Evenemangsbidrag utgör 
stöd för ekonomiskt evenemangsstöd som hanteras av kommunstyrelsen. 
 
Yttrande: 
I ärendet yttrar sig AnnBritt Grünewald (S ). 
 
_________ 
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Kf § 49 Dnr KS2016/0064 
 
Genomförandeplan för byggande av nytt särskilt boende för äldre i 
Säter 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Genomföra uppförande av ny byggnad för särskilt boende för äldre inom Sä-
ters tätort med 60-65 platser som skall vara inflyttningsklar senast 2020.  

2. Placeringen av den nya byggnaden ska möjliggöra en senare utbyggnad uti-
från framtida behov. 

 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, upp-
dra till kommunchef ta fram en genomförandeplan i enlighet med de direktiv som 
kommunfullmäktige beslutar. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Behovet av särskilda boendeplatser och hur detta ska tillgodoses har utretts av kom-
munen under ett antal år. Olika lösningar har övervägts. Om- och tillbyggnad av nu-
varande särskilt boende Fågelsången har varit ett alternativ. Olika lokaler på Skön-
viksområdet har varit andra altenativ som övervägts. 
 
En ombyggnation av befintliga lokaler innebär alltid anpassningar till byggnadens 
konstruktion. Den begränsar möjligheten att bygga lokaler som anpassats för verk-
samheten. En annan begränsning är möjligheten att bygga ut för framtida behov.  
 
Socialförvaltningen bedömer att kommunen har behov av 60 säbo-platser 2020. Be-
hoven prognostiserat att öka ytterligare med ca 30-40 platser inom Säters kommun i 
början av 2030-talet.  
 
För att kunna driva verksamheten så kostnadseffektivt som möjligt bör boendet 
byggas i större avdelningar än nuvarande boende.  
 
De alternativ som över tid studerats och värderats är  

1. Fågelsången 
2. Hus 20 och hus 4 på Skönviksområdet 
3. Gymnasielokaler och huvudbyggnad Skönviksområdet 

 
Inget av de alternativ som har utretts möjliggör inrättande av 60 platser med en möj-
lig framtida utbyggnad. De lokallösningar som skulle bli aktuella möjliggör inte heller 
en kostnadseffektiv drift av verksamheten. Därför återstår endast alternativet ny-
byggnation.  
 
 
     forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 49 forts 
 
Yttrande: 
I ärendet yttrar sig Tommy Andersson (M), Lotta Bergstrand (L), Abbe Ronsten (S), 
Sune Hemmingsson (C ), Daniel Ericgörs KD), Malin Hedlund (M), Fia Wikström 
(V), Jenny Nordahl (SD), AnnBritt Grünewald (S) och Elsa Efraimsson Vestman 
( C). 
 
Yrkande 
Tommy Andersson (M) med instämmande av Lotta Bergstrand (L), Daniel Ericgörs 
(KD), Malin Hedlund (M) och Jenny Nordahl yrkar på följande beslutssatser: 

1. Genomföra uppförande av ny byggnad för särskilt boende för äldre inom Sä-
ters tätort så att det täcker behovet år 2020, inklusive korttidsboende samt 
Skedvigården 

2. Placering av den nya byggnaden ska möjliggöra se senare utbyggnad utifrån 
framtidens behov 

3. Utredning av Skedvigårdens framtid som lägenhetsboende, trygghetsboende 
eller seniorboende. 

 
Abbe Ronsten (S) yrkar med instämmande av Sune Hemmingsson (C ), Fia Wik-
ström (V) och Elsa Efraimsson Vestman (C ) bifall till kommunstyrelsen förslag att . 

1. Genomföra uppförande av ny byggnad för särskilt boende för äldre inom Sä-
ters tätort med 60-65 platser som skall vara inflyttningsklar senast 2020.  

2. Placeringen av den nya byggnaden ska möjliggöra en senare utbyggnad uti-
från framtida behov. 

 
Proposition 1: 
Ordföranden ställer först proposition på Tommy Anderssons yrkande på punkt 1 om 
att genomföra uppförande av ny byggnad för särskilt boende för äldre inom Säters 
tätort så att det täcker behovet år 2020, inklusive korttidsboende samt Skedvigården. 
Yrkandet ställs mot Abbe Ronstens yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag 
punkt 1 att genomföra uppförande av ny byggnad för särskilt boende för äldre inom 
Säters tätort med 60-65 platser som skall vara inflyttningsklar senast 2020.  
Varvid han finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag 
tillika Abbe Ronstens yrkande 
 
Votering begärs. 
Ja-röst till Abbe Ronstens yrkande tillika kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst till Tommy Anderssons yrkande.. 
 
Omröstningsresultat 
Maud Jones Jans (S) Ja 
Daniel Ericgörs (KD) Nej 
Abbe Ronsten (S) Ja 
Mats Nilsson (S) Ja 
Hans Johansson ( C) Ja 
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Kf § 49 forts 
 
Tommy Andersson (M) Nej 
Hans-Göran Steneryd (S) Ja 
Jenny Nordahl (SD) Nej 
Elsa Efraimsson Vestman (C ) Ja 
Torbjörn Orr (S) Ja 
Malin Hedlund (M) Nej 
Lotta Bergstrand ( L) Nej 
Angelica Beyer (S) Ja 
Sune Hemmingsson ( C) Ja 
Roger Karlsson (SD) Nej 
Sten-Olof Eklund (V) Ja 
AnnBritt Grünewald (S) Ja 
Caroline Willfox (M) Nej 
Henrik Persson (S) Ja 
Nils Vinteus ( C) Ja 
Ulla Hjort (S) Ja 
Abdulla Khaledian (S) Ja 
Anette Berg ( C) Ja 
Jan-Erik Steen (S) Ja 
Birgitta Sputnes (S) Ja 
Leo Thorsell (M) Nej 
Fia Wikström (V) Ja 
Karl-Erik Finnäs ( C) Ja 
 
Med 20 ja-röster för kommunstyrelsens förslag tillika Abbe Ronstens yrkande, mot 8 
nej-röster för Tommy Anderssons yrkande, beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag, punkt 1, att genomföra uppförande av ny byggnad för 
särskilt boende för äldre inom Säters tätort med 60-65 platser som skall vara inflytt-
ningsklar senast 2020.  
 
Därefter konstaterar kommunfullmäktige att punkten 2 är likalydande i kommunsty-
relsens förslag och Tommy Anderssons yrkande, varvid kommunfullmäktig beslutar i 
enlighet med punkt 2 att placeringen av den nya byggnaden ska möjliggöra en senare 
utbyggnad utifrån framtida behov. 
 
 
Proposition 2 
Därefter ställer ordföranden proposition på Tommy Anderssons yrkande om en ut-
redning av Skedvigårdens framtid som lägenhetsboende, trygghetsboende eller seni-
orboende. 
 
    forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 49 forts 
 
Votering begärs. 
Ja-röst till Tommy Anderssons yrkande. 
Nej-röst till avslag på yrkandet. 
 
Omröstningsresultat 
Maud Jones Jans (S) Nej 
Daniel Ericgörs (KD) Ja 
Abbe Ronsten (S) Nej 
Mats Nilsson (S) Nej 
Hans Johansson ( C) Nej 
Tommy Andersson (M) Ja 
Hans-Göran Steneryd (S) Nej 
Jenny Nordahl (SD) Ja 
Elsa Efraimsson Vestman (C ) Nej 
Torbjörn Orr (S) Nej 
Malin Hedlund (M) Ja 
Lotta Bergstrand ( L) Ja 
Angelica Beyer (S) Nej 
Sune Hemmingsson ( C) Nej 
Roger Karlsson (SD) Ja 
Sten-Olof Eklund (V) Nej 
AnnBritt Grünewald (S) Nej 
Caroline Willfox (M) Ja 
Henrik Persson (S) Nej 
Nils Vinteus ( C) Nej 
Ulla Hjort (S) Nej 
Abdulla Khaledian (S) Nej 
Anette Berg ( C) Nej 
Jan-Erik Steen (S) Nej 
Birgitta Sputnes (S) Nej 
Leo Thorsell (M) Ja 
Fia Wikström (V) Nej 
Karl-Erik Finnäs ( C) Nej 
 
Med 8 ja-röster för Tommy Anderssons yrkande om en utredning av Skedvigårdens 
framtid som lägenhetsboende, trygghetsboende eller seniorboende mot 20 nej-röster 
för avslag till yrkandet beslutar kommunfullmäktige att avslå yrkandet. 
 
____________ 
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Kf § 50 KS 2015/0323 
 
Plan för Social hållbarhet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anta planen för Social hållbarhet. Planen ersätter den tidigare folkhälsopla-
nen. 

2. Planen för Social hållbarhet revideras i samband med ny mandatperiod. 
3. Det alkohol- och drogpolitiska programmet som är antaget 2010 av kom-

munfullmäktige upphör att gälla. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningen förordar att planen för Social hållbarhet antas och er-
sätter den tidigare folkhälsoplanen. En handlingsplan arbetas fram och blir en bilaga 
till den övergripande planen. 
 
Planen för Social hållbarhet revideras i samband med en ny mandatperiod. Hand-
lingsplanen kan komma att revideras oftare utifrån förvaltningarnas prioriteringar. 
Handlingsplanen antas av styrgruppen som består av ledningsgruppen (förvaltnings-
chefer). 
 
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.  
 
Information: 
Folkhälsoplanerare Malin Lilja Altörn informerar om planen för Social hållbarhet. 
 
_________ 
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Kf § 51 Dnr KS2016/0056 
 
Fyllnadsval efter Jessica Larsson ( C) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Jessica Larsson (C )välja 
Adam Grinde (C ) 

2. Som ersättare i språktolknämnden efter Jessica Larsson (C ) välja 
Nils Vinteus ( C). 

 
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 2016-04-11 34  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 52 Dnr KS2015/292 
 
Fyllnadsval efter Iris Carlsson Rustas (S) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar som ersättare i kommunstyrelsen efter Iris Carlsson-
Rustas välja Annika Karlsson (S). 
 
Ärendebeskrivning 
Iris Carlsson-Rustas (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
Fyllnadsval ska ske efter Iris Carlsson-Rustas. 
 
__________ 
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Kf § 53 Dnr KS2016/0134 
 
Godkännande av avsägelse, Henrik Persson (S) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Henrik Persson (S) ar avsagt sig uppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämn-
den.  
 
__________ 
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Kf § 54 KS2016/0055 
 
Val av ledamot i valberedningen efter Erik Kall (MP) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet. 
 
Ärendebeskrivning: 
Erik Kall (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i valberedningen. Fyllnadsval 
ska ske efter Erik Kall. 
 
__________ 
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Kf § 55 KS2016/0055 
 
Val av ersättare i valberedningen efter Mathilde Maycraft Kall (MP) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet. 
 
Ärendebeskrivning: 
Mathilde Maycraft Kall (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valberedningen. 
Fyllnadsval ska ske efter Mathilde Maycraft Kall. 
 
__________ 
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Kf  § 56 
 
Rapporter 
 

1. Maud Jones Jans rapporterar från Demokratidagen. 
2. Abbe Ronsten informerar kort om Dalabanan. En mer utförlig rapport läm-

nas vid kommande sammanträde. 
 
________ 
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Kf  § 57 
 
Delgivningar 
 
Kommunfullmäktige godkänner delgivningarna. 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2016-03-22. 
 
Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet. 
 
Protokoll från Länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Jes-
sica Larsson  (C ). Ny ledamot Nils Vinteus. Ny ersättare Sven Frejd. 
 
Protokoll från Länsstyrelsen om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter 
Erik Kall (MP). Ny ledamot Ingemar Nygren. Ny ersättare Gunilla Risberg. 
 

KS2015/0217 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden avseende medborgarförslag om installation av 
barriär mot biltrafik samt uppsättande av belysning. Samhällsbyggnadsnämnden bi-
faller medborgarförslaget. 
 

KS2015/0225 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden avseende medborgarförslag om parkerings-
platser vid Rådhustorget. Samhällsbyggnadsnämnden besvara medborgarförslaget. 
 

KS2016/0212 Redovisning av investeringsobjekt över 2 Mkr 2015. 
 - Skivfilter Säters avloppsreningsverk 
 - Enbacka skola 
 - Ombyggnad Skönvikshallen 
 - Temporära lokaler, Kungsgårdsskolan 

 
__________ 
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