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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 133 Dnr KS2017/0020 
 
Månadens blombukett 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ordförande Maud Jones Jans delar ut november månads blom-
bukett till Karin Larsson. 
 
Motivering 
”Du har i många år varit ledare för PRO-gymnastiken med två grupper/vecka, ide-
ellt. Friskvård på lämplig nivå och social samvaro dessutom.” 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 134 Dnr KS2017/0368 
 
Nytt medborgarförslag om att förbättra tillgängligheten för besökare i 
Säterdalen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lämna medborgarförslaget till samhällsbyggnads-
nämnden för beslut 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att förbättra tillgängligheten för besökare i Säterdalen läm-
nas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-30 av Bengt Swenson, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
Förbättra tillgängligheten för besökare i Säterdalen genom att: 

- Vägen från Norrtull ner i Säterdalen som heter Bruksvägen framförallt för-
bättras, då den är i ett dåligt skick, samt skyltas som en gångväg både nere i 
dalen vid ”Kungastenen” och uppe vid Norrtull. 

- Den parkering som finns mellan kyrkogården och Bruksvägen vid Nortull 
förses med skyltning om att parkering är tillåten, den används nu av besökare 
som vill gå ner i dalen. 

- Det även skylta som gångväg där Dalstigen går ner mot Säterdalen.  (Dals-
tigen ansluter till Bruksvägen vid Kvarnbron) 

Dessa föreslagna åtgärder bör vara utförda inför sommarsäsongen 2018. 
 
Information 
Förslagsställare Bengt Swenson deltar vid sammanträdet och informerar om försla-
get. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 135 Dnr KS2017/0392 
 
Nytt medborgarförslag om rastplats på Bispbergs klack 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lämna medborgarförslaget till samhällsbyggnads-
nämnden för beslut 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att förbättra om en rastplats på Bispbergs klack lämnas in 
till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-30 av Bengt Eklund, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
Att kommunen tillsammans med markägaren (Stora ?) anordnar an rastplats där med 
slogbod och eldstad och ansluter den med Gröna vandringsleden (ca 150 m stig). 
 
Information 
Förslagsställare Bengt Eklund deltar vid sammanträdet och informerar om förslaget. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 136 Dnr KS2017/0374 
 
Ny motion inför fysisk rörelse varje dag i skolan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att införa fysisk rörelse varje dag i skolan ämnas in till kommunfull-
mäktiges sammanträde 2017-11-30 av Vänsterpartiet. 
 
Motionärens förslag 
Att rörelse i form av ett till två pass införs varje dag i grundskolan. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Fia Wikström (V) 
 
___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 137 Dnr KS2017/0375 
 
Ny motion om att införa avgiftsfri Kulturskola 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att införa avgiftsfri Kulturskola lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-11-30 av Vänsterpartiet. 
 
Motionärens förslag 

- Att undervisningen i Kulturskolan skall vara avgiftsfri för alla barn 
- Att Kulturskolan erbjuder avgiftsfri tillgång till instrument 

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

 
Kf  § 138 Dnr KS2017/0405 
 
Ny motion om motprestation vid försörjningsstöd 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om motprestation vid försörjningsstöd lämnas in till kommunfullmäkti-
ges sammanträde 2017-11-30 av Moderaterna. 
 
Motionärens förslag 
Säters kommun utreder förutsättningarna för kommunen att utkräva motprestation 
för försörjningsstöd inom kommunen. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Caroline Willfox (M). 
 
_________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 139 Dnr KS2017/0406 
 
Ny motion om valfrihet för äldre 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om valfrihet för äldre lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 
2017-11-30 av Moderaterna. 
 
Motionärens förslag 
Säters kommun utreder möjligheterna att inför LOV i vår kommun. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Caroline Willfox (M). 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 140 
 
Information från revisionen 
 
Vice ordförande i revisionen Torbjörn Gunnarsson informerar om lämnad gransk-
ning av Delårsrapport samt övriga lämnade rapporter 2017 samt kommande uppgif-
ter under 2018. 
 
_________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 141 Dnr KS2017/0334 
 
Kommunal skattesats för 2018 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2018 till 22,32, vilket ’är en 
sänkning jämfört med 2017 på 0,47. Beslutet gäller under förutsättning att regeringen 
godkänner landstingets och kommunernas skatteväxlingsbegäran och därmed ny 
länsvis skattesats för landstinget och kommunerna från och med den 1 januari 2018. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunallagen 8 kap 9 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa skattesat-
sen för nästkommande år senast före november månads utgång.  
 
Säters kommun har för 2017 fastställt skattesatsen till 22.79. 2018 kommer en skatte-
växling om 0,47 ske mellan Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna för att fi-
nansiera en omfördelning av huvudmanna-skapet för den allmänna kollektivtrafiken. 
Kommunens skattesats skall därför sänkas till 22,32. Utöver detta föreslås ingen för-
ändring i skattesatsen. 
 
Alla kommuner samt landstinget i Dalarna har fattat beslut om att skatteväxla 47 öre 
f o m 1/1 2018. Dessa beslut utgör den ansökan som i slutet av augusti skickades in 
av landstinget till regeringen via finansdepartementet. 
  
Landstingets samt Borlänge kommuns skatteväxlingsbeslut har överklagats till För-
valtningsrätten. Landstinget samt Borlänge kommun har yttrat sig till Förvaltningsrät-
ten i ärendet. Den klagande har återkommit med ytterligare yttrande men detta har 
landsting och kommun valt att inte svara på. Det är oklart när Förvaltningsrätten fat-
tar beslut i ärendet. Rätten kan välja att antingen ta upp överklagan för prövning eller 
att inte ta upp den. Det är i nuläget inte möjligt att säga när Förvaltningsrättens be-
slut kommer att ha vunnit laga kraft. 
  
Finansdepartementet planerar att lägga fram landstingets och kommunernas ansökan 
om ändrad skattesats för beslut av regeringen den 23/11 eller veckan efter. Man har 
dock ännu inte tagit slutlig ställning till hur man ska förhålla sig till överklagan 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 142 Dnr KS2017/0343 
 
Reviderad budget 2018 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa 

1. Reviderade finansiella mål för 2018. 
2. Reviderade driftbudgetramar för 2018. 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige tog 2017-06-13 beslut om budget för 2018 och plan för 2019-
2020. Det har sedan dess tillkommit några omständigheter som inte var fullt ut kända 
vid beslutet, och som föranleder en revidering av beslutet om budget för 2018. 
 
Kommunerna i Dalarnas län och Landstinget Dalarna genomför från 2018 en skatte-
växling om 47 öre för att finansiera ett förändrat huvudmannaskap för den allmänna 
kollektivtrafiken. Landstinget Dalarna tar över huvudansvaret för kollektivtrafiken 
och höjer sin skatt med 47 öre. Kommunerna sänker sin skatt med 47 öre. Säters 
kommun får netto 11,5 mkr lägre intäkter, men får även motsvarande lägre kostnader 
för kollektivtrafiken. Samhällsbyggnadsnämndens driftbudgetram reduceras med 11,5 
mkr. 
 
Intäktsberäkningen som användes vid beslutet i juni månad baserades på en befolk-
ningsökning på 60 personer från 1 november 2016 till 1 november 2017. Befolk-
ningsutvecklingen har under året varit positiv och beräkningsgrunden justeras upp 
med 29 personer till 11 170 personer. 
 
Utöver effekten av skatteväxling och högre befolkningstal är prognoserna för kom-
munens intäkter relativt oförändrade och medger en total driftbudgetram på 643,0 
mkr. 
 
I Budgetpropositionen för 2018 föreslås ett antal reformer som påverkar kommuner-
nas kostnader. För att kompensera kommunerna för detta tillförs medel i de generella 
statsbidragen. Det är framför allt Barn- och utbildningsnämnden, samt i ett fall Soci-
alnämnden som berörs av detta. Den kompensation som kommunen erhåller föreslås 
fördelas ut till berörda nämnder i en höjning av driftbudgetramen. 
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar en höjning av pensionsav-
giften med 0,87 %. Höjningen är föranledd av att fler arbetstagare får löner som lig-
ger över gränsen för förmånsbaserad pension, och att kommunerna därmed får 
högre kostnader för pensionsförmåner. För att kompensera nämnderna för dessa 
höjda kostnader föreslås en ramhöjning som till viss del, 75 %, kompenserar de höjda 
kostnaderna. 
 
     forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 142 forts 
 
2017-01-01 genomfördes en omorganisation som innebar att en ny miljö- och bygg-
nämnd (MBN) bildades. Nämnden fick en egen ram för att bekosta den förvaltning 
som skulle serva nämnden. Kostnaderna omfördelades i huvudsak från samhälls-
byggnadsnämnden (SBN). Inför 2018 kommer en viss justering ske och resurser be-
höver föras tillbaka till samhällsbyggnadsnämnden. De resurser som förs tillbaka av-
ser tjänsteköp för karthantering och översiktsplanering. Miljö- och byggnämnden till-
förs mer resurser för nämndsverksamhet. Kostnaderna är högre än vad som kunde 
bedömas vid nämndens bildande. 
 
De interna hyreskostnader som samhällsbyggnadsnämnden debiterar barn- och ut-
bildningsnämnden grundade sig på att skola och förskola skulle ha tagits i bruk från 
årsskiftet 2017/18. Så blir det inte då byggnationen är förskjuten i tid. En ny beräk-
ning har gjorts vilken ger barn- och utbildningsnämnden en lägre internhyra. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 143 Dnr KS2017/0342 
 
Budgetdirektiv 2019 - 2021 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa budgetdirektiv för 2019 - 2021. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samtidigt som kommunfullmäktige tar beslut om reviderad budget för 2018 påbörjas 
arbetet med budget för kommande planperiod 2019 – 21. Förslag till budgetdirektiv 
har tagits fram av förvaltningen utifrån kända intäktsförutsättningar och sedvanliga 
finansiella mål. Se bilaga. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Malin Hedlund (M) och Mats Nilsson (S) 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 144 Dnr KS2017/0369 
 
Utvecklingsplan Säterdalen 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anta ”Leken i Säterdalen, utredning & utveckling” 
2. Anta Utvecklingsplan för Säterdalen 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Av kommunfullmäktige antagen Strategi för utveckling av Säterdalen utgör grunden 
för besöksmålets utvecklingsarbete. Strategin synliggör utvecklingspotentialen, den 
konkretiserar vart vi vill och vad som krävs (framgångsfaktorer). Därefter ges en be-
skrivning av de besöksanledningar som prioriterats och nödvändiga stödfunktioner, 
vilket ska svara på frågan hur vi tar oss dit. Strategin omsätts i årliga utvecklingspla-
ner som antas av kommunfullmäktige. Där prioriteringar av aktiviteter, inom ramen 
för strategins besöksanledningar och stödfunktioner sker. Samrådsgrupp för Säterda-
len som inrättades av kommunstyrelsen 2016-08-30, § 103, följer arbetet. Det är ett 
långsiktigt arbete vilket underlättas av långsiktig planering. Därför synliggörs en pla-
neringshorisont som överensstämmer med kommunens investeringsperiod 
 
Utvecklingsplan 2017 har utgjort grunden för framtagandet av förslag till Utveckl-
ingsplan för Säterdalen 2018. Utvecklingsplanens prioriteringar av aktiviteter utgår 
från identifierade utvecklingsmöjligheter.  
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Elsa Efraimsson Vestman (C ), Malin Hedlund (M), Birgitta Gus-
tafsson ( L ), Mats Nilsson (S), Hans Johansson ( C) , Jenny Nordahl (SD) och Fia 
Wikström (V). 
 
Yrkande: 
Malin Hedlund (M) med instämmande av Birgitta Gustafsson (L) yrkar återremiss för 
att, i planen, ta ett helhetsgrepp där Spikholmen ingår. 
Elsa Efraimsson Vestman (C ) med instämmande av Mats Nilsson (S), Fia Wikström 
(V) och Jenny Nordahl  (SD)  yrkar att kommunfullmäktige beslutar antar planerna 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
varvid hon finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Malin Hedlund (M), Caroline Willfox (M), Roger Siljeholm (M), Ingeborg Björnbom 
(M), Birgitta Gustafsson (L), Håkan Gustâv (L)  och Daniel Ericgörs (KD) reserverar 
sig skriftlig mot beslutet. Bilaga 1 Kf 144/17. 
__________  
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Bilaga 1 Kf § 144/17
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 145 Dnr KS2017/0319 
 
Ändring i Region Dalarnas förbundsordning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna förslag till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning 
2. Ändringarna träder ikraft när samtliga medlemskommuner godkänt ändring-

arna, dock tidigast 2018-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Dalarnas föreslår ändringar i förbundsordningen med anledning av att ny 
kommunallag börjar gälla fr o m 2018-01-01.  
Region Dalarnas föreslår följande tillägg och justering i förbundsordning. 
 
1. Tillägg och andra justeringar 
I propositionen till ny kommunallag (2016/17:171) anges på sid 401 ff i kommenta-
ren till kapitel 9 § 6 (som behandlar förbundsordning för kommunalförbund), att för-
bundsordning ska innehålla stadgande om på vilken webbplats förbundets anslags-
tavla ska finnas. Där anges också att förbundsordningen ska reglera om allmänheten 
har rätt att ställa frågor om årsredovisningen och, i så fall, förutsättningarna för detta.  
 
För att möta propositionens stadgande är förslaget 
a) att Region Dalarnas förbundsordnings § 11 kompletteras med följande mening: 
Anslagstavlan är www.regiondalarna.se/anslagstavla. 
 
Och b) att förbundsordningens § 16 kompletteras med följande stycke: Allmänheten 
äger rätt att ställa frågor kring föregående årsredovisning vid det offentliga budget-
sammanträdet. 
 
Ytterligare justeringar föreslås göras. Punkt 3 under § 2 Förbundets uppgifter föreslås 
moderniseras till att ange regional utvecklingsstrategi, istället för tillväxtprogram. 
 
2. Strykningar 
Text föreslås också tas bort helt jämfört med i dag gällande förbundsordning. Detta 
sker i huvudsak under§ 2 Förbundets uppgifter. Under andra halvåret av 2017 kom-
mer delar av Region Dalarnas i dag utförda uppgifter att överföras till nya huvudmän: 
Ansvaret för kollektivtrafiken överförs till Landstinget Dalarna och arbetet med be-
söksnäringen överförs till det länsgemensamma destinationsbolaget Visit Dalarna 
AB. Utöver det så är uppgiften att ta emot och bereda ansökningar om bidrag från 
EG:s strukturfonder sedan tidigare överförd till Tillväxtverket. Av dessa skäl föreslås 
att punkterna 6, 8, 10 och 12 stryks ur förbundsordningens § 2. 
 
Som konsekvens ska också sista stycket i§ 12, som berör kostnaderna för kollektiv-
trafiken, strykas. 

 __________  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 146 Dnr KS2017/0331 
 
Utökning av medlemskommuner i Språktolknämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Språktolknämnden i Dalarna utökas med fler medlemskommuner. 
2. Medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna är Landstinget Dalarna, 

Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, He-
demora kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun, Mora kommun, 
Orsa Kommun, Rättviks kommun, Smedjebackens kommun samt Säters 
kommun. 

3. Reglemente för språktolknämnden i Dalarna godkänns. 
4. Samverkansavtal mellan medlemmarna godkänns. 
5. Föreliggande budget för språktolknämnden i Dalarna godkänns. 
6. Ikraftträdandet av den gemensamma nämnden sker fr. o m 2018-01-01. 
7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar lika-

lydande beslut. 
 
Ärendebeskrivning: 
Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet språktolkverksamhet. Verk-
samheten är väl etablerad och fyller de kommunala förvaltningarnas behov av språk-
tolkar. Borlänge kommun och Landstinget Dalarna kom överens om att från och 
med 2013-03-06 samverka genom att inrätta en gemensam nämnd, kallad ”Språktolk-
nämnden i Dalarna”. Från och med 2015-06-01 utökades nämnden med Falun, Gag-
nef, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Smedjebacken och Säter kommun i den ge-
mensamma nämnden. 
 
I nuläget har kommunerna Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun lämnat positivt 
besked angående deltagande i den gemensamma nämnden. Malung-Sälen, Vansbro 
och Älvdalens kommun avstår från att delta. Ett utökat deltagande i den gemen-
samma nämnden är positivt då det på sikt förväntas ge en högre kvalitet gällande 
språktolkförmedlingen. 
 
Respektive kommuns kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om deltagande i den 
gemensamma nämnden. Målet är att Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun inträder 
i nämnden den 1 januari 2018. Undantag råder för Avesta som inträder i nämnden 
från 2018-01-01 men först börjar nyttja avtalet i mars 2018. 
 
__________ 
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Kf § 147 Dnr KS2017/0365 
 
Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna överenskommelse mellan Landstinget Da-
larna och kommunerna i samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Dalarnas rekommenderar Landstinget Dalarna och kommunerna godkänna 
överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård. 
 
Den 1 januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård i kraft. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har be-
hov av den slutna vårdens resurser, så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvår-
den på ett tryggt sätt. Målgruppen för den föreslagna lagen är patienter som efter ut-
skrivning från den slutna vården behöver insatser från den kommunalt finansierade 
socialtjänsten, eller hälso- och sjukvården och som också kan ha behov av insatser 
från den landstingsfinansierade öppna vården, inklusive primärvården.  
 
Inför införandet av den nya lagen, har en överenskommelse tagits fram. Den ska 
godkännas av samtliga parter. Överenskommelsen bör vara beslutad och godkänd 
innan årsskiftet då den nya lagen träder i kraft 
 
När det gäller den ekonomiska ersättningsmodellen som tagits fram, överensstämmer 
den med det förslag som kommunerna i länet har förordat och i samverkan med 
landstiget arbetat fram för att få en så smidig ersättningsmodell som möjligt.   
 
Socialförvaltningen har inget att erinra mot överenskommelsen. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Sune Hemmingsson ( C). 
 
__________ 
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Kf § 148 Dnr KS2017/(0268 
 
Samverkansbeslut avseende tillnyktringsplatser 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslaget att starta och driva tillnyktringsplat-
ser i Dalarna enligt de principer som utredningen föreslår samt att finansieringsmo-
dellen utvärderas kontinuerligt.  
 
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Förslaget till avtal om tillnyktringsplatser mellan Dalarnas kommuner och landstinget 
har behandlats av Region Dalarnas Direktion den 13 september 2017.  
 
Direktionen beslutar: 
- Rekommendera kommuner och landstinget att godkänna förslaget att starta 

och driva tillnyktringsplatser i Dalarna enligt de principer som utredningen fö-
reslår samt att finansieringsmodellen utvärderas kontinuerligt.  

- Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande 
beslut 

 
En grundförutsättning för att kunna starta upp är att länets samtliga kommuner antar 
förslaget. 
 
Ett skriftligt svar från landstinget och varje kommun där det klart framgår om försla-
get antas eller ej ska ha inkommit till Region Dalarna senast den 15 december 2017.  
 
LOB projektet är ett samverkansprojekt mellan landstinget, kommunerna och poli-
sen. Syftet med projektet är att öka den medicinska säkerheten i omhändertagandet 
av berusade. Enligt projektet är den viktigaste åtgärden att tillskapa tillnyktringsplat-
ser. Utifrån detta har arbetsgruppen utarbetat ett förslag till tillnyktringsplatser och 
ett förslag till kostnadsfördelning mellan landstinget och kommunerna. 
 
Förändringar utifrån det tidigare beslut är att uppstarten av tillnyktringsplatser kom-
mer att skjutas fram ett kvartal (till kvartal 2, 2018) och att LOB projektet stöttar upp 
finansieringen under första året, år 2018. Det innebär att socialnämndens kostnader 
minskar från 134 031 kronor till 64 074 kronor under första året.  
 
Socialförvaltningen ställer sig positiva till att tillskapa tillnyktringsplatser. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig AnnBritt Grünewald (S). 
 
__________ 
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Kf § 149 Dnr KS2017/0041 
 

 

Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Anta förslag till policy mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
2. Uppdra till nämnderna ta fram handlingsplaner utifrån policyn mot hedersre-

laterat våld och förtryck. 
3. Policyn revideras vid behov dock minst en gång per mandatperiod. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-26 anta den lokala handlingsplanen för att 
stärka demokratin mot våldsbejakande extremism. I samband med antagandet av pla-
nen gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlings-
plan för arbetet mot hedersrelaterat våld. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
2017-02-21 uppdra till socialnämnden lämna förslag till en handlingsplan mot heders-
relaterat våld. 
 
Socialnämnden föreslår 2017-09-07 att kommunfullmäktige antar förslag till policy 
mot hedersrelaterat våld och förtryck samt att ett uppdrag ges till förvaltningarna att 
ta fram egna handlingsplaner utifrån den antagna policyn 
 
Socialnämnden har 2017-09-07 beslutat fastställa framtaget förslag till socialförvalt-
ningens handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Policyn är en viktig del i att på ett samordnat vis kunna möta de som utsätts för he-
dersrelaterat våld och förtryck. Policyn mot hedersrelaterat våld och förtryck ska vara 
ett material vars syfte är att: 

• Ge information om vad hedersrelaterat våld är och vilka signaler som måste 
uppmärksammas. 

• Vara början på en process där man reflekterar och diskuterar kring den pro-
blematik som hederskulturen kan innebära för boende i kommunen. 

• Vara ett praktiskt verktyg för hur man går till väga då man misstänker att nå-
gon individ står under hedersförtryck. 

• Tydliggöra olika aktörers roller vad gäller ansvar kring hedersförtryck. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Malin Hedlund (M). 
 
_________ 
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Kf § 150 Dnr KS2017/0322 
 
Revidering av taxa enligt miljöbalken och för offentlig kontroll av livs-
medelsområdet 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Fastställa förslag till taxa enligt miljöbalken och för offentlig kontroll av livs-
medelsområdet 

2. Godkänna taxan 900 kronor per timme för miljötillsyn och för offentlig kon-
troll av livsmedel och foder till 1000 kr. 

3. Taxan ska gälla fr o m 1 januari 2018. 
 
Ärendebeskrivning: 
Miljö- och byggnämnden föreslår att miljötaxan höjs år 2018. Miljötaxan reviderades 
senast 2016, livsmedelstaxan reviderades 2013 och nuvarande avgiftsnivå är låg i för-
hållande till nuvarande miljökrav och kostnadsnivå. 
 
Den av Miljö- och byggnämnden föreslagna höjningen för miljötillsyn höjs från 800 
kr till 900 kr och för offentlig kontroll av livsmedel och foder höjs från 944 kr samt 
extra offentlig kontroll från 900 kr till 1000 kr. Nuvarande taxeavgifter ger en kost-
nadstäckning på ca 44 %. Den föreslagna reviderade miljötaxan föreslås gälla från 1 
januari 2018. Därefter föreslås att Miljö- och byggnämnden varje år får justera taxan 
för tillsyn enligt en indexuppräkningsmodell som bygger på KPI 25% (konsument-
prisindex) och LKI 75% (lönekostnadsindex)  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under arbetet jämfört med Dalarnas kommuner 
för att få en samstämmighet i taxorna. I Dalarna ligger Säters kommun bland de 
lägsta taxorna. 
 
 Uppdatering av bilaga 2 utgår från SKLs underlag och baseras på miljöprövningsför-
ordningen. Med anledning av förändringarna i förordningen vilket beror på en an-
passning till framförallt industriutsläppsdirektivet, föreslås taxebilaga 2 i den antagna 
taxan ändras i motsvarande mån. 
 
SKL bedömer att samma timavgift för offentliga kontrollen för livsmedel även kan 
användas för extra offentlig kontroll om restiden debiteras på samma sätt vid både 
”normalkontroll” och extra offentlig kontroll samt att analyskostnaden endast är en 
försumbar del av timavgiften vilket den är. 
 
__________ 
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Kf § 151 Dnr KS2017/0321 
 
Revidering av plan- och bygglovstaxa 2018 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Miljö- och byggnämnden föreslår med stöd av 12 kap. 10 § plan- och byggla-
gen att anta att ny justeringsfaktorn (N) ska vara 1,0. 

2. Taxan ska gälla för alla inregistrerade ärenden från och med 1 januari 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden föreslår att plan- och bygglovstaxan revideras. Den nya 
taxan ska gälla fr o m 2018. 
 
Nu gällande plan- och bygglovstaxa antogs av kommunfullmäktige 2011-04-28, § 110 
med giltighet från och med 2011-05-02. Förslaget till taxan utarbetades av Sveriges 
Kommuner och Landsting i samband med att den nya plan- och bygglagen ändrades 
2011. Avgifterna i taxan tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) eller 
kommunallagen (1991:900). Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för 
den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda.  
 
Miljö- och byggnämnden har konstaterat att förstärkning av de personella resurserna 
behövs på byggenheten med en bygglovshandläggare för att kunna möta de krav som 
ställs genom ökat byggande i kommunen. I taxan finns en justeringsfaktor "N" som 
gör att avgiftsnivån kan anpassas till förhållanden inom kommunen. Faktor "N" före-
slås av SKL utgöras av siffran 0,8 i kommuner som har färre invånare än 20.000. Ge-
nom att ändra justeringsfaktorn från 0,8 till 1,0 skulle intäkterna öka vilket delvis 
skulle kunna finansiera en ny tjänst på byggenheten. Avgift kan justeras om den 
verkaroskälig alternativt kan den också tas ut med tidsersättning enligt timtaxatabell. 
 
Höjningen är också föranledd av ökad administration av det nya verksamhetssyste-
met. 
 
Exempel: 
Garage 48 m2 justeringsfaktor 0,8 6131:- 
Garage 48 m2 justeringsfaktor 1,0 7265:- 
Enbostadshus med garage 252 m2 justeringsfaktor 0,8 18960:- 
Enbostadshus med garage 252 m2 justeringsfaktor 1,0 23568:- 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Birgitta Gustafsson (L), Hans Johansson (C ), Mats Nilsson (S), 
Caroline Willfox (M), Malin Hedlund (M) och Jenny Nordahl (SD ) 
 
Yrkande: 
Birgitta Gustafsson (L) med instämmande av Caroline Willfox (M) och Malin Hed-
lund (M)  yrkar på oförändrad taxa. 
Hans Johansson (C ) med instämmande av Mats Nilsson (S) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 151 forts 
 
Proposition  
Ordförande ställer proposition på yrkandena varvid hon finner att kommunfullmäk-
tige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Votering begärs. 
 
Voteringsordning: 
Ja till kommunstyrelsens förslag  
Nej till Birgitta Gustafsson (L) yrkande om oförändrad taxa. 
 
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 
Jenny Nordahl (SD) Nej 
Elsa Efraimsson Vestman (C ) Ja 
Torbjörn Orr (S) Ja 
Malin Hedlund (M) Nej 
Ulla Hjort (S) Ja 
Birgitta Gustafsson ( L) Nej 
Nils-Erik Unnerud (S) Ja 
Sune Hemmingsson ( C) Ja 
Roger Karlsson (SD) Nej 
Lena Stigsdotter (V) Ja 
Annbritt Grünewald (S) Ja 
Caroline Willfox (M) Nej 
Rune Wigblad (S) Ja 
Nils Vinteus ( C) Ja 
Ingemar Nygren (MP) Ja 
Helena Andersson (S) Ja 
Abdulla Khaledian (S) Ja 
Niclas Bodin ( C) Ja 
Jan-Erik Steen (S) Ja 
Håkan Gustâv (L) Nej 
Benny Gifting (S) Ja 
Birgitta Sputnes (S) Ja 
Roger Siljeholm (M) Nej 
Fia Wikström (V) Ja 
Maud Jones Jans (S) Ja 
 
   forts 
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Kf  § 151 forts 
 
Med 23 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag mot 7 nej-röster för Birgitta 
Gustafsson yrkande (L) om oförändrad taxa beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Reservation 
Malin Hedlund (M), Caroline Willfox (M), Ingeborg Björnbom (M), Roger Siljeholm 
(M), Birgitta Gustafsson (L), Håkan Gustâv (L) och Daniel Ericgörs (KD) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
_________ 
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Kf § 152 Dnr KS2017/0016 
 
Avhändande av allmänna handlingar i samband med nybildade av 
miljö- och byggnämnden, från samhällsbyggnadsnämnden 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avhändande av allmänna handlingar 
ifrån samhällsbyggnadsnämndens ägo över till miljö- och byggnämndens ägo. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta godkänna avhändande av allmänna handlingar ifrån samhällsbygg-
nadsnämndens ägo över till miljö- och byggnämndens ägo. 
 
Verksamhetsområdet för handläggning av bygglovs- och miljöärenden avslutas 
vid samhällsbyggnadsnämnden och en ny nämnd, miljö- och byggnämnden, tar 
vid i handläggningen från och med den 1 januari 2017. För att den nya nämn-
den ska kunna fortsätta fullgöra kommunens uppgifter på ett effektivt och rätts-
säkert sätt bör de ha tillgång till tidigare ärenden, både analoga och digitala 
handlingar, inom berörda verksamhetsområden.  

• Bygglovsärendena är aktuella över en lång tidsperiod för att fastställa 
enskildas juridiska rättigheter; handläggare har därför ett behov av att få 
tillgång till samtliga bygglovsärenden som skapats vid samhällsbygg-
nadsnämnden, samt dess föregångare, och som fortfarande förvaras hos 
myndigheten. Samhällsbyggnadsnämnden har inte längre behov av 
handlingarna för den egna förvaltningen eller rättskipning. 

• Miljöärenden är aktuella över lång tid; handlingar rörande miljöövervak-
ning och naturvård är av vikt att ha tillgång till under en lång tid för att 
kartlägga samband över tid samt att för att utreda eventuella framtida 
misstänkta förorenade områden. Inom verksamhetsområdet för tillsyns- 
och kontrollverksamhet har handläggare behov av att ha tillgång till 
samtliga miljöärenden som skapats vid samhällsbyggnadsnämnden, samt 
dess föregångare för att fastställa enskildas juridiska rättigheter. Sam-
hällsbyggnadsnämnden har inte längre behov av handlingarna för den 
egna förvaltningen eller rättskipning. 
 

 
__________ 
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Kf § 153 KS2017/0347 
 
Avhändande av allmänna handlingar i samband med nybildade av 
miljö- och byggnämnden, från jävsnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna avhändande av allmänna handlingar från jävsnämnden till miljö- 
och byggnämnden. 

2. Miljö- och byggnämndens dokumenthanteringsplan ska gälla retroaktivt så att 
den även omfattar jävsnämndens handlingar. 

 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsområdet för handläggning av bygglovsärenden avslutades vid samhälls-
byggnadsnämnden och jävsnämnden och en ny nämnd, miljö- och byggnämnden, 
tog vid i handläggningen från och med den 1 januari 2017. Då en nämnd har upphört 
ska handlingarna, enligt 14§ arkivlagen, omhändertas av arkivmyndigheten såvida inte 
kommunfullmäktige beslutar något annat. 
 
För att den nya nämnden ska kunna fortsätta fullgöra kommunens uppgifter på ett 
effektivt och rättssäkert sätt bör de ha tillgång till tidigare ärenden, både analoga och 
digitala handlingar, inom det berörda verksamhetsområdet.  
 

• Bygglovsärendena är aktuella över en lång tidsperiod för att fastställa enskil-
das juridiska rättigheter; handläggare har därför ett behov av att få tillgång till 
samtliga bygglovsärenden som skapats vid jävsnämnden, som inte redan har 
överlämnats till kommunarkivet. Jävsnämnden har upphört och kan därför 
inte längre ha behov av handlingarna för den egna förvaltningen eller rätt-
skipning.  

 
I och med överlämnandet ska även handlingarna vårdas av den mottagande nämn-
den. Det finns ingen gällande dokumenthanteringsplan för jävsnämndens handlingar 
utan de föreslås omfattas av miljö- och byggnämndens dokumenthanteringsplan. 
Denna plan föreslås alltså att gälla retroaktivt från och med jävsnämndens bildande 
2013-01-01. 
 
Bakgrund 
Syftet med arkivlagen är att främja en arkivbildning hos myndigheterna som tillgodo-
ser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskip-
ningen och förvaltningen samt forskningens behov. Den nämnd som ger upphov till 
handlingar ansvarar för dess arkivvård. Om det finns berättigade skäl till att över-
lämna handlingar till annan myndighet, som inte finns angiven i lag, så måste full-
mäktige besluta härom och detta ska dokumenteras i arkivbeskrivningarna för att ar-
kivbildningen ska vara spårbar över tid. 
__________ 
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Kf § 154 Dnr KS2017/0309 
 
Utdelning av priset Ung Grokraft 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktiges presidium har utsett Emma Nyberg, Kajsa Kokkarinen, Greta 
Magnusson, och Robin Persson till 2017:års mottagare av priset Ung Grokraft. Kom-
munfullmäktiges ordförande Maud Jones Jans delar ut priset vid kommunfullmäkti-
ges sammanträde och redogör för motiveringen. 
 
Motivering: 
”Ni är ett glatt och härligt gäng, Säters IF fotbolls sjumanna domare. Robin, Kajsa, 
Emma och Greta är en positiv förebild för andra ungdomar. Det är en glädje att se 
dig döma på dina fotbollsmatcher” 
 
__________ 
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Kf § 155 Dnr KS2017/0308 
 
Utdelning av Ungdomsledarstipendium 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunstyrelsen har utsett Ronny Eriksson, Arkhyttans scoutkår, till 2017:års ung-
domsledare. Kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson delar ut stipendiet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och redogör för motiveringen. 
 
Motivering 
”Du har varit ledare i Arkhyttans scoutkår sedan 2010. Du är en mycket engagerad 
och omtyckt scoutledare, som med oförtröttlig entusiasm planerar och genomför så-
väl de vanliga scoutmötena som hajker och läger.  
Som ledare visar du mycket goda ledaregenskaper och är ett mycket gott föredöme 
för scouterna och ledarkamraterna. Du har en utvecklad förmåga att engagera och 
entusiasmera både scouter, föräldrar och övriga ledare. I din roll som ledare sätter du 
alltid barnens möjlighet att utvecklas och få nya erfarenheter i centrum. 
Scoutmetoden erbjuder många möjligheter att växa som människa, bland annat ge-
nom att man uppmuntras att prova nya saker. Detta bidrar du med på ett föredömligt 
sätt. 
Det är framförallt din stora glädje och personliga värme som gör dig till en så upp-
skattad ledare och ledarkollega. Vi behöver fler som dig i vårt samhälle!” 
 
__________ 
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Kf § 156 
 
Utdelning av Ungdomskulturstipendium 
 
Ärendebeskrivning: 
Kulturnämnden utser Felicia Hedin som mottagare av 2017: års ungdomskultursti-
pendium 2017. 
 
Motivering:  
För hennes stora dansintresse och förmåga att sprida dansglädje till barn och ungdo-
mar samt som en uppmuntran att studera vidare inom modern dans eller till danspe-
dagog vid Dans och cirkushögskolan i Stockholm 
 
__________ 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-30 29  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  157 
 
Utdelning av Kulturpris 
 
Ärendebeskrivning: 
Kulturnämnden har utsett Karin Sandberg som mottagare till Säters kommuns kul-
turpris 2017. Kulturnämndens ordförande Ann-Britt Grünewald delar ut priset vid 
kommunfullmäktiges sammanträde samt redogör för kulturnämndens motivering. 
 
Motivering. 
För hennes breda konstnärliga kompetens inom  
bildkonst och musikalisk komposition.  
Utvecklad i en passion för att synliggöra de marginaliserade i historien och samhället. 
För hennes förmåga att bjuda in betraktaren i sina verk att få möta historier som inte 
berättas, och röster som inte hörs. 
 
 
__________ 
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Kf § 158 Dnr KS2017/0358 
 
Policy för hantering av sjukfrånvaro (korttid)  
 
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anta Policy för hantering av korttids sjukfrånvaro.  
2. Policyn ska revideras vid behov dock minst en gång per mandatperiod. 

 
Ärendebeskrivning: 
Alla kan drabbas av sjukdom, olycksfall eller arbetspåverkande ohälsa, som kan resul-
tera i nedsatt arbetsförmåga. I vissa fall kan behov av behandling, rehabilitering 
och/eller arbetsanpassning vara aktuellt, för att kunna återfå full arbetsförmåga.  
 
I Säters kommun är arbetet med förebyggande insatser och tidig rehabilitering en vik-
tig del av vår personalpolitik, samt strävan i att skapa en hållbar arbetsplats. Som ar-
betsgivare har vi ett särskilt ansvar för våra medarbetare vad gäller rehabilitering och 
arbetsanpassning.  
 
__________ 
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Kf § 159 Dnr KS2017/0312 
 
Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna revisionsreglemente för Räddningstjänsten Dala Mittt.  
2. Revisionsreglementet gäller fr o m 2018-01-01. 

 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Dala Mitt har saknat revisionsreglemente. Förslaget till reglemente 
är framtaget av förbundets nuvarande valda revisorer. Reglemente föreslås gälla fr o 
m verksamhetsåret 2018.  
 
__________ 
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Kf § 160 
 
Kalendarium 2018 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till kalendarium för kommunfullmäk-
tige enligt nedan. 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktige föreslås att under 2018 hålla sammanträde följande torsdagar 
kl 18.00 på Folkets Hus i Säter. 
 
15 februari 
22 mars 
26 april 
14 juni 
20 september 
15 oktober - en måndag. Nya Kf sammanträder. 
15 november 
13 december 
 
__________ 
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Kf § 161 
 
Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att kungörelsen under 2017 införs i tidningarna Dala-
Demokraten, Falu-Kuriren och Södra Dalarnas Tidning samt kommunens webbplats. 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktige skall senast i december besluta i vilken eller vilka tidningar kun-
görelse om fullmäktiges sammanträden skall införas under kommande år. 
 
Kungörelsen har under 2017 införts i tidningarna Dala-Demokraten, Falu-Kuriren 
och Södra Dalarnas Tidning samt på kommunens webbplats. 
 
___________ 
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Kf § 162 Dnr KS2017/0376 
 
Avsägelse av uppdrag i kommunfullmäktige, Annelie Orrboes Rosen-
dahl (M) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelse. 
 
Beslutsärenden för kommunfullmäktige; 
Annelie Orrboes-Rosendahl har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfull-
mäktige. Kommunfullmäktige har att besluta om att godkänna avsägelsen. 
 
__________ 
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Kf § 163 KS2017/0335 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Niclas Lindfors (V) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutaratt som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter 
Niclas Lindfors välja Hassan Jafari (S), Säter. 
 
Ärendebeskrivning 
Niclas Lindfors (V) har avsagt sig uppdragen som ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden. Fyllnadsval ska ske efter Niclas Lindfors. 
 
_________ 
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Kf § 164 Dnr KS2017/0376 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Annelie Rosendahl Orrboes (M) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslut 

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Som ersättare i kommunstyrelsen efter Annelie Rosendahl Orrboes (M) välja 

Caroline Willfox (M) 
 
Ärendebeskrivning 
Annelie Rosendahl Orrboes (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommun-
styrelsen. Fyllnadsval ska ske efter Annelie Rosendahl Orrboes (M). 
 
__________ 
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Kf § 165 KS2017/0389 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Bengt Wester (M) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Som ordförande efter Bengt Wester (M) välja Dagney Hansson (KD). 
3. Som revisor efter Dagney Hansson välja Marie Richaud (M). 

 
Ärendebeskrivning 
Bengt Wester (M) har avsagt sig uppdraget som ordförande i kommunrevisionen. 
Fyllnadsval ska ske efter Bengt Wester (M). 
 
___________ 
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Kf  § 166 
 
Delgivningar 
 
Kommunfullmäktige godkänner delgivningarna. 
 
Budgetuppföljning per 2017-10-31 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2017-10-24 och 2017-11-07 
 

KS2017/0377 Utlåtande avseende delårsrapport 2017-08-31 
 

KS2017/0333 Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare efter Nall Peter Andersson. Ny ersättare 
Björn Ersson. 

 
KS2017/0201 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-15 avseende medborgarförslag om 

simskola från 4 års ålder. Medborgarförslaget är besvarat. 
 

KS2017/0376 Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot efter Annelie Rosendahl Orrboes. Ny leda-
mot Ulrika Åsåker. Ny ersättare Roger Siljeholm. 
 
__________ 
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