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Dnr KS2016/0298

Nytt medborgarförslag orienteringshuset vid Hagavägen
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om orienteringshuset vid Hagavägen lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-24 av Göran Söderquist, Säter.
Medborgarens förslag:
”Huset som byggts för orienteringen högst upp på Hagavägen, borde kunna användas på ett effektivare sätt. Nu står det oftast tomt och kostar pengar. Exempelvis
borde huset föras över på barnomsorgen, ett dagis med närhet till naturen vore ju
bra. Om inte barnomsorgen har behovet föreslår jag att huset läggs ut till
försäljning ”
___________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-10-24

Kf § 108

Sammanträdesdatum

Blad

3

Dnr KS2016/0273

Nytt medborgarförslag – Säter de dolda sevärdheternas stad
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om Säter – de dolda sevärdheternas stad lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-24 av Stieg Eklöf, Säter.
Medborgarens förslag:
• ”Bereda (även val av innehåll) och genomföra uppsättning av ”kulturskyltar”
längs rv 70 före norra och södra infarterna. Skyltarna bör vara på plats sommaren 2017, senast maj 2018.
• Komplettera dem med tydligare ortskyltning i anslutning till dem.
• Inventera förekomsten av andra hänvisningsskyltar och komplettera beståndet om så behövs.”
Information
Vid sammanträdet informerar förslagsställare Stieg Eklöf om förslaget.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2016/0274

Nytt medborgarförslag om Norddalen
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om Norddalen lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-24 av Matts Andersson, Säter.
Medborgarens förslag:
”Hur man kostnadseffektivt kan återanvända raststugan och den befintliga informationskartan i Norddalen och dessutom få en välbehövlig extraplats i avskiljdhet i naturreservatet för rekreation
1. Tänk om en grupp vandrare eller skolklass har slagit sig ner i den rastkoja
som nu byggs norr om Ljusterån, då har man som vandrare en unik möjlighet
att avnjuta sin medhavda matsäck i lite avskiljdhet i lugn och ro, något som
bl a stått på vandrarnas och fågelskådarnas önskelista i många år.
2. En spång över Ljusterån till den gamla dammvallen är det som behövs för att
skapa denna fantastiska oas för oss vandrare och naturälskare. Företag och
privatpersoner som bidrar med pengar eller arbete kan t.ex. få sina namn på
räcket.
3. Man kan också återanvända den befintliga infotavlan med kartan till platsen
som jag angivit, då blir den både rättvänd och logiskt rätt om man sätter den
norr om vandringleden som mitt förslag visar.
4. Montera upp fordonshinder som omöjliggör att ATV och bilar kan köa in på
området och användas till att vandalisera och köra sönder marken.
5. Montera cykelställ på betongplintar så de förblir kvar på platsen, det cykelställ
som tidigare funnits har troligen stulits.”
Information
Vid sammanträdet informerar förslagsställare Matts Andersson om förslaget.
_________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2016/0057

Svar på motion om att bekämpa våldsbejakande extremism
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Ärendebeskrivning
En motion om att bekämpa våldsbejakande extremism lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-15 av Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.
Motionärernas förslag:
• Att Säters kommun med grund i regeringens plan mot våldsbejakande extremism 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 utdelar föreningsstöd bör genomlysa de verksamheter de finansierar och avbryta eventuella stöd till våldsbejakande extremism.
Beslutsunderlag:
Motion inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-15
Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen som föreslår att motionen är besvarad.
Yttrande
I ärendet yttrar sig Malin Hedlund (M) och Lotta Bergstrand (L)
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2016/0271

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Kommunfullmäktiges 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 behov av orienterings/
KS2015/0289
informationstavlor
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-30.
Hänskjutet till kommunstyrelsen för beredning. Förslaget är remitterat till samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden för yttrande. Svar skall ha inkommit senast 11
april 2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-05-17 beslutat utöka remisstiden till 2016-10-01.
Medborgarförslag förbättringar av förutsättningar
KS2016/0198
för skidspår mellan skolan och elljusspåret
i Stora Skedvi.
Medborgarförslaget inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-13.
Hänskjutet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Samhällsbyggnadsnämnden behandlar förslaget under september månad.
Medborgarförslag om studiebesök till Auschwitz
KS2016/0199
Medborgarförslaget inlämnat till kommunfullmäktiges sammantärde 2016-06-13.
Hänskjutet till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
2016-08-22 remitterat förslaget till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit senast 2016-11-21.
Medborgaförslag om hyreshusetablering i Säter
KA 2015-000141
Medborgarförslaget inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-08.
Hänskjutet till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget behandlades vid
arbetsutskottets sammanträde 2016-09-13.. Arbetsutskottet beslutade om kompletteringar till yttrandet. Förslaget kommer att behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 november.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-10-24

Kf § 112

Sammanträdesdatum

Blad

7

Dnr KS2016/0270

Redovisning av obesvarade motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen samt att motionen ligger kvar
för beredning.
Ärendebeskrivning:
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen skall göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Motion – mäta bullernivån i våra kommunalaDnr KS2016/0120
skolor
Motionen är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-11. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
2016-05-17 att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Yttrandet skall ha inkommit senast 2016-10-01
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 113
Information från revisionen
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Ordförande i kommunrevisionen Bengt Wester informerar om:
• Internkontrollen - instrument som poängsätter Risk och konsekvenser
• Revisorernas roll
• Nämndernas åtaganden
• Skriften nämndledamöternas ansvar
• Granskning om befogenhet i datasystemet
_________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 114
Information om Brottsförebyggande rådets verksamhet
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Ordförande Sune Hemmingsson, folkhälsoplanerare Malin Lilja Altörn och representant från polismyndigheten Erik Gatu informerar om Brottsförebyggande rådets
verksamhet:
Informationen omfattar :
• Brottsförebyggande rådet - nationellt
• Lokala BRÅ – gemensamt forum för Säters kommuns brottsförebyggande
arbete, sammansättning och organisation
• Överenskommelse mellan kommunen och polisen – prioriteringar 2016 och
2017
• Höja ambitionsnivån
• Budget och sammanträden
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 115
Information om samhällsbyggnadsnämndens verksamhet
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Förvaltningschef Andreas Mossberg informerar om samhällsbyggandsnämndens
verksamhet. Informationen omfattar bl a:
• Bostadsplanering och bebyggelseutveckling
• Aktuella projekt – exempel
- SÄBO
- Stora Skedvi skola & sporthall
- LSS
- Kvarteret Liljan
- Folkets hus
- Skönviksstrand
- Folieraren
- Yttersätra
- Utredning Prästgärdet
- Utredning Högstadiet
- Vattenreservoar
- Säterdalen
- Trygg, vacker stad
- FÖP Gustafs/Säter
- Genomfart & bytespunkt
- Hållplatser Gustafs
- ÅVC
-ÅVS Naglarby & Bispberg
- Felande GC länkar
- Sockenstugans utveckling
- Utveckling Skönvikshallen
- Behov skolor & förskolor Säter
- Behov bostäder integration
-Framtagande av mer industrimark
- Fiber
• Bostadsförsörjningsansvar
• Bygga Bo kväll
• Mål SÄBO-process
• Nämndens särskilt prioriterade utvecklingsområden
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2016/0307

Delårsrapport
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa delårsrapporten 2016-01-01- 2016-08-31.
Ärendebeskrivning
Från och med 1998 regleras redovisningsområdet för kommuner i Lag om kommunal redovisning. (KRL) Enligt lagen skall kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport. Delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Delårsrapporten avser i Säters kommun perioden januari till augusti.
Sedan flera år görs sju gånger om året budget- och verksamhetsuppföljningar med
prognos av årsutfallet, där detaljeringsgraden är betydligt högre än i delårsrapporten.
Utgångspunkten är att bidra till kommunfullmäktiges styrning och uppföljning av
den ekonomiska utvecklingen. I det sammanhanget måste delårsrapporten ses som
en mer formaliserad komplettering till dessa uppföljningar.
En avvägning mellan arbetsinsats samt syfte och intresse för den framtagna produkten har gjorts. Därför har arbetet med detaljerade periodiseringar och avstämningar
delvis fått vika för att istället lägga tonvikten på övergripande utvecklingslinjer. Bl.a.
har särskilda kommentarer från nämnder och förvaltningar slopats. Verksamheternas
utveckling kommenteras istället översiktligt. Även den sammanställda redovisningen
(koncernredovisningen) har slopats och endast bolagens resultaträkning per 2016-0831 redovisas. För att synliggöra storleken på de koncerninterna mellanhavandena redovisas de större posterna i anslutning till bolagens resultaträkningar.
I den lagstiftning som trädde i kraft 1/12 2004 förtydligas reglerna om balanskrav
och god ekonomisk hushållning i Kommunallagens 8 kap. Kommunen skall i samband med budget anta finansiella mål och mål för verksamheten av betydelse för god
ekonomisk hushållning. Målen skall utvärderas i årsredovisning och delårsrapport.
Alla kommuner måste från 2005 ta upp delårsrapporten till behandling i fullmäktige.
Delårsrapporten skall även granskas av kommunens revisorer. Granskningen skall inriktas på att bedöma resultat, och om detta är förenligt med de mål som kommunen
antagit.
Viktiga händelser
Befolkningsutvecklingen har varit god under första halvåret. I SCB:s officiella siffror
ökade Säters befolkning med 62 personer och var 2016-06-30 11 071 invånare. Födelsenettot har varit var starkt positivt, + 21 medan flyttnettot var + 38, varav mot
egna länet + 32, riket - 9 och mot utlandet +15.
forts
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Utdragsbestyrkande
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Kf § 116 forts
Kommunfullmäktige har beslutat gå i borgen för två stycken bredbandsföreningar i
Gustafs, med 1,4 mkr för Österby byalag och med 5,1 mkr för Östra Gustafs bredbandsförening.
Kommunfullmäktige har beslutat att en ny byggnad för särskilt boende för äldre med
60-65 platser ska uppföras inom Säters tätort. Boendet skall vara inflyttningsklar senast 2020, och placeringen av den nya byggnaden ska möjliggöra en senare utbyggnad
utifrån framtida behov.
Kommunfullmäktige har antagit ett nytt placeringsreglemente för kommunens förvaltade pensionsmedel. Reglementet medger placering i företagsobligationer med
lägst riskklass BB. En omplacering har skett utifrån det nya reglementet.
Kommunfullmäktige har antagit en bostadsplan med uppdrag att initiera byggnation
av bostäder i såväl Säter, Gustafs och Stora Skedvi.
En planprocess har påbörjats för att möjliggöra för Säterbostäder att bygga hyreshus
i kv. Liljan. Två stycken hus med 8 våningar föreslås byggas.
Kommunfullmäktige har antagit en lokalplan med uppdrag att utreda alternativ för
byggande av lokaler för förskola och skola i Säter, att utreda framtida användande av
särskilda boendet Fågelsången, samt planera för samlokalisering av kommunens administration huvudsakligen i befintliga lokaler.
Kommunfullmäktige har beslutat att tillstyrka en om- och tillbyggnad av Stora Skedvi
skola, inkluderande nybyggnation av förskola och stor idrottshall för totalt 91,4 mkr.
Kommunstyrelsen har låtit PwC utföra en finansiell långtidsanalys. I analysen görs en
bedömning av kommunens finansiella utveckling 2016 – 2030. Analysen har gjorts
utifrån en befolkningsprognos där Säter har 12 000 invånare 2030. Kostnaderna ökar
snabbare än intäkterna och 2030 finns ett gap mellan intäkter och kostnader som
motsvarar 6,31 kr i skattehöjning. Analysen kommer att vara ett underlag i den
kommande ekonomiska planeringen.
De årliga sommararrangemangen Historisk vecka med Säterstampen, Gårdsrundan
och Nostalgidagar har varit välbesökta.
Avstämning av finansiella mål
Resultatmål
Kommunens långsiktiga resultatmål är att resultatet skall värdesäkra kommunens
egna kapital vilket innebär ett resultat som överstiger 8 mkr. Kommunens resultatmål
anpassas så att en jämn utveckling av kommunens nettokostnad för verksamheten
kan uppnås. Det långsiktiga målet uppnås fullt ut först 2018, med en successiv upptrappning av resultatmålet.
forts
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 116 forts
Resultatmålet är lagt på det balanskravsavstämda resultatet, där hänsyn tagits till såväl
avkastning som tillskott från kommunens pensionsmedelsförvaltning.
Resultat efter balanskravsavstämning
2016: + 1,3 mkr
2017: + 4,9 mkr
2018: + 7,8 mkr
Prognosen för balanskravsresultatet är + 18,1 mkr. Målet nås
Budget 2016
Resultat
Reavinst fastighetsförsäljning
Avkastning pensionsmedel Tillskott pensionsmedel
Balanskravsresultat

-1 656
0
1 960
4 900
1 284

Prognos 2016
25 140
-677
11 235
4 900
18 128

Investeringsnivåer och skuldsättning
I beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning har kommunen satt ett skuldsättningstak på 100 mkr. Detta föreslås gälla endast för kommunens skattefinansierade verksamhet. Syftet med lånetaket är att utgöra en broms mot alltför kostnadsdrivande investeringar. Då kapitalkostnaderna för den avgiftsfinansierade verksamheten täcks av avgifter bör dess investeringar läggas utanför lånetaket. Med avgiftsfinansierad verksamhet avses även utveckling av bostadsområden som finansieras via
försäljningsavgifter. Kommunen har 2016-08-30 90 mkr i långfristiga lån. Målet nås.
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 47,8 mkr, varav för VA/Renhållning 4,5
mkr. Till detta kommer från 2015 överförda investeringsmedel med 30, mkr. Totalt
en volym om 78,1 mkr. Det finns en avvikelse inrapporterad som innebär 800 kkr
lägre investeringsutgifter. Medel för inventarier till Stora Skedvi förskola behöver ej
tas i anspråk på grund av försenad byggnation. Investeringsvolymerna håller sig
inom budgeterad nivå. Målet nås.
Pensionsmedlens användning
I beslut om budget för 2016 bestämdes att 4,9 mkr skull disponeras ur pensionsmedelsförvaltningen för att finansiera kostnader för intjänad pensionsrätt. Håller prognosen för resultatet på helåret kan omdisponeringar bli aktuellt. Slutligt beslut tas i
samband med bokslutet för 2016. Målet nås.
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Kf § 116 forts
Information
Ekonomichef Bert Stabforsmo redovisar delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-08-31.
Kommunrevisionens ordförande Bengt Wester informerar om revisionens utlåtande
av delårsrapporten.
Yttrande
I ärendet yttrar sig Rune Wigblad (S), Abbe Ronsten (S), Mats Nilsson (S), Sune
Hemmingsson ( C), Annbritt Grünewald (S) och Torbjörn Orr (S).
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Dnr KS2016/0276

Revision av förvaltade stiftelser
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Revision av kommunen förvaltade stiftelser från och med räkenskapsåret 2016
skall ske av kommunens förtroendevalda revisorer
2. De förtroendevalda revisorerna ur sin krets utser två personer som utför revisionen.
3. De förtroendevalda revisorerna får anlita extern auktoriserad revisor för de fall
de inte i sin krets har denna kompetens
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunen förvaltar ett antal stiftelser som anknuten förvaltning. Revision av stiftelserna har av tradition genomförts av samma revisorer som reviderat Säterbostäder,
Price Waterhouse Coopers. Kostnaden för revision uppgick för 2015 års räkenskaper
till 10 000 kronor. En kostnad som delats av de större stiftelserna. Kostnaden för revision har i takt med minskande möjligheter till avkastning på stiftelsernas kapital tagit en allt större del av tillgängligt utrymme i anspråk. Möjligheterna att minska på
kostnaderna för revision har därför setts över.
Alla stiftelser måste ha minst en revisor. För vissa stiftelser krävs godkänd eller auktoriserad revisor. Det är stiftelser som är skyldiga att upprätta en årsredovisning.
Detta gäller bland annat stiftelser som har tillgångar som överstiger 1,5 mkr. Vid bedömning av tillgångarna tillämpas marknadsvärden. Av de stiftelser som kommunen
förvaltar är det två stiftelser som ligger på gränsen för att vara skyldiga att
upprätta en årsredovisning. Det är Säters kommuns sociala stiftelse som har en aktieportfölj som beroende av marknadsvärden kan gå över gränsen, samt Johan Viktor
Olssons stiftelse, som dels innehar aktier och dels har en fastighet som har ökande
taxeringsvärde. Övriga stiftelser har mindre tillgångar och är enbart skyldiga att föra
räkenskaper. Av detta följer lägre krav på revisor.
Kommunens förtroendevalda revisorer är beredda att ta på sig uppdraget att revidera
de stiftelser som kommunen förvaltar. Bland de revisorer är valda finns den här
mandatperioden även en godkänd/auktoriserad revisor. Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet har inget att invända mot förslaget att kommunens förtroendevalda
revisorer reviderar kommunens förvaltade stiftelser, så länge kraven på godkänd revisor uppfylls.
__________
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Dnr KS2016/0063

Förslag till nämndsorganisation
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Jävsnämnden upphör 2016-12-31
2. En myndighetsnämnd inrättas fr o m 2017-01-01 som benämns miljö- och
byggnämnd med en sammansättning om fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.
3. Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet från 2017-01-01
Bakgrund och ärendebeskrivning
KPMG gjorde i oktober 2011 en utredning där man förordade att en samhällsbyggnadsnämnd med förvaltning inrättas med de uppdrag som då låg inom kommunstyrelsens ansvarområde avseende fastighetskontoret, kostförvaltning, gatukontor, städenhet och VA/Renhållningsenhet.
Dessutom tillförs miljö- och byggnämndens ansvarsområde, exklusive myndighetsutövningen där kommunen själv är part.
Kommunchefens uppdrag 2016-03-22 är att redovisa förslag till förändrad nämndsorganisation där myndighetsnämnd ersätter jävsnämnd. Uppdraget i denna utredning
är också att beskriva, utifrån KPMG´s rapport oktober 2011, hur förvaltningen genom ett processorienterat arbetssätt ska stödja nämndernas arbete.
För att stärka bilden av Säter och skapa förutsättningar att vara en kommun som är
en lokal aktör i en regional omvärld krävs effektivitet, kvalitet, tydliga målstyrning av
den interna organisationen. För att skapa förutsättningar för förtroendevalda att fatta
beslut med välarbetade underlag föreslås nedanstående förändringar.
Uppdraget är ett resultat av behoven av tydliggöra gränsdragningarna mellan myndighet, tillsyn och driftsfrågor. En analys har genomförts avseende jävsfrågor men
syfte att tillskapa en myndighetsnämnd/miljö- och byggnämnd.
I denna text benämns myndighetsnämnd som miljö- och byggnämnd
Med stöd av SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) definitioner om jäv konstateras att föreslagen nämndsorganisation är tydlig i vad som krävs för att jäv inte ska
uppstå. Drift- och verksamhetsansvar, tillsyn och kontroll får inte hanteras av samma
nämnd enligt kommunlagen 3 kap. 5§ och 6 kap. 25§.
Föreslagen nämndsorganisation har en tydlig uppdelning mellan nämnderna. Vidare
har analys gjorts gällande tillsyn- och delikatessjäv.
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Kf § 118 forts
Med stöd av SKL:s definition konstateras att en samlad förvaltning kan stödja en eller flera nämnder. Kravet är att delegationsordningar ska vara tydliga. Analysen konstaterar att i organisationsförslaget inte finns medarbetare i driftsorganisationen som
innehar delegation i myndighetsärenden. Då det gäller analys av delikatessjäv så konstateras att det är viktigt att tydliggöra i kommunstyrelsens delegationsordning vem
som har personalansvar och ansvar för löneöversyn på förvaltning och enhet. Samt
att i beslut om budgetfördelning säkerställa ansvar för enheternas budget.
Organisationsförslaget innebär att en samlad samhällsbyggnadsförvaltning bibehålls.
Med stöd av genomförd analys av jävsproblematik skapas på detta sätt förutsättning
för en sammanhållen ledning. Förslaget innebär att förvaltningschefen är ansvarig
chef för samtliga enhetschefer vilket ökar möjligheten att nyttja personalens samlade
kompetens som ökar organisationens förmåga att leda, driva och stödja kommunens
processer för högre måluppfyllelser. Att jävsnämnden ersätts av en miljö- och byggnämnd innebär ingen skillnad mot antalet nämnder samhällsbyggnadsförvaltningen
kommer att arbeta med.
__________
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KS2015/0282

Utredning av försöksverksamhet med lokalt upphandlad mat
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att inte starta någon försöksverksamhet då ett pågående avtal finns som inte kan brytas samt med hänvisning till Upphandlingscenter
har en kommande upphandling av konsumentförpackat livsmedel, vilket är en typ av
upphandling som gynnar livsmedelsbutikers chanser till att vinna. Det rör sig om
mindre mängder men kommer inte att vara på bekostnad av övriga avtalsområden.
Ärendebeskrivning
Att servera närodlad mat i skolor och äldreomsorg är idag en del av Säters kommuns
livsmedelsstrategi. Det upphandlingsarbete som bedrivs vid Upphandlingscenter syftar därför till att möjliggöra för de mindre, lokala primärproducenterna att lämna anbud i upphandlingar.
Vi har för närvarande avtal som sträcker sig ett år framöver och som inte kan upphävas utan avtalsbrott.
Ett avtal med en lokal butik, som ersätter befintligt avtal med matproducenter, skulle
vara på bekostnad av primärproducenterna i området. Avtal med en butik skulle
gynna den enskilda butiken men ger oss inte en garanti att vi får lokalproducerade
produkter. Det skulle stå butiken fritt att leverera efter eget tycke, inom upphandlad
varugrupp, så länge det uppfyller övrigt ställda krav inom t ex djurhållning, transporter och förpackningar.
Upphandlingscenter har en kommande upphandling av konsumentförpackat livsmedel, vilket är en typ av upphandling som gynnar livsmedelsbutikers chanser till att
vinna. Det rör sig om mindre mängder men kommer inte att vara på bekostnad av
övriga avtalsområden.
Bakgrund
En motion om lokal upphandling av mat lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde av Centerpartiet, där motionärens föreslår att Säters kommun prövar vägar
för att göra en lokal upphandling av mat i Stora Skedvi.
Samhällsbyggnadsnämnden yttrade sig i frågan och anser att det är en näringspolitisk
fråga och bör behandlas av kommunstyrelsen. Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan har i sitt yttrande redogjort för förutsättningarna generellt och för upphandling enligt motionärens förslag.
forts
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Kf § 119 forts
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-03-10 uppdra till förvaltningen
komplettera svaret med exempel från andra orter där detta genomförts samt effekterna av detta. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-21 återremittera
motionen med uppdrag till kommunchefen utreda vilket regelverk som gäller för
verksamheterna när det gäller lokala inköp av livsmedel, samt att ta fram ett underlag
utifrån ett bredare perspektiv för att hitta effektiviseringar för kommunen. 2015-1019 beslutade kommunfullmäktige 1) ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda en försöksverksamhet med lokalt upphandlad mat i syfte att stärka/bevara servicen på
mindre orter i kommunen. 2) bifalla motionen.
I utredningen av en försöksverksamhet har information och synpunkter rörande sakfrågan inhämtats från Arbetsmarknads- och näringslivsenheten på Kommunstyrelseförvaltningen, Kostenheten på Samhällsbyggnadsförvaltningen samt från Gemensamma nämnden för upphandling. Hänsyn har tagits till livsmedelspolicy. Extern information har även inhämtats från Upphandlingsmyndighetens hemsida.
Yttrande:
I ärendet yttrar sig Malin Hedlund (M) och Abbe Ronsten (S).
__________
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Kf § 120
Justering av kalendarium 2017
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdet den 26 oktober flyttas till den 19 oktober 2017 och att sammanträdet den 7 december flyttas till den 30 november 2017.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-19 ha sammanträde följande datum 2017:
26 januari
23 februari
6 april
15 juni
21 september
26 oktober
7 december
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att sammanträdet den 26 oktober flyttas till
den 19 oktober och att sammanträdet den 7 december flyttas till den 30 november.
__________
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Dnr KS2016/0328

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Henrik
Persson(S)
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen.
Ärendebeskrivning:
Henrik Persson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har att besluta om att bevilja Henrik Persson (S) entledigande
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
__________
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Dnr KS2015/0305

Fyllnadsval efter Mathilde Maycraf Kall (MP)
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar som ersättare i kommunstyrelsen efter Mathilde
Maycraft Kall (MP) välja Mikael Hästö Gustavsson (V).
Ärendebeskrivning
Mathilde Maycraf Kall (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska ske efter Mathilde Maycraf Kall (MP).
__________
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Dnr KS2016/0233

Fyllnadsval efter Berit Lindgren (S)
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Berit
Lindgren (S), välja Horst Bodinger (S).
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 att som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Henrik Persson (S), välja Berit Lindgren (S). Berit Lindgren (S) hade
uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. Ny ersättare ska väljas efter Berit
Lindgren (S).
_________
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Dnr KS2016/0279

Fyllnadsval efter Orvokki Andersson (L)
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter
Orvokki Andersson (L), välja Jonna Stenberg (L).
Ärendebeskrivning
Orvokki Andersson (L) har 2016-09-13 avsagt sig uppdraget som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. Fyllnadsval ska ske efter Orvokki Andersson (L).
_________
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Dnr KS2016/0304

Fyllnadsval efter Abdulla Khaledian (S)
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter
Abdulla Khaledian (S), välja Gul Ahmed Elyasi (S).
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-19 att som ledamot i barn – och utbildningsnämnden efter Anna Ställ (S), välja Abdulla Khaledian (S). Abdulla Khaledian
(S) hade uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Ny ersättare ska
väljas efter Abdulla Khaledian (S).
__________
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Dnr KS2016/297

Avsägelse/Fyllnadsval efter Fia Wikström (V)
Kommunfullmäktiges beslut:
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Godkänna avsägelsen
2. Som ersättare i socialnämnden efter Fia Wikström (V), välja Mikael Hästö
Gustavsson (V).
Ärendebeskrivning
Fia Wikström (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. Ny ersättare ska väljas efter Fia Wikström (V).
___________
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Kf § 127
Rapporter
Ordförande Maud Jones Jans (S) informerar från konferensen ”Våld och hot mot
förtroendevalda”.
___________
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Kf § 128
Delgivningar
Kommunfullmäktige godkänner delgivningarna.
Budgetuppföljning per 2016-09-30
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2016-09-27
KS2016/0267

Länsstyrelsen har utsett ledamot efter Anna Ställ. Ny ledamot Birgitta Sputnes. Ny
ersättare Nils –Erik Unnerud.

KS2016/0286

Granskning av ”Behörigheter och loggkontroller”.
__________
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