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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Kf § 30 
 
Uppvaktningar 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Abbe Ronsten uppvaktar ledamot Annika Karls-
son som fyllt 60 år och ledamot Anette Berg som fyller 75 år idag. 
 
___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 31 KS2018/0155 
 
Svar på medborgarförslag om gräsklippningstjänster 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om gräsklippning som tjänst lämnades in till kommunfullmäk-
tiges sammanträde 2018-04-26 av Siv Vornanen. 
 
Medborgarens förslag 
”Då Säters kommun har tjänster som snöskottning på vintern, skulle jag vilja att gräs-
klippning på sommaren skulle vara väldigt bra. Alltså gräsklippning vill jag att kom-
munen ska ha som förslag.” 
 
Yttrande: 
Förslagsställaren likställer i sitt medborgarförslag tjänsten om gräsklippning på som-
maren med möjligheten att ansöka och erhålla snöröjning mot avgift utfört av kom-
munen.  
 
Riktlinjerna för snöröjning syftar till att upprätthålla förutsättningarna hos den en-
skilde kommunmedborgaren med särskilda behov att underlätta /stödja den dagliga 
livsföringen. Kommunen erbjuder insatsen efter individuell bedömning utifrån upp-
ställda kriterier. Exempelvis möjlighet att ta sig till och från sin fastighet, räddnings-
tjänstinsatser och vårdbehov mm. 
 
Förvaltningen anser att behovet av tjänsten som förslagsställaren anger, inte är av 
den karaktär där effekten påverkar den dagliga livsföringen avseende möjlighet att ta 
sig till och från sin fastighet samt tillgänglighet av räddningstjänstinsatser, vårdbehov 
mm. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med ovanstående motiv. 
 
Underlag till beslut: 
Medborgarförslag inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-26. 
Tjänsteutlåtande. 
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Kf § 32 KS2018/0009 
 
Svar på medborgarförslag om städning på äldreboendet Fågelsången 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om städning på äldreboende Fågelsången lämnades 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.” 
 
Underlag till beslut: 
Medborgarförslag inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-15. 
Yttrande från socialnämnden 2018-09-20 som föreslår avslag till medborgarförslaget. 
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Kf § 33 Dnr KS2018/0325 
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen samt att medborgarförslagen 
kvarligger för beredning. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktige arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen två gånger per 
år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske 
på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober. 
 
Medborgarförslag om gamla häktena vid Rådhuset  Dnr KS2018/0091 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-17. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-04-17 remitterat förslag till samhällsbygg-
nadsnämnden att i samråd med kulturnämnden lämna yttrande. Behandlas av sam-
hällsbyggnadsnämnden 2018-12-12. 
 
Medborgarförslag om att ta bort nätet vid Ljusternbadet Dnr KS2018/0255 
samt sätta dit rovfågelattrapper 
Medborgarförslaget lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-20. 
Behandlas av samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-12. 
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Kf § 34 Dnr KS2017/0233 
 
Svar på motion konsekvensanalys på kostnader för målet att bli 
12 000 invånare 2030 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om konsekvensanalys på kostnader för målet att bli 12 000 invånare 2030 
är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-15. 
 
Motionärens förslag 
Angående Säters kommuns mål att bli 12.000 invånare år 2030 anser vi att: -det görs 
en konsekvensanalys på kostnaderna 
I konsekvensanalysen vill vi att man bland annat beaktar vatten och avloppsutbygg-
nad, infrastruktursatsningar, satsningar på skola och äldrevård. Vart kommer våra nya 
kommuninvånare bo? 
 
Förvaltningens svar på motionen 
Säter kommuns målprognos bygger på 12 000 invånare år 2030. SKL:s prognos ligger 
högre och grundar sig på rikets prognos med ca +1% per år och där nås 12 000 invå-
nare redan 2026. Demografisk långtidsprognos från Statisticon visar däremot på 11 
658 invånare år 2030. 
 
Det är många parametrar som påverkar ekonomin när invånarantalet ökar i en kom-
mun.  
 
I grunden så ger en invånarökning en större intäktsbudget. Ålder och behoven av en-
skilda individer påverkar kostnadsutjämningen som ska täcka ökade kostnadsbehov.  
 
Som en trappstegseffekt av ökat invånarantal kan det behövas byggas nya skolor, för-
skolor och äldreboende som påverkar investeringsbehoven. Där ska kostnadsutjäm-
ningen täcka kostnader, som även innefattar drift- och kapitalkostnader för en ny-
byggnation. Nya anpassade lokaler kan även ge en effektivare organisation. 
 
Investering i nya bostadsområden och där tillhörande infrastruktur ger kostnader 
som ska täckas av tomtförsäljning och skatteintäkter av boende i områdena. Nya bo-
stadsområden och utökad befolkning ställer högre krav på och ger en fördyrad kost-
nad för räddningstjänsten som ska täckas av utökade skatteintäkter. 
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Kf §  34  forts 
 
Skuldsättningsgraden per invånare förändras med antalet invånare samt koncernens 
totala upplåning. Fler invånare ger större låneutrymme i förhållande till Kommunin-
vests riktpunkt och kommunens beslutade skuldsättningstak. 
 
Säters kommuns skatteprognos 2019 bygger på 11 185 invånare och ger en skattein-
täkt på 658 140 000 kr. Vid ett antagande att det i kommunen redan år 2019 är 
12 000 invånare skulle skatteintäkterna bli 699 066 000 kr, vilket är 40 926 000 kr 
högre (motsvarar 50,2 kkr./invånare).  
 
Risker 
Risken i en tillväxtfas där man tidigt vill möta förväntade behov, är att man bygger i 
en alltför hög takt som på flera års sikt kan ge tomma verksamhetslokaler eller att 
man bygger en för stor organisation som sedan måste avvecklas. Därför krävs det 
noggrann och hållbar planering över kommande behov av verksamhetslokaler och 
organisation.  
 
Sammanfattning 
Som en sammanfattning kan man anta att utökade kostnader beroende på ökning av 
invånarantalet blir finansierade via skatter och utjämning.  
De fördelar det innebär att vara en större kommun där fler invånares skattemedel de-
lar på gemensamma kommunala kostnader, är en effektivare användning av varje 
skattekrona. 
 
Underlag för beslut 
Motion om konsekvensanalys 
Tjänsteutlåtande 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 8  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 35 Dnr KS2018/0064 
 
Svar på motion om alkolås i kommunens fordon 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Krav om alkolås förs in i fordonspolicyn. 
2. Motionen är besvarad. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om alkolås i kommunens fordon lämnades 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 
Samtliga förvaltningars chefer ställer sig positiva till motionen. 
 
Underlag till beslut: 
Motion från Sverigedemokraterna om alkolås i kommunens fordon 
Tjänsteutlåtande 
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Kf § 36 Dnr KS2017/0406 
 
Svar på motion om valfrihet för äldre 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga motionen till kommande sammanträde med 
kommunfullmäktige. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning  
En motion om valfrihet för äldre lämnades till kommunfullmäktiges sammanträde av 
Nya Moderaterna den 30 november 2017 (KS 2017/0406-1). Motionären vill att Sä-
ters kommun utreder möjligheten att inför lagen om valfrihetssystem (LOV). Kom-
munstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till socialnämnden för yttrande.  
 
Socialnämnden utgick från sitt svar från tidigare förstudie, Dnr SN 10/000104 (bifo-
gad) där utredaren konstaterar att det krävs ett fördjupat arbete och stor osäkerhet 
kring konsekvenserna av att införa LOV i Säters kommun och att socialnämnden 
saknar medel för att göra en utredning. Socialnämnden föreslog därför att motionen 
avslås (KS 2017/0406-2).  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den sjätte november, 2018, att ge kom-
mundirektören i uppdrag att lämna förslag på inriktning för en utredning av LOV 
och hur den ska finansieras.  
 
Underlag för kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att förvaltningen saknar kompetens för att 
göra en utredning av den här storleken själva, och medel för att ge uppdraget till en 
extern utförare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att ärendet hänskjuts 
till budgetberedningen.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen menar även att de saknar kompetens för att ange in-
riktning för utredningen, men konstaterar med SKL att LOV är mer vanligt i större 
kommuner än mindre och att det finns en stigande trend av kommuner som avbryter 
LOV efter införandet, och att det där kan finnas frågor av särskilt intresse för en 
kommun av Säters storlek och karaktär. (Kommunernas valfrihetssystem - besluts-
läge oktober 2018. Bifogad)  
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Kf § 36 forts 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att en utredning för att undersöka möj-
ligheterna för att införa LOV i Säters kommun hänförs till budgetberedningen och 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag: 
Motion från moderaterna om valfrihet för äldre. 
Yttrande från socialnämnden 2018-04-12 som föreslår avslag till motionen eftersom 
socialnämnden i sin budget saknar medel att utreda frågan. 
Förstudie gällande Säter och valfrihetssystem  
Kommunernas valfrihetssystem - beslutsläge oktober 2018  
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Kf § 37 Dnr KS2017/0173 
 
Svar motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och 
Myrans förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av 
Smedjebacksvägen. 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 
 
Reservation 
Roger Carlsson (SD), Marie Sundlöf (SD), Rolf Printz (SD) och Marie Jakobsson 
(SD) 
 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet: 
Roger Carlsson (SD) yrkar att motionen är bifallen 
Mats Nilsson (S) yrkar att motionen är besvarad i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslu-
tar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 32 ledamöter är röstberättigade- 
 
Följande beslutsgång godkänns för omröstning 
Ja-röst om bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen är besvarad. 
Nej-röst till Roger Carlsson (SD) yrkande att motionen är bifallen. 
 

Niclas Bodin ( C)  Ja 
Christer Eriksson (M)  Nej 
Hans Johansson (C ) Ja 
Mats Nilsson (S) Ja 
Marie Sundlöf (SD) Nej 
Kristoffer Olerås ( C) Ja 
Maud Jones Jans (S) Ja 
Helena Andersson (S) Ja 
Sune Hemmingsson ( C) Ja 
Emma Sjöberg (V) Ja 
Roger Carlsson (SD) Nej 
Roger Siljeholm (M) Nej 
Håkan Karlsson (S) Ja 
Daniel Ericgörs (KD) Nej 

    forts 
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Kf § 37 forts 
 
Ulrika Cederlöf ( C) Ja 
Birgitta Gustafsson (L) Avstår 
Annika Karlsson (S) Ja 
Peter Engman (M) Nej 
Birgitta Sputnes (S) Ja 
Mari Jakobsson (SD) Nej 
Michael Arvidsson ( C) Ja 
Paulina Johansson (S) Ja 
Torbjörn Orr (S) Ja 
Magnus Gabrielson (MP) Ja 
Rolf Printz (SD) Nej 
Berith Lindgren (S) Ja 
Karin Frejd ( C) Ja 
Ingeborg Björnbom (M) Nej 
Birgitta Sputnes (S) Ja 
Anette Berg (C ) Ja 
Johan Fredriksson (M) Nej 
Abbe Ronsten (S) Ja 

 
Med 21 ja-röster och 10 nej-röster och 1 röst som avstår har kommunfullmäktige be-
slutat enligt kommunstyrelsens förslag att motionen är besvarad. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
En motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola 
samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-21 av Sverigedemokraterna.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-17 remittera motionen till sam-
hällsbyggnadsnämnden för genomförande av en bullermätning i utemiljön på Bor-
gens och Myrans förskolor samt yttra sig över förslaget att säkra vägen för skolbar-
nen vid korsning Smedjebacksvägen. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitte-
rade motionen 2018-05-15 till samhällsbyggnadsnämnden för komplettering enligt 
arbetsutskotts beslut 2017-10-17, § 214 att genomföra en bullermätning i utemiljön 
på Borgens och Myrans förskolor.  
 
En bullermätning har nu genomförts på den aktuella platsen och ärendet komplette-
ras med resultaten från mätningarna. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda behov av åtgärder. 
 
Motionärens förslag 
Att undersöka möjligheten till sänkt hastighet till 30km/tim upp till korsningen av 
Smedjebacksvägen/Rådmansgatan/Bergslagsgatan efter övergångsstället. Att under-
söka möjligheten till att göra ett farthinder på övergångstället i samma korsning. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 37 forts 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Roger Carlsson (SD) och Mats Nilsson (S). 
 
Underlag till beslut 
Motion från Sverigedemokraterna om att minska buller i utemiljö på Borgens för-
skola och Myrans förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedje-
backsvägen 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-07. 
Bullermätning 
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Kf § 38 Dnr KS2018/0326 
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen samt att motionerna ligger 
kvar för beredning.  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två gånger 
varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
 
Motion om att låta våra äldre få möjlighet att Dnr KS2018/0065 
äta på vår skola 
Motionen inlämnad till kommunfullmäktige 2018-03-22. Kommunstyrelsens arbets-
utskott beslutade 2018-04-17 uppdra till förvaltningen utreda motionen. Pågår. 
 
Motion om valfrihet för äldre. Dnr KS2017/0406 
En motion om valfrihet för äldre lämnades till kommunfullmäktiges sammanträde av 
Nya Moderaterna den 30 november 2017 Motionären vill att Säters kommun utreder 
möjligheten att inför lagen om valfrihetssystem (LOV). Kommunstyrelsens arbetsut-
skott remitterade motionen till socialnämnden för yttrande. Motionen bordlades tidi-
gare vid sammanträdet idag. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 39 
 
Information från revisionen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
 
__________ 
 
Vice ordförande i revisonen Torbjörn Gunnarsson informerar att revisorernas 
granskningsrapport om kompetensförsörjning och målstyrning kommer att delges 
kommunfullmäktige kommande sammanträde. 
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Kf § 40 Dnr KS2018/0367 
 
Reviderad budget 2019 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Fastställa reviderade finansiella mål för 2019  
2. Fastställa reviderade driftbudgetramar för 2019 
3. Preliminärt disponera medel ut resultatutjämningsreserven för att möta 

sänkta skatteintäkter.  
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige tog 2018-06-14 beslut om budget för 2019 och plan för 2020-
21. Det har sedan dess tillkommit några omständigheter som inte var fullt ut kända 
vid beslutet, och som föranleder en revidering av beslutet om budget för 2019.  
Intäktsberäkningen som användes vid beslutet i juni månad baserades på en befolk-
ningsökning på 60 personer från 1 november 2017 till 1 november 2018 och planen 
var 11 236 personer. Befolkningsutvecklingen har däremot stagnerat under året och 
beräkningsgrunden justeras ner till 11 185 personer. Verkligt utfall lämnas av SCB i 
december. 
Prognoserna för kommunens intäkter är 2,1 mkr lägre än vid beslutet i KF i juni, dels 
beroende på nedskrivning av befolkningsprognosen, dels beroende av att 2018 års 
slutavräkning på skatteintäkter har skrivits ner.  
 
I senaste budgetproposition nämns det att de nya utlovade välfärdsmiljarderna ute-
blir. Dessa medel finns med i de prognostiserade intäkter som ligger till grund för re-
viderad budget 2019. Vid upprättandet av reviderad budget finns det inga exakta 
konsekvenser för Säter, men ett antagande är att det kan drabba skatteintäkterna med 
upp till -5 mkr. För att kunna bemöta intäktsminskningen föreslås ett preliminärt be-
slut om disponering ur resultatutjämningsreserven. Den innehåller idag 5,9 mkr. För-
ändringen av rikets skatteunderlag för 2019 understiger den underliggande genom-
snittliga ökningstakten för riket de senaste tio åren och det möjliggör att använda re-
sultatutjämningsreserven. 
 
Från 2019-01-01 genomförs en omorganisation där ett Fritidsutskott tillkommer un-
der Kommunstyrelsen. 
Verksamheter med budget som flyttas till KS i och med omorganisationen är Fritids-
verksamhet från Samhällsbyggnadsnämnden, Ung i Säter från Barn- och utbildnings-
nämnden samt bidrag till samlingslokaler från Kulturnämnden. 
 
Underlag till beslut 
Reviderad budget med tjänsteutlåtande 
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Kf § 41 Dnr KS2018/0015 
 
Förslag på insatser för att inspirera första och andragångsväljare att 
rösta i EU-valet 2019 
 
Beslut enligt alternativ 2 
Kommunfullmäktige beslutar att en arbetsgrupp bildas med representanter från 
samtliga partier. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar kampanj-
alternativ 2, Information, infrastruktur, kartläggning och möten, som omfattar in-
formationskampanj, översyn av förtidsröstningslokaler, kartläggningar av unga väljare 
i Säter samt fysiska och digitala möten mellan politiska företrädare och unga väljare. 
Det politiska åtagandet består i att delta med namn, bild, namnteckning, förberedel-
ser inför möten med väljare och genomförande av möten med väljare.  
Representation från alla partier i kommunfullmäktige är nödvändigt. Förtroendevalda 
som åtar sig uppdraget får utbildning. 
 
Reservation 
Roger Carlsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga 1 Kf § 41/18. 
__________  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Carlsson (SD) yrkar avslag till förslaget 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslu-
tar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 24/10, 2017, (Ks § 153 Dnr KS2017/0344), i enlig-
het med det handslag Säters kommun har ingått med regeringen, att Säters kommun 
ska arbeta för att öka första- och andragångsväljarnas valdeltagande i EU-valet 2019.  
Målgruppen omfattar ungefär 1000 individer.  
Valdeltagandet bland första- och andragångsväljare i Säter i EU-valet 2009 var 34% 
och visade inga skillnader baserat på kön eller ursprung .  
 
Nedan följer underlag och två förslag på tillvägagångssätt. Kampanjförslag 1 omfattar 
en informationskampanj och en översyn av förtidsröstningslokaler, plus att politiska 
företrädare medverkar med bild och namnteckning på informationsmaterialet. Kam-
panjförslag 2 omfattar informationskampanjen enligt ovan, plus kartläggningar av 
unga säterväljare, samt fysiska och digitala möten mellan unga säterväljare och poli-
tiska företrädare. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S), Hans Johansson ( C) och Roger Carlsson (SD) 
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Kf § 42 Dnr KS2018/0361 
 
Höjning av renhållningstaxan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Säters kommun ska höjas med 
20% fr o m 1 januari 2019. Höjningen görs som en generell höjning av samtliga para-
metrar i taxan.  
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
Taxan för renhållningen i Säter har inte höjts sedan 2009. År 2017 var första året på 
länge då verksamheten gjorde ett underskott, då med drygt 900 000skr. Orsaken till 
underskottet var ökade behandlingskostnader, ökade personalkostnader och mins-
kade intäkter från returträ. 
 
Verksamheten står inför stora förändringar. Under 2019 påbörjas insamlingen av 
matavfall och en ny tjänst kommer att tillsättas för att arbeta med förebyggande av 
avfall tillsammans med Borlänge Energi. 
 
Enligt prognosen för 2019 kommer verksamheten behöva ökade inkomster med 
20 % för att undvika underskott. Orsaken är i huvudsak ökade volymer av insamlat 
avfall, ökade behandlingskostnader och ökade personalkostnader 
 
Under 2019 kommer verksamheten förändras och investeringar att göras i och med 
ombyggnation av återvinningscentralen och investeringar till matavfallsinsamlingen, 
bl.a ny sopbil och nya sopkärl. Kostnaden för dessa förändringar kommer att med-
föra behov av ytterligare ökade intäkter först 2020. 
 
Inför införandet av matavfallsinsamlingen kommer renhållningstaxan att behöva gö-
ras om till en ny struktur och för att täcka investeringskostnaderna. Den nya taxekon-
struktionen är under framtagande och planeras beslutas av Kommunfullmäktige un-
der våren 2019. Efter den senare höjningen till 2020 beräknas Säter fortfarande ha 
låga avgifter i jämförelse med andra kommuner i Dalarna och jämfört med andra 
kommuner med motsvarande befolkningsmängd.  
 
Säters renhållningsavgift är i dag låg i jämförelse med andra kommuner i liknande 
storlek. I jämförelse med andra kommuner i Dalarna hade Säter 2017 lägst avgift för 
den vanligaste typen av abonnemang. 
 
En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för Renhållningen att 
täcka nödvändiga kostnader utan bidrag från skatteintäkter. 
 
 
     forts 
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Kf § 42 forts 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S) 
 
Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag 2018-11-07 om höjning av renhållningstaxan 
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Kf § 43 Dnr KS2018/0360 
 
Höjning av VA-taxan 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att brukningsavgiften i TAXA för Säters kommuns all-
männa vatten- och avloppsanläggning ska höjas med 10% den 1 januari 2019. Höj-
ningen gör som en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1.  
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
VA-verksamheten i Säter har under de tre senaste åren redovisat överskott på unge-
fär 500 000 om året. Enligt prognosen för 2018 förväntas ett underskott på ca 1 500 
000. Underskottet beror till största delen på skadestånd kopplat till källaröversväm-
ningar som inträffade i augusti 2017. Det utgörs även av ökade avskrivningar från 
tidigare investeringar samt ökade omkostnader för att möta upp mot höjda lagkrav. 
 
Förutsättningarna för VA- taxan regleras i LAV. Där anges att VA-kollektivet ska 
bära sina egna kostnader med hjälp av taxeuttag. Över- respektive underskott ska ju-
steras inom en period på tre år. Ett underskott som inte justerats inom en treårspe-
riod är liktydigt med en skattefinansiering av VA-verksamheten. Ett överskott i VA-
kollektivet inte får användas till annat än VA-verksamheten, utan ska justeras genom 
ökade utgifter eller genom att överskott betalas tillbaka till abonnenterna.  
 
Förutsättningarna för VA- taxan regleras i LAV. Där anges att VA-kollektivet ska 
bära sina egna kostnader med hjälp av taxeuttag. Över- respektive underskott ska ju-
steras inom en period på tre år. Ett underskott som inte justerats inom en treårspe-
riod är liktydigt med en skattefinansiering av VA-verksamheten. Ett överskott i VA-
kollektivet inte får användas till annat än VA-verksamheten, utan ska justeras genom 
ökade utgifter eller genom att överskott betalas tillbaka till abonnenterna. 
 
Konsekvenser 
En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för VA-verksam-
heten att täcka nödvändiga kostnader utan bidrag från skatteintäkter. 
 
För Typhus A (1 villa, tomt 800m3, förbr 150 m3/år, ansl V, S, D) ger en ökning till 
9142 kr/år (ökar med 814 kr/år) För Typhus B (flerfamiljshus, 15 lgh, 800m2 tomt, 
förbr 2000m3/år, ansl V, S, D) ger en ökning till 75 568 kr/år (ökar med 6643 kr/år) 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Magnus Gabrielsson (MP), Hans Johansson ( C) och Mats Nils-
son (S). 
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Kf § 44 
 
Ajournering 
 
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet mellan kl 18:05-18.20 För val av om-
bud till Sveriges kommuner och landsting. 
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Kf § 45 Dnr KS2018/0320 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut, 2:a kvartalet 2018 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till inspektionen 
för vård och omsorg (IVO), kommunrevisionen och till kommunfullmäktige. Det 
gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-
rade - LSS och enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2018 
För perioden har 1 beslut enligt SoL och 5 beslut enligt LSS blivit rapporterade till 
IVO, som ej verkställda inom 3-månadersgränden: 
 
1 beslut om Särskilt boende enligt 4 kap 1 § SOL 
 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
2018-03-26  Eftersom det är fullt på våra särskilda bo-

enden har beslutet inte kunnat verkställas. 
Personen har i dagsläget hjälp av hemtjäns-
ten och ytterligare stöd eller korttidsbo-
ende är inte aktuellt. 

 
3 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § p. 9 LSS 
 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
2015-08-28  Ej verkställt på grund av platsbrist *. 

Bor i föräldrahemmet 
2016-03-29  Ej verkställt på grund av platsbrist * 
2016-05-03  Ej verkställt på grund av platsbrist * Perso-

nen, via föräldrarna, har tackat nej till be-
fintlig gruppbostad och man väntar på att 
den nya gruppbostaden ska bli klar 

2018-03-23  Har blivit erbjuden en plats i ett boende 
men har valt att tacka nej och accepterat en 
senare inflyttning när en plats blir ledig på 
en befintlig gruppbostad som kommer att 
ske i samband med öppnandet av en ny 
gruppbostad i december 2018. 

*Nybyggnation av gruppbostad pågår. 
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Kf § 45  forts 
 
1 beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS 
 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
2017-12-29  2018-01-12 tackar till tänkt kontakt-

person, nej till uppdraget. 2018-01-25 
meddelar familjen att de inte har några 
andra förslag på kontaktperson. Re-
krytering pågå. 

 
Rapport av beslut som har verkställts 
 
1 beslut om sysselsättning enligt 4 kap 7 § SoL 
 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
 2018-04-10 Efter individens önskemål har en 

praktikplats hittats som skulle ha verk-
ställts 2018-03-13 men har blivit upp-
skjutet till 2018-04-10. 
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Kf 46 Dnr KS2018/0365 
 
Avgift för ej avbokade hemtjänstbesök 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa avgift/taxor för ej avbokade besök inom 
hemtjänsten till 150 kronor per tillfälle samt att taxan för ej avbokade hemtjänstbesök 
ska gälla från och med 2019-03-01. 
 
___________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Socialnämnden föreslår 2018-11-08 kommunfullmäktige att fastställa avgift/taxor för 
ej avbokade besök inom hemtjänsten till 150 kronor per tillfälle samt att taxan för ej 
avbokade hemtjänstbesök ska gälla från och med 2019-03-01. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till taxa med tillhörande rutin för ej avbo-
kade hemtjänstbesök. Orsaken är att förvaltningen stora kostnader för ej avbokade 
besök inom hemtjänsten. Med ej avbokade besök menas att vårdtagaren avbokar be-
söket så sent att det inte går att åtgärda i planeringen. Det leder till att hemtjänsten 
har för mycket personaltid planerad vissa dagar. De ej avbokade besöken under juni, 
juli och augusti månad 2018 motsvarar drygt 2 årsarbetare, totalt ca 300 timmar per 
månad. Det ger en kostnad på ca 1 miljon per år för ej avbokade besök. 
 
I hemtjänstens verksamhet har man under en längre tid brottats med att den plane-
rade tiden och den utförda tiden hos vårdtagare har alltför stor differens. Det har vi-
sat sig att en del av differensen beror på de ej avbokade besöken. Många kommuner 
tar ut en avgift på ej avbokade hemtjänstbesök och den avgiften ingår inte i max-
taxan, Falun tar t.ex. ut en avgift på 150 kronor. 
 
 
Underlag för beslut 
Socialnämndens förslag 2018-11-08 om avgift för ej avbokade hemtjänstbesök. 
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Kf § 47 Dnr KS2018/0275 
 Dnr KS2018/0362 
 
Revidering av nämndernas och styrelsens reglementen 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. Att innebörden i § 38 inte ändras men kompletteras med texten ”ordföran-
den är ytterst ansvarig för att nämnden/styrelsen är behörig att fatta beslut.” 

2. Fastställer föreslagna ändringar i nämndernas/styrelsens reglementen och det 
gemensamma reglementet, med undantag för § 38 och socialnämndens regle-
mente om att överföra integrationsverksamheten till kommunstyrelsen. 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
I samband med att beslut fattades i kommunstyrelsen om att inrätta ett utskott för 
fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen för kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden. I samband med förändringen gör även översyn av samt-
liga nämndens reglementen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-28 sända förslag till reglementen 
på remiss för synpunkter och översyn till nämnderna. Kommunstyrelsen beslutade 
2018-09-04 föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa reglemente för kommunsty-
relsen. 
 
Yttranden: 
Socialnämnden föreslår att integrationsverksamheten återförs till kommunstyrelsen. 
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och miljö- och byggnämnden före-
slår att § 38 i det gemensamma reglementet ändrar innebörd så att ledamot som inte 
kan delta vid sammanträdet själv kallar sin ersättare. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att reglementet kompletteras med arbetsordning 
för detaljplaner.  
 
I övrigt föreslår nämnderna att det gemensamma reglementet och reglementen för 
nämnder fastställs. 
 
Underlag till beslut: 
Gemensamt reglemente och reglementen för styrelsen och nämnderna. 
Yttrande från socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kulturnämnden, miljö - 
och byggnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden 
Tjänsteutlåtande 
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Kf § 48 
 
Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2019 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kungörelsen för fullmäktiges sammanträden 2019 
införs i tidningarna Dala-Demokraten, Falu-Kuriren och Södra Dalarnas Tidning 
samt på kommunens webbplats 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktige skall senast i december besluta i vilken eller vilka tidningar kun-
görelse om fullmäktiges sammanträden skall införas under kommande år. 
 
Kungörelsen har under 2018 införts i tidningarna Dala-Demokraten, Falu-Kuriren 
och Södra Dalarnas Tidning samt på kommunens webbplats. 
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Kf § 49 
 
Val av ombud att företräda kommunen vid bolagsstämmor med Sä-
terbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB 2019-2023 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att till ombud att företräda kommunen vid bolagsstäm-
mor i med Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB 2019-04-01-2023-
03-31 välja: 
 
Ordinarie  Ersättare 
Mats Nilsson (S)  Caroline Willfox  ( M) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av ombud att företräda kommunen vid bolagsstämma med Säterbostäder AB 
och Säters kommuns fastighets AB 2019-04-01-2023-03-31. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 50 
 
Val av samhällsbyggnadsnämnd 2019-2022 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Till samhällsbyggnadsnämnd för mandatperioden 2019-2022 välja: 
 
Ledamöter  Ersättare 
Maud Jones Jans (S)  Marianne Merenciana (S) 
Andreas Bertilsson (S)  Abdullah Khaledian (S) 
Horst Bodinger (S)  Lena Stigsdotter (V) 
Hans Johansson ( C)  Lars Eriksson ( C) 
Michael Arvidsson ( C)  Erik Andersson ( C) 
Caroline Willfox (M)  Daniel Ericgörs (KD) 
Stefan Jernberg (M)  Malin Hedlund (M) 
Berith Lindgren (S)  Magnus Gabrielsson (MP) 
Rolf Printz (SD)  Roger Carlsson (SD) 

 
2. Hans Johansson (C ) väljs som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för 

mandatperioden t o m 2022-12-31. 
 

3. Maud Jones Jans ( S) väljs som  vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 
för mandatperioden t o m 2022-12-31. 
 

4. Caroline Willfox (M) väljs som 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämn-
den för mandatperioden t o m 2022-12-31. 
 

__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av 9 ledamöter och 9 ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 
2019-2022 samt bland ledamöterna, en ordförande, en viceordförande och en andre 
vice ordförande 
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Kf § 51 
 
Val av miljö- och byggnämnd 2019-2022 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
1. Till valnämnd för mandatperioden 2019-2022 välja: 
 
Ledamöter  Ersättare 
Kakis Ziliaskoudis (S)  Paulina Johansson (S) 
Thomas Sjöberg (V)  Göran Larsson (S) 
Christer Eriksson (M)  Malin Hedlund (M) 
Kristoffer Olerås (C )  Ola Hult ( C) 
Östen Stenberg ( C)  Lisbeth Ander (S) 

 
2. Kristoffer Olerås (C ) väljs som ordförande i miljö- och byggnämnden för 

mandatperioden t o m 2022-12-31. 
 

3. Christer Eriksson (M) väljs som vice ordförande i miljö- och byggnämnden för 
mandatperioden t o m 2022-12-31.  
 

__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i miljö- och byggnämnden för mandatperioden 
2019-2022 samt bland ledamöterna, en ordförande och en vice ordförande. 
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Kf § 52 
 
Val av kulturnämnd 2019-2022 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
1. Till kulturnämnd för mandatperioden 2019-2022 välja: 
 
Ledamöter  Ersättare 
Lennart Götesson (S)  Lena Romlin (S) 
Lisbeth Ander (S)  Nils-Erik Unnerud (S) 
Inger Stenberg Lundin ( C)  Anna Nilsson (S) 
Kristna Hult ( C)  Birgitta Andersson ( C) 
Ingeborg Björnbom (M)  Peter Engman (M) 
Birgitta Gustafsson (L)  Helena Vådegård (KD) 
Lars Wikström (MP)  Lena Stigsdotter (V) 

 
2. Lennart Götesson (S) väljs som ordförande i kulturnämnden för mandatperi-

oden t o m 2022-12-31. 
 

3. Ingeborg Björnbom (M) väljs som 2:e vice ordförande i kulturnämnden för pe-
rioden t o m 2022-12-31. 
 

4. Kristina Hult ( C) väljs som vice ordförande i kulturnämnden för perioden t o 
m 2022-12-31. 
 

__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i kulturnämnden för mandatperioden 2019-2022 
samt bland ledamöterna, en ordförande, en viceordförande och en andre vice ord-
förande 
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Kf § 53 
 
Val av valnämnd 2019-2022 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Till valnämnd för mandatperioden 2019-2022 välja: 
 
Ledamöter  Ersättare 
Lars Hjorth (S)  Abdulla Khaledian (S) 
Maud Jones Jans (S)  Tommy Janfjäll (S) 
Fia Wikström (V)  Magnus Gabrielsson (MP) 
Christer Eriksson (M)  Birgitta Gustafsson (L) 
Maj-Lis Norman ( C)  Monika Larsson ( C) 

 
2. Lars Hjorth (S) väljs som ordförande i valnämnden för mandatperioden t o m 

2022-12-31. 
 

3. Maj-Lis Norman ( C) väljs som vice ordförande i valnämnden för mandatpe-
rioden t o m 2022-12-31.  
 

__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i valnämnden för mandatperioden 2019-2022 samt 
bland ledamöterna, en ordförande och en vice ordförande 
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Kf § 54 
 
Val av barn- och utbildningsnämnd 2019-2022 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Till barn- och utbildningsnämnd för mandatperioden 2019-2022 välja: 
 
Ledamöter  Ersättare 
Håkan Karlsson (S)  Tommy Janfjäll (S) 
Helena Andersson (S)  Benny Gifting (S) 
Mats Hansson (S)  Erik Hedström (S) 
Caroline Nilsson  (S)  Nils Vinteus (C ) 
Ulrika Cederlöf ( C)  Lars Fredriksson ( C) 
Erik Herrman (C )  Sami Haghani (C ) 
Helena Vådegård (KD)  Jonna Stenberg (L) 
Caroline Willfox (M)  Ulrika Åsåker (M) 
Roger Siljeholm (M)  Mailinn Soller (M) 
Marie Jakobsson (SD)  Marie Sundlöf (SD) 
Sten-Olof Eklund (V)  Gunilla Risberg (MP) 

 
2. Håkan Karlsson (S)  väljs som ordförande i barn- och utbildningsnämnden 

för perioden 2019-01-01 t om  2020-12-31 
 

3. Helena Andersson väljs som ordförande i barn- och utbildningsnämnden för 
perioden 2021-01-01 t o m 2022-12-31 
 

4. Ulrika Cederlöf (C ) väljs som vice ordförande i barn- och utbildningsnämn-
den för mandatperioden t o m 2022-12-31.  
 

5. Caroline Willfox (M) väljs som 2:e vice ordförande i Barn- och utbildnings-
nämnden för perioden  t o m 2022-12-31. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i barn- och utbildningsnämnden för mandatpe-
rioden 2019-2022 samt bland ledamöterna, en ordförande, en viceordförande och en 
andre vice ordförande 
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Kf § 55 
 
Val av socialnämnd 2019-2022 
 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Till socialnämnd för mandatperioden 2019-2022 välja: 
 
Ledamöter  Ersättare 
Hans-Göran Steneryd (S)  Jan-Erik Steen (S) 
Birgitta Sputnes (S)  Annbritt Grunewald (S) 
Per-Inge Nyberg (S)  Mikael Hästö Gustafsson (V) 
Belinda Matsson (S)  Louise Winberg ( C) 
Sune Hemmingsson ( C)  Malin Lisselerks (C ) 
Anette Berg ( C)  Maj-Lis Nyberg ( C) 
Ann-Sofie Siljeholm (M)  Håkan Gustav (L) 
Johan Fredriksson (M)  Ingeborg Björnbom (M) 
Marie Sundlöf (SD)  Jenny Nordahl (SD) 

 
2. Sune Hemmingsson ( C)  väljs som ordförande i socialnämnden för mandat-

perioden t o m 2022-12-31. 
 

3. Hans-Göran Steneryd (S) väljs som vice ordförande i socialnämnden för 
mandatperioden t o m 2022-12-31.  
 

4. Johan Fredriksson (M)) väljs som 2:e vice ordförande i socialnämnden för 
2022-12-31 

 
___________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av 9 ledamöter och 9 ersättare i socialnämnden för mandatperioden 2019-2022 
samt bland ledamöterna, en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ord-
förande 
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Kf § 56 
 
Val till den gemensamma lönenämnden 2019-2022 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige besluta att till den gemensamma lönenämnden 2019-2022 välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Hans Johansson ( C)  Caroline Willfox (M) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
För den gemensamma lönenämnden ska Säters kommun utse en ledamot och en er-
sättare.  
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Kf § 57 
 
Val till den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 
2019-2022 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att till den gemensamma nämnden för upphandlings-
samverkan 2019-2022 välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Mats Nilsson (S)  Caroline Willfox (M) 

 
________ 
 
Ärendebeskrivning 
För den gemensam nämnden för upphandlingssamverkan. En ordinarie ledamot och 
en ersättare ska utses. 
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Kf §  58 
 
Val till den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 2019-2022 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till den gemensamma nämnden för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel 2019-2022 välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Sune Hemmingsson ( C)  Johan Freriksson (M) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
För den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel ska Sä-
ters kommun utse en ledamot och en ersättare.  
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Kf § 59 
 
Val till gemensam Hjälpmedelsnämnd 2019-2022 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till den gemensamma hjälpmedelsnämnden 2019-
2022 välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Per-Inge Nyberg (S)  Caroline Willfox (M) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
För den gemensamma Hjälpmedelsnämnden ska Säters kommun utse en ledamot 
och en ersättare.  
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Kf § 60 
 
Val till Språktolknämnden i Dalarna 2019-2022 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till språktolknämnden 2019-2022 välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Hans-Göran Steneryd (S)  Malin Lisselerks ( C) 
  Johan Fredriksson (M) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
För den gemensamma språktolknämnden ska Säters kommun utse en ledamot och 
två ersättare.  
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Kf § 61 
 
Val till Södra Dalarnas samordningsförbund 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till Södra Dalarnas samordningsförbund 2019-2022 
välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Niclas Bodin ( C)  Vakant 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Till Södra Dalarnas samordningsförbund ska Säters kommun utse en ledamot och en 
ersättare.  
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Kf § 62 
 
Val till den gemensamma överförmyndarnämnden 2019-2022 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till den gemensamma överförmyndarnämnden 
2019-2022 välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Bert Stabforsmo (S)  Caroline Willfox (M) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
För den gemensamma överförmyndarnämnden ska Säters kommun utse en ledamot 
och en ersättare.  
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Kf § 63 
 
Val av styrelse för Johan Viktor Olssons stiftelse 2019-2022 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Till styrelsen för Johan Viktor Olssons stiftelse för mandatperioden 2019-
2022 välja: 

 
Ledamot  Ersättare 
Sten Ljusteräng (S)  Pia Johansson (V) 
Maj-Lis Norman ( C)  Maj-Lis Nyberg ( C) 
Birgitta Gustafsson (L)  Caroline Willfox (M) 

 
2. Sten Ljusteräng (S) väljs som ordförande i styrelsen för Johan Viktor Olssons 

stiftelse för mandatperioden t o m 2022-12-31. 
 

3. Maj-Lis Norman (C ) väljs som vice ordförande i styrelsen för Johan Viktor 
Olssons stiftelse för mandatperioden t o m 2022-12-31.  
 

__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till styrelsen för Johan Viktor Olssons stiftelse för 
mandatperioden 2019-2022 samt bland ledamöterna, en ordförande och en viceord-
förande. 
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Kf § 64 
 
Val till styrelsen för förbundsdirektionen Räddningstjänsten DalaMitt 
2019-2022 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till styrelsen för förbundsdirektionen Räddnings-
tjänsten Dala Mitt 2019-2022 välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Mats Nilsson (S)  Hans Johansson ( C) 
Caroline Willfox (M)  Roger Siljeholm (M) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av två ledamöter med ersättare till styrelsen för förbundsdirektionen Rädd-
ningstjänsten DalaMitt 2019-2022. 
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Kf § 65 
 
Val av representanter till styrelsen för Falun Borlänge Regionen AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att till styrelsen för Falu Borlänge Regionen AB 2019-
2022 välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Mats Nilsson (S)  Caroline Willfox (M) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av en representant med ersättare till styrelsen för Falun Borlänge Regionen AB 
2019-2022. 
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Kf § 66 Dnr KS2018/0358 
 
Val till Dalarnas kommunförbund 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Till Dalarnas kommunförbund 2019-2022 välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Mats Nilsson (S)  Caroline Willfox (M) 

 
2. Hans Johansson (C ) väljs som ombud till ordinarie förbundsstämma. 

 
__________ 
 
Val av ombud till ordinarie förbundsstämma samt val av en ordinarie ledamot och en 
ersättare till Dalarnas kommunförbund. Ordinarie ledamot ska vara ordförande i 
kommunstyrelsen och ersättare skall vara oppositionsföreträdare. 
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Kf § 67 
 
Val till Utveckling i Dalarna Holding AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Till Utveckling i Dalarna Holding AB 2019-2022 välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Mats Nilsson (S)  Caroline Willfox (M) 

 
2. Abbe Ronsten (S) väljs som ombud. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av en ledamot med en ersättare till bolaget utveckling i Dalarna Holding AB 
samt ett ordinarie ombud till bolagsstämman. 
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Kf § 68 Dnr KS2018/0363 
 
Val av huvudman till Södra Dalarnas Sparbank 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar till huvudmän för Södra Dalarnas Sparbank räknat från 
ordinarie sparbanksstämma t om aktuell sparbanksstämma välja: 
 
Huvudmän 
Michael Arvidsson ( C) 
Caroline Willfox (M) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Säters kommunfullmäktige ska utse två huvudmän till Södra Dalarnas Sparbank. 
 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 47  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 69 Dnr KS2018/0391 
 
Val av gode män vid Fastighetsbildningsförrättningar 2019-2022 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar till gode män vid fastighetsbildningsförrättning för 
mandatperioden 2019-2022 välja: 
 
Gode män 
Bo Floresjö (S) 
Lena Jansson ( C) 
Caroline Willfox (M) 
Sven Frejd ( C) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Val av fyra gode män vid fastighetsbildningsförrättningar mandatperioden 2019-
2022. 
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Kf § 70 
 
Val till styrelsen för Folkets Hus 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar adjungera Lennart Götesson (S) och Ingeborg Björn-
bom (M) till styrelsen för Folkets Hus. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen utser 2, från kulturnämnden, adjungerade ledamöter till styrelsen för 
Folkets Hus.  
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Kf § 71 
 
Val av ersättare för moderaterna (M) i kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar välja Stefan Jernberg (M) som ersättare i kommunsty-
relsen för mandatperioden t o m 2022-10-14. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Vid sammanträde den 15 oktober lämnade moderaterna en ersättarplats vakant. Val 
av en ersättare för Moderaterna i kommunstyrelsen. 
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Kf § 72 
 
Ersättarnas tjänstgöringsordning 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar: 
Ersättare i nämnder och styrelser i första hand är personliga, i andra hand tjänstgör 
för ledamot av samma parti och i tredje hand följande tjänstgöringsordning tillämpas: 
 
för ledamot från  tjänstgör ersättare i ordning 
 
S   C, V, MP, L, M, KD, SD 
C   S, MP, L, KD M, V SD 
KD   M, L, C, S, MP, V, SD 
V   MP, S, C, KD, L, M, SD  
MP   V, S, C, L, KD, M, SD 
L   M, KD, C, MP, S, V, SD 
M   L, KD, SD, C, S, MP, V 
SD   M, L, KD, V, C, S, MP 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut om ersättarnas tjänstgöringsordning. 
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Kf § 73  
 
Val av revisorer för Säterbostäder AB 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer för Säterbostäder AB för perioden från 
ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023 välja; 
 
Torbjörn Gunnarsson (S) 
Marie Richaud (M) 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av två revisorer för Säterbostäder AB, för perioden från ordinarie bolagsstämma 
2019 till ordinarie bolagsstämma 2023. 
 
__________ 
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Kf § 74 
 
Val av revisorer för Säters kommuns fastighetsbolag AB 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att till revisorer för Säters kommuns fastighet AB för 
perioden från ordinarie bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023 välja; 
 
Torbjörn Gunnarsson (S) 
Marie Richaud (M) 
 
________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av två revisorer för Säters kommuns fastighetsbolag AB, perioden från ordinarie 
bolagsstämma 2019 till ordinarie bolagsstämma 2023. 
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Kf § 75 
 
Val av revisorer för Räddningstjänsten Dalamitt 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor för Räddningstjänsten Dala Mitt peri-
oden 2019 till kommunfullmäktiges behandling av årsredovisning 2022.välja; 
 
Dagney Hansson (KD) 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av en revisor för Räddningstjänsten Dala Mitt perioden 2015 till kommunfull-
mäktiges behandling av årsredovisning 2023. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 76 
 
Val av revisorer för Säters övriga stiftelser 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att till revisor för Säters övriga stiftelser perioden 2019 
till kommunfullmäktiges behandling av årsredovisning 2022.välja; 
 
Dagney Hansson (KD) 
Torbjörn Gunnarsson (S) 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av två revisorer för Säters kommuns övriga stiftelser, perioden 2019 till kom-
munstyrelsens behandling av årsredovisning 2023. 
 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 55  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 77 
 
Val av vice ordförande förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala 
Mitt 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar som vice ordförande i förbundsdirektionen Räddnings-
tjänsten Dala Mitt 2019-01-01—2019-12-31 välja Mats Nilsson (S). 
 
__________ 
 
Val av vice ordförande i förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt för peri-
oden 2019-01-01--2019-12-31. 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 56  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 78 
 
Fyllnadsval efter Karl-Erik Finnäs ( C) 
 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar som ny ledamot t o m 2019-03-31 efter Karl-Erik 
Finnäs ( C) i styrelsen för Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighet AB välja 
Sven-Erik Berglund (C ) 
 
__________ 
 
Fyllnadsval efter Karl-Erik Finnäs (C ) i styrelsen för Säterbostäder AB och Säters 
kommuns fastighets AB. 
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Kf § 79 
 
Delgivningar 
 
Kommunfullmäktige tar del av delgivningarna. 
 
__________ 
 
Budgetuppföljning 2018-10-31 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen 2018-11-27 
 

KS2018/0322 Beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige. Ny ledamot Michael Arvids-
son ( C), ny ersättare Helen Romsi (C ). 

 
KS2018/0396 Revisionsrapport – Granskning av den gemensamma lönenämnden 
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Kf § 80 Dnr KS2018/0396 
 
Utdelning av priset Ung Grokraft 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktiges presidium har utsett Ebba Källgren till priset Ung Grokraft. 
Kommunfullmäktiges ordförande Abbe Ronsten delar ut priset vid kommunfullmäk-
tiges sammanträde och redogör för motiveringen 
 
Motivering: 
Under året varit en god förebild i Säters kommun genom att på något vis handlat på 
ett sätt som kommit andra ungdomar till del eller på något annat vis agerat på ett fö-
redömligt sätt 
 
Ebba har under året engagerat sig i KFUM:s ungdomsledarutbildning. Hon är en en-
gagerad ung person som har erfarenheter av elevrådsarbete och annat arbete som är 
till nytta för andra ungdomar. I den nystartade podd ”Girl-Zone är inriktningen jäm-
ställdhet och Ebba är en av initiativtagarna till den. Ebba visar att hon är en person 
som vill bidra till att samhället utvecklas på ett bra sätt, och med sitt engagemang vi-
sar hon andra unga att det är möjligt att skapa förändring. 
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Kf § 81 Dnr KS2018/0334 
 
Utdelning av Ungdomsledarstipendium 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunstyrelsen har utsett Stefan Andersson, Säters IF Fotboll, till 2018:års ung-
domsledare. Kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson delar ut stipendiet vid 
kommunfullmäktiges sammanträde och redogör för motiveringen. 
 
Motivering 
Du har som gammal spelare med hjärtat i klubben, blivit en uppskattad ideell ledare 
för Säters IF i både träning och på matcher. Med starkt engagemang och en glöd som 
både syns och hörs, är du en förebild för barn och ungdomar i klubben.  
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Kf § 82 
 
Utdelning av Ungdomskulturpris 
 
Ärendebeskrivning: 
Kulturnämnden utser Tuva Gustafsson som mottagare av 2017: års ungdomskultur-
stipendium 2018. Ordförande i kulturnämnden Annbritt Grünewald delar ut priset. 
 
Motivering 
Tuva tilldelas 2018års kulturstipendium för hennes finstämda och träffsäkra teck-
ningssätt som vittnar om en stark formkänsla. Förståelsen för färgernas uttryck till-
sammans med hennes människoskildringar lovar gott inför framtiden. 
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Kf § 83 
 
Utdelning av Kulturpris 
 
Ärendebeskrivning: 
Kulturnämnden har utsett Elvira Birgitta Holm som mottagare till Säters kommuns 
kulturpris 2018. Kulturnämndens ordförande Ann-Britt Grünewald delar ut priset 
vid kommunfullmäktiges sammanträde samt redogör för kulturnämndens moti-
vering. 
 
Motivering 
Elvira tilldelas 2018års kulturpris för hennes medryckande förmåga att fängsla läsare i 
alla åldrar och för att hon bjuder oss att följa med på levande resor i historiska mil-
jöer där fantasi, spänning och kärlek binds samman. 
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