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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 1 
 
Information mänskliga rättigheter 
 
Information och utbildning om mänskliga rättigheter med Maja Frankell . 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 2 Dnr KS 
 
Månadens blombukett 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ordförande Maud Jones Jans delar ut februari månads blombu-
kett till IBF Säter F 16. 
 
Motivering 
”Ett lag med glänsande meriter och ett lag med positiv inställning och goda förebil-
der på plan och utanför plan.” 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 3 Dnr KS2017/0447 
 
Nytt medborgarförslag om skridskobana på Rådhustorget 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämn-
den för beslut. 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om skridskobana på Rådhustorget lämnas in till kommunfull-
mäktiges sammanträde 2018-02-15 av Arto Lipponen, Säter. 
 
Medborgarnas förslag: 
”Jag skulle vilja ha en skridskobana på Rådhustorget, som exempelvis sommartid 
skulle kunna användas som boulebana.” 
 
__________ 
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Kf § 4 Dnr KS2018/0009 
 
Nytt medborgarförslag om städning på äldreboendet Fågelsången 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om städning på äldreboendet Fågelsången lämnas in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2018-02-15 av Bodil Schönberg, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Låt rätt personal sköta det dom är bäst på. Det måste vara frustrerande att känna at 
man inte räcker till. Att vilja så mycket och inte hinna. Låt städningen skötas av dom 
duktiga städpatrullerna som finns i Säter. Jag hoppas ni kan titta på detta och ta en 
funderare på vad som är det mes mänskliga att göra.” 
 
__________ 
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Kf § 5 Dnr KS2018/0042 
 
Nytt medborgarförslag om fartdämpande åtgärd på Bergtäktsvägen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lämna medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämn-
den för beslut. 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om fartdämpande åtgärd på Bergtäktsvägen lämnas in till kom-
munfullmäktiges samman-träde 2018-02-15 av Linda-Sofi Åhlberg och Emelie Ek-
berg, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Vi önskar att det fixas permanenta farthinder som sträcker sig över hela vägbanan 
med jämna mellanrum efter Bergtäktsvägen för att dämpa fordonens hastighet och 
därmed förbättra säkerheten för de som går efter vägen och för oss boende i anslut-
ning till vägen. ” 
 
Information 
Förslagsställare Linda-Sofi Åhlberg deltar vid sammanträdet och informerar om för-
slaget. 
 
__________ 
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Kf § 6 Dnr KS2018/0034 
 
Ny motion om en översyn och utredning för en bättre personalorga-
nisation i kommunen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om en översyn och utredning för en bättre personalorganisation i kom-
munen lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-15 av Liberalerna. 
 
Motionärens förslag 
”Att kommunfullmäktige tillsätter en utredning som får i uppdrag att kartlägga nuva-
rande s k organisation och därefter kommer med förslag på en personalorganisation 
som omfattar alla anställda och förvaltningar.” 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Birgitta Gustafsson (L) 
 
__________ 
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Kf § 7 
 
Information från revisionen 
 
Revisor Torbjörn Gunnarsson informerar om KPMG:s samgranskning Mest sjuka 
äldre. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 8 Dnr KS2017/0401 
 
Princip försäljning nya villatomter 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att prissättningen vid försäljning av nya villatomter sker 
i enlighet med självkostnadsprincipen. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att prissättningen vid försäljning av nya villatomter sker i enlighet med själv-
kostnadsprincipen 
 
Som exempel på budget och slutkostnadskalkyl kan ses den nyligen genomförda ex-
ploateringen av etapp 2 Odalmannen/Oxen enligt bilaga, där slutkostnaden divideras 
med totala försäljningsbara tomtytan och ger ett pris per m2, i detta fall delas kostna-
den 1 929 901 kr med tomtytan ca 11 674 m2 vilket ger ett tomtpris på 165 kr/m2 
Konsekvensbeskrivning  
 
Principen gäller generellt framåt vid framtagande av bostadsområden/exploaterings-
områden, men med möjlighet för kommunstyrelsen att frångå vid särskilda omstän-
digheter.  
 
Självkostnadsprincipen avser hela området med möjlighet till differentiering mellan 
tomter inom området. En kommun får frångå självkostnadsprincipen om detta sker 
för hela området. 
 
__________ 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-02-15 10  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 9 Dnr KS2017/0353 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten. 
 
Ärendebeskrivning 
Från den 1 juli 2006 ska biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader rapport-
eras till inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunrevisionen och till kom-
munfullmäktige. Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade -LSS och enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2017 
För 2:a kvartalet 2017 har 9 beslut enligt SoL och 3 beslut enligt LSS blivit rapporte-
rade till IVO, som ej verkställda inom 3-månadersgränden: 
 
9 beslut om särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
161104 170523  
161122 170607  
161130 170420  
161219 170523  
161228 170515  
161110  Ej verkställt på grund av att personen har 

tackat nej till erbjudenplats. 
170315  Ej verkställt på grund av platsbrist 
170329  Ej verkställt på grund av platsbrist 
170329  Ej verkställt på grund av platsbrist 

 
3 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ p. 9 LSS 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
150828  Ej verkställt på grund av platsbrist. Bor i föräld-

rahemmet 
160329  Ej verkställt på grund av platsbrist 
160503  Ej verkställt på grund av platsbrist 

 
Övrigt 
Nybyggnation av gruppbostad pågår. 
 
     forts 
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Kf § 9 forts 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 3:dje kvartalet 2017 
För 3:dje kvartalet 2017 har 4 beslut enligt SoL och 3 beslut enligt LSS blivit rappor-
terade till IVO, som ej verkställda inom 3-månadersgränden: 
 
4 beslut om särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
161110  Ej verkställt på grund av att personen har 

tackat ja men ej har haft möjligheten att flytta 
in. 

170315 170927  
170329 170816  
170329 170717  

 
 
3 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ p. 9 LSS 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
150828  Ej verkställt på grund av platsbrist. Bor i föräld-

rahemmet 
160329  Ej verkställt på grund av platsbrist 
160503  Ej verkställt på grund av platsbrist 

 
Övrigt 
Nybyggnation av gruppbostad pågår. 
 
__________ 
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Kf § 10 Dnr KS2018/0007 
 
Utbetalning av kommunalt partistöd 2018 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunalt partistöd betalas ut för 2018 fördelat enligt tabellen nedan. 
2. Respektive mottagande parti ska senast 2019-03-31 lämna en skriftlig redovis-

ning om hur partistödet för 2018 använts. 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 4 kap §§ 29 – 32. Kommun-
fullmäktige har 2014-05-26 antagit kompletterande regler för partistöd.  
 
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska par-
tier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Varje kom-
mun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt parti-
stöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får 
bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det 
måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. 
 
Stödet ges till de partier som finns representerade i fullmäktige. Kommunen kan be-
sluta att mandat som inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska beaktas 
vid utbetalning av stöd.  
 
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § 
första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till 
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av motta-
garen utsedd särskild granskare ska granska redovisningen. Fullmäktige får besluta att 
stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport 
enligt första och andra styckena. 
 
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per 
varje mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
beslutade 2010-12-16 § 28 om ett grundbidrag med 11 500 kronor per parti och ett 
mandatbundet bidrag på 7 600 kronor/mandat. Bidragen höjs med KPI med oktober 
2011 som bas. Mandatstöd utgår endast för de mandat som är besatta. Partistöd utgår 
under 3 månader efter det att representationen upphört. 
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. 
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
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Kf § 10 forts 
 
Kommunalt partistöd 2018 
Grundbidrag 11 895 - Mandatbaserat stöd 7 860 
 
Parti Mandat Grundstöd Mandatbaserat 

stöd 
Totalt 

S 14 11 895 
 
 

110 040 121 935 
C 6 11 895 

 
47 160 59 055 

L 2 11 895 
 
 

15 720 
 

27 615 
M 5 11 895 

 
39 300 51 195 

KD 1 11 895 
 

7 860 
 

19 755 
V 2 11 895 

 
15 720 27 615 

MP 1 11 895 
 

7 860 19 755 
SD 3 11 895 

 
23 580 

 

35 475 
 
__________ 
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Kf § 11 Dnr KS2017/0364 
 
Införande om Heltid 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar ersätta tidigare beslut om införande om heltid antaget 
av KF Bilaga 1 Kf  § 85. 2014-09-22 med 
1. heltid är norm inom samtliga verksamheter i Säters kommun 
2. antagna mål av kommunal och SKL antas av Säters kommun som sina egna 
3. ansvariga för verksamheten bedömer hur införandet hanteras utifrån att i kon-

flikt mellan mål och medel går medel först. 
4. i linje med SKL och kommunals överenskommelse ska en handlingsplan för in-

förandet tas fram i samverkan med de fackliga organisationerna senast den 31 
dec 2017 

 
Ärendebeskrivning: 
För att möta framtiden behöver kommunen utveckla sina system/organisationer för 
att möte dagens och morgondagens krav. Att erbjuda heltidstjänster är en mycket  
viktig komponent för framtidens behov. Vi kommer inte att klara av att erbjuda hel-
tidstjänster om vi inte samtidigt utvecklar och förändrar vårt sätt att organisera arbe-
tet på arbetsplatserna. 
 
Schema och bemanningsplanering är en arbetsgivarfråga och ytterst arbetsgivarens 
ansvar och beslut. 
Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om 
att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid.  
 
Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att re-
dan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. Heltidsar-
bete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning. När 
fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, fram-
tida kompetensförsörjning och jämställdhet.  
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Tommy Andersson (M), Mats Nilsson (S), Caroline Willfox (M), 
Birgitta Gustafsson (L), Jenny Nordahl (SD) och Sten-Olof Eklund (V). 
 
Yrkanden 
Tommy Andersson (M) yrkar återremiss. 
Mats Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Caroline Willfox (M), Birgitta Gustafsson (L) och Jenny Nordahl yrkar avslag till 
kommunstyrelsen förslag. 
 
 
 
    forts 
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Kf § 11 forts 
 
Proposition 1 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras 
varvid hon finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag 
 
Proposition 2 
Därefter ställer ordföranden proposition på Mats Nilsson yrkande om bifall till kom-
munstyrelsens förslag mot Caroline Willfox m fl förslag till avslag till kommunstyrel-
sens förslag varvid hon finner att kommunfullmäktige beslutat enligt  Mats Nilssons 
yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Votering begärs. 
 
Voteringsordning: 
Ja till Mats Nilssons yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag  
Nej till Caroline Willfoxs m fl yrkande om avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Karl-Erik Finnäs ( C) Ja 
Daniel Ericgörs (KD) Nej 
Abbe Ronsten (S) Ja 
Mats Nilsson (S) Ja 
Hans Johansson ( C) Ja 
Tommy Andersson (M) Nej 
Hans-Göran Steneryd (S) Ja 
Jenny Nordahl (SD) Nej 
Elsa Efraimsson Vestman (C ) Ja 
Torbjörn Orr (S) Ja 
Roger Siljeholm (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 Hjort (S) Ja 
Ingemar Nygren (MP) Ja 
Helena Andersson (S) Ja 
Abdulla Khaledian (S) Ja 
Ulrika Åsåker (M) Nej 
Niclas Bodin ( C) Ja 
Jan-Erik Steen (S) Ja 
Håkan Gustav (L) Nej 
Benny Gifting (S) Ja 
Birgitta Sputnes (S)  Ja  
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Kf § 11 forts 
 
Leo Thorsell (M) Nej 
Lena Stigsdotter (V) Ja 
Maud Jones Jans (S) Ja 
 
 
Med 21 ja-röster för bifall till Mats Nilssons yrkande om bifall till kommunstyrelsens 
förslag mot 10 nej-röster för Caroline Willfoxs mfl  yrkande om avslag till kommun-
styrelsen förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag 
 
Reservation 
Roger Siljeholm (M), Tommy Andersson (M), Caroline Willfox (M), Ulrika Åsåker 
(M), Leo Thorsell (M), Birgitta Gustafsson (L), Håkan Gustâv (L), Daniel Ericgörs 
(KD) , Jenny Nordahl (SD) och Roger Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
__________ 
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Kf § 12 Dnr KS2017/0357 
 
Förslag till Personalpolicy 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anta personalpolicy för Säters kommun 
2. Chefspolicy antagen av kommunfullmäktige, 2013-06-13, § 65 upphör att 

gälla. 
3. Personalpolicyn revideras minst varje mandatperiod eller vid behov.  

 
Ärendebeskrivning: 
Kommunens personalpolicy ska vara lättläst och lättanvänd för medarbetare  
och chefer. 
Den ska vara en ledstjärna för hur man som medarbetare och chef ska hantera sitt 
uppdrag. 
Policydokument är ett styrmedel. Verksamheterna har att följa de policydokument 
som finns beslutade 
 
___________ 
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Kf § 13 Dnr KS2018/0024 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Niclas Bodin ( C) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ersättare i kommunstyrelsen efter Niclas Bodin, välja Anne-Mari Sand-

berg-Ställ ( C), Säter. 
3.  

Ärendebeskrivning 
Niclas Bodin (C ) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. Fyllnad-
sval ska ske efter Niclas Bodin. 
 
___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 14 Dnr KS2018/0003 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter GulAhmed Elyasi (S) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter GulAhmed Elyasi (S) 

välja Caroline Nilsson (S). 
 
Ärendebeskrivning: 
GulAhmed Elyasi (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden. Fyllnadsval ska ske efter GulAhmed Elyasi (S). 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 15 Dnr KS2017/0389 
 
Fyllnadsval efter Bengt Wester (M) 
 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta som revisor i Säters kommuns 
fastighets AB, Säterbostäder AB och övriga stiftelser efter Bengt Wester (M) välja 
Mari Richaud (M). 
 
Ärendebeskrivning 
Bengt Wester (M) har avsagt sig uppdraget som revisor i Säters kommuns fastighets 
AB, Säterbostäder AB och övriga stiftelser. Fyllnadsval ska ske efter Bengt Wester 
(M). 
 
_________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 16 
 
Delgivningar 
 
Kommunfullmäktige godkänner delgivningarna. 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2017-12-05 och 2018-01-23 
 

KS2017/0437 Granskning av ”koncerninterna affärer” – förstudie 
 
 __________ 
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