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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 18.00 - 20.00 
Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maud Jones Jans (S), ordförande 
Daniel Ericgörs (KD), 2:e vice ordf 
Abbe Ronsten (S) 
Mats Nilsson (S) 
Hans Johansson ( C) 
Tommy Andersson (M) 
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Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Bert Stabforsmo, ekonomichef 
Pär Jerfström, kommunchef 
Bengt Wester, kommunrevisionen 
Torbjörn Gunnarsson, kommunrevisionen 
Dagney Hansson, kommunrevisionen 
Lars Gabrielsson, kommunrevisionen 
 

Utses att justera NilsVinteus och Fredrik Andrén 
Justeringens  
plats och tid 

Rådhuset i Säter, tisdagen den 11 april kl 16.00. 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 42-67 
 Margareta Jakobsson  

 Ordförande   
 Maud Jones Jans  
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 NilsVinteus                          Fredrik Andrén  

Anslag/Bevis 
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anslags uppsättande 2017-04-12 Datum för  

anslags nedtagande 2017-05-04 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 42 Dnr KS2017/0020 
 
Månadens blombukett 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ordförande Maud Jones Jans delar ut april månad blombukett 
till Sune Hemmingsson. 
 
”En blomma till månadens hjälte Sune Hemmingsson som räddade livet på sin kol-
lega i Borlänge när det hemska knivdramat skedde.” 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 43 Dnr KS2016/0274 
 
Svar på medborgarförslag om Norddalen 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att med yttrandet anses medborgarförslaget besvarat. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om Norddalen lämnades in till kommunfullmäktiges samman-
träde 2016-10-24  av Matts Andersson, Säter. Kommunfullmäktige beslutade hän-
skjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Medborgarens förslag: 
”Hur man kostnadseffektivt kan återanvända raststugan och den befintliga informat-
ionskartan i Norddalen och dessutom få en välbehövlig extraplats i avskiljdhet i na-
turreservatet 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.” 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om Norddalen 
Förvaltningens yttrande, 2017-01-12 
Yttrande från Länsstyrelsen, 2016-12-08 
 
Information 
Vid sammanträdet informerar förslagsställare Matts Andersson om förslaget. 
 
___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 44 KS2017/0076 
 
Nytt medborgarförslag om att införa idrott i skolan varje dag 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgaförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning.  
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att införa idrott i skolan varje dag lämnas in till kommun-
fullmäktiges sammanträde 2017-04-06 av Sara Hagberg, Säter 
 
Medborgarnas förslag: 
Säters kommun ska bli en av de första kommunerna att införa idrott i skolan varje 
dag. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 45 KS2017/0061 
 
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 de dolda sevärdheternas stad Dnr KS2016/0273 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-10-24. 
Hänskjutet till kommunstyrelsen för beredning.  Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade remittera förslaget till samhällsbyggnadsnämnden, kulturnämnden och nä-
ringslivenheten för yttrande. Svar skall ha inkommit senast 1 mars 2017. Medborgar-
förslaget behandlas vid kommande sammanträde i kommunstyrelsen. 
 
Medborgarförslag om pedagogisk måltid inom  Dnr KS2016/0365 
demensvården 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde2016-12-20. 
Medborgarförslaget är remitterat till socialnämnden för yttrande. Svar skall ha in-
kommit senast 31 mars. 
 
Medborgarförslag om spolning av isar Dnr KS2017/0005 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktige 2017-01-26. Kommunfull-
mäktige beslutade hänskjuta förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 46 Dnr KS2017/0134 
 
Ny motion om kommunens slogan 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om kommunens slogan ”Tokig i Säter” lämnas in till kommunfullmäkti-
ges sammanträde 2017-04-06 av Birgitta Gustafsson (L). 
 
Motionärens förslag 
Kommunen slutar använda denna slogan i marknadsföring och annan kommunikat-
ion. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Birgitta Gustafsson (L). 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 47 Dnr KS2017/0147 
 
Ny motion om att ta fram riktlinjer och en kommunal policy gällande 
visselblåsare inom Säters kommun. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att ta fram riktlinjer och en kommunal policy gällande visselblåsare 
inom Säters kommun lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-06 
av Sverigedemokraterna. 
 
Motionärens förslag 
Att man tar fram riktlinjer och en policy för hur man skall hantera anmälningar från 
visselblåsare i den kommunala verksamheten. 
 
Att man tar fram ett dokument med vilka uppgifter som krävs vid anmälan samt gör 
det tillgängligt på kommunens hemsida. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Jenny Nordahl (SD). 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 48 Dnr KS2017/0105 
 
Information om årsredovisning 2016 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 2016 av kommunens förvalt-
ning och en helägd bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters 
kommuns Fastighets AB. 
 
Koncernens resultat 
Koncernens resultat för 2016 blev + 39,2 Mkr (2015 + 9,5 Mkr). Bolagskoncernen 
redovisar ett resultat på + 7,0 Mkr (2015 7,4 Mkr), och kommunen ett resultat på 
+31,2 Mkr (2015 +2,1 Mkr). 
 
Information: 
Ekonomichef Bert Stabforsmo informerar om årsredovisning 2016 för Säters kom-
mun. 
Ordförande i Säterbostäder AB Torbjörn informerar om bolagets resultat. 
 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 49 Dnr KS2017/0123 
 
Revisionsberättelse 2016 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunrevisorerna har granskat kommunstyrelsens, nämndernas och genom ut-
sedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag för år 
2016 och har avgivit sin revisionsberättelse. 
 
Revisorerna tillstyrker att årsredovisning för 2016 fastställs samt att kommunstyrel-
sen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 
 
Information 
Bengt Wester informerar om lämnad revisionsberättelse för 2016. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 50 Dnr KS2017/0105 
 
Årsredovisning 2016, Säters kommun 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa 2016 års årsredovisning. 
 
Ärendebeskrivning: 
Årsredovisning Säters kommun för 2016. 
 
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 2016 av kommunens förvalt-
ning och en helägd bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters 
kommuns Fastighets AB. 
 
Koncernens resultat 
Koncernens resultat för 2016 blev + 39,2 Mkr (2015 + 9,5 Mkr). Bolagskoncernen 
redovisar ett resultat på + 7,0 Mkr (2015 7,4 Mkr), och kommunen ett resultat på 
+31,2 Mkr (2015 +2,1 Mkr). 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Abbe Ronsten (S), Henrik Lindsten (-), Tommy Andersson (M), 
Mats Nilsson (S), Malin Hedlund (M) och Bengt Wester. 
 
_________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 51 Dnr KS2017/0064 
 
Verksamhetsberättelse 2016, gemensamma nämnden för alkohol, to-
bak och receptfria läkemedel51 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna verksamhetsberättelse 2016 för gemen-
samma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
 
Ärendebeskrivning: 
Verksamhetsberättelse 2016 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och re-
ceptfria läkemedel. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak, 
och receptfria läkemedels uppdrag och verksamhet under 2016. Utfallet för verksam-
heten uppgick till ett överskott på 0.1 mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvars-
frihet för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 52 Dnr KS2017/0068 
 
Bokslut och verksamhetsberättelse gemensamma nämnden för upp-
handlingssamverkan, 2016 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2016 för 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
Ärendebeskrivning: 
Bokslut och verksamhetsberättelse för gemensamma nämnden för upphandlings-
samverkan, 2016. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för upphandlings-
samerkan under 2016. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0.1 mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvars-
frihet för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 53 Dnr KS2017/0074 
 
Bokslut och verksamhetsberättelse Språktolknämnden, 2016 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna bokslut och verksamhetsberättelse 2016 för 
Språktolknämnden 2016. 
 
Ärendebeskrivning: 
Bokslut och verksamhetsberättelse för Språktolknämnden 2016. 
 
Årsbokslutet visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprinci-
pen. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2016 till 44,2 mkr vilket är en stor ök-
ning jämfört med 2015. Ökningen beror på helårseffekt av antalet medlemskommu-
ner i Språktolknämnden samt en kraftig ökning av tolkuppdragen. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvars-
frihet för gemensamma Språktolknämnden i Dalarna. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 54 Dnr KS2017/0123 
 
Kommunfullmäktiges ansvarsprövning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunstyrelsen och nämnderna och de ge-
mensamma nämnderna för upphandlingssamverkan, språktolk och alkohol-tobak- 
och läkemedelstillsyn samt enskilda ledamöter i dess organ ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2016. 
 
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: 
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. Revisorerna har i sin revis-
ionsberättelse föreslagit att ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 beviljas. 
 
__________ 
 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2017-04-06 15  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 55 Dnr KS2016/0007 
 
Informationsteknologipolicy för Säters kommun 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar anta informationsteknologi policy för Säters kommun. 
 
Ärendebeskrivning: 
Informationsteknologi policy för Säters kommun är kommunens övergripande styr-
dokument inom IT-området.  
 
Informationsteknologi policy ingår i en sammanhållen dokumentsamling för verk-
samhetsutveckling med IT som stöd.  I dokumentsamlingen ingår ledningssystem för 
informationssäkerhet LIS, e-policy samt bredbandsstrategin. LIS beskriver ansvars-
fördelning och arbetsmetoder för informationssäkerhet. 
 
Dokumentet informationsteknologi policy fastställs av kommunfullmäktige och för-
valtas av kommunstyrelsen. 
 
___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 56 Dnr KS2017/0100 
 
Taxa för slamtjänster  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Fastställa avgifter för Slamtjänster enligt bilaga 1 Kf § 56/17. 
2. Avgifterna gäller fr o m 2017-05-01. 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2016-03-08 att avgiften/taxan för slamtjänster 
förändras. 
 
En ny upphandling angående slamtjänster har genomförts och ett nytt avtal är skri-
vet. Kostnaderna för omhändertagande av slammet har ökat påtagligt. Dessutom be-
höver kompletteringar göras med anledning av nya tekniker för enskilda avlopp. 
 
Nuvarande kostnader för omhändertagande av slam från enskilda avlopp bygger på 
föregående avtal med aktuell indexuppräkning och en beräkning av kostnaderna för 
omhändertagande. Det nya förslaget bygger på det nya avtalet samt en uppdatering 
av kostnaderna för omhändertagande av slammet. Slammet behandlas och transport-
eras tillsammans med slammet från den kommunala avloppsvattenreningen. 
 
__________ 
 
 
 

  



 

 

 

 

Avgifter för slamtjänster i Säters kommun 
 

Antaget av Kommunfullmäktige 2017-04-06, § 56 
 

Avgifterna gäller fr.o.m 2017-xx-xx och indexregleras årligen fr.o.m 1 jan 2018 enligt Avfall 
Sveriges index A 12:3 Slamtömning. Avgiften innefattar hämtningskostnad samt 
behandlingskostnad för slam från enskilda brunnar och tankar samt tömning av minireningsverk, 
fosforfällor och fettavskiljare. Priserna är inkl. moms. 
 
Slamavskiljare och slutna tankar Gällande avgift Ny avgift 
Kostnad per tömning  
 
0 – 2 m3 1053:- 1050:- 
2,1 – 4 m3 1459:- 1325:- 
4,1 – 6 m3 2086:- 1875:- 
6,1 – 9 m3 3055:- 2700:- 
Extra per m3 utöver 9 m3 532:- 400:- 
 
Extrakostnad budning per tillfälle 265:- 215:- 
Extrakostnad akut slamtömning per tillfälle 1435:- 275:- 
 
Extrakostnad tömning av minireningsverk: ovanstående plus 170:- 
Hämtning av material från fosforfälla  1150:- 
 
Budning sker inom 5 arbetsdagar. Akut tömning sker inom 24 timmar. 
 
Fettavskiljare 
 
Tömning av fettavskiljare  1450:- 
 
 

Bilaga 1 Kf §56/17 
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Kf § 57 Dnr KS2017/0108 
 
Revidering av reglemente för tillgänglighetsrådet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet för tillgänglighetsrådet revideras med 
tillägget att miljö och byggnämnden ges möjlighet till representation till rådet. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2017-03-05  att reglementet för tillgänglighetsrå-
det revideras med tillägget att miljö och byggnämnden ges möjlighet till representat-
ion rådet. 
 
Reglementet behöver revideras i och med den nya nämndsorganisationen, så att 
miljö- och byggnadsnämnden får vara delaktiga. 
 
_________ 
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Kf § 58 Dnr KS2017/0102 
 
Öronmärkning av eget kapital 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att öronmärka 5 mkr av eget kapital för kostnader 
kopplade till integration, samt att öronmärkta medel får tas i anspråk efter beslut i 
kommunstyrelsen. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Den kraftiga ökningen av antalet asylsökande som kom till Sverige och Europa under 
hösten-vintern 2015-16 har påverkat samhället på flera sätt. Ökningen ledde till 
skärpta bestämmelser för inresa i landet och att villkoren för att få asyl försämrades. 
Detta förde i sin tur med sig att antalet asylsökande åter minskade. 
 
För att klara den situation som uppstod har staten tillskjutit medel till kommuner och 
landsting i olika former av statsbidrag. Vi kan när vi summerar 2016 konstatera att 
bidragen översteg kommunens kostnader och bidrog till att det ekonomiska resultatet 
blev så bra som det blev. De tillskjutna medlen skall enligt gällande redovisnings-
praxis intäktsföras på 2016. Samtidigt kommer det att finnas kostnader för kommu-
nen som är kopplade till asylinvandringen under åren framöver. De asylsökande som 
får stanna i landet ska integreras i samhället och för att klara kommunens åtagande 
behöver kommunen reservera medel för detta ändamål.  
 
Exempel på kostnader: 

• Projekt som påbörjats under 2016: Offentliga rummet, praktiksamordnare, 
vårdutbildning 

• Arbetsmarknadsinsatser för att så snabbt som möjligt integrera nya invånare 
• Informationsinsatser; kommunens webbinformation behöver uppgraderas 

med bland annat information på fler språk än svenska. Utbildningsinsatser 
för att främja demokrati har påbörjats. 

• Kommunens mottagandeorganisation behöver anpassas. Statens bidragssy-
stem reformeras och ersättningarna dras drastiskt ned från 2017-07-01. Un-
der anpassningstiden kan merkostnader uppkomma för kommunen. 

 
För att klara de kommunala åtagandena föreslås att 5 mkr av kommunens egna kapi-
tal öronmärks för kostnader kopplade till integration. För att få en effektivare be-
slutsgång föreslås att kommunstyrelsen får beslutanderätt över medlen. 
 
__________ 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2017-04-06 19  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 59 Dnr KS2017/0097 
 
Borgen för lån till konstgräsplan, Säters IF 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Säters IF kommunal borgen för ett lån om 
250 000 kronor, med en amorteringstid om maximalt 7 år.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-08 att bevilja Säters IF fotboll kommunal 
borgen med maximalt 2 500 000 kronor för anläggande av konstgräsplan vid Säters 
IP under förutsättning av:  

• Säters IF fotboll erhåller sökta bidrag från Allmänna Arvsfonden, Svenska 
Fotbollförbundet och Riksidrottsförbundet 

• föreningen i avtal förbinder sig att amortera av lånet i takt med att anlägg-
ningen skrivs av 

• kommunen ges en möjlighet att under avtalstiden köpa planen av föreningen 
till ett pris som motsvaras av bokfört värde/kvarvarande låneskuld. 

• om föreningen hamnar i obestånd och inte kan fullfölja sina åtaganden mot 
banken får kommunen möjlighet att överta ägandet av konstgräs-planen till 
ett värde som motsvaras av bokfört värde/ kvarvarande låneskuld. 

 
Baserat på de kalkyler som föreningen gjort på anläggandet av konstgräsplanen låna-
des 2 025 000 av Swedbank med kommunal borgen. När byggnationen genomförts 
blev kostnaden 400 000 kr högre än beräknat. De fördyrade kostnaderna ligger fram-
för allt på markarbeten vilka blev mer omfattande än vad föreningen bedömt på för-
hand. För att slå ut de fördyrade kostnaderna över tid så att dessa ska drabba löpande 
driftbudget vill föreningen ha ytterligare 250 000 kronor i lån. Föreningen har kon-
taktat Swedbank som kräver ett nytt beslut om kommunal borgen för att bevilja ett 
lån. 
 
Det nya lånet inryms i tidigare beslutad ram för borgen. De villkor som kommunens 
ställde för att bevilja borgen är uppfyllda. Kommunen tar således inte på sig någon 
större risk än den kommunen var beredd att ta vid beslutet 2015-06-08. Föreningen 
har för avsikt att amortera av det nya lånet så snabbt som möjligt. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Henrik Lindsten (-) och Mats Nilsson (S). 
 
Yrkande 
Henrik Lindsten (-) yrkar återremiss. 
Mats Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras varvid hon finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
__________ 
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Kf § 60 Dnr KS2017/0118 
 
Riktlinjer för exploatering för Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige besluta anta riktlinjer för exploatering för Säters kommun . 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och bygglagen 
(ändrad genom SFS 2014:900) och om en ny lag om kommunala markanvisningar 
(SFS 2014:899) som har stor betydelse för kommunerna när det gäller exploaterings-
avtal och markanvisningar.  
 
De nya reglerna har trätt i kraft den 1 januari 2015, med vissa övergångsbestämmel-
ser. Enligt lagstiftning som gäller från den 1 januari 2015 ska kommunerna anta två 
nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och dels riktlinjer för explo-
ateringsavtal. Kommuner som inte genomför några markanvisningar eller tecknar 
exploateringsavtal är inte skyldiga att anta riktlinjer. 
 
Riktlinjerna för exploateringsavtal ska ange grundläggande principer för fördelning av 
kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden 
som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsav-
tal. Beträffande riktlinjerna för markanvisningar finns inga särskilda övergångsregler, 
d.v.s. riktlinjerna gäller för markanvisningar som sker från årsskiftet. När det däremot 
är fråga om riktlinjer för exploateringsavtal, gäller reglerna endast för sådana ärenden 
om detaljplaner som påbörjas efter den 1 januari 2015. 
 
__________ 
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Kf § 61  Dnr KS2017/0110 
 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Hans 
Frölin (S) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen. 
 
Ärendebeskrivning: 
Hans Frölin (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kom-
munfullmäktige har att besluta om att godkänna avsägelsen. 
 
________ 
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Kf § 62 Dnr KS2017/0070 
 
Val av ledamot i styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding AB 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Som ledamot i i styreslen för Utveckling i Dalarna Holding AB efter Abbe 

Ronsten (S) välja Mats Nilsson (S). 
 
Ärendebeskrivning 
Abbe Ronsten (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Utveckling i 
Dalarna Holding AB. Fyllnadsval ska ske efter honom. 
 
_________ 
 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2017-04-06 23  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 63 Dnr KS2017/0087 
 
Val av ersättare i valnämnden efter Birgitta Andersson (C ) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Som ersättare i valnämnden efter Birgitta Andersson ( C) välja Maj-Lis Nor-

man (C ). 
 
Ärendebeskrivning 
Birgitta Andersson (C ) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden. Fyll-
nadsval ska ske efter Birgitta Andersson (C ). 
 
__________ 
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Kf § 64 Dnr KS2017/0078 
 
Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Birgitta Andersson (C ) 
 
Beslut: 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta som ersättare i kommunstyrel-
sen efter Birgitta Andersson ( C) välja Niclas Bodin ( C). 
 
Ärendebeskrivning 
Birgitta Andersson ( C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
Fyllnadsval ska ske efter henne. 
 
Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen. 
 
__________ 
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Kf § 65 Dnr KS2017/0075 
 
Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Annika Karlsson (S) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar som ersättare i kommunstyrelsen efter Annika Karls-
son (S) välja Tommy Alvik (S). 
 
Ärendebeskrivning 
Annika Karlsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
Fyllnadsval ska ske efter henne. 
 
Kommunfullmäktige har godkänt avsägelsen. 
 
__________ 
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Kf § 66 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Roger Karlsson, ersättare i samhälls-
byggnadsnämnden 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Roger Karlsson (SD) välja 

Rolf Printz (SD). 
 
Ärendeberedning 
Roger Karlsson (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i samhällsbyggnads-
nämnden. Fyllnadsval ska ske efter honom. 
 
__________ 
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Kf  § 67 
 
Delgivningar 
 
 
Kommunfullmäktige godkänner delgivnignarna. 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2017-03-21 
 

KS2017/0058 Länsstyrelsen har utsett ny ersättare efter Ulf Ek (V). Ny ersättare 
Katrine Lundqvist (V) 

 
KS2017/0124 Granskningsrapport för år 2016, Folkets Hus i Säter 

 
__________ 
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