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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Blad 
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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 18.00-20.35 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbe Ronsten (S), ordf §§ 7-13 
Sune Hemmingsson ( C), ordf §§ 1-6 
Niclas Bodin ( C ), vice ordf §§ 7-13 
Christer Eriksson (M), 2:e vice ordf 
 §§ 7-13 
Hans Johansson ( C) 
Caroline Willfox (M) 
Mats Nilsson (S) 
Jenny Nordahl (SD) 
Kristoffer Olerås ( C) 
Maud Jones Jans (S) 
Malin Hedlund (M) 
Helena Andersson (S) 
Emma Sjöberg (V) 
Roger Karlsson (SD) 
Roger Siljeholm (M) 
Håkan Karlsson (S) 
Daniel Ericgörs (KD) 
 

Ulrika Cederlöf (C ) 
Birgitta Gustafsson (L) 
Annika Karlsson (S) 
Leo Thorsell (M) 
Hans-Göran Steneryd (S) 
Marie Jakobsson (SD) 
Michael Arvidsson ( C) 
Paulina Johansson (S) 
Torbjörn Orr (S) 
Magnus Gabrielsson (MP) 
Rolf Printz (SD) 
Berith Lindgren ( S) 
Sten-Olof Eklund (V) 
Karin Frejd (C ) 
Ingeborg Björnbom (M) 
Hassan Jafari (S) 
Anette Berg ( C) 
Pia Järudd (M) 

Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare  Andreas Mossberg, förvaltningschef 
Pär Jerfström, kommunchef 
Dagney Hansson (KD), kommunrevisionen 
Torbjörn Gunnarsson (S) kommunrevisionen 
Marie Richaud (M), kommunrevisionen 
Torbjörn Matsson, ekonomichef 

Utses att justera Caroline Willfox och Mats Nilsson 
Justeringens  
plats och tid 

Rådhuset i Säter, torsdagen den 18 oktober kl 08.00 
Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 1 - 13 
 Margareta Jakobsson  

 Ordförande   
 Sune Hemmingsson § 1-6 Abbe Ronsten, § 7-13  

 Justerande   
 Caroline Willfox                         Mats Nilsson  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
 2018-10-15 
Datum för  
anslags uppsättande 2018-10-18 Datum för  

anslags nedtagande 2018-11-09 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 1 
 
Ålderspresidenten öppnar sammanträdet 
 
Ålderspresident Sune Hemmingsson ( C) öppnar sammanträdet och hälsar det ny-
valda fullmäktige välkomna. Kallelsen till sammanträdet har utfärdats av honom en-
ligt § 3 i arbetsordning för fullmäktige då han varit ledamot längst tid i fullmäktige. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 2 
 
Länsstyrelsens protokoll över slutlig sammanräkning för kommun-
fullmäktigevalet 
 
Förteckning över ledamöter och ersättare i Säters kommunfullmäktige enligt Länssty-
relsens protokoll, fört vid slutlig sammanräkning, delges kommunfullmäktiges leda-
möter.  
 
Förteckningen läggs till handlingarna 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 3 
 
Val av valberedning för mandatperioden till och med 14 oktober 2022 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Till valberedning för mandatperioden t o m 2022-10-14 välja:  
 
Ledamöter Ersättare 
Maud Jones Jans (S) Torbjörn Orr (S) 
Anette Berg ( C) Sune Hemmingsson ( C) 
Caroline Willfox (M) Roger Siljeholm (M) 
Roger Carlsson (SD) Jenny Nordahl (SD) 
Birgitta Gustafsson (L) Jonna Stenberg (L) 
Magnus Gabrielsson (MP) Kan ej utses 
Daniel Ericgörs (KD) Helena Vådegård (KD) 
Emma Sjöberg (V) Sten-Olof Eklund (V) 

 
2. Maud Jones Jans (S) väljs som ordförande i valberedningen för mandatperi-

oden t o m 2022-10-14. 
 

3. Caroline Willfox (M) väljs som vice ordförande i valberedningen för mandat-
perioden t o m 2022-10-14. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige, § 38, skall kommunfullmäktige vid det 
första sammanträdet för den löpande mandatperioden utse en valberedning. Full-
mäktige ska utse ordförande och vice ordförande i beredningen.  
 
Valberedningen består av lika många ledamöter som antalet partier i kommunfull-
mäktige. I valberedningen ingår en ledamot och en ersättare för varje i kommunfull-
mäktige representerat parti. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 4 
 
Ajournering 
 
Kommunfullmäktige ajournerar sig 30 minuter för att bereda valberedningen 
tillfälle sammanställa förslagen till val av kommunfullmäktiges presidium, val 
av revisorer samt kommunstyrelse jämte ordförande, vice ordförande och 
andre vice ordförande. 
 
Efter 30 minuter återupptar kommunfullmäktige sammanträdet. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 5 
 
Val av ordförande, 1:e vice ordförande, 2 :e vice ordförande i kom-
munfullmäktige för mandatperioden till och med 14 oktober 2022 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Abbe Ronsten (S) väljs som ny ordförande i kommunfullmäktige för mandat-
perioden t o m 2022-10-14. 

2. Niclas Bodin ( C) väljs som ny förste vice ordförande i kommunfullmäktige 
för mandatperioden t o m 2022-10-14. 

3. Christer Eriksson (M) väljs som ny andre vice ordförande i kommun-fullmäk-
tige för mandatperioden t o m 2022-10-14. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 2, skall fullmäktige det år då val av 
kommunfullmäktige ägt rum, välja bland ledamöterna en ordförande samt en förste 
och en andre vice ordförande (presidium).  Presidiet väljs för den löpande mandatpe-
rioden.  
 
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till presidium, ordfö-
rande Abbe Ronsten (S), förste vice ordförande Niclas Bodin ( C) och andre vice 
ordförande Christer Eriksson (M). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 6 
 
Ajournering 
 
Kommunfullmäktige ajournerar sig 5 minuter för att bereda fullmäktiges nyvalda pre-
sidium tillfälle att påbörja sin tjänstgöring. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 7 
 
Val av revisorer samt ordförande och vice ordförande för åren 2019-
2022 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Till 5 ledamöter i kommunrevisionen för mandatperioden t o m kommunfull-
mäktiges behandling och beslut om årsredovisning 2023 välja; 
 
Ledamöter 
Torbjörn Gunnarsson (S) 
Anders Johansson (C) 
Dagney Hansson (KD) 
Lars Gabrielsson (L) 
Marie Richaud (M) 
 

2. Dagney Hansson (KD) väljs som ordförande i kommunrevisionen för man-
datperioden t o m kommunfullmäktiges behandling och beslut om årsredo-
visning 2023. 

 
3.  Torbjörn Gunnarsson(S) väljs som vice ordförande i kommunrevisionen för 

mandatperioden t o m kommunfullmäktiges behandling och beslut om årsre-
dovisning 2023. 

 
___________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Valberedningens förslag till val av 5 revisorer 2019- 2022 (t o m kommunfullmäktiges 
behandling och beslut om årsredovisning 2023 samt ordförande och vice ordförande. 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-10-15 9  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 8 
 
Val av kommunstyrelse, ordförande, vice ordförande och 2:e vice 
ordförande för mandatperioden till och med 14 oktober 2022 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Till kommunstyrelse för mandatperioden t o m 2022-10-14 välja: 
 
Ledamöter Ersättare 
Mats Nilsson (S) Maud Jones Jans (S) 
Annika Karlsson (S) Håkan Karlsson (S) 
Hassan Jafari (S) Helena Selander (S) 
Hans Johansson ( C) Sune Hemmingsson ( C) 
Karin Frejd (C ) Kristoffer Olerås (C ) 
Niclas Bodin( C) Ulrika Cederlöf (C ) 
Roger Siljeholm (M) Vakant 
Caroline Willfox (M) Christer Eriksson (M) 
Daniel Ericgörs (KD) Birgitta Gustafsson (L) 
Emma Sjöberg `(V) Magnus Gabrielson (MP) 
Jenny Nordahl (SD) Roger Carlsson (SD) 

 
2. Daniel Ericgörs väljs som ledamot för perioden fram till t o m oktober 2020 

med Birgitta Gustafsson (L) som ersättare. Birgitta Gustafsson väljs som le-
damot fr o m oktober 2020 med Daniel Ericgörs som ersättare. 
 

3. Mats Nilsson (S) väljs som ordförande i kommunstyrelsen för mandatperi-
oden t o m 2022-10-14. 
 

4. Hans Johansson ( C) väljs som vice ordförande i kommunstyrelsen för man-
datperioden t o m 2022-10-14. 
  

5. Caroline Willfox (M) väljs som andre vice ordförande i kommunstyrelsen för 
mandatperioden t o m 2022-10-14. 

 
__________ 
 
Information 
Ordförande i valberedningen Maud Jones Jans (S) meddelar att det efter omröstning i 
valberedningen finns två kandidater till ordförandeposten, Mats Nilsson (S) och 
Hans Johansson (C ). Hans Johansson ( C) meddelar att han ej står till förfogande till 
posten som ordförande i kommunstyrelsen 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Caroline Willfox (M), Birgitta Gustafsson (L) och Sten-Olof 
Eklund (V). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 9 KS2018/0315 
 
Delårsrapport 2018 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Delårsrapport 2018. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Lag om kommunal redovisning (KRL) skall kommuner minst en gång under 
räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport. Delårsrapporten skall 
innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och 
resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Delårsrapporten avser i Säters kom-
mun perioden januari till augusti. 
 
Information 
Ekonomichef Torbjörn Matsson informerar om Delårsrapport per 2018-08-31. 
Dagney Hansson (KD) ordförande i kommunrevisionen informerar om revisionens 
granskning av rapporten. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Malin Hedlund (M). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 10 Dnr: KS2018/0284 
 
Finansieringspolicy 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar föreslagen finansieringspolicy. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
För att möta en orolig räntemarknad bör Säter kommun införa en finansieringspolicy 
som anger mål för ränte- och kapitalbindning. Finansieringspolicyn bör även inne-
hålla strategi för att styra att upplåningen hamnar hos säkra och seriösa långivare. 
 
Bakgrund 
Säters kommun har stått och står inför stora investeringar med vidhängande belåning 
och med en självfinansieringsgrad på 60% av investeringar enligt riktlinjer för kom-
munens investeringar. 
 
Riksbankens Stibor-räntenivå har under en period varit under minusstrecket, men 
förväntas enligt prognos stiga från 2019 och framåt. Idag har Säters kommun lån där 
samtliga har rörlig ränta och med en genomsnittlig räntesats på l-0,067%. Kapital-
bindningstiden är idag spridd där lån finns utan bindningstid och med förfallodagar 
2019, 2020 och 2021. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 11 Dnr: KS2018/0306 
 
Samverkansavtal E-arkiv 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta samverkansavtal avseende E-arkivcentrum Da-
larna. 
 
______ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommuncheferna/ kommundirektörerna för Dalarnas kommuner beslutade 2017-
03-14 att bedriva projektet ”Digitalt långtidsbevarande (e-arkiv)”, med målet att kom-
muner i Dalarnas län ska erbjuda medborgare, näringsliv, forskning och förvaltning 
enkel tillgång till offentlig digital information. Genom kommunsamverkan kan de ge-
mensamma resurserna användas mest kostnadseffektivt och kommunerna får ett 
funktionellt verktyg för att uppnå öppenhet, demokrati, rättssäkerhet, ökad effektivi-
tet och utveckling.  
 
Projektet har i sin delrapport Länsgemensamt e-arkiv Dalarna 2017-12-11 rekom-
menderat samverkan kring anskaffning och förvaltning av e-arkiv. Dalarnas kommu-
ner har givit avsiktsförklaringar om att samverka i anskaffandet och förvaltning av e-
arkivet samt att ge Säters kommun uppdraget att inneha värdskap för tjänsten e-ar-
kiv.  
 
I föreslaget samverkansavtal beskrivs vad som gäller avseende tjänstens innehåll, 
värdkommunens ansvar, kommunens ansvar, ersättning och tvist. 
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Kf § 12 Dnr: KS2018/298 
 
Detaljplan särskilt boende m m vid Prästgärdet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet. 
 
______ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Caroline Willfox (M) med instämmande av Jenny Nordahl (SD), Birgitta Gustafsson 
(L), Malin Hedlund (M) och Daniel Ericgörs (KD) yrkar återremiss för att ytterligare 
utreda och belysa förutsättningarna för annan användning än särskilt boende såsom 
skola och bostäder. 
Mats Nilsson (S) med instämmande av Magnus Gabrielsson (MP), Sten-Olof Eklund 
(V) , Sune Hemmingsson ( C) och Hans Johansson ( C) yrkar bifall till kommunsty-
relsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslaget om ärendet ska avgöras idag mot återremiss varvid han 
finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 35 ledamöter är röstberättigade- 
 
Följande beslutsgång godkänns för omröstning 
Ja-röst till om ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst till förslaget om återremiss. 
 
Niclas Bodin (C ) Ja 
Christer Eriksson Nej 
Hans Johansson ( C) Ja 
Caroline Willfox (M) Nej 
Mats Nilsson (S) Ja 
Jenny Nordahl (SD) Nej 
Kristoffer Olerås ) C) Ja 
Maud Jones Jans (S) Ja 
Malin Hedlund (M) Nej 
Helena Andersson (S) Ja 
Sune Hemmingsson (C ) Ja 
Emma Sjöberg (V) Ja 
Roger Karlsson (SD) Nej 
Roger Siljeholm (M) Nej 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 12  forts 
 
Håkan Karlsson (S) Ja 
Daniel Ericgörs (KD) Nej 
Ulrika Cederlöf ( C) Ja 
Birgitta Gustafsson (L) Nej 
Annika Karlsson (S) Ja 
Leo Thorsell (M) Nej 
Hans-Göran Steneryd (S) Ja 
Marie Jakobsson (SD) Nej 
Michael Arvidsson (C ) Ja 
Paulina Johansson (S) Ja 
Torbjörn Orr (S) Ja 
Magnus Gabrielsson (MP) Ja 
Rolf Printz (SD) Nej 
Berit Lindgren (S) Ja 
Sten-Olof Eklund (V) Ja 
Karin Frejd ( C) Ja 
Ingeborg Björnbom (M) Nej 
Hassan Jafari (S) Ja 
Anette Berg (C ) Ja 
Pia Järudd (M) Nej 

 
Med 22 ja-röster mot 13 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat återremittera 
förslag till detaljplan särskilt boende mm vid Prästgärdet. En tredjedel av de närva-
rande ledamöterna har begärt återremiss enligt KL 5 kap. 50§. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Detaljplanen upprättas för att Säters kommun, i likhet med många andra kommuner i 
Sverige, har en åldrande befolkning som i kombination med brist på både platser i 
särskilt boende och brist på ordinärt boende gör att ett nytt särskilt boende (SäBo) är 
angeläget för att Säters kommun ska klara sina åtaganden avseende god bostadsför-
sörjning. 
Som ett första steg togs ett planprogram fram under 2017 för att utreda vilken plats i 
Säter som var lämpligast för uppförande av ett särskilt boende. 
 
Den aktuella detaljplanen bedöms inte strida mot översiktsplanens syfte, men be-
döms vara av betydande intresse för allmänheten. Därför hanteras framtagandet av 
detaljplanen med s.k. utökat förfarande. Detaljplanen syftar till att inom planområdet 
skapa förutsättningar för att uppföra ett särskilt boende för äldre (SäBo) med nöd-
vändiga kringfunktioner. Detta görs i planen genom att medge uppförande av bygg-
nader för bostäder, vård och skola.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 12 forts 
 
Det särskilda boendet är tänkt att placeras i den norra delen av planområdet samti-
digt som planen för den södra delen möjliggör för en flexiblare markanvändning för 
att vid behov på sikt kunna utöka omfattningen av det särskilda boendet. Eftersom 
den gällande detaljplanen medger uppförande av skolbyggnader för den norra delen 
av planområdet tillåter även den aktuella planen uppförande av byggnader för sådan 
verksamhet. Detaljplanen skapar även förutsättningar för att i den västra delen av 
planområdet uppföra tekniska anläggningar (t.ex. nätstation för elförsörjning). 
 
Planförslaget har tagits fram av konsulter på Sweco på uppdrag av Säters kommun. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Caroline Willfox (M), Jenny Nordahl (SD), Mats Nilsson (S), Bir-
gitta Gustafsson (L), Magnus Gabrielsson (MP), Malin Hedlund (M), Sten-Olof 
Eklund (V), Daniel Ericgörs (KD), Hans Johansson ( C), Sune Hemmingsson ( C) 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 13 
 
Delgivningar 
 
Kommunfullmäktige godkänner delgivningarna. 
 
__________ 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen 2018-09-25. 
 
Budgetuppföljning 31 augusti 2018 
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