
  
 Sammanträdesdatum   
 2018-02-14 
 
 
 
   

Kommunfullmäktige 2019-02-14  
 
Kf § 84 Månadens blombukett ....................................................................................................................... 2 

Kf § 85 Nytt medborgarförslag att rusta Kungsstenen i Säterdalen ......................................................... 3 

Kf § 86 Nytt medborgarförslag om en gång- och cykelväg efter Fritidsvägen ....................................... 4 

Kf § 87 Nytt medborgarförslag om trappen vid Biografmuseet ............................................................... 5 

Kf § 88 Nytt medborgarförslag om belysning mellan Mora by och Naglarby ........................................ 6 

Kf § 89 Nytt medborgarförslag om utegym i Gustafs ................................................................................ 7 

Kf § 90 Svar på motion om valfrihet för äldre ............................................................................................ 8 

Kf § 91 Information från revisionen .......................................................................................................... 11 

Kf § 92 Vision samt strategiska mål år 2020-2023 ................................................................................... 12 

Kf § 93 Antagande av Fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora By m.m.) i Säters 
kommun ........................................................................................................................................... 16 

Kf § 94 Program Säterdalen ......................................................................................................................... 17 

Kf § 95 Utvecklingsplan för Säterdalen 2019 ............................................................................................ 18 

Kf § 96 Fordonspolicy för Säters kommunkoncern ................................................................................ 19 

Kf § 97 Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden ....................................................... 21 

Kf § 98 Kompetensförsörjningsplan .......................................................................................................... 22 

Kf § 99 Utbetalning av kommunalt partistöd 2019 .................................................................................. 23 

Kf § 100 Läsplattor till förtroendevalda ....................................................................................................... 25 

Kf § 101 Bolagsordning för Säterbostäder AB och Sätes kommuns fastighets AB .............................. 27 

Kf § 102 Val av styrelse för Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB 2019-2023 ......... 28 

Kf § 103 Val till Södra Dalarnas samordningsförbund .............................................................................. 29 

Kf § 104 Avsägelse/fyllnadsval efter Marianne Merenicana (S) ............................................................... 30 

Kf § 105 Avsägelse/fyllnadsval efter Jenny Nordahl (SD) ....................................................................... 31 

Kf § 106 Avsägelse/fyllnadsval efter Kristina Hult ( C) ............................................................................ 32 

Kf § 107 Avsägelse/fyllnadsval efter Sami Haghani (C ) .......................................................................... 33 

Kf § 108 Avsägelse/fyllnadsval efter Anna Nilsson (S) ............................................................................. 34 

Kf § 109 Avsägelse/fyllnadsval efter Helena Vådegård (KD) .................................................................. 35 

Kf § 110 Avsägelse/fyllnadsval efter Malin Lisselerks ( C) ....................................................................... 36 

Kf § 111 Förtydligande av mandatperiod, huvudman till Södra Dalarnas Sparbank ............................ 37 

Kf § 112 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Helena Vådegård (KD)) ......... 38 

Kf § 113 Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Marianne Merenciana (S)) ...... 39 

Kf § 114 Avsägelse av uppdrag som ersättare i Valberedningen, Helena Vådegård (KD)) ................. 40 

Kf § 115 Delgivningar .................................................................................................................................... 41 

 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-14 1  
   
 

 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 18.00-20.45 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbe Ronsten (S), ordförande 
Niclas Bodin ( C ) 1:e vice ordförande 
Hans Johansson ( C) 
Caroline Willfox (M) 
Mats Nilsson (S) 
Jenny Nordahl (SD) 
Kristoffer Olerås ( C) 
Maud Jones Jans (S) 
Malin Hedlund (M) 
Birgitta Sputnes (S) 
Sune Hemmingsson ( C) 
Emma Sjöberg ( ) 
Roger Siljeholm (M) 
Håkan Karlsson (S) 
Daniel Ericgörs (KD) 
Ulrika Cederlöf (C ) 
Jonna Stenberg ( L) 
 

Annika Karlsson (S) 
Leo Thorsell (M) 
Hans-Göran Steneryd (S) 
Marie Jakobsson (SD) 
Michael Arvidsson ( C) 
Helena Selander (S) 
Torbjörn Orr (S) 
Magnus Gabrielsson (MP) 
Rolf Printz (SD) 
Berith Lindgren ( S) 
Sten-Olof Eklund (V) 
Kristina Hult (C ) 
Ingeborg Björnbom (M) 
Hassan Jafari (S) 
Anette Berg ( C) 
Peter Engman (M) 
Pia Järudd (M) 

Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare 
Torbjörn Gunnarsson, kommunrevisionen 
Katarina Kobosko, planarkitekt 
Sofie Norberg, planarkitekt 
Helena Åkerberg Hammarström, näringslivschef 

Utses att justera Emma Sjöberg och Malin Hedlund  
Justeringens  
plats och tid 

Rådhuset i Säter, tisdagen den 19 februari kl. 08.00 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 84-115 
 Margareta Jakobsson  

 Ordförande   
 Abbe Ronsten  

 Justerande   
 Emma Sjöberg                   Malin Hedlund  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ 
 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
 2019-02-14 
Datum för  
anslags uppsättande 2019-02-19 Datum för  

anslags nedtagande 2019-03-13 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-14 2  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 84 Dnr KS2019/0072 
 
Månadens blombukett 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ordförande Abbe Ronsten delar ut februari månads blombu-
kett till Haydar Kangin 
 
Motivering 
”Haydar är inte bara en tydlig näringslivsprofil i kommunen. Han är en sann förebild 
för dagens unga. Han ser de unga och möter dem i deras vardag. För honom och 
hans personal är ett vänligt leende och en trevlig service en självklarhet. Med tanke på 
de antal likes och varma hälsningar Haydar fick när Säters Näringsliv var och besökte 
honom så visa det att säterborna verkligen uppskattar honom.” 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 85 Dnr KS2019/0003 
 
Nytt medborgarförslag att rusta Kungsstenen i Säterdalen 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att rusta Kungsstenent lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-02-14 av Bengt-Åke Johansson, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Direkt i anslutning till Bruksvägen i Dalen finns den s.k Kungsstenen. Den placera-
des där 1897 i samband med att Oscar II skulle besöka Säter och Sätedalen.  
 
Eftersom Kungsstenen enligt mitt och många Säterbors förmenande är en lokal kul-
tur och turistsymbol bör kommunen snarast ta ansvar för att den rustats och text och 
namn göres synliga.” 
 
Information 
Vid sammanträdet deltar förslagsställare Bengt-Åke Johansson och informerar om 
förslaget. 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-14 4  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 86 Dnr KS2019/0004 
 
Nytt medborgarförslag om en gång- och cykelväg efter Fritidsvägen 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om en gång- och cykelväg efter Fritidsvägen lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-14 av Nils-Erik Unnerud, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Framdragning av en gång- och cykelväg parallellt efter Fritidsvägen från Säters cam-
pingplats till vattentornet på Åsen.” 
 
Information 
Vid sammanträdet deltar förslagsställare Nils-Erik Unnerud och informerar om för-
slaget. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 87 Dnr KS2019/0019 
 
Nytt medborgarförslag om trappen vid Biografmuseet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till samhällsbyggnads-
nämnden för beslut. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att riva trappen och bygga en ny mellan parkeringen vid 
Folkets Hus och Film- och Biografmuseet lämnas in till kommunfullmäktiges sam-
manträde 2019-02-14 av Dan Ericson, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”För länge sedan byggdes en läktare och trapp ner till museigården. Den är utdömd 
har så varit en längre tid. Riv allt och sätt dit en järntrappa med räcken och gallersteg 
och det snarast, det kan inte kosta mycket.” 
 
Information 
Vid sammanträdet deltar förslagsställare Dan Ericson och informerar om förslaget. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 88 Dnr KS2019/0044 
 
Nytt medborgarförslag om belysning mellan Mora by och Naglarby 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till samhällsbyggnads-
nämnden för beslut. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om belysning mellan Mora by och Naglarby lämnas in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2019-02-14 av Birgitta Myrén, Gustafs. 
 
Medborgarens förslag 
”Jag och många med mig, önskar belysning på vägen mellan Mora by och Naglarby 
(Mystavägen ) i Gustafs. Vägen är mycket mörk kvällstid – känns inte tryggt att vara 
där då.” 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 89 Dnr KS2019/0045 
 
Nytt medborgarförslag om utegym i Gustafs 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till kommunstyrelsen för 
beslut. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om ett utegym i Gustafs lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-02-14 av Birgitta Myrén, Gustafs. 
 
Medborgarens förslag 
”Jag och många jag pratat med önskar ett utegym i Gustafs. Jag vet att det var på 
gång för ett antal år sedan, vad hände med det? Utegymmet skulle kunna vara place-
rat på Morbyvallen där övriga frilufts- och träningsytor finns.” 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 90 Dnr KS2017/0406 
 
Svar på motion om valfrihet för äldre 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar återremittera motionen för att göra en kostnadsberäk-
ning på en utredning. 
 
___________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet: 
Caroline Willfox (M) yrkar att motionen återremitteras för att göra en kostnadsberäk-
ning på utredningen 
Hans Johansson ( C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslaget om återremiss mot kommunstyrelsens förslag varvid han 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 34 ledamöter är röstberättigade- 
 
Följande beslutsgång godkänns för omröstning 
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst till förslaget om återremiss. 
 

Niclas Bodin ( C)  Ja 
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 
Birgitta Sputnse (S) Ja 
Sune Hemmingsson ( C) Ja 
Emma Sjöberg (V) Ja 
Roger Siljeholm (M) Nej 
Håkan Karlsson (S) Ja 
Daniel Ericgörs (KD) Nej 
Ulrika Cederlöf ( C) Ja 
Jonna Stenberg (L) Nej 
Annika Karlsson (S) Ja 
Leo Thorsell (M) Nej 
Hans-Göran Steneryd (S) Ja 
Mari Jakobsson (SD) Nej 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Kf § 90 forts 
 

Michael Arvidsson ( C) Ja 
Helena Selander (S) Ja 
Torbjörn Orr (S) Ja 
Magnus Gabrielson (MP) Ja 
Rolf Printz (SD) Nej 
Berith Lindgren (S) Ja 
Sten-Olof Eklund (V) Ja 
Kristina Hult ( C) Ja 
Ingeborg Björnbom (M) Nej 
Hassan Jafari (S) Ja 
Anette Berg (C ) Ja 
Peter Engman (M) Nej 
Pia Järudd (M) Nej 
Abbe Ronsten (S) Ja 

 
Med 22 ja-röster mot 12 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat återremittera 
motionen. En tredjedel av de närvarande ledamöterna har begärt återremiss enligt 
KL 5 kap. 50§. 
 
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.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 90 forts 
 
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)  
 
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. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Caroline Willfox (M), Hans Johansson ( C) och Malin Hedlund 
(M) 
 
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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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 91 
 
Information från revisionen 
 
Torbjörn Gunnarsson, kommunrevisionen informerar om 

• Pågående granskningar  
• Deltagande i utbildningar 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 92 DnrKS2018/0415 
 
Vision samt strategiska mål år 2020-2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Anta förslaget till Vision alternativ 1,  
”Säter är en välkomnande kommun.  
Vi bygger framtiden genom engagemang och samarbete. Vi skapar framtids-
tro och livskvalitet. Vi strävar mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt håll-
bart samhälle. ” 
 

2. Anta sex strategiska mål för år 2020-2023. 
Ett rikare liv  
Alla människor har behov av att känna samhörighet. Fritid är den tid vi inte 
är i skola eller på jobb. Rik fritid innebär rekreation och social gemenskap 
som är tillgänglig för alla. Rik fritid stimulerar och skapar välbefinnande. Fler 
människor ska kunna utöva och ta del av det ökande utbudet av organiserade 
och oorganiserade aktiviteter och sysselsättningar. 
 
Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun 
Säters kommun tar sitt ansvar för vår gemensamma framtid.  De nationella 
och regionala miljömålen ligger till grund för ett ansvarsfullt och strategiskt 
lokalt miljöarbete. Kommunens verksamheter ska utveckla ett förhållnings-
sätt som innebär kloka beslut och agerande utifrån ett miljöperspektiv. Vi ska 
bidra till att öka kunskap, förmåga och motivation till ett miljö- och klimat-
medvetet förhållningssätt.  
 
En omsorgsfull boendeutveckling 
I Säters kommun ska det alltid vara möjligt att bo, i miljöer som är hälsofräm-
jande och som upplevs passa den egna levnadssituationen. I all planering och 
byggnation är hållbarhet prioriterat. Det innebär att miljöpåverkan minime-
ras, att det möjliggör att människor kan skapa och upprätthålla goda sociala 
relationer och ger möjlighet att leva rika liv. Det är tryggt att bo och leva i Sä-
ters kommun. 
 
En bra start i livet 
Alla i Säters kommun ska ha en egen försörjning och ett liv med god hälsa. 
Unga ska ha förutsättningar för att göra val i livet baserat på förmågor och 
intressen. De unga årens upplevelser och lärande ska öka barn och ungas för-
måga och motivation att delta i samhällslivet och den demokratiska proces-
sen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 92 forts 
 
En stimulerad tillväxt 
I Säters kommun ska det vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla 
många sorters företagande. Det innebär att vi ska öka vår förmåga att kunna 
bistå med planlagd mark, bistå med att hitta lokaler och tillsammans med nä-
ringslivet arbeta för goda kommunikationer, tillgång till kompetens och före-
tag som ligger i framkant av utvecklingen. 
 
En uppdragsbaserad kommun  
Säters kommun ska erbjuda den kommunala service som människor behöver 
och vill ha nu och framöver. Det kräver att vi utvecklar en ännu mer kompe-
tent organisation som anpassar sig, är innovativ och vågar prova nya meto-
der. Kommunen utvecklar förhållningssätt som innebär att invånare och 
andra som kommer i kontakt med oss i högre grad upplever att vi är profess-
ionella, och ger effektivt och behovsanpassat bemötande. 
 

 
Reservation 
Jenny Nordahl (SD), Marie Jakobsson (SD), Jonna Stenberg (L), Daniel Ericgörs 
(KD), Rolf Printz (SD) reserverar sig mot beslutet att inte anta moderaternas förslag 
till sjunde strategiskt mål. 
 
Malin Hedlund (M), Caroline Willfox (M), Leo Thorsell (M), Pia Järudd (M), Inge-
borg Björnbom (M), Roger Siljeholm (M) och Peter Engman (M) reserverar sig mot 
avslaget till förmån för eget förslag.  
”Vi anser att Säters äldre behöver tas upp i egen punkt för att lyfta deras behov och 
välbefinnande” 
 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Malin Hedlund (M) med instämmande av Jenny Nordahl (SD) yrkar på ytterligare ett  
strategiskt mål, totalt 7, som lyder; 
Ett tryggt åldrande 
”Alla som bor i Säters kommun ska känna ett tryggt åldrande. Efter ett arbetsliv och 
där pensionen tar över, ska man känna en gemenskap, en möjlighet att ha anpassade 
aktiviteter dagtid såsom kvällstid.” 
Hans Johansson ( C) med instämmande av Mats Nilsson (S) och Magnus Gabriels-
son yrkar avslag till  Malin Hedlunds (M) tilläggsyrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslaget om ytterligare ett strategiskt mål mot avslag varvid han 
finner att kommunfullmäktige beslutat avslå förslaget om ytterligare ett strategiskt 
mål. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 34 ledamöter är röstberättigade- 
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Kf § 92 forts  
 
Följande beslutsgång godkänns för omröstning 
Ja-röst till avslag 
Nej-röst till förslaget om ytterligare ett strategiskt mål 
 
 

Niclas Bodin ( C)  Ja 
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 
Birgitta Sputnse (S) Ja 
Sune Hemmingsson ( C) Ja 
Emma Sjöberg (V) Ja 
Roger Siljeholm (M) Nej 
Håkan Karlsson (S) Ja 
Daniel Ericgörs (KD) Nej 
Ulrika Cederlöf ( C) Ja 
Jonna Stenberg (L) Nej 
Annika Karlsson (S) Ja 
Leo Thorsell (M) Nej 
Hans-Göran Steneryd (S) Ja 
Mari Jakobsson (SD) Nej 
Michael Arvidsson ( C) Ja 
Helena Selander (S) Ja 
Torbjörn Orr (S) Ja 
Magnus Gabrielson (MP) Ja 
Rolf Printz (SD) Nej 
Berith Lindgren (S) Ja 
Sten-Olof Eklund (V) Ja 
Kristina Hult ( C) Ja 
Ingeborg Björnbom (M) Nej 
Hassan Jafari (S) Ja 
Anette Berg (C ) Ja 
Peter Engman (M) Nej 
Pia Järudd (M) Nej 
Abbe Ronsten (S) Ja 

 
Med 22 ja-röster mot 12 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat avslå tilläggsyr-
kandet om ytterligare ett strategiskt mål. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 92 forts 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige står inför att besluta om vision samt strategiska mål för peri-
oden 2020-2023. 
 
Sedan slutet av 2018 har Kommunstyrelsen arbetat med att ta fram förslag till vision 
och strategiska mål för Säters kommun. Arbetet har bedrivits i bred samverkan och 
förslaget utgår från de gemensamma överläggningarna. Syftet med arbetet har varit 
att visionen ska beskriva vad alla små och stora beslut kommer at resultera i på sikt, 
för våra Säterbor, att visionen ska motivera organisationen och skapa framtidstro, 
samt att den ska vägleda beslut och förbättringsarbetet. Visionen skapar en inriktning 
för de strategiska målen där de strategiska målen fungerar som milstolpar på vägen 
mot visionen, aktiviteter som bygger ny kunskap, utvärderar nya möjligheter och ut-
vecklar innovationer. De strategiska målen är övergripande, vilket innebär att de krä-
ver samarbete och samverkan mellan förvaltningar och mellan kommun och andra 
intressenter. 
 
De strategiska målen ska vara utgångspunkten för när nämnderna sedan tar fram sin 
nämndsplan. I nämndplanerna bryts de strategiska målen ner och uppföljningsme-
toder dokumenteras. Nämndsplanerna är uppdraget till förvaltningarna som reali-
seras i förvaltningarnas verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna bryts sedan ner i 
enhetsplaner.  
 
Detta skapar en obruten målkedja från vision till aktiviteter i kommunens enheter. 
 
Återrapportering, analys och bedömning av måluppfyllnad sker sedan i obruten kedja 
från nämnderna via Kommunstyrelsen upp till Kommunfullmäktige. Denna återrap-
portering, analys och bedömning sker två gånger per år, i samband med den ekono-
miska uppföljningen.  
 
Uppföljningen bygger på de rapporter och analyser som förvaltningarna tar fram på 
nämndernas uppdrag, och grundar sig på resultat och analyser som görs i enheterna.  
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Malin Hedlund (M), Jenny Nordahl (SD), Magnus Gabrielsson 
(MP) och Mats Nilsson (S). 
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Kf § 93 Dnr KS2018/0411 
 
Antagande av Fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora 
By m.m.) i Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka, 
Mora By mm) i Säters kommun. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar fördjupad över-
siktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora By mm) i Säters kommun. 
 
En fördjupad översiktsplan innebär att man pekar ut ett område som behöver speci-
ficeras mer i detalj än vad översiktsplanen tillåter. Det är kommunens aktuella be-
dömning om hur mark- och vattenområden i Gustafs (Enbacka, Mora By m.m) bör 
användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras de kommande åren. 
 
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen inleddes genom beslut i Kommunstyrel-
sen 2014-06-03 § 93. Samrådstiden pågick mellan 2016-08-24 – 2016-10-05. Samråds-
redogörelsen godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-05 §117. 
 
Granskningstiden pågick mellan 2018-06-25 – 2018-08-20 och totalt inkom 18 ytt-
randen. Dessa redovisas samt besvaras i granskningsutlåtandet och har föranlett en 
del mindre justeringar och kompletteringar i den fördjupade översiktsplanen, men 
inga sådana att en ny granskning blir nödvändig. Bland annat har namnet ändrats från 
Fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort till Fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka och 
Mora by m.m). 
 
Den fördjupade översiktsplanen för Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.) är därmed 
redo att antas. 
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Kf § 94  Dnr KS2018/0389 
 
Program Säterdalen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta Program Säterdalen. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I antagen Utvecklingsplan för Säterdalen 2018 (Kf 20171130) är en av aktiviteterna att 
låta ta fram en illustrationsplan där det arbete som sker inom ramen för de olika be-
söksanledningarna och stödfunktionerna samlas.  
 
Beslutad strategi för utveckling av Säterdalen (Kf 2017-01-26), innehåller en situat-
ionsplan med övergripande markanvändning. Ett antaget koncept för fäboden finns 
sedan några år. En plan avseende leken beslutades i slutet av 2017. Sammantaget så 
saknas förutsättningar att på ett bra sätt att hålla ihop och synliggöra Säterdalens ut-
veckling som helhet samt utifrån de olika delarna.  
 
Syftet är att säkerställa att utvecklingsarbetet drar nytta av möjliga synergier samt att 
tillgängliggöra ett verktyg som underlättar extern kommunikation. Det har kombine-
rats med att övergripande planer för vidareutveckling av besöksanledningarna Natur-
miljön och Parken arbetats fram. 
 
Under arbetets gång har benämningen av föreslaget dokument ändrats från illustrat-
ionsplan till program. 
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Kf § 95 Dnr KS2018/0418 
 
Utvecklingsplan för Säterdalen 2019 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta Utvecklingsplan för Säterdalen 2019. 
 
___________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Av kommunfullmäktige antagen Strategi för utveckling av Säterdalen utgör grunden 
för besöksmålets utvecklingsarbete. Strategin synliggör utvecklingspotentialen, den 
konkretiserar vart vi vill och vad som krävs (framgångsfaktorer). Därefter ges en be-
skrivning av de besöksanledningar som prioriterats och nödvändiga stödfunktioner, 
vilket ska svara på frågan hur vi tar oss dit. Strategin omsätts i årliga utvecklingspla-
ner som antas av kommunfullmäktige. Där prioriteringar av aktiviteter, inom ramen 
för strategins besöksanledningar och stödfunktioner sker. Samrådsgrupp för Säterda-
len som inrättades av kommunstyrelsen 2016-08-30, § 103, följer arbetet. Det är ett 
långsiktigt arbete vilket underlättas av långsiktig planering.  
 
Strategi, antagna konceptualiseringar för besöksanledningarna och Utvecklingsplan 
2018 har utgjort grunden för framtagandet av förslag till Utvecklingsplan för Säterda-
len 2019. Utvecklingsplanens prioriteringar av aktiviteter utgår från identifierade ut-
vecklingsmöjligheter.  
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Malin Hedlund (M), Mats Nilsson (S) och Hans Johansson ( C) 
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Kf § 96 Dnr KS2018/0272 
 
Fordonspolicy för Säters kommunkoncern 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till Fordonspolicy för Säters kommunkon-
cern. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ett förslag till Fordonspolicy för Säters 
kommunkoncern på remiss till kommunens nämnder och till Säterbostäder. Ett antal 
svar har kommit in, se bilagor. Förslaget har kompletterats med förtydligande om att 
även tjänstebilar omfattas samt ett krav på alkolås när så är möjligt. Socialnämnden 
har också inkommit med ett kompletterande yttrande om behovet av en handlings- 
och tidsplan. För att uppnå målsättningen i policyn är det viktigt att varje förvaltning 
gör en plan för sitt framtida behov av fordon och att detta koordineras med behovet 
av t.ex. laddpunkter samt med upphandlingsprocessen i samarbete med Upphand-
lingscenter men detta bedöms vara ett arbete som inte bör regleras i själva policyn.  
 
Bakgrund 
De stora utsläppen av koldioxid och andra klimatstörande gaser måste minska kraf-
tigt. Enligt FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC har 

• Vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än 
samtliga tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har de senaste årt-
iondena sannolikt varit de varmaste under åtminstone de senaste 1400 åren. 

• Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan mot-
svarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av kol-
dioxid har ökat med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd 
av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad 
markanvändning   (källa naturvårdsverket.se) 

 
I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla län-
der och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas 
långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet 
trädde i kraft i november 2016 och det långsiktiga målet är att utsläppen ska ner till 
noll. 
 
Sveriges nationella klimatmål innebär bl.a. att Sverige senast år 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären och att utsläppen från inrikes transporter 
ska minska med minst 70% från år 2010 till år 2030. För att detta ska vara möjligt 
måste alla arbeta på en snabb omställning och kommunerna är viktiga aktörer denna 
process. (källa regeringen.se) 
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Kf § 96 forts 
 
Konsekvensbeskrivning  
Några av de konsekvenser som väntas vid en uppvärmning av planeten är följande: 

• Extrema väderhändelser 
• Hotad livsmedelsproduktion 
• Havsisarna smälter vid polerna/Stigande havsytor 
• Hot mot ekosystem 
• Havsförsurning 

 
 
 
Delge beslutet till:  
Nämnderna i Säters kommun, Säterbostäder 
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Kf § 97 Dnr KS2019/0008 
 
Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet för samhällsbyggnadsnämnden revide-
ras med nedanstående tillägg. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente behöver revideras enligt följande: 
 
§ 1 Nämndens ansvarområde kompletteras med: 
Nämnden är kommunens VA-huvudman och ansvarar också för verksamheterna 
kost och lokalservice. 
 
§ 2 Nämnden åligger särskilt 
Fastighet och anläggningar: sista punkten ändras till ”- förvalta kommunägda lokaler 
och anläggningar 
 
VA och Renhållning kompletteras med: 
Svara för kommunens lagstadgade skyldigheter vad gäller allmänna vattentjänster  
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Kf § 98 Dnr KS2019/0005 
 
Kompetensförsörjningsplan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa Kompetensförsörjningsplan för Säters kom-
mun. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
2014 beslutade kommunfullmäktige anta en Kompetensförsörjningsplan med fokus 
på kritiska kompetenser. Sedan 2014 har arbetsmarknaden förändrats avsevärd även 
om man tidigt sett den demografiska utvecklingen. Vi ser andra kritiska kompetenser 
nu men de åtgärder som tidigare gjorts har varit väldigt inriktade på rekrytering.  Den 
nya planen har ett vidare perspektiv då kompetensförsörjning är mycket mer än re-
krytering. 
 
I förvaltningarnas arbete är kompetensförsörjning ett viktigt uppdrag och ska följas 
upp av nämnden Uppföljning av kommunens- samt förvaltningarnas kompetensför-
sörjningsplaner ska ske i varje år i kommunens kvalitetsarbete. 
 
Kompetensförsörjning ska även redovisas i delårsbokslut och bokslut 
 
Förvaltningarna ska till personalutskottet redovisa de åtgärder de vidtagit kopplat till 
kompetensför-sörjning. De projekt, aktiviteter och åtgärder som varit innovativa eller 
skapat ett mervärde utöver normalvärde ska redovisas för att kunna användas som 
positivt exempel i andra delar av kommunen. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Hans Johansson (C ) 
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Kf § 99 Dnr KS2019/0006 
 
Utbetalning av kommunalt partistöd 2019 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunalt partistöd betalas ut för 2019 fördelat enligt tabellen nedan. 
2. Respektive mottagande parti ska senast 2020-03-31 lämna en skriftlig redovis-

ning om hur partistödet för 2019 använts. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 4 kap §§ 29 – 32. Kommun-
fullmäktige har 2014-05-26 antagit kompletterande regler för partistöd.  
 
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska par-
tier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Varje kom-
mun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt parti-
stöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får 
bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det 
måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. 
 
Stödet ges till de partier som finns representerade i fullmäktige. Kommunen kan be-
sluta att mandat som inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska beaktas 
vid utbetalning av stöd.  
 
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § 
första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till 
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av motta-
garen utsedd särskild granskare ska granska redovisningen. Fullmäktige får besluta att 
stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport 
enligt första och andra styckena. 
 
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per 
varje mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
beslutade 2010-12-16 § 28 om ett grundbidrag med 11 500 kronor per parti och ett 
mandatbundet bidrag på 7 600 kronor/mandat. Bidragen höjs med KPI med oktober 
2011 som bas. Mandatstöd utgår endast för de mandat som är besatta. Partistöd utgår 
under 3 månader efter det att representationen upphört. 
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. 
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år. 
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Kf § 99 forts 
 
Kommunalt partistöd 2019 
Grundbidrag 12 178 - Mandatbaserat stöd 8 048 
 
Parti Mandat Grundstöd Mandatbaserat 

stöd 
Totalt 

S 11 12 178 
 
 
 

88 528 100 706 
C 8 12 178 

 
64 384 76 562 

 L 1 12 178 
 
 

8 048 
 

20 226 
M 7 12 178 

 
56 336 68 514 

 KD 1 12 178 
 

8 048 
 

20 226 
 
 

V 2 12 178 
 

16 096 28 274 
MP 1 12 178 

 
8 048 20 226 

SD 4 12 178 
 

32 192 

 

44 370 
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Kf § 100 Dnr KS2019/0007 
 
Läsplattor till förtroendevalda 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Säters kommun tillhandahåller läsplattor till förtroendevalda för att kunna ta 
del av kallelser och övrig information i beslutsprocessen, enligt alternativ 1. 

2. Nuvarande bestämmelser om ersättning för dator/läsplatta utgår ur gällande 
arvodesbestämmelser. 

3. Finansiering sker genom omfördelning att investeringsmedel flyttas över från 
IT-enhetens budget 2018 till 2019 med 550 000 kr för att finansiera inköp av 
80 läsplattor. Kapitalkostnaden för kommande år justeras med ramjustering 
från förvaltningen till IT-enhetens budget vid 2020 års beslut om budget. 
 

__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet. 
Marie Jakobsson (SD) yrkar att Säters kommun tillhandahåller läsplattor till förtroen-
devalda enligt alternativ 6. 
Mats Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
För att kvalitetssäkra och förenkla distribution av handlingar till sammanträden före-
slås att de förtroendevalda tilldelas en läsplatta av Säters kommun.  
 
Säters kommun kommer fr o m ny mandatperiod att använda sig av styrelsmote.se 
för att distribuera kallelser och annan information till de förtroendevalda. Den tjäns-
ten är med fördel utformad för att användas på läsplattor.  
 
Nedan beskrivs säkerhetsaspekten samt övriga fördelar. Vidare beskrivs sex olika 
kostnadsförslag för inköp av läsplattor i jämförelse mot dagens kostnader för ersätt-
ning till de förtronedvalda under mandatperioden. 
 
Nulägesbeskrivning 
I dag kan den förtroendevalda själv välja vilken utrustning den använder för att ta del 
av kallelser och annan information i kommunens hantering av den politiska besluts-
kedjan. Denna information kan bestå av allmänna handlingar men även av arbets-
material, dvs. icke allmänna handlingar, samt material som omfattas av Offentlighets- 
och sekretesslagen. 
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Kf § 100 forts 
 
Några förtroendevalda använder idag egna läsplattor men flertalet har en dator för att 
ta del av informationen. Konsekvensen med att ta del av material med en dator är att 
information både från webbplatser, e-post m.m. kan sparas ned. Risken finns att 
detta material oavsiktligt sprids vidare viket kan innebära att icke allmänna handlingar 
sprids och i värsta fall, om man ser till exempelvis till socialnämndens beslutsun-
derlag, kan leda till men eller skada för den enskilde individen. Denna risk ökar om 
den egna utrustningen kan komma att användas av flera personer eller om utrust-
ningen förloras. 
 
Kostnader 
Idag utgår ersättning för dator/läsplatta till den förtroendevalde med 1 500 kr per år, 
totalt 6 000 kr/mandatperiod. Ersättningen betalas ut en gång per år oberoende av 
antalet uppdrag.  
 
Nedan presenteras sex olika kostnadskombinationer för att erbjuda läsplattor till de 
förtroendevalda. Raden med 10GB data och fodral utan tangentbord är markerad, 
vilket känns som det mest logiska valet. Det finns även med beräkning för pekplatta 
utan mobilt bredband även om det inte är aktuellt, men kan vara intressant att se vad 
differensen är. 
 

 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Malin Hedlund (M), Mats Nilsson (S), Marie Jakobsson (SD) och 
Jenny Nordahl (SD) 
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Kf § 101 Dnr KS2018/0410 
 
Bolagsordning för Säterbostäder AB och Sätes kommuns fastighets 
AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa bolagsordning för Säterbostäder AB och Sä-
ters kommuns fastighets AB. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
Förslag till revidering av bolagsordning för Säterbostäder AB och Säters kommuns 
fastighets AB. 
 
§ 8 Styrelse i bolagsordningen kompletteras med att kommunfullmäktige även utser 
2:e vice ordförande. 
 
I övrigt har bolagsordningarna justerats utifrån nu gällande lagar. 
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Kf § 102 
 
Val av styrelse för Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets 
AB 2019-2023 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga val av styrelse för Säterbostäder AB och Sä-
ters kommuns fastighets AB  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i styrelsen för Säterbostäder AB 
och Säters kommuns fastighets AB perioden väljs som vice ordförande i styrelsen 
för Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB perioden fr o m bolags-
stämman 2019 t o m bolagsstämman 2023 samt bland ledamöterna, en ordförande , 
en vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 
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Kf § 103 
 
Val till Södra Dalarnas samordningsförbund 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som ersättare till Södra Dalarnas samordningsför-
bund 2019-2022 välja Malin Hedlund (M). 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Till södra Dalarnas samordningsförbund ska Säters kommun utse en ersättare. Niclas 
Bodin ( C) har 2018-12-13 valts till ledamot. 
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Kf § 104 Dnr KS2019/0016 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Marianne Merenicana (S) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Marianne Merenciana (S) 

välja Bo Floresjö (S). 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Marianne Merenciana (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i samhällsbyggnads-
nämnden. Fyllnadsval ska ske efter Marianne Merenciana (S). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 105 Dnr KS2019/0020 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Jenny Nordahl (SD) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ersättare i socialnämnden efter Jenny Nordahl (SD) välja Marie Jakobs-

son (SD). 
3. Som ledamot i kommunstyrelsen efter Jenny Nordahl (SD) välja Marie Ja-

kobsson (SD) 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Jenny Nordahl (SD) har avsagt sig uppdragen som ersättare i socialnämnden samt 
som ledamot i kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska ske efter Jenny Nordahl (SD). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 106 Dnr KS 2019/0034 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Kristina Hult ( C) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som vice ordförande efter Kristina Hult ( C) välja Ingrid  

Stenberg-Lundin (C ). 
3. Som ledamot efter Ingrid Stenberg-Lundin ( C) välja Kristina Hult ( C). 

__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Kristina Hult ( C)  har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i kulturnämnden. 
Föreslås att ledamot Ingrid Stenberg-Lundin väljs som vice ordförande efter Kristina 
Hult och Kristina Hult väljs som ny ledamot efter Ingrid Stenberg   
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 107 Dnr KS2019/0020 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Sami Haghani (C ) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Sami Haghani (C ) välja Maj-Lis 

Nyberg ( C). 
 

__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Sami Haghani (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämn-
den. Fyllnadsval ska ske efter Sami Haghani ( C). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 108 Dnr KS2019/0020 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Anna Nilsson (S) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Bordlägga val av ersättare i kulturnämnden. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Anna Nilsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kulturnämnden. Fyllnads-
val ska ske efter Anna Nilsson (S). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 109 Dnr KS2019/0048 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Helena Vådegård (KD) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ersättare i kulturnämnden efter Helena Vådegård (KD) välja Margareta 

Arthursson (KD) 
3. Bordlägga val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Helena Vådegård (KD) har avsagt sig uppdragen som, ersättare i kulturnämnden 
samt och ledamot i barn- och utbildningsnämnden. Fyllnadsval ska ske efter Helena 
Vådegård (KD). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 110 Dnr KS2019/0049 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Malin Lisselerks ( C) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ersättare i socialnämnden efter Malin Lisselerks ( C ) välja Erik Anders-

son ( C). 
3. Bordlägga val av ersättare i Språktolknämnden  

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Malin Lisselerks ( C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden och er-
sättare i Språktolknämnden. Fyllnadsval ska ske efter Malin Lisselerks (C ) 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 111 Dnr KS2018/0363 
 
Förtydligande av mandatperiod, huvudman till Södra Dalarnas Spar-
bank 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att mandatperioden för valda huvudmän till Södra Da-
larnas Sparbank är fr om sparbanksstämman 2019 t o m sparbanksstämman 2023. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Michael Arvidsson ( C) och Caroline Willfox (M) valdes 2018-12-13 till huvudmän till 
Södra Dalarnas Sparbank. Vilken period uppdraget gäller framgår inte av beslutet. 
 
Mandatperioden ska vara fr o m sparbanksstämman 2019 t o m sparbanksstämman 
2023. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 112 Dnr KS2019/0048 
 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Helena 
Vådegård (KD)) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Helena Vådegård (KD) avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige har att besluta om att godkänna avsägelsen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 113 Dnr KS2019/0039 
 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Marianne 
Merenciana (S)) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Marianne Merenciana (S) avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige har att besluta om att godkänna avsägelsen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 114 Dnr KS2019/0048 
 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i Valberedningen, Helena Våde-
gård (KD)) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Som ersättare i valberedningen efter Helena Vådegård (KD) välja Jan-Olof 

Wiklund (KD) 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Helena Vådegård (KD) avsagt sig uppdraget som ersättare i valberedningen.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 115 
 
Delgivningar 
 
Kommunfullmäktige tar del av delgivningarna. 
 
__________ 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2019-01-22 och 2019-01-29 
 

KS2018/0304 Övergripande granskning av kommunens målstyrningsprocess 
 

KS2018/0408 Granskning av kompetensförsörjning. 
 

KS2018/0255 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag om nät och rovfågel-
sattrapper vid Ljusternbadet. Medborgarförslaget är besvarat. 
 

KS2019/0042 Inspektion hos Överförmyndare i samverkan den 6 december 2018. 
 
 


	Innehållsförteckning
	Beslutande och anslag
	Månadens blombukett
	Nytt medborgarförslag att rusta Kungsstenen i Säterdalen
	Nytt medborgarförslag om en gång- och cykelväg efter Fritidsvägen
	Nytt medborgarförslag om trappen vid Biografmuseet
	Nytt medborgarförslag om belysning mellan Mora by och Naglarby
	Nytt medborgarförslag om utegym i Gustafs
	Svar på motion om valfrihet för äldre
	Information från revisionen
	Vision samt strategiska mål år 2020-2023
	Antagande av Fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora By m.m.) i Säters kommun
	Program Säterdalen
	Utvecklingsplan för Säterdalen 2019
	Fordonspolicy för Säters kommunkoncern
	Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
	Kompetensförsörjningsplan
	Utbetalning av kommunalt partistöd 2019
	Läsplattor till förtroendevalda
	Bolagsordning för Säterbostäder AB och Sätes kommuns fastighets AB
	Val av styrelse för Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB 2019-2023
	Val till Södra Dalarnas samordningsförbund
	Avsägelse/fyllnadsval efter Marianne Merenicana (S)
	Avsägelse/fyllnadsval efter Jenny Nordahl (SD)
	Avsägelse/fyllnadsval efter Kristina Hult ( C)
	Avsägelse/fyllnadsval efter Sami Haghani (C )
	Avsägelse/fyllnadsval efter Anna Nilsson (S)
	Avsägelse/fyllnadsval efter Helena Vådegård (KD)
	Avsägelse/fyllnadsval efter Malin Lisselerks ( C)
	Förtydligande av mandatperiod, huvudman till Södra Dalarnas Sparbank
	Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Helena Vådegård (KD))
	Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Marianne Merenciana (S))
	Avsägelse av uppdrag som ersättare i Valberedningen, Helena Vådegård (KD))
	Delgivningar

