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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 84 Dnr KS 2018/0022 
 
Månadens blombukett 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ordförande Maud Jones Jans delar ut september månads blom-
bukett till Kulturföreningen Stampen. 
 
Motivering 
”Tack för att ni sätter Säter på kartan med er fantastiska dramatisering av Säters 
historia” 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 85 Dnr KS2018/0255 
 
Nytt medborgarförslag om nät och rovfågelsattrapper vid Ljustern-
badet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbyggnads-
nämnden för beslut. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om nät och rovfågelsattrapper vid Ljusternbadet lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-20 av Krister Björklund Säter. 
 
Medborgarnas förslag: 
”Ta bort det hemska nätet som avgränsar Ljusternbadet mot vattnet och ge platsen 
ett välkomnande utseende. Tillsätt rovfågelattrapper så badgästerna slipper fågelski-
ten” 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 86 Dnr KS2018/0057 

Sanering av grunder på Åsen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
• Genomföra sanering av berört område på Åsen. Arbetet kan ske i två etapper 

för att säkra avsättning av berörda massor. 
• Delegera till Kommunstyrelsen att besluta om inriktning och genomförande-

form. 
 
______ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Malin Hedlund (M) med instämmande av Birgitta Gustafsson (L), Leo Thorsell (M) 
,Jenny Nordahl (SD) yrkar återremiss då beslutet saknar: vem ska betala och vad kos-
tar det. 
Mats Nilsson (S) med instämmande av Hans Johansson ( C) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag med tillägg att det är utredningens alternativ 3 som gäller. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslaget om återremiss mot om ärendet ska avgöras idag varvid 
hon finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 29 ledamöter är röstberättigade- 
 
Följande beslutsgång godkänns för omröstning 
Ja-röst till om ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst till förslaget om återremiss. 
 
Karl-Erik Finnäs ( C) Ja 
Daniel Ericgörs (KD)  Nej 
Lennart Götesson 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 

 
 
 
     forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 86 
 
 
UllaHjort Ja 
Malin Hedlund Nej 
Birgitta Gustafsson (L)  Nej 
Sune Hemmingsson (C ) Ja 
Roger Karlsson (SD) Nej 
Sten-Olof Eklund (V) Ja 
Annbritt Grünewald (S) Ja 
Caroline Willfox (M) Nej 
Birgit Kraft Ja 
Helena Andersson (S) Ja 
Abdullah Khaledian (S) Ja 
Ulrika Åsåker (M) Nej 
Niclas Bodin (C ) Ja 
Jan-Erik Steen (S) Ja 
Håkan Gustâv  (L) Nej 
Benny Gifting (S) Ja 
Birgitta Sputnes (S) Ja 
Leo Thorsell (M) Nej 
Lena Stigsdotter (V) Ja 
Maud Jones Jans (S) Ja 

 
Med 19 ja-röster mot 10 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat återremittera 
förslaget till sanering av grunder på Åsen. En tredjedel av de närvarande ledamöterna 
har begärt återremiss enligt KL 5 kap. 50§. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade i 101 §, 2018-05-22, att uppdra till kommundirektören 
att tillsammans med Säterbostäder AB ta fram förslag på åtgärder, med utredningen 
som bakgrund, i syfte att iordningsställa byggbar mark och påvisa ekonomiska möj-
ligheter att ta tillvara restprodukter. 
 
En utredning har arbetats fram i samarbete med Säterbostäder. 
Beräkningar finns för kostnadspåverkan på bolaget respektive på kommunen baserat 
på utförandeform som används. Siffrorna baseras på antagna mängder kopplat till 
projekt Återvinningscentral. Detta är i nuläget uppskattade värden baserat på tidig 
planering. 
 
Marken ägs idag av Säterbostäder. 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-20 6  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 86 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Malin Hedlund (M), Mats Nilsson, (S), Birgitta Gustafsson (L), 
Jenny Nordahl (SD), Hans Johansson (C ) och  Leo Thorsell (M). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 87 Dnr KS2018/0189 

Gemensam överförmyndarnämnd för mandatperioden 2019–2022 
 
Ärendet utgår då ändring av reglementet har tillkommit. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndare ställs ofta inför svåra beslut vilket medför att erfarenhet och rutin är 
oerhört viktigt. Situationen inom överförmyndare i samverkan Falun – Bor-
längeregionen står därigenom för en stor utmaning då flera av de erfarna överför-
myndarna gör sin sista mandatperiod 2015–2018. Överförmyndarna har i och med 
denna utmaning fört en diskussion i styrgruppen för Överförmyndare i samverkan 
Falun – Borlängeregionen och kommit fram till att det är önskvärt med en gemen-
sam nämnd från och med årsskiftet 2018/2019. En gemensam överförmyndarnämnd 
säkerställer rättssäkra beslut i överförmyndarens myndighetsutövning samt enhetliga 
bedömningar i de samverkande kommunerna. Ytterligare vinster är ett enat förhåll-
ningssätt i utvecklingen av verksamheten och i bestämmandet av prioriterade frågor 
samt att det innebär en ökad inblick i den dagliga verksamheten då en gemensam 
nämnd föreslås sammanträda månadsvis. 
 
En gemensam överförmyndarnämnd är en vidareutveckling av nuvarande samverkan, 
som fungerat väldigt väl, och ett naturligt steg för överförmyndarverksamheten. För 
att möjliggöra en gemensam nämnd behöver kommunfullmäktige i samtliga samver-
kanskommuner anta ett reglemente för den gemensamma nämnden samt att det revi-
derade samverkansavtalet behöver godkännas. 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-20 8  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 88 Dn KS2018/0211 
 
Gallringsbeslut om handlingar av ringa eller tillfällig betydelse 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta Gallringsbeslut om handlingar av ringa eller tillfäl-
lig betydelse. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen – GDPR, har projektgruppen för 
implementering av den nya EU-förordningen i Säters kommun tagit fram ett förslag 
till revidering av tidigare gallringsbeslut. Gallringsbeslutet listar vanligt förekom-
mande handlingstyper i Säter, som har en kortvarig betydelse och som inte behöver 
bevaras. Gallringsbeslutet har även uppdaterats med förändringar i de digitala verk-
tygen.  
 
Personuppgifter ska enligt GDPR gallras när ändamålet med behandlingen har upp-
hört; föreliggande förslag anses av projektgruppen leva upp till den nya lagstiftning-
ens krav vad gäller handlingar av ringa och tillfällig betydelse. Personuppgiftsbe-
handlingar inom specifika verksamhetsområden ska dock redogöras för i respektive 
nämnds informationshanteringsplan (gallringsbeslut). 
 
Bakgrund 
Grundprincipen är att allmänna handlingar ska bevaras och att gallring är ett undan-
tag från denna huvudregel. Enligt 6§ 5pt. Arkivlagen (1990:782) är dock gallring en 
del av arkivvården. Genom att gallra de handlingar som bedöms vara av litet värde 
för både verksamhet och framtida forskning synliggör man de arkivhandlingar som är 
viktiga att bevara för framtiden. Gallring ska ske på ett kontrollerat sätt, vara noga 
genomtänkt och kunna motiveras; allmänhetens rätt till insyn får inte åsidosät-tas och 
handlingarna ska bedömas sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. 
förvaltningens synpunkter och om det är aktuellt, även alternativa förslag till lös-
ningar på frågan. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 89 Dnr KS2018/0249 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för hjälpmedelsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för Hjälpmedelsnämn-
den. 

2. Bevilja Hjälpmedelsnämnden samt enskilda ledamöter i dess organ ansvarsfri-
het för verksamhetsåret 2017. 

 
Jäv  
Håkan Gustav (M) och Birgitta Sputnes (S) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för hjälpmedelsnämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för hjälpmedelsnämnden 2017. Utfallet för verk-
samheten uppgick till ett underskott på -40 tkr efter en återbäring på 5 mkr. Säters 
kommuns andel av återbäringen är 144 tkr. 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för hjälpmedelsnämnden. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 90 Dnr KS2017/0390 
 
Arbetsmiljöpolicy 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta ny arbetsmiljöpolicy 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Arbetsmiljöarbetet ska vara ett ständigt levande arbete och anpassas till gällande lag-
stiftning 
Gällande arbetsmiljöpolicy är antagen av kommunfullmäktige 2017-10-19, § 126 men 
har sedan dess omarbetats i samarbete med de fackliga organisationerna för att  
tydliggöra de punkter som kommunfullmäktige ansåg skulle revideras. 
 
Arbetsmiljöarbetet på Säters kommun omfattar all verksamhet och våra medarbetares 
totala arbetssituation, där fysiska, organisatoriska och sociala aspekter beaktas. Kom-
munen arbetar aktivt med att ingen ska drabbas av ohälsa och skada i arbetet samt 
arbetar med aktiviteter som främjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivi-
tet. Säters kommun har noll tolerans mot diskriminering, takaserier och all form av  
kränkande särbehandling. 
 
En god arbetsmiljö är i samklang med kommunens intressen då det gör att vår viktig-
aste resurs, personalen, trivs och fungerar väl i sitt arbete.  
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Malin Hedlund (M). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 91 Dnr KS2018/0201 
 
Interpellation till ordförande i barn- och utbildningsnämnden  
 
Ärendet utgår då ledamoten ej är närvarande. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Tommy Andersson (M) ställer interpellation till ordförande i barn- och utbildnings-
nämnden med följande lydelse: 
 
”En ny skolhusplan är beslutad i BUN. Då den inte kommer upp till KF för beslut, 
trots att den är nämndsövergripande, vill vi att BUNs ordförande kommer till KF 
och berättar vad den innebär för lokaliseringen av skolor och förskolor samt hur den 
pedagogiska inriktning ska utformas i dem.” 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  §92  
  
 
Fråga från Malin Hedlund (M) till kommunstyrelsens ordförande 
 
Malin Hedlund (M) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson (S) 
om rutiner och arbetsinstruktioner kring GDPR. 
 
Mats Nilsson (S) besvarar frågan muntligen. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 93 Dnr KS2018/0252 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Alexandra Lundblad Persson (S) i kultur-
nämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige besluta godkänna avsägelsen. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Alexandra Lundblad-Persson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur-
nämnden.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  § 94 
 
Delgivningar 
 
Kommunfullmäktige godkänner delgivningarna. 
 
__________ 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2018-09-04. 
 
Beslut från Länsstyrelsen ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Angelica 
Beyer (S). Ny ledamot Sebastian Hagberg (S), ny ersättare Birgit Kraft (S). 
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