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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Folkets Hus I Säter, kl. 18.00-20.50 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maud Jones Jans (S), ordförande 
Karl-Erik Finnäs ( C),1:e vice ordf 
Daniel Ericgörs (KD), 2:e vice ordf 
Abbe Ronsten (S) 18.00-20.45, §§117-
128 
Mats Nilsson (S) 
Hans Johansson ( C) 
Ingeborg Björnbom (M) 
Hans-Göran Steneryd (S) 
Elsa Efraimsson Vestman (C ) 
Lennart Götesson (S) 
Malin Hedlund (M) 
Birgitta Gustafsson ( L) 
Angelica Beyer (S) 
Sune Hemmingsson ( C) 
Roger Karlsson (SD) 
Sten-Olof Eklund (V), 18.55-   §122-131 

AnnBritt Grünewald (S) 
Caroline Willfox (M) 
Ulla Hjorth (S) 
Nils Vinteus ( C) 
Ingemar Nygren (MP) 
Helena Andersson (S) 
Abdulla Khaledian (S) 
Niclas Bodin ( C) 
Nils-Erik Unnerud (S) 
Fredrik Andrén (L) 18.00-19.00, §§ 117-
122.  
Benny Gifting (S) 
Birgitta Sputnes (S) 
Leo Thorsell (M) 
Lena Stigsdotter (V) 
 

Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare 
Pär Jerfström, kommunchef 
Torbjörn Gunnarsson, revisionen 
Dagney Hansson, revisionen 
Tony  Flink, bredbandssamordnare 
Paula Jäverdal, förvaltningschef 
Bert Stabforsmo, ekonomichef 

Utses att justera Elsa Efraimsson Vestman  ( C)och Leo Thorsell (M) 
Justeringens  
plats och tid 

Rådhuset i Säter, måndagen den 23 oktober kl 16.00 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 117 - 132 
 Margareta Jakobsson  

 Ordförande   
 Maud Jones Jans  

 Justerande   
 Elsa Efraimsson Vestman       Leo Thorsell  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
 2017-10-19 
Datum för  
anslags uppsättande 2017-10-24 Datum för  

anslags nedtagande 2017-11-15 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet- 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 117 Dnr KS2017/ 
 
Månadens blombukett 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ordförande Maud Jones Jans delar ut september månads blom-
bukett till Lars Andersson. 
 
Motivering 
”Lars Andersson är väldigt engagerad i att det ska hända något för de boende på 
Skedvigårdens särskilda boende och intilliggande seniorboende. Lars är en stor driv-
kraft i både stort och smått som har med de boendes trivsel att göra. Lars har varit 
den som drivit arrangemang i form av Lill-Babs i april och Siw Malmkvist, nu senast i 
september med show först och sedan smörgåstårta. Lars vill att alla gamla ska ha det 
bra på Skedvigården och att det ska hända något utöver det vanliga emellanåt, som 
gör att de lever upp.” 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 118 Dnr KS2017/0324 
 
Ny motion om arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen lämnas in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2017-10-19 av Vänsterpartiet. 
 
Motionärens förslag 
Inför arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen.  

• Att försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön utreds 
och införs under minst ett år på två av Socialförvaltningens avgränsade ar-
betsplatser. 

• Under försöksperioden ska jämförelser kontinuerligt göras med likvärdiga 
arbetsområden för att påvisa vilka effekter försöket innebär. 

 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Lena Stigsdotter (V). 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 119 Dnr KS2017/0349 
 
Nytt medborgarförslag om Konsthjulet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämn-
den för beslut. 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om konsthjulet lämnas in till kommunfullmäktiges samman-
träde 2017-10-19 av Gert Kyed, Säter. 
 
Medborgarnas förslag: 
”Säters kommun bör vidtaga åtgärder för att hindra att Konsthjulet i Säterdalen för-
faller. Den visar på industrikultur som går tillbaka till 1200-talet och var början till 
Sveriges industrihistoria tillsammans med gruvorna.” 
 
Information 
Förslagsställare Gert Kyed deltar vid sammanträdet och informerar om förslaget. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 120 
 
Information från revisionen 
 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
 
Vice ordförande i kommunrevisionen Torbjörn Gunnarsson informerar om: 

• Ett förslag till populär version av kommunens budget 
• En idé om medborgarkontor.  
• Granskningsrapport om upphandling av konsulter. 

 
_________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §121 
 
Information om socialnämndens verksamhet 
 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
 
Förvaltningschef Paula Jäverdal och socialnämndens ordförande Sune Hemmingsson 
informerar om socialnämndens verksamhet. 
 
Informationen omfattar bl a nämndens uppdrag och strategier.  
Vidare om verksamheterna:  

• Biståndsenheten, 
• Funktionsnedsättning, 
• Individ- och familjeomsorg,  
• Hälso- och sjukvårdsteamet 
• Integration 
• Äldreomsorg 

 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 122 
 
Information om fiberutvecklingen i Säters kommun 
 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
 
Bredbandssamordnare Tony Flink informerar om fiberutvecklingen i Säters kom-
mun. 

• Nedsläckning av kopparnätet, teknikskifte 
• Fiberutbyggnad 
• Regeringens bredbandsmål 
• ERUF sträckor Säters Kommun 
• Fiberkrig i Säter ???? 
• Framtiden för fiber i Säters Kommun 

 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 123 Dnr KS2017/0329 
 
Delårsrapport 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa delårsrapport per 2017-08-31. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Lag om kommunal redovisning. (KRL) 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 kom-
mun perioden januari till augusti 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 124 Dnr KS2017/0017 
 
Revidering av styrdokument för ekonomisk redovisning  
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Revidera styrdokumentet under rubriken ”Finansiering och investeringar”. 
Kommuninvest stryks. 

2. Fastställa förslag till reviderade ekonomiska styrprinciper. 
3. Fastställa förslag till reviderade riktlinjer för kommunens investeringar. 
4. Fastställa förslag till reviderade kravrutiner. 
5. Fastställa förslag till riktlinjer för försäljning av lös egendom. 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-17 att uppdra till ekonomichefen 
att ta fram ett förslag till reviderade ekonomiska styrprinciper.  I samband med detta 
har även andra styrdokument för kommunens ekonomiska redovisning setts över.  
 
Ekonomiska styrprinciper  
I förslaget till reviderade ekonomiska styrprinciper har reglerna anpassats efter sen 
tidiga budgetprocess som kommunen tillämpar sedan några år tillbaka. I förslaget har 
även hänsyn tagits till utformningen av nämndplaner som kommunen använder se-
dan 2017. 
 
Riktlinjer för kommunens investeringar  
I förslaget har stycket om lånetak tagits bort och ersatts av ett nytt stycke benämnt 
”Finansiering av investeringar” som följer de regler som kommunen har skrivit in i 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Stycket igångsättningstillstånd har tagits 
bort då detta från 2018 års budget inte längre tillämpas. 
 
Kravrutiner  
I förslaget till reviderade kravrutiner har en anpassning av tider gjorts till hur krav-
hanteringen görs i ekonomisystemets debiteringsrutiner. En tidigare internkontroll-
urin för kontroll av större utestående fordringar har tagits bort. Den togs bort från 
internkontrollplanen för flera år sedan men har legat kvar i kravrutinen. 
 
Riktlinjer för försäljning av lös egendom  
Säters kommun har inte haft några skrivna riktlinjer för försäljning av lös egendom, 
men det har efterfrågats från förvaltningarna. I förslaget har hänsyn tagits till hur för-
säljning av lös egendom har hanterats i praktiken, samt exempel från andra kommu-
ners riktlinjer. 
 
Yttrande: 
I ärendet yttrar sig Caroline Willfox (M), Birgitta Gustafsson (L), Mats Nilsson (S), 
Malin Hedlund (M) och Hans Johansson (C ) 
    forts  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 124 forts 
 
Yrkande: 
Caroline Willfox (M) yrkar att under rubriken ”Finansiering av investeringar” ändras 
meningen ”När denna är förbrukad måste nya lån tas upp i Kommuninvest.” Kom-
muninvest stryks. 
 
Kommunfullmäktiges ordförande konstaterar att kommunfullmäktige är eniga  
om Caroline Willfoxs yrkande. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 125 Dnr KS2017/0231 
 
Kommuninvest särskild medlemsinsats år 2017  
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att Säters kommun fullföljer besluten från 2015 och 
2016 att erlägga den särskilda medlemsinsatsen under en treårsperiod. 2015 nåddes 
50 %, 2016 nåddes 75 % och 2017 nås 100 %. För 2017 skall kommunen erlägga 
2 450 361 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 fastställ-
des nya stadgar som möjliggör för medlemmarna redan nu höja sina insatser genom 
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.  2016 tillfördes ytterligare insats på 
2 358 570 kr. För att 2017 nå 100 %  krävs 2 450 361 kr. 
 
Säters kommun erhåller avkastning på insatsen. 2017 var avkastningen 1,5 %. Så 
länge inte full insats erlagts kommer en del av avkastningen att läggas till insatsen. 
När full insats erlagts får kommunen behålla hela avkastningen. 
 
Ytterligare information finns i Kommuninvests förfrågan om särskild medlemsinsats 
2017. 
 
__________ 
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Kf § 126 Dnr KS2017/0292 
 
Reviderad arbetsmiljöpolicy 
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anta arbetsmiljöpolicy för Säters kommun.  
2. Policyn ska revideras vid behov dock minst en gång per mandatperiod 
3. Uppdra till kommunstyrelsen (PU) påbörja revidering snarast. 

 
Ärendebeskrivning: 
I och med ändrad lagstiftning inom arbetsmiljöområdet från den 31 mars 2016 då  
föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” började gälla har det funnits ett 
behov att se över kommunens arbetsmiljödokument och riktlinjer. 
 
En arbetsmiljögrupp med representanter från arbetsgivare och fackliga organisation-
erna bildades under hösten 2016 för att se över gällande dokument och arbeta fram 
förslag till nya dokument där behov finns. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Niclas Bodin (C ), Malin Hedlund (M), Birgitta Gustafsson (L), 
Ingeborg Björnbom (M), Caroline Willfox (M), Sten-Olof Eklund (V) , Angelica 
Beyer (S), Elsa Efraimsson Vestman (C ), Hans Johansson ( C), Leo Thorsell (M), 
Annbritt Grünewald (S) och Daniel Ericgörs (KD). 
 
Yrkande 
Niclas Bodin (C ) yrkar att policyn ska revideras vid behov, minst en gång per man-
datperiod samt att uppdra till kommunstyrelsen (PU) att snarast påbörja revidering 
med avseende på kränkande särbehandlig. 
 
Yrkande 
Malin Hedlund (M) med instämmande av Caroline Willfox (M), Birgitta Gustafsson 
(L), Ingeborg Björnbom (M), Leo Thorsell (M) och Daniel Ericgörs (KD) yrkar att i 
policyn klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras och att rutiner finns för 
hur kränkande särbehandling ska hanteras. 
 
Yrkande 
Annbritt Grünewald (S) yrkar återremiss för att utreda tillägget om kränkande be-
handling. 
 
Ajournering 
Ajournering sker mellan 20.30-20.35 
 
Annbritt Grünewald återtar sitt yrkande om återremiss och bifaller istället Niclas Bo-
dins yrkande om uppdrag att revidera policyn. 
     forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 126 forts 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid hon finner att kommunfullmäk-
tige beslutar enligt Niclas Bodins ( C) yrkande. 
 
Votering begärs. 
 
Voteringsordning: 
Ja till kommunstyrelsens förslag med Niclas Bodins yrkande om revidering och upp-
drag. 
Nej till kommunstyrelsens förslag med Malin Hedlunds (M) yrkande om tillägg om 
kränkande behandling. 
 
Karl-Erik Finnäs ( C) Ja 
Daniel Ericgörs (KD Nej 
Abbe Ronsten (S)  Ja 
Mats Nilsson (S) Ja 
Hans Johansson ( C) Ja 
Ingeborg Björnbom (M) Nej 
Hans-Göran Steneryd (S) Ja 
Elsa Efraimsson Vestman (C ) Ja 
Lennart Götesson (S) Ja 
Malin Hedlund (M) Nej 
Birgitta Gustafsson ( 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 
Ulla Hjorts (S) Ja 
Nils Vinteus ( C) Ja 
Ingemar Nygren (MP) Ja 
Helena Andersson (S) Ja 
Abdulla Khaledian (S) Ja 
Niclas Bodin ( C) Ja 
Nils-Erik Unnerud (S) Ja 
Benny Gifting (S) Ja 
Birgitta Sputnes (S) Ja 
Leo Thorsell (M) Nej 
Lena Stigsdotter (V) Ja 
Maud Jones Jans (S) Ja 
 
.    forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 126 forts 
 
Med 22 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag med Niclas Bodins yrkande  
mot 7 nej-röster för kommunstyrelsens förslag med Malin Hedlunds yrkande beslutar 
kommunfullmäktige enligt Niclas Bodins yrkande om bifall till kommunstyrelsens 
förslag om revidering och uppdrag 
 
Reservation 
Malin Hedlund (M), Leo Thorsell (M), Caroline Willfox (M), Ingeborg Björnbom 
(M), Birgitta Gustafsson (L), och Daniel Ericgörs (KD) reserverar sig skriftligt mot 
beslutet till förmån för eget förslag. Bilaga 1 Kf § 126/17. 
 
__________ 
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Kf § 127 Dnr  KS2017/0306 
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
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 om konsekvensanalys på kostnader Dnr KS2017/0233 
för målet att bli 12 000 invånare 2030 
Motionen är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-15. Är remit-
terad till kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen bereder motionen. 
 
__________ 
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Kf § 128 KS2017/0307 
 
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 införa idrott varje dag i skolan Dnr KS2017/0076 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-16. 
Hänskjutet till kommunstyrelsen för beredning.  Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade remittera förslaget till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Svar 
skall ha inkommit senast 1 oktober 2017.  
 
Medborgarförslag om att erbjuda simskola från 4 års  Dnr KS2017/0201 
ålder 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-15. 
Medborgarförslaget är hänskjutet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 129 KS2017/0272 
 
Reviderade regler för uppvaktning 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderade regler för uppvaktning 
 
Ärendebeskrivning: 
Regler för uppvaktning behöver revideras då nya beslut har tagits bl.a kring hur upp-
vaktningen ska gå till, samt för vilka gåvor som är aktuella.  
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 130 Dnr KS2017/0333 
 
Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige, Nall Peter Andersson 
(S) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelse. 
 
Beslutsärenden för kommunfullmäktige; 
Nall Peter Andersson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäk-
tige. Kommunfullmäktige har att besluta om att godkänna avsägelsen. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 131 
 
Delgivningar 
 
Kommunfullmäktige godkänner delgivningarna 
 
Budgetuppföljning per 2017-09-30 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2017-09-26 

 
KS2017/0326 Revisionsgranskning av överförmyndarverksamheten 

 
KS2017/0305 Länsstyrelsens beslut om ny ersättare efter Eva Hjorth (S). Ny ersättare från och med 

25 september 2017 är Nall Peter Andersson. 
 

__________ 
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Kf § 132 
 
Dikt 
 
Ordförande Maud Jones Jans avslutar kommunfullmäktiges sammanträde med att 
läsa dikt av Lars Andersson. 
 
__________ 
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