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Plats och tid

Folkets Hus I Säter, kl. 18.00-21.00

Beslutande

Maud Jones Jans (S), ordförande
Karl-Erik Finnäs ( C),1:e vice ordf
Daniel Ericgörs (KD), 2:e vice ordf
Mats Nilsson (S)
Hans Johansson ( C)
Roger Siljeholm (M)
Ulla Hjort (S)
Jenny Nordahl (SD)
Elsa Efraimsson Vestman (C )
Torbjörn Orr (S)
Malin Hedlund (M)
Birgitta Gustafsson ( L)
Angelica Beyer (S)
Sune Hemmingsson ( C)
Sten-Olof Eklund (V)

Övriga deltagare

Margareta Jakobsson, nämndsekreterare
Pär Jerfström, kommunchef
Maja Frankell, konsult
Dagney Hansson, ordförande kommunrevisionen
Lena Forsberg, verksamhetschef hälso och sjukvård
Andreas Mossberg, förvaltningschef
Camilla Sundberg Skogström, renhållningsansvarig
Angelica Beyer och Malin Hedlund
Rådhuset i Säter, måndagen den 26 mars kl 16.00.

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Underskrifter

AnnBritt Grünewald (S)
Caroline Willfox (M)
Rune Wigblad (S)
Nils Vinteus ( C)
Ingemar Nygren (MP)
Helena Andersson (S)
Abdulla Khaledian (S)
Henrik Lindsten (-)
Ingeborg Björnbom (M)
Niclas Bodin ( C)
Jan-Erik Steen (S)
Fredrik Andrén (L)
Benny Gifting (S)
Jesper Sjöberg (S)
Leo Thorsell (M)
Fia Wikström (V)

Sekreterare

Paragrafer

Margareta Jakobsson
Ordförande

Maud Jones Jans
Justerande

Angelica Beyer

Malin Hedlund

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-03-22

Datum för
anslags uppsättande

2018-03-27

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Datum för
anslags nedtagande

Underskrift

Margareta Jakobsson
Utdragsbestyrkande

2018-04-18

17-31
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Kf § 17

Information om mänskliga rättigheter
Information och utbildning om mänskliga rättigheter med Maja Frankell.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2018/0091

Nytt medborgarförslag om gamla häktena bakom Rådhuset
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
Ärendebeskrivning:
Ett medborgarförslag om att rusta upp de gamla häktena bakom Rådhuset lämnas in
till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-22 av Tyge Olsson, Säter.
Medborgarens förslag
”Föreslår att de gamla häktena – fylleceller- som finns i uthusen bakom rådhuset städas ur och görs i ett skick att de kan visas som en del av Säters historia för såväl
kommunens invånare som för turister. Detta gäller både det ”de gamla” och de ”nya”
cellerna.”
Information
Förslagsställare Tyge Olsson deltar vid sammanträdet och informerar om förslaget.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2018/0065

Ny motion att låta våra äldre få möjlighet att äta på vår skola
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
En motion om att låta våra äldre få möjlighet att äta på vår skola lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-22 av Sverigedemokraterna.
Motionärens förslag
” Att kommunen ser över möjligheten att införa lunch för våra äldre på våra skolor.”
Yttrande
I ärendet yttrar sig Jenny Nordahl (SD)
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2018/0064

Ny motion alkolås i kommunens fordon
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
En motion om alkolås i kommunens fordon lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-22 av Sverigedemokraterna.
Motionärens förslag
” Att alla fordon som kommunen köper in i framtiden är utrustade med alkolås.”
Yttrande
I ärendet yttrar sig Jenny Nordahl (SD)
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 21
Information från revisionen
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Ordförande Dagney Hansson informerar om:
• Granskning om framtidens äldreomsorg
• KPMG förslag på revisionsfrågor för varje prioriterad risk vid revisionens
riskbedömning.
• Planerade nämndsbesök under året
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2018/0041

Egenavgift för hyra av föreskriven cykel
Beslut
Kommunfullmäktige besluta att följa Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut i § 28,
2017-05-18, avseende hyresvillkor vid egenavgift för föreskriven cykel. Villkoren gäller särskilt boende, ordinärt boende och verksamheten för funktionsnedsättning.
Ärendebeskrivning och bakgrund
Socialnämnden föreslår 2018-01-25, § 16, kommunfullmäktige besluta att följa Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut i § 28, 2017-05-18, avseende hyresvillkor vid egenavgift för föreskriven cykel. Villkoren gäller särskilt boende, ordinärt boende och
verksamheten för funktionsnedsättning.
Hjälpmedelsnämnden har den18 maj 2017 reviderat beslutet om hyresvillkor vid
egenavgift för cykel. Socialnämnden har inte tidigare tagit någon avgift för hyra av
föreskriven cykel. Alla kommuner har hanterat egenavgiften/hyran olika och följer
inte riktlinjen för cykel i Hjälpmedelsguiden. Detta medför skillnad i förutsättningarna för brukaren beroenden på var man bor i Dalarna.
Hyrestagare betalar en hyra i form av egenavgift som är en procentsats av prisbasbeloppet. Procentsatsen är olika beroende på brukarens ålder och vilken cykel. Hyran
betalas fr o m leveransdatum. Betalning sker 1 år i förskott och kan inte återbetalas
om cykeln återlämnas tidigare.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2018/0021

Fastställande av avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa avgifter för myndighetsutövning avseende
brandskydd.
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten Dala Mitt hemställer om att Säters kommun fastställer de av förbundsdirektionen föreslagna avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2018/0056

Säters kommuns representation i föreningen Folkets Hus
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. Entlediga av kommunfullmäktige 2017-06-15, § 87 valda som Säters kommuns representanter/ledamöter i styrelsen för Folkets Hus.
I enlighet med rekommendationer utifrån KPMG:s rapport 2017-11-20 beslutar
kommunfullmäktige besluta
2. Entlediga av kommunfullmäktige 2014-12-15 § 77 och 2017-02-23, § 34 valda
revisorer från uppdraget gällande Folkets Hus.
Ärendebeskrivning
Enligt gällande driftsavtal med Folkets Hus har kommunen att utse två, från kulturnämnden, adjungerade ledamöter i föreningens styrelse. Kulturnämnden valde 201501-27, § 15, två adjungerade representanter ur kulturnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-15 utse ytterligare två representanter/ledamöter till styrelsen för Folkets Hus.
KPMG:s bedömning är att de av kommunfullmäktige utsedd ledamot har samma
uppdrag som övriga ledamöter. Av kommunfullmäktige utsedda styrelseledamöter
ska ha full insyn i styrelsens arbete.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att kulturnämndens beslut att utse två adjungerande representanter ur kulturnämnden enligt gällande driftsavtal mellan Säters
kommun och Folkets Hus är tillräcklig representation för att uppnå insyn enligt lag
om ekonomiska föreningar 6 kap 6 § och 8 kap 1 §.
Säters kommun gav KPMG i uppdrag att genomföra en revision av 2017 års förvaltning, samt att utreda föreningen Folkets Hus förmåga till fortsatt drift.
I lag om ekonomiska föreningar 6 kap. 6 §framgår att styrelsen svarar för föreningens
organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation. Styrelsen ska se till att föreningens
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens
ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
I föreningen Folkets Hus stadgar anges att antalet revisorer ska vara en till tre, jämte
en till två suppleanter. Detta är i enlighet med lag om ekonomiska föreningar där 8
kap 1 §som anger ett minimum om en revisor.
KPMG anser att det finns ingen anledning till att föreningen har fler än egna utsedda
revisor/revisorer.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2018/0048

Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering,
Falun-Borlänge-Säter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta förslag till Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering.
2. Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att införa ett system för källsortering
och insamling av matavfall i hela kommunen.
3. Uppdra till kommunstyrelsen att utse lokal avfallsplanegrupp som har till
uppgift att driva det lokala avfallsplanearbetet under planperioden 2018–
2022.
4. Kommunfullmäktige reviderar åtgärder i avfallsplanen under planperioden
om det behövs för att målen ska uppnås.
5. Uppdra till lokal avfallsplanegrupp att vid behov ge förslag till kommunfullmäktige på reviderade åtgärder i avfallsplanen.
6. Säters kommun deltar i konceptet ”Dalarna minskar avfallet” som avses utvecklas under planperioden 2018 – 2022 och som ingår som en viktig del i
avfallsplanen.
7. Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för måltider och lokaler
samt barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden som ansvarar för
matgäster inom kommunens verksamheter att delta i det länsövergripande
arbetet med att minska matsvinn.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram en plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens renhållningsordning. Plan
och föreskrifter ska fastställas av kommunfullmäktige.
Dalarna har sedan 2006 samverkat kring arbetet med framtagande, genomförande
och uppföljning av kommunal avfallsplanering. Föregående planperioder har varit
2006 – 2010 samt 2013 – 2017. Samarbetet har inneburit att alla kommuner i Dalarna
har gemensamma mål och åtgärder som genomförs på både regional nivå (län eller
del av län) och lokal nivå (kommun). Säters kommun gör denna gång planen gemensamt med Falu kommun och Borlänge kommun.
I avfallsplanen föreslås att Säter inför källsortering av matavfall under 2018. Införandet sker i samarbete med Borlänge Energi i enlighet med det förslag till samverkansavtal som är under framtagande. Källsorteringen av matavfall innebär att en korrigering av renhållningstaxan behöver göras.
forts

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 25 forts
Förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering för perioden
2018 – 2022 har tagits fram via arbete i regional projektgrupp och lokala arbetsgrupper i varje dalakommun. Dessutom har ett flertal regionala nätverk använts för att
utveckla och förankra mål och åtgärder inom dess verksamhetsområden.
Länsstyrelsen Dalarna har sedan starten aktivt medverkat i framtagandet av planen,
via deltagande i regional projektgrupp och nätverk, och länsstyrelsens regionala miljömål inom avfallsområdet utgår från målen och åtgärderna i avfallsplanearbetet. Avfallsplanernas gemensamma åtgärder kommer också att ingå i det nya åtgärdsprogrammet till Dalarnas miljömål 2018 - 2022.
Under arbetet har två större seminarier hållits med sammanlagt fler än 120 deltagare
(såväl politiker som tjänstemän) och dialog har hållits med berörda nätverk och organisationer (inkl. Region Dalarnas direktion). Under perioden oktober – december har
samtliga kommuner genomfört utställning och remiss av planen till allmänhet och
parter som kan ha ett intresse för avfallshantering.
Under kommande planperiod föreslås arbete med att förbygga avfall och minska avfallsmängder prioriteras särskilt. I syfte att stärka detta arbete avses det gemensamma
konceptet ”Dalarna minskar avfallet” utvecklas där olika samhälls- och verksamhetssektorer ges möjlighet att bidra och ta ansvar för att öka det förebyggande arbetet
och minska avfallsmängderna. Vid seminarium med företrädare för hela länet framkom att arbetet inledningsvis ska riktas mot kommunens egna verksamheter.
Under planperioden avses arbete för att minska matsvinn i kommunal kostverksamhet prioriteras via kostnätverket med företrädare från kommunerna i Dalarna. Målsättningen är, som framgår av mål M 1.3 i planen, att halvera matsvinnet i kommunal
kostverksamhet till år 2030 där halva vägen uppnåtts 2022. Effekterna av detta bedöms preliminärt motsvara 750 ton minskade koldioxidutsläpp (CO2-ekv) per år efter 2022 (ca 250 personbilar).
Arbetet med att minska matsvinn måste bedrivas via olika nämnder i kommunen.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för produktion, tillagning och servering och för
konsumering ansvarar Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden. Det är
centralt att alla berörda nämnder bidrar utifrån sina ansvarsområden med att gemensamt arbeta för att matsvinnet ska minska.
Fler områden kommer att omfattas av konceptet ”Dalarna minskar avfallet”, ex inom
skola och äldreomsorg, hyresfastigheter och återvinningscentraler.

forts

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 25 forts
För att kommunicera arbetet under planperioden har DalaAvfall utvecklat en gemensam webbportal (www.avfallsplandalarna.se) som också använts under planens utställning. Remissen har delgetts till berörda aktörer i Dalarna och lokalt i kommunen.
Inkomna synpunkter har bearbetats i regionala och lokala avfallsplanegruppen och
förslag till ändring/komplettering framgår i samrådsredogörelse.
Yttrande
I ärendet yttrar sig Elsa Efraimsson Vestman (C ), Malin Hedlund (M), Mats Nilsson
(S), Hans Johansson ( C)
Kommunfullmäktiges ledamöter är överens om att i punkten 4 ändra till att kommunfullmäktige reviderar åtgärder i avfallsplanen under planperioden om det behövs
för att målen ska uppnås.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2018/0045

Antagande av detaljplan för kvarteret Liljan
Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för kvarteret Liljan bestående av
plankarta och planbeskrivning.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Detaljplanen upprättas för att tillgodose behovet av lägenheter i Säter. Gällande detaljplan för kvarteret Liljan medger handelsträdgårdsändamål för fastigheten Liljan 4.
Förslaget avviker från kommunens översiktsplan från 2013 där delar av planområdet
redovisas som centrum och butiker. Därför hanteras framtagandet av detaljplanen
med s.k. utökat förfarande.
Detaljplanen syftar till att inom planområdet skapa förutsättningar för att uppföra
bostadsbebyggelse. Säterbostäder AB planerar att bebygga fastigheten med cirka 60–
70 hyreslägenheter i 5–6 våningar. Ambitionen är att skapa en attraktiv boendemiljö
med höga kvaliteter. Den tilltänkta hustypen har under planprocessens gång ändrats
från högre punkthus till nuvarande lamellhus i 5–6 våningar. För området närmast
Torggatan syftar planen till att dels möjliggöra för ett bredare spektrum av olika verksamheter för centrumändamål, dels utöka den mark som får bebyggas, t.ex. för fastigheten Liljan 3 (Willys). Planen innebär även ny markanvändning för Liljan 2, som
idag är planlagt för bostadsändamål.
Planförslaget har tagits fram av konsulter på Sweco på uppdrag av Säters kommun.
Planen bekostas av Säterbostäder AB.
Granskningsutlåtandet godkändes i Samhällsbyggnadsnämnden 2017-01-18 §1. Utöver redovisade synpunkter som behandlades i granskningsutlåtandet har Barn och
utbildningsnämnden inkommit med en skrivelse, som av misstag inte diariefördes
före upprättandet av granskningsutlåtandet. Barn och utbildningsnämnden har dock
inget att erinran. Yttrandet bedöms inte påverka godkännande av granskningen. Utöver att godkänna granskningshandlingen beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att
uppdra till förvaltningen att i samråd med Säterbostäder utreda och föreslå åtgärder
kopplade till parkeringssituationen på Trädgårdsgatan.
Yttrande
I ärendet yttrar sig Hans Johansson ( C), Caroline Willfox (M), Mats Nilsson (S) och
Annbritt Grünewald (S)..
__________
Jäv
Torbjörn Orr (S), Fia Wikström (V), Karl-Erik Finnäs ( C) och Jenny Nordahl (SD)
anmäler jäv och deltar ej i överläggningar och beslut.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2018/0057

Sanering grunder Åsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till Säterbostäder att skyndsamt detaljkalkylera
och utreda möjligheten till sanering/återvinning/återanvändning av de delar av Åsen
som är märkta i gällande bostadsplan med S1. Redovisning ska ske senast den 22 maj
till kommunstyrelsen för beredning.
Bakgrund och ärendebeskrivning
På Åkaren 6 stod det tidigare bostadshus det togs beslut om att rivas. Grunden till
rivningen var att det fanns en överkapacitet av lediga lägenheter. För att utföra rivningen så ekonomiskt som möjligt så valde man i dialog med berörda myndigheter
att låta grunderna vara kvar på fastigheten.
I antagen bostadsplan ligger berörd fastighet med för framtida byggnation av bostäder. Kommunen har även blivit uppvaktad av aktör som önskar bygga på berörd fastighet. Området är sedan tidigare detaljplanelagt för bostäder. För att fastigheten ska
kunna säljas måste sanering av fastigheten fullföljas.
Enligt kommunallagens 10 kap, 3§, punkt 4, ska fullmäktige i bolagsordningen för
kommunala bolag ange att fullmäktige ska ges möjlighet att ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. En sådan bestämmelse finns därför i bolagets bolagsordning. Enligt bolagets och förvaltningens bedömning är detta ärende en sådan fråga som innebär att fullmäktiges ställningstagande ska inhämtas. Kommunfullmäktige har möjlighet att göra tillfälliga tilllägg/avsteg från upprättade ägardirektiv.
Yttrande:
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S), Malin Hedlund (M), Hans Johansson (C ), Torbjörn Orr (S), Elsa Efraimsson Vestman (C ) och Fia Wikström (V).
Yrkande:
Mats Nilsson (S) yrkar att punkten nummer två ”Delegera till kommunstyrelsen att ta
beslut om att uppdra till Säterbostäder att sanera och förbereda berörd mark för bostadsändamål och sälja marken baserat på genomförd utredning” stryks och att punkten ett kompletteras med att redovisning ska ske senast den 22 maj till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges ledamöter enas om ändringen.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2018/0077

Fråga till ordförande i socialnämnden
Birgitta Gustafsson (L) ställer fråga till socialnämndens ordförande Sune
Hemmingsson ( C) om formulering på kommunens hemsida.
Sune Hemmingsson besvarar frågan muntligen och skriftligen.
_________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Blad
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SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-03-22

Kf § 29

Sammanträdesdatum

Blad
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Dnr KS2017/0389

Upphävning av beslut om val som revisor, Marie Richaud (M)
Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar upphäva kommunfullmäktiges beslut 2018-02-15, § 15,
att välja Marie Richaud (M) som revisor i kommunens övriga stiftelse.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-15 välja Marie Richaud (M) som revisor i
kommunens övriga stiftelser efter Bengt Wester (M).
Beslutet visade sig vara felaktigt, då Bengt Wester ej var utsedd att vara revisor i
kommunens övriga stiftelser då kommunfullmäktige beslutade 2016-12-05 utse
Dagney Hansson (KD) och Torbjörn Gunnarsson (S) till revisorer i alla kommunala
stiftelser.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-03-22

Sammanträdesdatum

Blad

17

Kf § 30
Rapporter
Ordförande och 2 :e vice ordförande rapporterar från deltagande i Demokratidagar i
Stockholm.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-03-22

Sammanträdesdatum

Kf § 31
Delgivningar
Kommunfullmäktige godkänner delgivningarna.
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2018-02-20
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Blad
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