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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 14 
 
Parentation 
 
Kommunfullmäktige hedrar minnet av Karl-Erik Finnäs som hastigt har gått bort, med 
en tyst minut.  
 
___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 15 Dnr KS2018/0352 
 
Nytt medborgarförslag om området mellan riksväg 70 och järnvägen i 
centrala Säter 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbyggnads-
nämnden för beslut. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om området mellan riksväg 70 och järnvägen i centrala Säter 
lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-15 av Jonny Lindqvist, Sä-
ter. 
 
Medborgarens förslag 
Förslaget är att området mellan riksväg 70 och järnvägen i centrala Säter röjs upp, sly 
och mindre träd tas bort samt att några större träd som ekar och björkar sparas. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 16 Dnr KS2018/03144 
 
Nytt medborgarförslag om en boulehall i Säter 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om en boulehall i Säter lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-11-15 av Dan Ericson, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Det verkar inte bli något av förslaget PRO hade angående Boulehall. Därför lämnar 
jag här förslag på lämplig plats för att bygga en hall. Området mellan sågen och 
Klockarskolans gymnastikhall. Där är relativt plant, behövs inte några kostsamma 
markarbeten.” 
 
Information 
Vid sammanträdet deltar förslagsställaren Dan Ericsson och informerar om förslaget. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 17 
 
Information från revisionen 
 
Informationen läggs till handlingarna 
 
_________ 
 
Ordförande i kommunrevisionen Dagney Hansson, informerar om revisionens på-
gående arbete.  

• Intresseanmälan om deltagande i granskning av vårdkedjan för personer med 
psykisk funktionsnedsättning 

• Projektplan granskning av internkontroll i lönehanteringsprocessen 
• Falu kommuns revisorer har granskat verksamheter som lyder under gemen-

samma lönenämnden. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 18 
 
Information om insamling av matavfall 
 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
__________ 
 
Kristian Olhans från Borlänge Energi informerar om samverkan om insamling av 
matavfall mellan Säters kommun och Borlänge Energi. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 19 Dnr KS2018/0309 
 
Kommunal skattesats för 2019 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2019 till 22,32, vilket är oför-
ändrat från 2018. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunallagen 8 kap 9 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa skattesat-
sen för nästkommande år senast före november månads utgång.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 20 Dnr KS2018/0189 
 
Gemensam överförmyndarnämnd för mandatperioden 2019–2022 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommun bildar 
från och med 1 januari 2019 en gemensam överförmyndarnämnd. 

2. anta reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden. 
3. godkänna det reviderade samverkansavtalet. 

 
______ 
 
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. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 21 Dnr KS2018/0220 
 
Riktlinjer för föreningsbidrag 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderade riktlinjer för föreningsbidrag. 
 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträde: 
Sten-Olof Eklund (V) yrkar att riktlinjerna kompletteras under rubriken Bidragsberät-
tigade föreningar och föreningsägda bolag, punkten D,  med ”verksamheten får inte 
ha inslag av diskriminering mot sexuell läggning” samt att under punkten 14 stryks 
”vid prestationer av internationell karaktär uppvaktas med en tillägnad bänk/sittmiljö 
i Säterdalen.” 
 
Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer förslaget om att punkten 14 stryks ” vid prestationer av internat-
ionell karaktär uppvaktas med en tillägnad bänk/sittmiljö i Säterdalen.” 
mot kommunstyrelsens förslag varvid han finner att kommunfullmäktige beslutat en-
ligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 2 
Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige godkänner tilläggsyrkandet om 
komplettering av riktlinjerna med ”verksamheten får inte ha inslag av diskriminering 
mot sexuell läggning” varvid han finner att kommunfullmäktige godkänner tilläggsyr-
kandet. 
 
Ärendet: 
Med anledning av förslag till organisationsförändring där ett fritidsutskott inrättas un-
der kommunstyrelsen har en översyn genomförts av riktlinjerna för föreningsbidra-
gen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04, § 121 anta de reviderade riktlinjen för före-
ningsbidrag med förslag att ordet ”ungdoms” tas bort på sid 1 under rubriken ”Bi-
dragsberättigade föreningar & föreningsägda bolag”:  vilket innebär att lydelsen blir 
enligt följande: ”Föreningen åtar sig att med kraft motverka all eventuell användning 
av otillåtna prestationshöjande medel samt alkohol, narkotika och tobak i all verk-
samhet.” 
 
Förslag till riktlinjer ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Yttrande: 
I ärendet yttrar sig Sten-Olof Eklund (V), Mats Nilsson (S), Birgitta Gustafsson (L). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 22 Dnr: KS2018/0057 
 
Sanering av grunder på Åsen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till Säterbostäder att sanera och bekosta sane-
ringen av område 1 på Åsen enligt redovisad modell i förslag 3.1 i tjänstemannautred-
ningen. 
 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet: 
Malin Hedlund (M) med instämmande av Birgitta Gustafsson (L) yrkar avslag till 
kommunstyrelsens förslag med motiveringen att Säters kommun köper marken av 
Säterbostäder och bekostar saneringen själva, det finns ingen anledning att Säterbo-
städers hyresgäster ska bekosta kommunens befolkningsutveckling  
Mats Nilsson (S) med instämmande av Torbjörn Orr (S) yrkar bifall till kommunsty-
relsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslu-
tar enligt kommunstyrelsens förslag beslutar uppdra till Säterbostäder att sanera och 
bekosta saneringen av område 1 på Åsen enligt redovisad modell i förslag 3.1 i tjäns-
temannautredningen 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
På kommunstyrelsen 2018-05-22 Ks § 101 beslutades: 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommundirektören att tillsammans med Säter-
bostäder AB ta fram förslag på åtgärder, med utredningen som bakgrund, i syfte att 
iordningsställa byggbar mark och påvisa ekonomiska möjligheter att ta tillvara rest-
produkter. 
 
En utredning har arbetats fram i samarbete med Säterbostäder Beräkningar finns för 
kostnadspåverkan på bolaget respektive på kommunen baserat på utförandeform 
som används (se Utredning Sanering grunder Åsen). Siffrorna baseras på antagna 
mängder kopplat till projekt Återvinningscentral. Detta är i nuläget uppskattade vär-
den baserat på tidig planering. 
 
Marken ägs idag av Säterbostäder.  
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Malin Hedlund (M) och Mats Nilsson (S), Birgitta Gustafsson (L) 
och Torbjörn Orr (S). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 23 Dnr KS2018/0350 
 
Budgetdirektiv 2020-2022 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa budgetdirektiv för 2020-2022 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Förslag till budgetdirektiv 2020-2022 har tagits fram av förvaltningen utifrån kända 
intäktsförutsättningar och sedvanliga finansiella mål. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Birgitta Gustafsson (L), Malin Hedlund (M) och Mats Nilsson (S). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 24 Dnr KS2018/0298 
 
Antagande av Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige besluta att Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet, 
upprättad i augusti 2018, och bestående av plankarta och planbeskrivning antas. 
 
Reservation 
Caroline Willfox (M), Malin Hedlund (M), Pia Järudd (M), Ingeborg Björnbom (M), 
Jenny Nordahl (SD), Roger Carlsson (SD), Marie Jakobsson (SD) Rolf Printz (SD) 
Birgitta Gustafsson (L) och Roger Siljeholm (M) och Christer Eriksson (M) reserve-
rar sig mot beslutet. 
 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Caroline Wilfox (M) med instämmande av Birgitta Gustafsson (L), Malin Hedlund 
(M) och Jenny Nordahl (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag 
Mats Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslu-
tar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 33 ledamöter är röstberättigade- 
 
Följande beslutsgång godkänns för omröstning 
Ja-röst om bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst till Caroline Wilfox (M) mfl yrkande att avslå kommunstyrelsens förslag. 
 

Niclas Bodin ( C)  Ja 
Christer Eriksson (M)  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 
Håkan Karlsson (S) Ja 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 24 forts 
 
Ulrika Cederlöf ( C) Ja 
Birgitta Gustafsson (L) Nej 
Annika Karlsson (S) Ja 
Pia Järudd (M) Nej 
Birgitta Sputnes (S) Ja 
Mari Jakobsson (SD) Nej 
Michael Arvidsson ( C) Ja 
Lennart Götesson Ja 
Torbjörn Orr (S) Ja 
Magnus Gabrielson (MP) Ja 
Rolf Printz (SD) Nej 
Berith Lindgren (S) Ja 
Sten-Olof Eklund (V) Ja 
Karin Frejd ( C) Js 
Ingeborg Björnbom (M) Nej 
Hassan Jafari (S) Ja 
Anette Berg (C ) Ja 
Abbe Ronsten (S) Ja 

 
 
Med 22 ja-röster och 11 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat enligt kommun-
styrelsens förslag att Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet, upprättad i 
augusti 2018, och bestående av plankarta och planbeskrivning antas. 
 
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 nödvändiga kringfunktioner. Detta görs i planen 
genom att medge uppförande av byggnader för bostäder, vård och skola. Det sär-
skilda boendet är tänkt att placeras i den norra delen av planområdet samtidigt som 
planen för den södra delen möjliggör för en flexiblare markanvändning för att vid 
behov på sikt kunna utöka omfattningen av det särskilda boendet.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 24 forts 
 
Eftersom den gällande detaljplanen medger uppförande av skolbyggnader för den 
norra delen av planområdet tillåter även den aktuella planen uppförande av byggna-
der för sådan verksamhet. Detaljplanen skapar även förutsättningar för att i den 
västra delen av planområdet uppföra tekniska anläggningar (t.ex. nätstation för elför-
sörjning). 
 
Kommunfullmäktige i Säter beslutade 2018-10-15 §12 att återremittera ”Detaljplan 
för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet”, upprättad i augusti 2018, för att ytterligare 
utreda och belysa förutsättningarna för annan användning än särskilt boende såsom 
skola och bostäder. I bifogad bilaga 1 ”Underlag till tjänsteutlåtande” redovisas ett 
förtydligande av planhandlingarna vad gäller möjligheterna till utbyggnad inom plan-
området utifrån planförslagets tillåtna användningar (bl.a. bostäder och skola). Be-
dömningen är att något ytterligare förtydligande av planbeskrivningen inte behövs. 
 
Planförslaget har tagits fram av konsulter på Sweco på uppdrag av Säters kommun. 
 
2017-02-07  Kommunstyrelsen fattade beslut om att prioritera ett framta-

gande av detaljplan för ett särskilt boende. 
2017-03-15 t.o.m. 2017-04-23, Programsamråd 
2017-09-21  Kommunfullmäktige fattade beslut om att godkänna plan-

programmet för lokalisering av ett särskilt boende och föror-
dade i första hand det aktuella planområdet (område D –
”förskoletomten”). 

2018-02-21 Samhällsbyggnadschefen beslutade på delegation att god-
känna detaljplanen, upprättad i februari 2018, för samråd. 

2018-03-06 t.o.m. 2018-04-03, Samråd 
2018-06-12 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelse 
2018-06-12 Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen för 

granskning 
2018-06-19 t.o.m. 2018-07-31, Granskning 
2018-08-29  Samhällsbyggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtande 
2018-09-25 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta de-

taljplanen 
2018-10-15 Kommunfullmäktige återremitterar detaljplanen med stöd av 

kommunallagen (KL) 5 kap. 50§ 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Caroline Willfox (M), Birgitta Gustafsson (L), Jenny Nordahl 
(SD), Mats Nilsson (S) och Malin Hedlund (M). 
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Kf § 25  Dnr KS2018/0313 
 
Genomförandeplan för byggande av nytt särskilt boende för äldre i 
Säter 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar:  

1. Godkänna redovisad programhandling inklusive bilaga 1 som funktionshand-
ling för särskilt boende om 70 platser. 

2. Uppdra till Kommundirektören att utifrån godkänd programhandling inklu-
sive bilaga 1 genomföra förprojektering fram till färdigt förfrågningsunderlag 
inför upphandling av entreprenad. Finansiering av förprojektering sker ur 
Samhällsbyggnadsnämndens ordinarie investeringsram från 2019-01-01. 

3. Uppdra till Kommundirektören att till Kommunstyrelsen mars månad 2019 
utreda och redovisa finansieringsalternativ av särskilt boende om 70 platser. 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-11 Kf§49:  
Beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar:  
Genomföra uppförande av ny byggnad för särskilt boende för äldre inom Säters  
tätort med 60-65 platser som skall vara inflyttningsklar senast 2020.  
Placeringen av den nya byggnaden ska möjliggöra en senare utbyggnad utifrån  
framtida behov.  
 
Utifrån ovanstående beslut så har en Programhandling för ett nytt särskilt boende 
arbetats fram för att antas i Kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-09-25 Au §170 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar  
1. Remittera Programhandling för nytt Särskilt boende för äldre i Säter till nämnder och bolag.  
2. Remisstiden sätts till 2018-09-25 till och med 2018-10-15  
 
Utifrån inkomna synpunkter har en remisshandling satts ihop där varje synpunkt be-
möts/besvaras. Utifrån detta föreslås justeringar i remitterad programhandling. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Sune Hemmingsson ( C), Malin Hedlund (M), Jenny Nordahl 
(SD) och Mats Nilsson (S). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 26 Dnr KS2018/0305 
 
Tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 – avgift för områdesbe-
stämmelser och detaljplaner 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna Tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 - avgift för områdesbe-
stämmelser och detaljplaner. 

2. Tillägget ska gälla för alla inregistrerade ärenden från och med 2018-12-01. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-03, § 119, att föreslå för kommunfull-
mäktige att godkänna tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 - avgift för områdes-
bestämmelser och detaljplaner exklusive planavgifter i bygglov. Tillägget ska gälla för 
alla inregistrerade ärenden från och med 2018-12-01. 
 
Plan- och bygglagen (PBL) och kommunallagen ger kommunerna möjlighet och rätt 
att ta ut en avgift för de tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Det 
avser till exempel ärenden som rör framtagande av detaljplaner, program, områdesbe-
stämmelser eller liknande. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga dessa tjänster 
och nyttigheter innebär det att den verksamheten i princip skattefinansieras.  
 
Säters kommuns gällande Plan- och bygglovstaxa antogs i kommunfullmäktige 2011-
04-28 KF §110 och reviderades 2017-11-30 KF §151. I båda dokumenten hänvisas 
det till tabell 8, som avser avgifter för områdesbestämmelser och detaljplaner, men 
denna tabell saknas i sin helhet i samma dokument. Därför har Samhällsbyggnadsför-
valtningen nu tagit fram en uppdaterad version av tabell 8, som ett tillägg till Plan- 
och bygglovstaxan. På så sätt kan plan- och programkostnader, samt kostnader för 
andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra exempelvis detaljplaner 
och/eller områdesbestämmelser täckas. 
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Kf § 27 
 
Kalendarium 2019 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa kalendarium för 2019. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktige föreslås att under 2019 hålla sammanträde följande torsdagar 
kl 18.00 på Folkets Hus i Säter. 
 
14 februari 
21 mars 
2 maj 
13 juni 
19 september 
17 oktober. 
28 november 
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Kf  § 28 
 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Anne-Ma-
rie Sandberg Ställ (C ) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen. 
 
__________ 
 
Anne-Marie Sandberg-Ställ (C ) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfull-
mäktige. Kommunfullmäktige har att besluta om att godkänna avsägelsen. 
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Kf  § 29 
 
Delgivningar 
 
Kommunfullmäktige beslutar att de tagit del av delgivningarna. 
 
__________ 
 
Budgetuppföljning per 2018-09-30 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2018-10-23 och 2010-11-06 
 

KA2018/0333 Översiktlig granskning av delårsrapport, Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
F-KS2018/0564 Granskning av delårsrapport för den gemensamma hjälpmedelsnämnden 
 
KS2018/0042 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag om fartdämpande åtgärder 

på Bergtäktsvägen. Medborgarförslaget avslås. 
 
KS2018/0368 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag om tillgängligheten i Säter-

dalen. Medborgarförslaget är besvarat. 
 
KS2018/0392 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag om rastplats på Bispbergs 

klack. Medborgarförslaget avslås. 
 
KS2017/0447 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag om skridskobana på Råd-

hustorget. Medborgarförslaget avslås 
 

KS2018/0186 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag om lekplats på Skönviks 
 strand. Medborgarförslaget är besvarat. 

 
KS2018/0178 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag om att införa en eller flera 

hållplatser på Dalatrafiks linje 131, delsträcka genom Säters kommun. Medborgarför-
slaget besvarat. 
 

KS2018/0125 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag om belysning mellan Willys 
och Sågen. Medborgarförslaget avslås. 
 
 


	Innehållsförteckning
	Beslutande och anslag
	Parentation
	Nytt medborgarförslag om området mellan riksväg 70 och järnvägen i centrala Säter
	Nytt medborgarförslag om en boulehall i Säter
	Information från revisionen
	Information om insamling av matavfall
	Kommunal skattesats för 2019
	Gemensam överförmyndarnämnd för mandatperioden 2019–2022
	Riktlinjer för föreningsbidrag
	Sanering av grunder på Åsen
	Budgetdirektiv 2020-2022
	Antagande av Detaljplan för särskilt boende m.m. vid Prästgärdet
	Genomförandeplan för byggande av nytt särskilt boende för äldre i Säter
	Tillägg till Plan- och bygglovstaxa, tabell 8 – avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner
	Kalendarium 2019
	Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Anne-Marie Sandberg Ställ (C )
	Delgivningar

