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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 180 
 
Parentation 
 
Kommunfullmäktige hedrar minnet av Lars-Evert Dahlberg, som avlidit, med en tyst 
minut.  
 
___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 181 Dnr KS 2019/0072 
 
Månadens blombukett 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium delar ut september månads blombukett till Gert 
Kyed, Säter. 
 
Motivering 
”För sitt engagemang med Konsthjulet nere i Säterdalen. Har sett till att anlägg-
ningen fungerar bra och är i gott skick. Mycket uppskattade och välbesökta visningar 
för allmänheten under helgerna i Augusti.” 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 182 Dnr KS2019/0004 
 
Svar på medborgarförslag om framdragning av gång- och cykelväg 
parallellt efter Fritidsvägen från Säters campingplats till vattentornet 
på Åsen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Medborgarförslag om gång och cykelväg parallellt med Fritidsvägen från Säters cam-
ping till vattentornet på Åsen. Förslagsställaren föreslår en breddning samt asfaltering 
av det nuvarande motionsspåret. 
 
Yttrande från Samhällsbyggnadsnämndens 2019-06-05: 
För dagen finns inga planer på gång och cykelväg längs Fritidsvägen. Vid en framtida 
utveckling av området gällande såväl bostäder som infrastruktur kommer frågan an-
gående cykel och gångvägar i området att ses över. 
 
Information 
Vid sammanträdet deltar förslagsställare Nils-Erik Unnerud och informerar om för-
slaget. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S) 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 183 Dnr KS2019/0099 
 
Svar på medborgarförslag om att få tillstånd en gång – och cykelled 
(gc-led) mellan centralortens centrum-Säters järnvägsstation-Säter-
dalens nerfartsområde” 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag rörande utformning av en gång- och cykelförbindelse mellan 
Salutorget, Säterdalen och Säters järnvägsstation har inkommit. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat remittera förslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för ytt-
rande. 
Medborgarförslaget ses i helhet i bilaga och innebär kortfattat: ”Att få tillstånd en 
gång – och cykelled (gc-led) mellan centralortens centrum-Säters järnvägsstation-Sä-
terdalens nerfartsområde” 
 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-05 
Det aktuella området med tillhörande gång- och cykelförbindelse utreds för närva-
rande i samverkanmed Trafikverket i det kapacitetshöjande projekt som pågår utmed 
Dalabanan. I projektet har ett antal olika förbindelser utretts och i slutändan har vissa 
val gjorts utifrån de tekniska förutsättningarna på platsen. I det planprogram som Sä-
ters kommun för en tid sedan presenterade för samråd ingick förslag på lösningar 
som Säters kommun i samråd med Trafikverket avser arbeta vidaremed.  
 
De förslag som förs fram i medborgarförslaget är i dagsläget ej aktuella att utreda vi-
dare då tekniska begränsningar inom spårområdet styr placeringen av tunnel och 
gång- och cykelförbindelse. I samverkan har Trafikverket och Säters kommun därför 
redan överenskommit en tunnelplacering som är lämplig utifrån de olika anläggning-
arnas behov. 
 
Information 
Vid sammanträdet deltar förslagsställare Stieg Eklöf och informerar om förslaget. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Hans Johansson ( C) och Mats Nilsson (S) 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 184 Dnr KS2019/2019/0337 
 
Nytt medborgarförslag om ställplats 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till kommunstyrelsen för 
beslut. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om en ställplats lämnas in till kommunfullmäktiges samman-
träde 2019-09-19 av Ingela Edvinsson, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Att fortsättningsvis ha ställplats kvar som var på höger sida innan sågen från Sig-
gebohållet.”  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 185 Dnr KS2018/0065 
 
Svar på motion om att låta våra äldre äta på våra skolor 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige besluta avslå motionen. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 återremittera kommunstyrelsen förslag till 
beslut gällande motionen ”Låta våra äldre äta på vår skola” med motiveringen: 
”Enligt ordförande i Samhällsbyggnadsnämndens så ska kostenheten utredas. Då motionen har för 
avsikt att: se över möjligheten för att äldre att äta på våra skolor, bör denna fråga ingå i utred-
ningen. Därför anser vi att motionen ska återremitteras så att den frågeställningen kommer med i 
den utredningen.” 
 
Motionen återremitterades då en tredjedel av de närvarande ledamöterna begärde 
återremiss enligt KL 5 kap. 50§. 
 
Uppdraget för genomlysning och översyn av konstorganisationen gavs av kommun-
styrelsens arbetsutskott den 15 maj 2019. Uppdragets utgångspunkt handlar om kost-
nader och organisation. 

• Analys av nuläget på följande områden: 
• Nuvarande organisation 
• Antal kök, placering, tillredning och mottagning 
• Antal personal och kompetens 
• Sjuktal/vikarier 
• Hur ser kvaliteten ut? 
• Kostnadsbild samt jämförelse med likvärdiga kommuner via Kolada. 

 
Ta fram förslag till framtida organisation och arbetssätt utifrån kvalitet och kostnader 
på följande områden: 

• Förslag organisation 
• Antal, kök, placering, tillredning och mottagning 
• Antal personal och kompetens 
• Effekter för sjuktal/vikarier 
• Framtida kvalitet 
• E-handel, inköp, upphandling, samdistribution 
• Kostnadsbild 
• Konsekvenser och riskbedömningar av nytt förslag 

 
forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf 185 forts 
 
Bedömning 
Med utgångspunkt från uppdraget som gavs 2019-05-15 och att det arbetet skett uti-
från de förutsättningarna som gavs då är bedömningen att ”Låta fler få möjlighet att 
äta på vår skola” inte ingår i det uppdraget och att aspekten ”Låta fler få möjlighet att 
äta på vår skola” kräver en annat uppdrag och en annan form av utredning. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Hans Johansson ( C) 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 186 Dnr KS2019/0217 
 
Svar på motion om att ta ställning mot återvändande IS-terrorister 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med nedanstående avslå motionen 
 
_________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
I en motion daterad 2019-04-06 rubricerad ”Ta ställning mot återvändande IS-terro-
rister” föreslår Sverigedemokraterna Marie Jakobsson, Marie Sundlöf, Roger Carlsson 
och Rolf Printz att Säters kommun sluter upp bakom Staffanstorps kommuns håll-
ning och tydligt deklarerar att inga återvändande IS-terrorister eller andra som delta-
git i eller stött terrorism ska vara välkomna till Säters kommun.  Kommunfullmäktige 
beslöt 2019-05-02, § 134, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen avger följande yttrande.  
 
Bedömning 
Först skall konstateras att det föreligger en skillnad mellan det som beslutats i 
Staffanstorp och det beslutsförslag som Sverigedemokraterna i Säter skriver i mot-
ionen. Motionärerna vill att kommunfullmäktige ”sluter upp bakom Staffanstorps 
kommuns hållning” och ”tydligt deklarerar ” att inga återvändande IS-terrorister eller 
andra som deltagit i eller stött terrorism ska vara välkomna till Säters kommun. I tex-
ten innan beslutsförslaget i motionen hänvisas dock till Staffanstorps beslut att neka 
dessa individers möjlighet till kommunal samhällsservice såsom försörjningsstöd, 
hjälp till bostad, vuxenutbildning och liknande.  
 
Mot bakgrund härav utgår kommunstyrelseförvaltningen från att Sverigedemokra-
terna i Säter fullt ut vill ha ett beslut i enlighet med beslutet i Staffanstorp. 
 
I motionen framhålls att det lagliga utrymmet att agera på föreslaget sätt är begränsat. 
Detta är en riktig bedömning. Den lag som främst är aktuell är Socialtjänstlagen. I 
denna lag regleras bl a rätten till bistånd i form av försörjningsstöd.  
 
Varje kommun har en skyldighet att verka för människors ekonomiska och sociala 
trygghet. Kommunen har också det yttersta ansvaret för kommunens invånare. Varje 
person har rätt att ansöka om bistånd och detta är inget som ett generellt förbud där 
vissa grupper undantas kan upphäva. Riksdagen har stiftat Socialtjänstlagen och ett 
politiskt beslut i kommunfullmäktige kan inte ändra på lagens regler. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 186 forts 
 
Om motionen skulle bifallas får detta konsekvenser för bl a socialsekreterarnas ar-
bete. Om en socialsekreterare skulle avslå en ansökan om försörjningsstöd med hän-
visning till att personen har kopplingar till IS kan socialsekreteraren göra sig skyldig 
till tjänstefel.  Om motionen bifalls kan även beslutet komma att strida mot likställig-
hetsprincipen i kommunallagen.  Kommunstyrelseförvaltningens sammantagna be-
dömning är att förslagen i motionen strider mot lag och att motionen därför ska av-
slås.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 187 Dnr KS2017/0406 
 
Svar på motion angående valfrihet för äldre i Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta LOV-utredningen till budgetberedningen 
2020 och därmed anses motionen besvarad. 
 
__________ 
 
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. 
 
Det finns inga externa medel att ansöka om utan kommunen bär kostnaden själv. 
Förslaget är att en utredning av LOV remitteras till budgetberedningen 2020, och att 
man beräknar kostnaderna till 350 000 för extern sakkunskap. 
 
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 föreslår därför att en utredning för att undersöka möj-
ligheterna för att införa LOV i Säters kommun hänskjuts till budgetberedningen, att 
inriktningen ska vara hemtjänsten, både omvårdnad och service, och att motionen 
härmed anses besvarad.  
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Hans Johansson ( C). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 188 Dnr KS2019/0408 
 
Ny motion om tiggeriförbud 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om tiggeriförbud i Säters kommun lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-19 av Sverigedemokraterina. 
 
Motionärernas förslag 
Att Säters kommun inför tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna vid samtliga 
butiker i kommunen och torg 
Att Säters kommun ska utan kostnad ge tillstånd till organisationer samt föreningar 
att göra insamlingar. Dessa tillstånd ska utan kostnad respektive organisation/före-
ning söka hos kommunen och de ska ges på årlig basis 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Roger Carlsson (SD). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 189 Dnr KS2019/0313 
 
Policy mot våld i nära relationer 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta policy mot våld i nära relationer. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till policyn mot våld i 
nära relationer samt att kommunfullmäktige uppdra till kommunens förvaltningar att 
ta fram handlingsplaner utifrån policyn mot våld i nära relationer. 
 
Säters kommun ska verka för ett samhälle utan våld och förtryck. Kommunens invå-
nare ska känna trygghet oavsett kön, ålder, funktionsförmåga, sexuell läggning och 
etnisk eller religiös tillhörighet. Ansvaret regleras i lagstiftning, föreskrifter och all-
männa råd samt bestämmelser och vägledning i kommunens styrdokument för soci-
altjänst, skola och förskola. 
 
Policyn gäller under mandatperioden och skall antas vid ny mandatperiod. 
 
Policyn omfattar alla personer (brukare, kommuninvånare, personal) som är utsatta 
för våld, barn som upplever våld och personer som utövar våld i nära relationer. 
 
Information 
Vid sammanträdet deltar samordnare   Tina Lejon Isaksson deltar vid sammanträdet 
och informerar om förslag till policy mot våld i nära relationer. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 190 Dnr KS2019/0407 
 
Information uppföljning EU- handslaget 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
 
__________ 
 
Information /redovisning om det handslag Säters kommun ingick med regeringen 
om att lyfta EU på kommunnivå. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 191 Dnr KS2019/0299 
 
Verksamhetsberättelse 2018, kommunalförbundet Region Dalarna 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna verksamhetsberättelse 2018 för kommunalförbundet Region Da-
larna.  

2. Bevilja direktionen i sin helhet ansvarsfrihet för 2018. 
 
Jäv 
Abbe Ronsten (S), Mats Nilsson (S) och Caroline Willfox (M) medverkar inte i hand-
läggning av ärende om ansvarsfrihet för Region Dalarna med anledning av jäv. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2018 för kommunalförbundet Region Dalarna. I verksamhets-
berättelsen redogörs för kommunalförbundet Region Dalarna 2018. Utfallet för verk-
samheten uppgick till ett underskott på -2.969 mkr. 
 
Likvidation av förbundet kommer att fullgöras under början av 2020. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 192 Dnr KS2019/0319 
 
Revidering av riktlinjer och placeringsreglemente för Säters kom-
muns pensionsfond  
 
Beslut  
Kommunfullmäktige besluta anta föreslagen ändring i riktlinjer och placeringsregle-
mente för Säters kommuns pensionsfond.  
 
___________ 
 
Bakgrund av ärendet  
En ny redovisningslag trädde i kraft 2019-01-01 som medför en ändring i värdering 
av placerade medel vid bokslutstillfällen. Tidigare värderades anskaffningsvärdet al-
ternativt ett lägre marknadsvärde. I den nya lagen värderas tillgången till marknads-
värdet, även om marknadsvärdet är högre än anskaffningsvärdet.  
 
Det medför att riktlinjerna och placeringsreglementet för Säters kommuns pensions-
fond behöver uppdateras.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 193 Dnr KS2019/0344 
 
Riktlinjer kravhantering/avbetalningsplan kundfakturor 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer kravhantering/avbetalningsplan kund-
fakturor. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun har för avsikt att leja ut påminnelse- och kravhantering till en extern 
kravleverantör via en direktupphandling. 
 
För att anpassa arbetssätt och rutiner till marknaden och övriga kommuner har ett 
förslag på riktlinjer tagits fram för kravhantering/avbetalningsplan kundfakturor. 
Kommunfullmäktige har tidigare antagit rutiner kring fakturering och krav som nu 
utgår och ersätts av nya riktlinjer. 
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Kf § 194 Dnr KS2019/0303 
 
Antagande av Avesta kommun som ny medlem i den gemensamma 
nämnden för upphandlingssamverkan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänner Avestas kommun som ny medlem i den gemensamma nämnden 
för upphandlingssamverkan från och med den 1 januari 2020.  

2. Godkänner förslag till organisation och resurser, tidplan samt finansierings-
modell med ekonomiska konsekvenser för nämnden och samverkande kom-
muner vid en anslutning av Avesta kommun till den gemensamma nämnden 
för upphandlingssamverkan enligt bilaga 1. 

3. Antar reviderat samarbetsavtal, reglemente och upphandlingspolicy för den 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, daterade den 13 juni 
2019. Förslagen börjar gälla från och med 1 januari 2020 enligt bilagor 2, 3 
och 4. 

4. Godkänner förslag till budgetramar enligt tabell i ärendebeskrivningen att 
gälla från och med 1 januari 2020.  

 
Besluten gäller under förutsättning att de sex samverkande kommunernas fullmäktige 
i den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan fattar likalydande beslut. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Avesta kommun inkom den 8 maj med en ansökan om inträde i den gemensamma 
nämnden för upphandlingssamverkan (GNU).  
GNU beslutade den 13 juni 2019 att föreslå samverkande kommuners fullmäktige att 
anta Avesta kommun som ny medlem från och med 1 januari 2020. Kommunstyrel-
sens förvaltningskansli i Ludvika fick även uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse till 
reviderat samarbetsavtal, reglemente och upphandlingspolicy som sedan ska skickas 
ut till respektive samverkande kommuner för antagande i respektive fullmäktige för 
antagande.  
I en utredning, daterad den 12 juni 2019, som upphandlingscenter har tagit fram be-
skrivs det tydligare kring vad som kan förväntas vid ett inträde från Avesta. I utred-
ningen framgår det:  
 

• De ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna för UpphandlingsCenter 
(UHC), ägarkommunerna och Avesta kommun. 

• Risk- och konsekvensanalys.  
• Tidplan för ev. implementering. 
• Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente. 
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Kf § 194 forts 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I utredningen (bilaga 1) kap. 5 Ekonomi och finansieringsmodell beskrivs en djupare analys 
kring de ekonomiska konsekvenserna av en ev. anslutning. Tabell nedan beskriver för-
slaget till reviderad budget för de samverkande kommunerna år 2020 inkl. Avestas 
kommun (s.4 i bilaga) 
 

Kommun Befolk-
ning 

Andel  
i % 

Andel i kr inkl. 
Avesta enligt re-
viderad budget 

2020 

Andel i kr exkl. Avesta 
enligt ursprungligt bud-

getförslag 2020 

Skillnad i 
kr 

Falun 58 923 29,7 5 621 649 5 625 148 – 3499 
Borlänge 52 224 26,3 4 982 519 4 984 221 – 1702 
Ludvika 26 946 13,6 2 570 829 2 580 339 – 9510 
Hedemora 15 457 7,8 1 474 70 1 480 010 – 5309 
Säter 11 123 5,6 1 061 209 1 066 395 – 5186 
Gagnef 10 271 5,2 979 922 979 887 35 
Avesta 23 323 11,8 2 225 170   
Totalt  170 735 100,0 18 916 000 16 716 000 – 25170 

 
Bilagor 

1. Utredning avseende anslutning av Avesta kommun till den gemensamma 
nämnden för upphandlingssamverkan med tillhörande riskanalys, daterad den 
12 juni 2019. 

2. Förslag till reviderat samarbetsavtal, daterad den 13 juni 2019  
3. Förslag till reviderat reglemente för GNU, daterad den 13 juni 2019. 
4. Förslag till reviderad upphandlingspolicy för den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan, daterad den 13 juni 2019 
5. Protokollsutdrag från GNU:s sammanträde den 12 juni 2019 § 17. 
6. Riskanalys.  
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Kf § 195 Dnr KS2019/0278 
 
Kommunal borgen till Östra Gustafs Fibernätverk 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige besluta fortsätta bevilja kommunal borgen till Östra Gustafs 
Fibernätverk Ekonomisk Förening för ett lån på maximalt 5,1 mkr tills pågående 
bredbandsprojekt är avslutat. 
 
Jäv 
Erik Herrman (C ) anmäler jäv  och deltar ej i beslutet. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-11 om kortsiktig borgen för Östra Gustafs 
Fibernätverk Ekonomisk Förening (org. nr 769630-3515) för ett lån/byggkreditiv om 
5,1mkr. Ursprunglig plan var att projektet skulle pågå september 2016-oktober 2017, 
men projektet har blivit försenat och borgen behöver finnas kvar tills projektet är av-
slutat och föreningen erhållit alla bidrag från Jordbruksverket. Efter projektavslut 
upphör borgen. Förseningarna har berott på försenad starttid samt konkurs för tota-
lentreprenören Tuna Fiberteknik AB. Länsstyrelsen har förlängt handläggningstiden 
för utbetalningar till 2020-06-30. 
 
Lånet behövs för att överbrygga tiden fram till att alla sökta bidrag är utbetalade. Lå-
nebeloppet är ett maxbelopp. Föreningen söker delutbetalningar under projekttiden 
för att minska lånebehovet, men för att inte äventyra projektets genomförande vid 
eventuella förseningar på utbetalningarna behövs en garanterad likviditet. 
 
Inom projektområdet finns 215 hushåll med permanentboende. Av dessa har 191 
valt att bli medlemmar i föreningen. Varje medlem kommer att betala en insats på 25 
000 kr. Inbetalningen kommer att ske under hela genomförandeperioden med slutbe-
talning när projektet slutförts. Det är c:a 500 personer och 124 arbetstillfällen som 
berörs av projektet. Det är såldes ett större projekt än såväl Nyberget som Österby 
byalag. 
 
Risken för kommunen är i det här projektet likartad med Nyberget och Österby. Det 
är liksom dessa ett väl genomarbetat projekt med god förankring i området. Det är 
ett begränsat lån till projekttiden och egenfinansieringen ligger på samma nivå som i 
dessa projekt. 
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Kf § 196 Dnr KS2019/0255 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 1 2019 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige besluta godkänna rapporten. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 1 
2019. 
 
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rap-
port över ej verkställda beslut kvartal 1 2019. Förvaltningen har även rapporterat de 
beslut som verkställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda. 
 
Ej verkställda beslut 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO. Det gäl-
ler beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL. 
 
Verkställda beslut 
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande 
beslut som enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt. 
 
Rapport till revisorer och kommunfullmäktige 
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om 
ej verkställda/verkställda beslut. 
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Kf § 197 DnrKS2019/0302 
 
Delegation till Säters kommuns räddningschef att besluta om eld-
ningsförbud 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med förbundsordningen för kommunal-
förbundet, via direktionen för Räddningstjänstförbundet Dala Mitt (RDM), rikta de-
legation till Säters kommuns räddningschef att besluta om eldningsförbud som en 
brandförebyggande åtgärd i de fall förhållandena så kräver. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt förbundsordningen för RDM, punkt 2, har medlemskommunerna tilldelat 
kommunalförbundet all skyldighet över vad som åvilar kommunerna enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) utom vad avser; 

• Samordning av olycksförebyggande arbete, 
• Att leda arbetet för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder 

(LSO kap 3§1) samt, 
• När kommunen är att betrakta som enskild (LSO kap 2). 

 
Därutöver kan medlemmarna tilldela RDM uppgifter att, i skälig omfattning, stödja 
kommunerna i deras arbete mot oönskade händelser.  
 
Det är tydligt att kompetensen i brandsäkerhetsarbetet främst finns inom RDM:s or-
ganisation varför det därmed också är rimligt att beslut gällande eldningsförbud bör 
befästas hos kommunernas gemensamma räddningschef med därtill hörande brand-
säkerhetskompetens. Räddningschefen har i sitt arbete att förfoga över en minut-
operativ ledningskapacitet med bra överblick över de, inom kommunalförbundets 
geografiska område, gällande förhållanden vilket också kompletterar bilden av att 
räddningschefen hanterar den organisation som bäst kan bedöma behovet om nöd-
vändigheten av ett eldningsförbud. 
 
Med anledning av att ett eldningsförbud dessutom kan behöva fattas i akuta situat-
ioner är det, med hänsyn tagen till kommunernas handläggningstider, därför lämpligt 
att delegation att fatta beslut om eldningsförbud tilldelas räddningschefen. 
 
Då RDM enligt förbundsordningens punkt 15 i sin verksamhet, enligt 6 kap 1 § i 
kommunallagen, står under uppsikt av medlemmarnas kommunstyrelser och det fak-
tum att Länsstyrelsen i Dalarna (tillsynsmyndighet i den specifika frågan) hävdar att 
beslut om eldningsförbud bara kan fattas av en kommun, håller Falu kommun det 
för rimligt att beslut om eldningsförbud fattat i delegation av kommunernas rädd-
ningschef omedelbart rapporteras till respektive medlems styrelse för befästelse vid 
nästkommande sammanträde. 
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Kf § 198 Dnr KS2019/0292 
 
Revidering av skolskjutsreglemente 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta revideringen av skolskjutsreglementet. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2019-06-05 en revidering av skolskjutsreglemen-
tet. 
 
Den 1 januari infördes nya bestämmelser i skollagen som innebär att även elever i 
förskoleklassen från och med höstterminen 2018 har rätt till skolskjuts under samma 
förutsättningar som elever  i grundskolan och grundsärskolan. 
 
I nuvarande bilaga 1, kommunens lokala beslut, antagen av kommunfullmäktige 
2011-02-04, § 75 står det att ”barn i förskoleklass ges möjlighet att medfölja i mån av 
plats med skolskjutsentreprenörer”. Vilket innebär att den meningen bör strykas från 
bilagan för att överensstämma med skollagen. 
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Kf § 199 Dnr KS2019/0280 
 
Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att reglementet för barn- och utbildningsnämnden revi-
deras enligt nedanstående. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
När det gäller den hälso- och sjukvård som bedrivs inom ramen för elevhälsan är det 
i Säters kommuns fall kommunen som är vårdgivare. Ytterst ansvarig blir därför 
Kommunfullmäktige. Överföringen av vårdgivarens, det vill säga kommunens, an-
svar i fråga om den medicinska och psykologiska elevhälsan till en nämnd måste såle-
des vara uttryckt i ett reglemente: 
 
Förslag till tillägg till barn- och utbildningsnämndens reglemente 
 
§ 4 Ansvar om den medicinska och psykologiska elevhälsan 
Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren 
för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
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Kf § 200 Dnr KS2019/0312 
 
Revidering av reglemente Kommunrevisionen  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglementet för kommunrevisionen enligt för-
slag.  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning  
Säters kommuns revisorer har lämnat förslag till revidering av kommunrevisionens 
reglemente.  
 
Revideringen har anpassats till gällande lagstiftning. 
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Kf § 201 Dnr KS2019/0316 
 
Tillägg i ägardirektivet för Säterbostäder AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta tillägget i ägardirektivet att Säterbostäder ska 
ingå i kommunens krisorganisation. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av utökade krav från MSB (myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap) blir Säterbostäders roll som part i kommunens krisorganisation tydligare. I 
ägardirektivet föreslås ett förtydligande att Säterbostäder AB ingår i kommunens kris-
organisation.  
 
I tidigare ägardirektiv är det reglerat att bolaget ska samordna sig med kommunen i 
samband med extraordinära händelser. Tillägget innebär att bolaget ska ingå i förbe-
redande arbete och ingå i kommunens krisorganisation. 
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Kf § 202 Dnr KS2019/0170 
 
Minoritetspolitiska mål för Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta följande mål och riktlinjer för kommunens mino-
ritetspolitiska åtgärder:  

1. Säterbor som tillhör en nationell minoritet och/eller talar ett minoritetsspråk 
känner till och kan åberopa sina rättigheter.  

2. Säters kommun bidrar till att bevara kommunens språkliga och kulturella 
mångfald.  

3. Kommunanställda som tillhör en nationell minoritet och/eller talar ett mino-
ritetsspråk kommer till tals i verksamhetsutveckling som kan beröra nation-
ella minoriteter eller minoritetsspråk.  

4. Uppdrar åt samtliga nämnder att införliva minoritetspolitiska perspektiv i sina 
nämndplaner och aktivitetsplaner, där så är relevant och möjligt.  

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2019 trädde förändringar i lagen om det grundläggande skyddet för de 
nationella minoriteternas språk och kultur i kraft (2009:724). De nya reglerna innebär 
bland annat att samtliga kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Reglerna innebär också förändringar i skollagen (för för-
valtningskommuner) och socialtjänstlagen (samtliga kommuner): 
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Kf § 203 Dnr KS2019/0285 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
 
Beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna. 
 
Något skriftligt svar har inte inkommit till sammanträdet. Ett skriftlig svar biläggs 
protokollet. Bilaga 1 Kf § 203/19. 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Caroline Willfox (M) har lämnat in en interpellation om situationen på Folkets Hus 
ställd till ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Besvarande 
Mats Nilsson (S) besvarar interpellationen. 
 
I debatten deltar: Caroline Willfox (M) och Mats Nilsson (S). 
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Kf § 204 
 
Kalendarium 2020 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa kalendarium för 2020. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktige föreslås att under 2020 hålla sammanträde följande torsdagar 
kl 18.00 på Folkets Hus i Säter. 
 
20 februari 
26 mars 
23 april 
11 juni 
24 september 
22 oktober. 
26 november 
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Kf § 205 Dnr KS 2019/0353 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Thomas Sjöberg (V) som ledamot i miljö- 
och byggnämnden 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ledamot i miljö- och byggnämnden efter Thomas Sjöberg (V) välja 

Emma Sjöberg (V) 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Thomas Sjöberg (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och byggnämn-
den. Fyllnadsval ska ske efter Thomas Sjöberg (V). 
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Kf § 206 Dnr KS2019/0405 

 
 

Avsägelse/fyllnadsval efter Roger Carlsson (SD) som ersättare i kom-
munstyrelsen 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige besluta 

3. Godkänna avsägelsen 
4. Som ersättare i kommunstyrelsen efter Roger Carlsson (SD) välja Marie 

Sundlöf (SD)  
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Roger Carlsson (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 
Fyllnadsval ska ske efter Roger Carlsson (SD). 
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Kf § 207 Dnr KS 2019/0347 

Avsägelse/fyllnadsval efter Marie Jakobsson (SD) som ledamot i 
kommunstyrelsen och ersättare i socialnämnden 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen
2. Som ledamot i kommunstyrelsen efter Marie Jakobsson (SD) välja Roger 

Carlsson (SD)
3. Som ersättare i socialnämnden efter Marie Jakobsson (SD) välja Måns Ahl-

gren (SD) 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Marie Jakobsson (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen samt 
ersättare i socialnämnden. Fyllnadsval ska ske efter Marie Jakobsson (SD)- 
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Kf § 208 Dnr KS 2019/0347 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Malin Hedlund (M) som ersättare i sam-
hällsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnämnden och Södra Dalar-
nas samordningsförbund 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden efter Malin Hedlund (M) välja 

Christer Eriksson (M) 
3. Som ersättare i Södra Dalarnas Samordningsförbund efter Malin Hedlund 

(M) välja Roger Siljeholm (M) 
4. Bordlägga val av ersättare i miljö- och byggnämnden efter Malin Hedlund 

(M) 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Malin Hedlund (M) har avsagt sig uppdragen som ersättare i samhällsbyggnadsnämn-
den, miljö- och byggnämnden och Södra Dalarnas samordningsförbund. Fyllnadsval 
ska ske efter Malin Hedlund (M). 
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Kf § 209 Dnr KS 2019/0386 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Ann-Sofie Siljeholm (M) som ledamot i 
socialnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ledamot i socialnämnden efter Ann-Sofie Siljeholm (M) välja 

Roger Siljeholm 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Ann-Sofie Siljeholm (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden. Fyll-
nadsval ska ske efter Ann-Sofie Siljeholm (M). 
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Kf § 210 Dnr KS 2019/0385 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Roger Siljeholm (M) som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Roger Siljeholm (M) välja 

Ann-Sofie Siljeholm. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Roger Siljeholm (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbildnings-
nämnden. Fyllnadsval ska ske efter Roger Siljeholm (M). 
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Kf § 211 Dnr KS2019/0347 
 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Marie Ja-
kobsson (SD) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Marie Jakobsson (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige har att besluta om att godkänna avsägelsen. 
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Kf § 212 Dnr KS2019/0347 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Marie Jakobsson som ersättare i valbe-
redningen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar som ersättare i valberedningen efter Marie Jakobsson 
(SD) välja Marie Sundlöf (SD). 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Marie Jakobsson (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valberedningen. Fyll-
nadsval ska ske efter Marie Jakobsson (SD). 
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Kf  § 213 
 
Delgivningar 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2019-06-13, 2019-0618 och 
2019-09-03 
 

KD2019/0271 Beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län. Avgången ledamot i kommunfullmäktige 
Rolf Printz (SD). Ingen ny ledamot kan utses. 
 

KS2019/0125 Granskning av kommunens näringslivsarbete. 
 
KS201970124 Granskning av styrning och ledning av arbetsgivarfrågor. 
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Kf § 214 
 
Uppvaktning 
 
Kommunfullmäktiges ordförande meddelar ledamöterna att ordförande själv kom-
mer att uppvakta Marie Richaud, kommunrevisionen, som fyllt 70 år med en 
blomma. Marie kunde inte närvara vid sammanträdet. 
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