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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 84 Dnr KS2016/0037 
 
Månadens blombukett 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ordförande Maud Jones Jans delar ut september månads 
blombukett till Kristina Åkerman, Säter. 
 
Motivering 
”Kristina har alltid varit glad och hjälpsam och bjuder för andra året in vårdtagarna i 
Säters hemtjänst till en uppskattad sommarfest på hennes gård. Där bjuder hon på 
hembakat och visar upp sina djur.” 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 85 Dnr KS2016/0251 
 
Nytt medborgarförslag om förbättringar i korsningen Fritidsvägen – 
Nämnsbovägen 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbyggnads-
nämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om förbättringar i korsningen Fritidsvägen – Nämnsbovägen 
lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-09-19  av Krister Sidegren,  
Säter. 
 
Medborgarens förslag: 
”Lös problemet i korsningen Fritidsvägen – Nämnsbovägen genom vägbulor lik-
nande de som är utanför Domus Då får man ner hastigheten. Det ska vara lite högre 
bula uppifrån backen än nerifrån eftersom det största problemet är de fordon som 
kommer uppifrån. Från gång- och cykelvägen skall det vara något slags hinder så att 
cyklisterna inte kan åka direkt ut på vägen bakom elskåpet. Samtidigt löser man pro-
blemet med att det kan åka bilar där. Dessutom så måste problemet med bilar som 
åker längs bort på Nämnsbovägen där gång- och cykelvägen börjar lösas. Problemet 
har eskalerat.” 
 
Information 
Vid sammanträdet informerar förslagsställare Krister Sidegren om förslaget. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 86 Dnr KS2016/0244 
 
Nytt medborgarförslag reklam för centralorten 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om reklam för centralorten lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2016-09-19  av Dan Ericson, Säter. 
 
Medborgarens förslag: 
”Tycker att det görs för lite reklam för centralorten. Det finns tre sätt att få med Sä-
ter i TV. Ett är landet runt. Två i vem vet mest. Tre i på spåret.” 
 
Information 
Vid sammanträdet informerar förslagsställare Dan Ericson om förslaget. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 87  
 
Information om barn- och utbildningsnämndens verksamhet 
 
Kommunfullmäktige godkänner informationen. 
 
Ärendebeskrivning: 
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden och förvaltningschef Ulf Månsson in-
formerar om barn- och utbildningsnämndens verksamhet.  
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 88 
 
Information från revisionen 
 
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna. 
 
Ordförande i kommunrevisionen Bengt Wester informerar om: 

• Genomförd granskning av samhällsbetalda resor 
• Region Dalarna, årsredovisning 
• Genomförd upphandling av revisionstjänster 
• Granskning av behörighetsansvar 

 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 89 Dnr KS2016/0189 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 
 
Kommunfullmäktiges 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 perioden2016-01-01—2016-03-31 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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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 90 Dnr KS2016/0226 
 
Årsredovisning 2015 för Region Dalarna 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna Region Dalarnas årsredovisning för räkenskapsåret 2015. 
2. Bevilja direktionen i sin helhet ansvarsfrihet för 2015. 

 
Ärendebeskrivning: 
Årsredovisning 2015 för Region Dalarna. 
 
Kommunalförbundets medlemmar har enligt kommunallagen att i sina fullmäktige 
behandla årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet eller inte för direktionen i 
dess helhet. 
 
Jäv  
Abbe Ronsten (S) och Tommy Andersson (M) medverkar inte i handläggning av ärende 
om ansvarsfrihet för Region Dalarna med anledning av jäv. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 91 Dnr KS2016/0256 
 
Årsredovisning 2015 för Södra Dalarnas Samordningsförbund 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna Södra Dalarnas Samordningsförbunds årsredovisning för räken-
skapsåret 2015. 

2. Styrelsen i sin helhet i Södra Dalarnas Samordningsförbund beviljas ansvars-
frihet för 2015.  

 
Ärendebeskrivning: 
Årsredovisning 2015 för Södra Dalarnas Samordningsförbunds. 
 
Förbundets medlemmar har enligt kommunallagen att i sina fullmäktige behandla 
årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet eller inte för styrelsen i dess helhet. 
 
Jäv  
Elsa Efraimsson Vestman (C) medverkar inte i handläggning av ärende om ansvarsfrihet 
för Södra Dalarnas Samordningsförbund med anledning av jäv. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 92 Dnr KS2016/0191 
 
Kommuninvest särskild medlemsinsats år 2016  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att Säters kommun fullföljer beslutet från 2015 att er-
lägga den särskilda medlemsinsatsen under en treårsperiod. 2015 nåddes 50 %, 2016 
nås 75 % och 2017 nås 100 %. För 2016 skall kommunen erlägga 2 358 570 kronor 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I kölvattnet av finanskrisen 2008 har nya lagkrav ställts på banker och andra finansi-
ella institutioner. Ett sådant lagkrav är att bruttossoliditeten ska uppgå till en viss 
nivå. För att möta detta krav behöver Kommuninvest öka sitt egna kapital. Kommu-
ninvest har tagit fram en plan för hur minimikravet för bruttosoliditet ska uppnås 
senast 2018. På årsstämman för Kommuninvest Ekonomiska Förening 2015 fast-
ställdes nya stadgar som möjliggör för medlemmarna redan nu höja sina insatser ge-
nom en eller flera inbetalningar. Målnivån 2018 för kommuner är 900 kr/invånare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-19 att genomföra ökningen av kommunens 
insatskapital under en treårsperiod. 2015 tillfördes 2 697 021 kr genom vilket 50 % av 
målnivån på 900 kr/invånare uppnåddes. För att nå 75 % av målnivån krävs 2016 en 
ökad insats på 2 358 570 kr. För att nå 100 % skulle krävas 4 835 595 kr. 
 
Säters kommun erhåller avkastning på insatsen. 2016 var avkastningen 2.0 %. Så 
länge inte full insats erlagts kommer en del av avkastningen att läggas till insatsen. 
När full insats erlagts får kommunen behålla insatsen. 
 
Ytterligare information finns i Kommuninvests förfrågan om särskild medlemsinsats 
2016. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 93 Dnr KS2016/0025 
 
Svar på motion om placering av minderåriga i äktenskap 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag: 
Motion inlämnad till kommunfullmäktige 2016-02-15 
Yttrande från socialnämnden 2016-06-16 som föreslår att motionen avslås. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Jenny Nordahl (SD), Hans-Göran Steneryd (S) 
 
Yrkande: 
Jenny Nordahl (SD) yrkar bifall till motionen. 
Hans-Göran Steneryd yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Proposition: 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid hon finner att komunfullmäk-
tige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Reservation 
Jenny Nordahl (SD) reserverar sig mot beslutet. Bilaga 1 Kf § 93/16. 
 
__________ 
 

  



 

 

 

 

 

Reservation punkt 12 2016-09-19 

 

 

 

Vi i Sverigedemokraterna reserverar oss mot beslutet på vår motion. Vi anser att det är 
självklart att kommunen ska ha en policy att värna om flickor i barnäktenskap. 

 

 

 

Jenny Nordahl  

Bilaga 1 kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-19, § 93 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 94 Dnr KS2016/0183 
 
Försäljning av industrimark 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna försäljning av industrimark vid Kullsved-
en i enlighet med upprättat köpekontrakt.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att godkänna försäljning av industrimark vid Kullsveden i enlighet med bifo-
gade köpekontrakt.  
 
Området föreslås säljas till det lokala företaget KJ Byggservice AB. Denna del av om-
rådet är detaljplanelagt men ej avstyckat, för vilket lantmäteriförrättning är beställd. 
Köpeskillingen för denna del är 976 000 kr vilken tillsammans med försäljningen av 
Kullsveden 1:16 ger en total köpeskilling av 1 226 000 kr. Från detta dras avstyck-
ningskostnaderna. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 95 Dnr KS2016/0218 
 
Taxa sprängämnesprekursorer 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken ändras med tillägg för taxa 
avseende sprängämnesprekursorer.  

2. Samhällsbyggnadsnämndens reglemente justeras med tillägg § x sprängäm-
nesprekursorer, utöva tillsyn enligt lagen och förordningen om sprängämnes-
prekursorer 

 
Ärendebeskrivning: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken ändras med tillägg för taxa avseende 
sprängämnesprekursorer 
Nämndens föreslår vidare att reglementet justeras med tillägg § x sprängämnespre-
kursorer, utöva tillsyn enligt lagen och förordningen om sprängämnesprekursorer 
 
 
På grund av förändringar i lagstiftning behöver taxan för prövning och tillsyn inom 
miljöbalken anpassas till aktuella förutsättningar. 
Förslaget innehåller nödvändig förändring för att nämnden ska kunna ta ut avgift för 
uppgifter som tillkommit kommunen. 
 
Från hösten 2014 gäller nya regler för produkter som innehåller vissa kemiska äm-
nen, så kallade sprängämnesprekursorer. Syftet med reglerna är att minska möjlighet-
erna till tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Tillsynen enligt dessa regler är ett 
kommunalt ansvar och enligt lagen får kommunen även ta ut avgifter för den tillsyn 
som utförs. 
Reglerna har sin grund i EU-förordning 98/2013, som kompletterats med lagen 
(2014:799) och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer. De ställer 
bland annat krav på tillstånd för enskilda personer (privatpersoner), samt krav på 
märkning och rapportering för ekonomiska aktörer.  
I bilaga 1 Avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalken ges möjlighet till uttag 
av timavgift vid tillsyn. 
 
Förslag till ny formulering i taxan 
SPRÄNGÄMNESPREKURSORER 
Tillsyn 
Tillsyn av ekonomiska aktörer som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till en-
skilda enligt lagen om sprängämnesprekursorer. 
Tillsyn av sprängämnesprekursorer med timavgift. 
 
__________ 
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Kf § 96 Dnr KS2016/0219 
 
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar anta ny taxa för tillsyn enligt tobakslagen med följande:  
Förslag till ny formulering i taxan 
TOBAKSLAGEN, Rökfria miljöer 
Tillsyn 
Tillsyn av skolgårdar med 1500:- per besök och skolgård. 
Tillsyn av övriga rökfria miljöer med timavgift. 
 
Ärendebeskrivning: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktiga 
anta ny taxa för tillsyn enligt tobakslagen med följande.  
Förslag till ny formulering i taxan 
TOBAKSLAGEN, Rökfria miljöer 
Tillsyn 
Tillsyn av skolgårdar med 1500:- per besök och skolgård. 
Tillsyn av övriga rökfria miljöer med timavgift. 
 
För att genomföra en effektivare tillsyn av avseende rökfria miljöer krävs lokalkänne-
dom, lokal närhet och samordning. Förslaget innehåller nödvändig förändring för att 
nämnden ska kunna ta ut avgift för uppgifter som tillkommit kommunen. På grund 
av att Gemensamma nämnden har haft denna tillsyn under 2015 och att uppgiften 
återgår till SBN från den 1 januari 2016 behöver ny taxa läggas in i taxebilagan. 
 
Gemensamma nämndens avgift för tillsyn av skolgårdar har under 2015 varit 1500 
kr. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 97 Dnr KS2016/0220 
 
Revidering av avgifter för uthyrning av mätinstrument och kattfälla 
mm 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till nya avgifter för uthyrning av mät-
instrument och kattfälla mm. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa förslag till nya avgifter för uthyrning av mätinstrument och kattfälla mm. 
 
Tidigare kommunfullmäktigebeslut från 2010-03-25 är i behov av revidering då ut-
hyrningsavgifter inte stämmer med nuvarande inköpspriser. Många instrument har 
blivit betydligt billigare i inköp och uthyrningsavgiften står inte i proportion till dessa 
inköpspriser. Miljö- och byggenhetens årliga utgift kan innebära t ex kalibrering eller 
inköp av nya batterier. 
 
Förslag till nya avgifter för uthyrning av mätinstrument och kattfälla vid miljö 
och byggenheten 
 
Inledande bestämmelse 
1 § Enligt nedanstående tas avgift ut för uthyrning av mätinstrument 
 
Avgift 
 
2 § Avgift tas ut för: Tidigare avgift Förslag till ny avgift 
 Bullermätare (500) 250 kr + moms/dygn/helg 
 Fuktmätare (240) 100 kr + moms/dygn/helg 
 Hyra av måttband  100 kr + moms/dygn/helg 
 Kattfälla  100 kr + moms/vecka 
 Metalldetektor  500 kr + moms/dygn/helg 
 Temperaturmätare (240) 100 kr + moms/dygn/helg 
 Radonmätare Nytt 100 kr + moms/vecka 
 Gamma-

Strålningsmätare 
Nytt 100 kr + moms/vecka 

 Chipmätare Nytt 100 kr + moms/dygn/helg 
 Kattskrämma Nytt 100 kr + moms/vecka 
 Övriga mätinstrument  240 kr + moms/dygn/helg 
3 § Avgiften ska betalas till Säters kommun 
 
Avgifterna gäller för påbörjat dygn/helg alt vecka och är för kommunens medbor-
gare. 
Dessa avgifter träder ikraft när kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 98  
 
Kalendarium 2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till kalendarium för kommunfullmäk-
tige enligt nedan. 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktige föreslås att under 2017 hålla sammanträde följande torsdagar 
kl 18.00 på Folkets Hus i Säter. 
 
26 januari 
23 februari 
6 april 
15 juni 
21 september 
26 oktober 
7 december 
 
___________ 
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Kf § 99 Dnr KS2015/0197 
 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Anna Ställ 
(S) 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen. 
 
Ärendebeskrivning: 
Anna Ställ (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kom-
munfullmäktige har att besluta om att bevilja Anns Ställ (S) entledigande från upp-
draget som ersättare i kommunfullmäktige 
 
__________ 
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Kf § 100 Dnr KS2016/0213 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Karin Malmkvist (V) 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ledamot i socialnämnden efter Karin Malmkvist, välja Emma Sjöberg. 

 
Ärendebeskrivning 
Karin Malmkvist (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden. Fyll-
nadsval ska ske efter Karin Malmkvist (V) 
 
__________ 
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Kf § 101 Dnr KS2016/0261 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Adam Grinde (C ) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Adam Grinde, välja 

Ulrika Cederlöf. 
 
Ärendebeskrivning 
Adam Grinde (C ) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden. Fyllnadsval ska ske efter Adam Grinde ( C). 
 
__________ 
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Kf § 102 Dnr KS2016/0267 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Anna Ställ 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Anna Ställ välja Abdullah 

Khaledian 
 
Ärendebeskrivning: 
Anna Ställ (S ) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämn-
den. Fyllnadsval ska ske efter Anna Ställ (S). 
 
_________ 
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Kf § 103  Dnr KS2016/279 
 
Avsägelse av uppdrags som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden, 
Orvokki Andersson (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Orvokki Andersson (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i samhällsbyggnads-
nämnden. Fyllnadsval ska ske efter Orvokki Andersson. 
 
_________ 
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Kf  § 104 
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens ordförande Abbe Ronsten informerar om Ludvika kommuns 
önskemål om att bli medlem i Räddningstjänsten Dala Mitt. 
 
__________ 
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Kf  § 105 
 
Delgivningar 
 
Kommunfullmäktige godkänner delgivningarna. 
 
Budgetuppföljning per 2016-08-31 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2016-08-30. 
 
Granskning av kulturnämnden  
 
Årsredovisning AB Dalatrafik 
 

KS 2015/0207 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden att avslå medborgarförslag om hinderbana på 
IP i Mora By. 
 
__________ 
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Kf § 106 
 
Information om regionsbildning 
 
Kommunfullmäktige godkänner informationen. 
 
Ärendebeskrivning: 
Projektledare Göran Carlsson informerar om förslag till ny regional samhällsorgani-
sation. Bilda region till 2019 – antingen i form av en länsregion eller som en del av en 
storregion. 
 
__________ 
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