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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 130 Dnr KS2018/0091 
 
Svar på medborgarförslag om häktena vid Rådhuset 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 
 
Reservation  
Caroline Willfox (M), Marie Sundlöf (SD), Malin Hedlund (M), Roger Carlsson (SD), 
Roger Siljeholm (M), Daniel Ericgörs (KD), Birgitta Gustafsson (L), Leo Thorsell 
(M), Marie Jakobsson (SD), Christer Eriksson (M), Ingeborg Björnbom (M) och 
Tommy Andersson (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Birgitta Gustafsson (L) med instämmande av Tommy Andersson (M), Caroline Will-
fox (M), Ingeborg Björnbom (M) och Marie Jakobsson (SD) yrkar bifall till medbor-
garförslaget 
Mats Nilsson (S) med instämmande av Hans Johansson ( C) och Magnus Gabriels-
son yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att medborgarförslaget är besvarat. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att medborgarförslaget är besvarat. 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att rusta upp de gamla häktena bakom Rådhuset lämnades 
in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-22 av Tyge Olsson, Säter. Försla-
get remitterades till samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden lämna yttrande.  
 
Medborgarens förslag 
”Föreslår att de gamla häktena – fylleceller- som finns i uthusen bakom rådhuset stä-
das ur och görs i ett skick att de kan visas som en del av Säters historia för såväl 
kommunens invånare som för turister. Detta gäller både det ”de gamla” och de ”nya” 
cellerna.” 
 
Yttrande från kulturnämnden 2019-02-14 
De gamla häktena är av kulturhistoriskt värde och värt att visa upp för allmänheten. 
Det kan ske vid guidade stadsvandringar tex vid Stampen och Historisk vecka samt 
vid visningar som sker kontinuerligt. Kulturnämnden har inte de resurser som krävs 
för att hålla visningar utan de måste i så fall hållas av annan aktör. Säters hembygds-
förening håller i stadsvandringarna som är arrangerade av Turistbyrån. Eftersom häk-
tena också är kommunens förråd som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden så av-
gör de hur hanteringen av ett öppnande av häktena kan ske utifrån deras resurser. 
Kulturnämnden rekommenderar att Samhällsbyggnadsnämnden iordningställer två 
celler, ett gammalt och ett nytt för visningar. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 130 forts 
 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden, 2018-12-12 
I nuläget används en stor del av berörda lokaler som förråd för bland annat Lokalser-
vice. Det finns möjlighet att frigöra en av lokalerna med enkla åtgärder. Bedöm-
ningen är att det är främst i samband med Säter Stampen som behov finns att visa 
upp berörda lokaler. Det kan finnas möjlighet att på föreningens initiativ och bekost-
nad frigöra del av dessa lokaler om de återställs till ursprunglig funktion efter evene-
manget. 
 
Information 
Vid sammanträdet deltar förslagsställare Tyyge Olsson och informerar om förslaget 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Birgitta Gustafsson (L), Mats Nilsson (S), Hans Johansson ( C), 
Tommy Andersson (M), Ingeborg Björnbom (M), Caroline Willfox (M), Marie Ja-
kobsson (SD) och Magnus Gabrielsson (MP) 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 131 Dnr KS2019/0003 
 
Svar på medborgarförslag om att rusta Kungsstenen i Säterdalen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen genomföra förslaget att 
rusta Kungsstenen och därmed är medborgarförslaget bifallet. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att rusta Kungsstenent lämnades in till kommunfullmäkti-
ges sammanträde 2019-02-14 av Bengt-Åke Johansson, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Direkt i anslutning till Bruksvägen i Dalen finns den s.k Kungsstenen. Den place-
rades 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.” 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Tommy Andersson (M) och Mats Nilsson (S). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 132 Dnr KS2019/0128 
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen samt att medborgarförslagen 
ligger kvar 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. 
 
Följande medborgarförslag har inte beretts färdigt: 
Medborgarförslag om utegym i Gus-
tafs. 

Dnr KS2019/0045 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-14. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrel-
sen för beslut. 
 
Medborgarförslag om en gång- och 
cykelväg efter Fritidsvägen  

DnrKS2019/0004 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-14. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrel-
sen för beredning. 
 
Medborgarförslag belysning mellan 
Mora by och Naglarby  

DnrKS2019/0044 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-14. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbygg-
nadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag om trappen vid 
Biografmuseet 

DnrKS2019/0019 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-14. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbygg-
nadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag om området mel-
lan riksväg 70 och järnvägen i cen-
trala Säter  

Dnr KS2018/0352 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-15. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbygg-
nadsnämnden för beslut. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 133 Dnr KS2019/0129 
 
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. 
 
Följande motioner har inte beretts färdigt 
 
Motion om valfrihet för äldre. Dnr KS2017/0406 
Motionen är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-
11-30. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Remitterat till socialnämn-
den för yttrande. Socialnämnden har yttrat sig 2018-04-12. Vid behandling av mot-
ionen i kommunfullmäktige 2019-02-14 återremitterades motionen för att göra en 
kostnadsberäkning på en utredning. 
 
Motion om att låta våra äldre få möj-
lighet att äta på vår skola  

DnrKS2018/0065 

Motionen inlämnad av Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige 2018-03-22. 
Kommunstyrelsens ar-betsutskott beslutade 2018-04-17 uppdra till förvaltningen ut-
reda motionen.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  § 134 
 
Nya motion om att ta ställning till återvändande IS-terrorister 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsens för bered-
ning. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att ta ställning till återvändande IS-terrorister lämnas in till kommun-
fullmäktiges sammanträde 2019-05-02 av Sverigedemokraterna. 
 
Motionärernas förslag: 
Att Säters kommun sluter upp bakom Staffanstorps kommuns hållning och tydligt 
deklarerar att inga återvändanden IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött 
terrorism ska vara välkomna till Säters kommun. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 135 
 
Information från revisionen 
 
Ordförande i kommunrevisionen Dagney Hansson (KD) informerar om pågående 
granskningar. 

• Granskning av löneprocessen i Falu kommun 
• Granskning av bokslut och årsredovisning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 136 Dnr KS2019/0209 
 
Revisionsberättelse 2018 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunrevisorerna har granskat kommunstyrelsens, nämndernas och genom ut-
sedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag för år 
2018 och har avgivit sin revisionsberättelse.  
 
Revisorerna tillstyrker att årsredovisning för 2018 fastställs samt att kommunstyrel-
sen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 
 
Revisorerna riktar anmärkning mot den gemensamma nämnden för löne- och pens-
ionsadministration. 
 
Information 
Dagney Hansson, ordförande i revisionen, informerar om lämnad revisionsberättelse 
för 2018. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 137 Dnr KS2019/0140 
 
Årsredovisning 2018 för Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att fastställa 2018 års årsredovisning.  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning Säters kommun för 2018. 
 
Kommunerna är enligt Kommunala redovisningslagen KRL 8 kap §§ 1 – 2 skyldiga 
att upprätta en sammanställd redovisning och en gemensam förvaltningsberättelse 
för all kommunal verksamhet, även sådan som drivs av annan juridisk person. Rådet 
för kommunal redovisning har i sin rekommendation 8.2 gett ytterligare anvisningar 
hur den sammanställda redovisningen och den gemensamma förvaltningsberättelsen 
skall utformas. 
 
Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2018 av kommunens förvalt-
ning och en helägd bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters 
kommuns Fastighets AB. 
 
Koncernens resultat 
Koncernens resultat för 2018 blev +14,5 mkr (2017 +14,6 mkr). Bolagskoncernen 
redovisar ett resultat på +9,1 mkr (2017 +6,3 mkr) och kommunen ett resultat på 
+5,4 mkr (2017 +8,3 mkr). 
 
Information 
Ekonomichef Torbjörn Matsson deltar vid sammanträder och informerar om årsre-
dovisning 2018. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Birgitta Gustafsson (L), Malin Hedlund (M), Mats Nilsson (S), 
Magnus Gabrielsson (MP) och Roger Siljeholm (M) 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 138 Dnr KS2019/0135 
 
Verksamhetsberättelse 2018, gemensamma nämnden för upphand-
lingssamverkan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna verksamhetsberättelse 2018 för gemen-
samma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2018 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för upphandlingssam-
verkan 2018. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,2 mkr som 
återbetalas till medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för gemensamma nämnden upphandlingssamverkan. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 139 Dnr KS2019/0134 
 
Verksamhetsberättelse 2018, gemensamma nämnden för alkohol, to-
bak och receptfria läkemedel 
 
Beslut 
Ärendet utgår då handlingar saknas. Ärendet återupptas på kommande sammanträde. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2018 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och re-
ceptfria läkemedel. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 2018. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,1 
mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för gemensamma nämnden alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 140 
 
Kommunfullmäktiges ansvarsprövning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom den anmärkning revisionen riktar 
mot den gemensamma nämnden för löne- och pensionsadministration.  
Motiveringen till detta är att kommunfullmäktige är ense med revisionen om de bris-
ter som revisionen påtalar i rapporten.  
Förklaring till varför dessa brister uppstått har redan inkommit i form av ett yttrande 
till revisonen från den gemensamma nämnden för löne- och pensionsadministration 
och har hanterats inom Falu kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunstyrelsen och nämnderna och den ge-
mensamma nämnden för upphandlingssamverkan samt enskilda ledamöter i dess or-
gan ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 
 
Protokollsanteckning: 
Samtliga fullmäktigeledamöter som är redovisningsskyldiga till kommunen eller sådan 
redovisningsskyldigs närstående som avses i 5 kap 48 § kommunallagen anmäler jäv 
och deltar ej i handläggning och beslut avseende frågan om ansvarsfrihet för den 
nämnd/styrelse som berör vederbörande 
 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. Revisorerna har i sin revis-
ionsberättelse föreslagit att ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 beviljas. 
 
Revisorerna riktar anmärkning mot den gemensamma nämnden för löne- och pens-
ionsadministration. Motiveringen till detta är att granskningen av nämnden visade att 
det finns allvarliga brister i nämndens styrning och interna kontroll av verksamheten. 
Nämnden har inte säkerställt att system och rutiner fungerar på ett ändamålsenligt 
sätt. Revisorerna utesluter inte att felaktiga löner och ersättningar har betalats ut och 
att underlag till redovisningen är inkorrekta. Revisorerna ser även brister i uppfölj-
ningen och kontrollen av löneprocessen. Nämnden har enligt revisorernas bedöm-
ning brustit i sin kontroll av löneenhetens verksamhet. Revisorerna kan även konsta-
tera att nämnden inte har antagit en interkontrollplan för varken 2017 eller 2018. Re-
visorernas anser att nämnden inte har tagit tillräckligt ansvar för att komma tillrätta 
med den föreliggande problematiken inom nämndens ansvarsområde. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 141 Dnr KS2019/0066 
 
Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning, finansiering 
av investeringar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om ändringar i riktlinjerna för god ekonomisk hushåll-
ning i stycket finansiering av investeringar enligt beskrivning nedan. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
I riktlinjer för god ekonomisk hushållning antagna av kommunfullmäktige 2016-06-
13 anges följande: 
Säters kommun skall finansiera reinvesteringar med egna medel. För nyinvesteringar 
kan nya lån behöva upptas. Detta sker i första hand genom att utnyttja den kredit 
som är kopplad till kommunens koncernkonto i Swedbank. När denna är förbrukad 
måste nya lån tas upp. 
 
Självfinansieringsgraden av de löpande investeringarna skall beräknas över en rul-
lande fyraårsperiod. Beräkningsårets utrymme räknas fram utifrån budget/plan för 
beräkningsåret samt för de tre föregående årens verkliga utfall alternativt budget om 
åren ligger framåt i tiden. Självfinansieringsgraden ska uppgå till 60%. Med självfinan-
siering menas det utrymme som skapas av justerat resultat efter balanskravsavstäm-
ning och pensionsförvaltning samt avskrivningar aktuellt år. Under budgetprocessen 
beräknas de tre kommande åren, som ger det totala utrymmet för investeringar under 
perioden. 
 
Utöver dessa löpande investeringar fattar kommunfullmäktige beslut i varje enskilt 
fall. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 142 Dnr KS2019/0143 
 
Förändrat arbetssätt för att värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. Avsluta Säter kommuns handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbe-
jakande extremism. 

2. Uppdra åt kommunstyrelsen att säkerställa att arbetet för att värna demokra-
tin mot våldsbejakande extremism fortsätter utifrån lokala behov, i enlighet 
med ny forskning och nationella riktlinjer.  

 
___________ 
 
Bakgrund 
2014 tillsatte regeringen en nationell samordnare för att värna demokratin mot vålds-
bejakande extremism (hädanefter VBE) med uppdraget att stärka och stödja lokal 
samverkan med samma syfte.  
 
2015 fick den nationella samordnaren i uppdrag att ta fram en nationell strategi, med 
förslag på lokal organisering.  
 
2014-2016 inhämtade den nationella samordnaren information kring VBE från Sveri-
ges kommuner, däribland Säter.  
 
2015 tydliggjorde den nationella samordnaren att ”en lokal handlingsplan mot vålds-
bejakande extremism hjälper kommunen och dess anställda att upprätta och konkre-
tisera ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism” (Mattsson, 2017).  
 
2017 antog kommunfullmäktige i Säter en handlingsplan mot våldsbejakande extrem-
ism. Handlingsplanen utgick till stor del från de nationella rekommendationerna.  
 
Samordnarskapet blev del av en tjänst inom kommunstyrelseförvaltningen. 
 
Information 
Vid sammanträdet deltar samordnare Helena Axelsson Fisk och informerar om ären-
det. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Roger Siljeholm (SD), Marie Jakobsson (SD), Malin Hedlund (M), 
Sune Hemmingsson ( C), Sten-Olof Eklund (V), Mats Nilsson (S) , Magnus Gabriels-
son (MP) och Hans Johansson ( C) 
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Kf § 143 Dnr KS2018/0409 
 
Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta handlingsprogram enligt lag om skydd mot 
olyckor för Säters kommun för mandatperioden 2019-2022. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Varje kommun i Sverige skall för varje mandatperiod ha ett handlingsprogram enligt 
Lag om Skydd mot Olyckor, LSO. 
 
Arbetet med att ta fram ett handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022 påbör-
jades våren 2018 för att vara klart för beslut i Kommunfullmäktige 2019 och uppfölj-
ning sker genom en årlig skriftlig rapport till kommunstyrelse samt fortlöpande upp-
följning och utvärdering inom varje delområde. 
 
Handlingsprogrammet är till sin struktur gemensamt för de kommuner som ingår i 
Räddningstjänsten Dala Mitt (Borlänge, Falun, Ludvika, Säter och Gagnef). 
 
Handlingsprogrammet syftar till att kommunen ska vara trygg och säker att bo, vistas 
och driva verksamhet i. Politikerna i dessa kommuner har av det skälet beslutat om 
att ett gemensamt handlingsprogram ska tas fram. Inte minst är programmet viktigt 
eftersom positiva resultat är beroende av samhällets samlade insatser och ansvarsta-
gande. Då ansvaret dessutom ofta ligger på den enskilde det vill säga individer, fastig-
hetsägare, verksamhetsutövare och organisationer, ser vi att denna plan fyller en 
mycket viktig funktion.  
 
I handlingsprogrammet har vi gemensamt lyft fram kända framgångsfaktorer och de 
målsättningar som finns i verksamheten. Vidare beskrivs strategiskt viktiga arbets-
uppgifter för kommunen samt särskilda satsningar för perioden 2019-2022.  
Handlingsprogrammet innehåller en gemensam del som är lika för alla kommuner 
därutöver finns det delprogram som till rubriken är lika i alla kommuner med där in-
nehållet i varje del är kommunanpassat. 
 
Till detta handlingsprogram finns tillhörande delprogram för områdena brottsföre-
byggande arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk planering, förebyggande brand-
skydd, fallprevention, suicidprevention, is- och vattensäkerhet, klimatanpassning, 
krisberedskap och civilt försvar och höjd beredskap.  Varje delprogram kan spänna 
över flera verksamhetsgränser. 
 
 
 
     forts 
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Kf § 143 forts 
 
Räddningstjänsten DalaMitts två delprogram, Brandförebyggande och Operativa in-
satser Räddningstjänst, blir lika i samtliga kommuner. Denna är inte färdigställd.  
 
Information 
Kommundirektör Pär Jerfström informerar om ärendet. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Birgitta Gustafsson (L) och Mats Nilsson (S). 
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Kf § 144 Dnr KS2019/0103 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut för 3:dje och 4:de kvartalet 
2018. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för 3:dje och 
4:de kvartalet 2018. 
 
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). 
 
3:dje kvartalet 2018 
För perioden har följande blivit rapporterade till IVO, som ej verkställda inom 3-må-
nadersgränden: 

• 5 beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL 
• 4 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § p. 9 LSS 

 
För perioden har följande blivit rapporterade till IVO, som verkställt 

• 1 beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL 
• 1 beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS 

 
4:de kvartalet 2018 
För perioden har följande blivit rapporterade till IVO, som ej verkställda inom 3-må-
nadersgränden: 

• 4 beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL 
• 1 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § p. 9 LSS 

 
För perioden har följande blivit rapporterade till IVO, som verkställt  

• 6 beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL 
• 3 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § p. 9 LSS 
• 1 beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS 
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Kf § 145 Dnr KS2019/0164 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
 
Beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Magnus Gabrielsson (MP) ställer interpellation om att hotet från klimatförändringen 
blir allt tydligare – behovet av åtgärder allt mer akut, ställd till ordförande i kommun-
styrelsen. 
 
Besvarande 
Mats Nilsson (S) besvarar interpellationen. 
 
I debatten deltar Magnus Gabrielsson (MP), Mats Nilsson (S), Hans Johanson ( C), 
Abbe Ronsten (S) och Birgitta Gustafsson (L). 
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Kf § 146 Dnr KS 2019/0183 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Marie Jakobsson (SD) som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Marie Jakobsson (SD) 

välja Roger Carlsson (SD). 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Marie Jakobsson (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbildnings-
nämnden. Fyllnadsval ska ske efter Marie Jakobsson (SD). 
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Kf § 147 Dnr KS2019/0182 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Marie Sundlöf (SD) som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Marie Sundlöf (SD) välja 

Måns Ahlgren (SD). 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Marie Sundlöf (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildnings-
nämnden. Fyllnadsval ska ske efter Marie Sundlöf (SD). 
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Kf § 148 Dnr KS2019/0184 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Rolf Printz som ledamot i samhällsbygg-
nadsnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Rolf Printz (SD) välja Roger 

Carlsson (SD). 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Rolf Printz (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. 
Fyllnadsval ska ske efter Rolf Printz (SD). 
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Kf § 149 Dnr KS2019/0221 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Roger Carlsson (SD) som ersättare i sam-
hällsbyggnadsnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Roger Carlsson (SD) välja 

Måns Ahlgren (SD). 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Roger Carlsson (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i samhällsbyggnads-
nämnden. Fyllnadsval ska ske efter Roger Carlsson (SD). 
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Kf  § 150 
 
Rapporter 
 
Helena Axelsson Fisk lämnar rapport från arbetsgruppen med representanter från 
samtliga partier, om gruppens arbetet med att öka valdeltagande i EU-valet 2019 för 
första- och andragångsväljare. 
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Kf  § 151 
 
Delgivningar 
 
Budgetuppföljning per 2019-03-31- 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2019-03-26, 2019-04-04 och 
2019-04-09. 
 
Årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
Revisionsberättelse 2018 Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Dala Mitt 
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