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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 18.00-20.50 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbe Ronsten (S), ordf 
Niclas Bodin ( C), vice ordf 
Christer Eriksson (M), 2:e vice ordf 
Kristina Hult ( C) 
Caroline Willfox (M) 
Mats Nilsson (S) 
Marie Sundlöf (SD) 
Kristoffer Olerås ( C) 
Maud Jones Jans (S) 
Malin Hedlund (M) 
Helena Andersson (S) 
Sune Hemmingsson ( C) 
Emma Sjöberg ( ) 
Roger Carlsson (SD) 
Håkan Karlsson (S) 
Daniel Ericgörs (KD) 

Ulrika Cederlöf (C ) 
Birgitta Gustafsson ( L) 
Annika Karlsson (S) 
Leo Thorsell (M) 
Tommy Janfjäll (S) 
Michael Arvidsson ( C) 
Paulina Johansson (S) 
Torbjörn Orr (S) 
Magnus Gabrielsson (MP) 
Birgitta Sputnes ( S) 
Sten-Olof Eklund (V) 
Karin Frejd (C ) 
Ingeborg Björnbom (M) 
Hassan Jafari (S) 
Anette Berg ( C) 
 

Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Torbjörn Matsson, ekonomichef 
Malin Karhu Birgersson, kommundirektör Thomas Löfgren, projektledarbyrån 
Dagney Hansson, kommunrevisionen 
Lars Gabrielsson, kommunrevisionen 
Marie Richaud, kommunrevisionen 
Christina Nordlund, ungdomsstrateg, Region Dalarna 
Peter Möller, samhällsanalytiker, Region Dalarna 
Andreas Mossberg, förvaltningschef 
 

Utses att justera Håkan Karlsson och Leo Thorsell 
Justeringens  
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anslags uppsättande 2019-10-24 Datum för  

anslags nedtagande 2019-11-15 
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Kommunkansliet 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 216 
 
Uppvaktning 
 
Kommunfullmäktiges ordförande Abbe Ronsten uppvaktar kommunrevisor Lars 
Gabrielsson som fyllt 80 år. 
 
___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 217 Dnr KS2019/0446 
 
Redovisning av LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
 
Ungdomsstrateg Christina Nordmark informerar om Region Dalarnas ungdomsstra-
tegiska arbete. 

• Dimpa 
• Strategiska nätverket 
• Strategi: Dalarna- Sveriges bästa ungdomsregion 
• Lupp 
• Tematiska seminariepass 
• Kommunutvecklare 

 
Samhällsanalytiker Peter Möller redovisar enkätundersökningen LUPP – lokal upp-
följning av ungdomspolitiken. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 218 Dnr KS201970382 
 
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 
Gustafs. 

Dnr KS2019/0045 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-14. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrel-
sen för beslut. Samhällsbyggnadsnämnden och fritidsutskottet bereder medborgar-
förslaget- 
 
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 att bygga in en 
klocka och termometer i den digi-
tala reklampelaren efter Rv 70 

DnrKS2019/0019 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-16. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrel-
sen för beslut. Näringslivsenheten bereder förslaget. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 219 Dnr KS2019/0381 
 
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 kraftfullt arbete mot 
klimatförändringen. 

Dnr KS2019/0249 

Motionen är inlämnad av miljöpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-
06-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-27 remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
 
Motion om SÄBO i privat regi  KS2019/0289 
Motionen är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-
06-13. Kommunstyrelsens ar-betsutskott beslutade 2019-08-27 remittera motionen 
till socialnämnden för yttrande. 
 
Motion om valfrihet för äldre inom 
hemtjänsten  

KS2019/0294 

Motionen är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-
06-13. Kommunstyrelsens ar-betsutskott beslutade 2019-08-27 remittera motionen 
till socialnämnden för yttrande. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 220 Dnr KS2019/0426 
 
Ny motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre lämnas in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2019-10-17 av Moderaterna. 
 
Motionärens förslag: 
Att införa utevistelsegaranti för alla på vård- och omsorgsboenden i Säters kommun. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Caroline Willfox (M). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 221 Dnr KS201970420 
 
Ny motion med uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
__________ 
Ärendebeskrivning 
En motion med uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter lämnas in till kommun-
fullmäktiges sammanträde 2019-10-17 av Vänsterpartiet. 
 
 
Motionärernas förslag  

• Att Säter erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills det att värl-
dens nationer säkerställt att 1,5 -gradersmålet uppnås. 

 
• Att Säter planerar in tydliga omställningsåtgärder i mål och budget som gag-

nar en hållbar framtid. 
 

• Att Säter i en informationskampanj redovisar det åtgärder som kommunen 
gör och avser att göra för att uppfylla Parisavtalets krav, samt vad medbor-
garna själva kan göra. 

 
• Att Säter ska prioritera samarbete med andra kommuner och regioner nation-

ellt och internationellt för att bygga upp kompetens och en kunskap om hur 
arbetet kring klimatarbetet sker på mes effektiva sätt. 

 
• Att Säter utlyser en särskild årlig dag för att summera klimatarbetet under året 

och följa upp vidtagna åtgärder. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Sten-Olof Eklund (V). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 222 Dnr KS2019/0412 
 
Delårsrapport 2019-08-31 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige fastställer delårsrapport 2019. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Lagen om kommunal redovisning kap.13, ska kommuner minst en gång under 
räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport. Delårsrapporten skall 
innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och 
resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Delårsrapporten avser i Säters kom-
mun perioden januari till augusti. 
 
Information 
Ekonomichef Torbjörn Matsson informerar om delårsrapport 2019. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S), Magnus Gabrielsson (MP), Sune Hemmingsson 
( C), Caroline Willfox (M) och Malin Hedlund (M). 
 
Information 
Ordförande i kommunrevisionen Dagney Hansson redovisar revisionens granskning 
av delårsrapport 2019-08-31. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 223 Dnr KS2019/0400 
 
Avtal Säterbostäder 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till avtal om förvaltningsentreprenad mel-
lan Säters kommun och Säterbostäder AB. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun och kommunens bostadsbolag samverkar vad gäller skötsel, under-
håll och byggnation av de kommunala fastigheterna. Samverkan syftar till att effektivt 
kunna utnyttja de samlade kommunala resurserna så kostnadseffektivt som möjligt. 
Förhållandet mellan parterna regleras genom upprättat avtal.  
 
För att fortsätta utveckla samverkan och för att skapa en bättre grund för en bra för-
valtning av våra fastigheter har parterna tillsammans arbetat fram ett förslag till nytt 
avtal. 
 
Inom förvaltningen utförs vissa tjänster i egen regi av Säterbostäder men en bety-
dande del av förvaltningen utförs i nästa led av upphandlade ramavtalsleverantörer 
där Säterbostäder är samordnande part.  
 
Information 
Förvaltningschef Andreas Mossberg och Thomas Löfgren från projektledarbyrån re-
dovisar förslag avtal. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Daniel Ericgörs (KD) och Malin Hedlund (M). 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDSPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-10-17 10  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 224 Dnr KS2019/0379 
 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 för hjälpmedelsnämnden 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2018 för Hjälpmedelsnämn-
den. 

2. Bevilja Hjälpmedelsnämnden samt enskilda ledamöter i dess organ ansvarsfri-
het för verksamhetsåret 2018. 

 
Jäv  
Caroline Willfox (M) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 för hjälpmedelsnämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för hjälpmedelsnämnden 2018. Utfallet för verk-
samheten uppgick till ett underskott på -0,2 mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för hjälpmedelsnämnden. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 225 Dnr KS2019/0394 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 2 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 2 
2019. 
 
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rap-
port över ej verkställda beslut för kvartal 2 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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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 226 Dnr KS2019/0419 
 
Fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande 
 
Sten-Olof Eklund (V) ställer fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande 
med följande lydelse: 
- Hur tar Säters kommun ansvar för att skapa trygga duschmiljöer för våra barn 

och ungdomar? 
 
Håkan Karlsson (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden besvarar frågan. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 227 Dnr KS2019/0347 
 
Fyllnadsval efter Malin Hedlund (M) som ersättare i miljö- och bygg-
nämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar som ersättare i miljö- och byggnämnden efter Malin 
Hedlund (M) välja Daniel Ericgörs (KD). 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Malin Hedlund (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och byggnämn-
den. Fyllnadsval ska ske efter Malin Hedlund (M). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 228 Dnr KS2019/0402 
 
Val av ordförande förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar som ordförande i förbundsdirektionen Räddningstjäns-
ten Dala Mitt 2020-01-01—2020-12-31 välja Mats Nilsson (S). 
 
__________ 
 
Val av ordförande i förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt för perioden 
2020-01-01—2020-12-31. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 229 Dnr KS2019/0444 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Alexandra Lundblad Persson som 
nämndman 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som nämndeman efter Alexandra Lundblad Persson (S) välja Mikael Gustafs-

son (S) 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Alexandra Lundblad Persson (S) har avsagt sig uppdraget som nämndeman. 
Fyllnadsval ska ske efter Alexandra Lundblad Persson (S). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 230 
 
Delgivningar 
 
Budgetuppföljning per 2019-08-31 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2019-10-01 
 

KS2019/0347 Beslut från Länsstyrelsen om avgången ledamot, Mari Jakobsson. 
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