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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 1 Dnr KS2020/0030 
 
Månadens blombukett 
 
Kommunfullmäktiges presidium delar ut februari månads blombukett till Mahmoud 
Saleh Omer, Säter. 
 
Motivering: 
För din insats att hjälpa och förbättra för andra invandrare samt var ett stöd och kon-
taktyta för de som vill odla blommor och grönsaker på koloni-området i närheten av 
Dalsbyn/kyrkogården. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 2 Dnr KS2020/0060 
 
Nytt medborgarförslag om fartsänkande åtgärd 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till samhällsbyggnads-
nämnden för beslut. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om vägbulor som fartsänkande åtgärd i Enbacka efter gamla 
riks 70, lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20 av Tommy 
Magnusson. 
 
Medborgarens förslag 
”Man bör göra vägbulor som fartsänkande åtgärd, även sänka farten till 30 km hastig-
het. Gör man dessa åtgärder får man samma hastighet från skolan och förbi kyrkan 
samt förbi Enbackagården.” 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 3 Dnr KS2020-0008 
 
Nytt medborgarförslag om en återvinningsstation i Norbo, finnmar-
ken, Ulvshyttan och närliggande byar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till samhällsbyggnads-
nämnden för beslut. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om en återvinningsstation i Norb, finnmarken, Ulvshyttan och 
närliggande byar lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20 av Jo-
natan Thorvald. 
 
Medborgarens förslag 
”En återvinningsstation för oss som bor i Norbo, finnmarken, Ulvshytta och andra 
närliggande byar borde rimligtvis redan varit på plats.” 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 4 Dnr KS2020/0028 
 
Nytt medborgarförslag om bron mellan Kungsgårdsskolan och 
Klockarskolan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om bron mellan Kungsgårdsskolan och Klockarskolan lämnas 
in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20 av Nils-Erik Unnerud och 
Conny Eriksson, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Vårt förslag är att bygga en ny bro, eller flytt av den gamla, som skulle gå från 
Kungsgårdsskolan till Klockarskolans gymnastiksal. Den nya bron blir naturligtvis lite 
längre samt högre.” 
 
Information 
Förslagsställarna Conny Eriksson och Nils-Erik Unnerud deltar vid sammanträdet 
och informerar om förslaget. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 5 Dnr KS2020/0029 
 
Nytt medborgarförslag om en ny infrastruktur för trafikflödet i cen-
trala Säter 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om en ny infrastruktur för trafikflödet i centrala Säter lämnas 
in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20 av Nils-Erik Unnerud och 
Conny Eriksson, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Vi kanske återigen skall ta upp tanken att förlänga Gränsgatan så att trafiken kan gå 
mellan fd kyrkoherdebostället och den nya tandläkarmottagningen. Trafikflödet bör 
kunna gå runt innerstande på ettt inte allt för krångligt sätt. Vi skulle få en form av 
ringled där trafiken på ett mer ostört sätt går runt staden. Innerstande skulle då sko-
nas med färre antal fordon i centrum. En möjlighet är att förbjuda genomfart genom 
innerstande och samtidigt ta bort enkelriktningar som förhindrar en naturligt silning 
av trafiken. Då bör även en tidigare (närmare) anslutning till Smedjebacksvägen pro-
jekteras, närmare husen efter Siggebogatan.” 
 
Information 
Förslagsställarna Conny Eriksson och Nils-Erik Unnerud deltar vid sammanträdet 
och informerar om förslaget. 
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Kf § 6 Dnr KS2019/0289 
 
Svar på motion om SÄBO i privat regi 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Reservation 
Johan Fredriksson (M), Caroline Willfox (M), Malin Hedlund (M), Roger Siljeholm 
(M), Daniel Ericgörs (KD), Håkan Gustav (L) Leo Thorsell (M), Pia Järudd (M) och 
Ingeborg Björnbom (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för ett bifallsyrkande. 
Motiv: ”Vi anser att det finns möjlighet att lämna t en anbudsförfrågan för beman-
ningen som ska bedriva vård i det nya SÄBOt för extern räkning.” 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Malin Hedlund (M) yrkar att motionen bifalls. 
Sune Hemmingsson ( C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslu-
tar enligt Sune Hemmingssons (C ) yrkande tillika kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 33 ledamöter är röstberättigade- 
 
Följande beslutsgång godkänns för omröstning 
Ja-röst om bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
Nej-röst till yrkandet om att motionen bifalls. 
 
Niclas Bodin ( C), vice ordf Ja 
Johan Fredriksson (M)  Nej 
Hans Johansson ( C)  Ja 
Caroline Willfox (M)  Nej 
Mats Nilsson (S)  Ja 
Marie Sundlöf (SD)  Ja 
Kristoffer Olerås ( C)  Ja 
Maud Jones Jans (S)  Ja 
Malin Hedlund (M)  Nej 
Helena Andersson (S)  Ja 
Sune Hemmingsson ( C)  Ja 
Thomas Sjöberg (V )  Ja 
Roger Carlsson (SD)  Avstår 
Håkan Gustâv ( L)  Nej 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 6 forts 
 
Roger Siljeholm (M)  Nej 
Håkan Karlsson (S)  Ja 
Daniel Ericgörs (KD)  Nej 
Ulrika Cederlöf (C )  Ja 
Annika Karlsson (S)  Ja 
Leo Thorsell (M)  Nej 
Hans-Göran Steneryd (S)  Ja 
Michael Arvidsson ( C)  Ja 
Paulina Johansson (S)  Ja 
Lennart Götesson (S)  Ja 
Magnus Gabrielsson (MP)  Ja 
Berith Lindgren ( S)  Ja 
Lena Stigsdotter (V)  Ja 
Karin Frejd (C )  Ja 
Ingeborg Björnbom (M)  Nej 
Birgitta Sputnes (S)  Ja 
Anette Berg ( C)  Ja 
Pia Järudd (M )  Nej 
Abbe Ronsten (S)  Ja 
 
Med 23 ja-röster mot 9 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat enligt kommun-
styrelsens förslag att avslå motionen. 1 avstår. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om SÄBO i privat regi lämnades in till kommunfullmäktiges samman-
träde 2019-06-13 av Malin Hedlund (M). Kommunstyrelsens arbetsutskott har remit-
terat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
Motionärens förslag 
Att det tas fram underlag för att kunna ta in anbud så att drift en på nya Säbot 
kan skötas i privat regi.  
 
Yttrande från socialnämnden 2019-12-12. 
Socialnämnden föreslår med nedanstående motivering att motionen avslås. 
 
”Socialnämnden konstaterar utifrån Socialförvaltningens tjänsteskrivelse att om mot-
ionens förslag avser ”driften” av byggnaden som det särskilda boendet ska inrymmas 
i så har fastighetsförvaltningen den bästa kompetensen att ta fram sådana underlag. 
Socialnämnden konstaterar utifrån Socialförvaltningens tjänsteskrivelse att om mot-
ionens förslag avser ”driften” av verksamheten i huset dvs omvårdnaden av de bo-
ende så krävs det en extern konsult med medföljande kostnader, för att ta fram erfor-
derliga underlag. Socialnämnden saknar resurserna för de extra konsultkostnaderna.  
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Kf § 6 forts 
 
Socialnämnden konstaterar dessutom att ett omfattande arbete har gjorts under lång 
tid i socialförvaltningen med många medarbetare från olika professioner/kompeten-
ser. Detta har lett fram till det omfattande dokumentet som heter ”programhandling” 
som har antagits av Socialnämnden. 
Det dokumentet är själva beställningen från Socialnämnden som använts vid upp-
handling av den entreprenör som i steg 1 ska projektera byggnaden och senare i steg 
2 även ska bygga det särskilda boendet. Att driva en parallell process via konsulter för 
ta fram underlag för” driften” oavsett om motionen syftar på fastighetsförvaltning 
eller omvårdnaden bedömer Socialnämnden att det stör den pågående processen och 
kan dessutom riskera att försena densamma.”  
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Malin Hedlund (M) och Sune Hemmingsson (C ) 
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Kf § 7 Dnr KS2019/0294 
 
Svar på motion om valfrihet för äldre 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  
 
Reservation 
Johan Fredriksson (M), Caroline Willfox (M), Malin Hedlund (M), Roger Siljeholm 
(M), Daniel Ericgörs (KD), Håkan Gustav (L) Leo Thorsell (M), Pia Järudd (M) och 
Ingeborg Björnbom (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Hans Johansson (C ) yrkar  bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen är be-
svarad. 
Caroline Willfox (M) yrkar att motionen bifalls. 
Magnus Gabrielsson (MP) med instämmande av Lena Stigsdotter (V) yrkar att mot-
ionen avslås. 
 
Beslutsgång i huvudomröstning 
Ordförande ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Hans Johanssons ( C) yrkande tillika kommunstyrelsens förslag att 
motionen är besvarad. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 33 ledamöter är röstberättigade 
 
Ordförande meddelar att Hans Johanssons ( C) yrkande tillika kommunstyrelsens 
förslag är huvudförslag. 
 
Följande beslutsgång godkänns för omröstning 

1. Caroline Willfoxs (M) yrkande och Magnus Gabrielssons (MP) förslag ställs 
mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. 

2. Hans Johanssons (C ) förslag, tillika kommunstyrelsens förslag,  ställs mot det 
förslag kommunfullmäktige utser som motförslag. 

 
Beslutsgång i omröstning om motförslag 
Ja-röst för att Caroline Willfoxs (M) förslag att bifalla motionen utses som motför-
slag. 
Nej-röst för att Magnus Gabrielssons (MP) förslag att avslå motionen utses som 
motförslag. 
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Kf § 7 forts 
 
Niclas Bodin ( C),   Avstår 
Johan Fredriksson (M)  Ja 
Hans Johansson ( C)  Avstår 
Caroline Willfox (M)  Ja 
Mats Nilsson (S)  Avstår 
Marie Sundlöf (SD)  Avstår 
Kristoffer Olerås ( C)  Avstår 
Sune Hemmingsson ( C) Avstår 
Thomas Sjöberg (V )  Avstår 
Roger Carlsson (SD)  Avstår 
Maud Jones Jans (S)  Avstår 
Malin Hedlund (M)  Ja 
Helena Andersson (S)  Avstår 
Roger Siljeholm (M)  Ja 
Håkan Karlsson (S)  Avstår 
Daniel Ericgörs (KD)  Ja 
Ulrika Cederlöf (C )  Avstår 
Håkan Gustâv ( L)  Ja 
Annika Karlsson (S)  Avstår 
Leo Thorsell (M)  Ja 
Hans-Göran Steneryd (S) Avstår 
Michael Arvidsson ( C)  Avstår 
Paulina Johansson (S)  Avstår 
Lennart Götesson (S)  Avstår 
Magnus Gabrielsson (MP) Nej 
Berith Lindgren ( S)  Avstår 
Lena Stigsdotter (V)  Nej 
Karin Frejd (C )  Avstår 
Ingeborg Björnbom (M) Ja 
Birgitta Sputnes (S)  Avstår 
Anette Berg ( C)  Avstår 
Pia Järudd  (M )  Ja 
Abbe Ronsten (S)  Avstår 
 
Med 9 ja-röster mot 2 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att Caroline Will-
foxs (M) förslag att bifalla motionen utses som motförslag. 22 avstår. 
 
Beslutsgång i huvudomröstningen 
Ja-röst till Hans Johanssons ( C) förslag att motionen är besvarad. 
Nej-röst till Caroline Willfoxss (M) förslag att bifalla motionen.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 7 forts 
 
Niclas Bodin ( C),   Ja 
Johan Fredriksson (M)  Nej 
Hans Johansson ( C)  Ja 
Caroline Willfox (M)  Nej 
Mats Nilsson (S)  Ja 
Marie Sundlöf (SD)  Ja 
Kristoffer Olerås ( C)  Ja 
Maud Jones Jans (S)  Ja 
Malin Hedlund (M)  Nej 
Helena Andersson (S)  Ja 
Sune Hemmingsson ( C) Ja 
Thomas Sjöberg (V )  Ja 
Roger Carlsson (SD)  Avstår 
Roger Siljeholm (M)  Nej 
Håkan Karlsson (S)  Ja 
Daniel Ericgörs (KD)  Nej 
Ulrika Cederlöf (C )  Ja 
Håkan Gustâv ( L)  Nej 
Annika Karlsson (S)  Ja 
Leo Thorsell (M)  Nej 
Hans-Göran Steneryd (S) Ja 
Michael Arvidsson ( C)  Ja 
Paulina Johansson (S)  Ja 
Lennart Götesson (S)  Ja 
Magnus Gabrielsson (MP) Ja 
Berith Lindgren ( S)  Ja 
Lena Stigsdotter (V)  Ja 
Karin Frejd (C )  Ja 
Ingeborg Björnbom (M) Nej 
Birgitta Sputnes (S)  Ja 
Anette Berg ( C)  Ja 
Pia Järudd  (M )  Nej 
Abbe Ronsten (S)  Ja 
 
Med 23 ja-röster och 9 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att motionen är 
besvarad. 1 avstår. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om valfrihet för äldre i Säters kommun lämnades in till kommunfullmäk-
tiges sammanträde 2019-06-13 av Caroline Willfox (M). 
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Kf § 7 forts 
 
Motionärens förslag 
Att införa Lag om valfrihetssystem (LOV) inom kommunens hemtjänst. Delegera till 
socialnämnden att besluta om årsvisa revideringar gällande vilka tjänster som ska ingå 
i valfrihetssystemet och omfattningen av dessa samt hur lagens ickevalsalternativ ska 
utformas. 
 
Yttrande från socialnämnden 2019-12-12. 
Socialnämnden föreslår med nedanstående motivering att motionen avslås. 
 
” ”Socialnämndens konstaterar utifrån Socialförvaltningens tjänsteskrivelse att det 
krävs ett omfattande arbete för att ta fram erforderliga underlag för att Kommunfull-
mäktige ska kunna fatta beslut om LOV ska införas inom hemtjänsten. Denna utred-
ning måste ske med externa resurser som Socialnämnden inte har. Efter utredning 
och eventuellt beslut om att införa LOV ska ”marknaden” dvs. de tjänsteföretag som 
blir godkända för att utföra sådana tjänster erbjuda detta till alla som har beslut på 
hemtjänst i hela Säters kommun. Till sist måste den enskilde brukaren välja vilken 
utförare som ska utgöra hemtjänsten, dvs. Säters kommun eller det privata företaget.  
 
Socialnämnden bedömer att det avgörande valet för den enskilde baseras inte på vil-
ken arbetsgivare som personalen har utan det avgörande är vilket bemötande, lyhörd-
het m.m den enskilde medarbetaren har och med vilken kvalitet omvårdnaden utförs. 
Fungerar inte samarbetet mellan brukaren och medarbetaren så finns det även i kom-
munens hemtjänst möjlighet att påverka detta. 
 
Resultatet i den årliga brukarenkäten visar att Säters kommuns medarbetare ger/leve-
rerar en hög kvalitet till brukarna som har rätt till hemtjänst. Säters kommun har 
bättre resultat jämfört med alla kommuner i Sverige i de viktigaste frågorna nämligen 
bemötande 100 % nöjda brukare, förtroende för personalen 95 % nöjda och 93 % är 
trygga med hemtjänsten. 
 
Socialnämndens erfarenhet är att möjligheten att rekrytera kompetenta medarbetare 
till hemtjänsten beror på tillgång till arbetskraft i den lokala arbetsmarknaden. Det 
beror på att i alla kommuner finns det en arbetsmarknad och möjlighet att få arbete 
inom hemtjänsten om vederbörande har rätt kompetens och erfarenhet. Det är få 
som väljer att pendla långt för att arbeta inom hemtjänsten.  
 
Socialnämnden bedömer att om LOV införs skulle det om det finns fler arbetsgivare 
att arbeta för eventuellt kunna öka attraktiviteten att söka sig till arbetet i den viktiga 
hemtjänsten. En sådan konkurrens skulle i bästa fall kunna ytterligare öka ambitionen 
att göra ett ändå bättre arbete, om det är möjligt, till gagn för den enskilde brukaren. 
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Kf § 7 forts 
 
Beroende på vilken utförare av hemtjänsten som den enskilde väljer kan det uppstå 
problem både för Säters kommun och det privata företaget att bedriva arbetet effek-
tivt om någon/några i samma geografiskt område väljer Säters kommun och någon/ 
några väljer det privata företaget. 
 
Socialnämnden bedömer sammantaget att det viktigaste i hemtjänsten är den upp-
levda och reella kvaliteten i omvårdnaden som brukaren får, inte vilken arbetsgivare 
personalen har. Resultatet i 2019 års brukarundersökning av hemtjänsten i Säters 
kommun visar att brukarna är sammantaget mer nöjda med den kommunala hem-
tjänsten i jämförelse med alla andra brukare i Sverige. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Hans Johansson ( C), Caroline Willfox (M), Magnus Gabrielsson 
(MP), Lena Stigsdotter (V) och Mats Nilsson (S) 
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Kf § 8 KS2020/0038 
 
Nya motion om underhållning till våra äldre 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om underhållning till våra äldre i kommunen lämnas in till kommunfull-
mäktiges sammanträde 2020-02-20 av Roger Siljeholm (M). 
 
Motionärens förslag 
Med anledning av att socialförvaltningen tagit bort underhållningen till de äldre i 
kommunen föreslås att kommunfullmäktige ger socialförvaltningen i uppdrag att åter 
organisera underhållning till de äldre i vår kommun med en timanställning på 20 tim-
mar i veckan. Med uppdraget att enbart underhålla våra äldre i kommunen, till en ca 
kostnad av 15.000 kr i månande. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Roger Siljeholm (M). 
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Kf  § 9 
 
Information från revisionen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
___ 
 
Ordförande i kommunrevisionen informerar om: 

• Genomförd granskning av kommunens planering av framtida fastighetsstruk-
tur 

• Genomförd granskning om bygglov 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2020-02-20 17  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 10 
 
Information Bredbandslyftet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________ 
 
Bredbandssamordnare Tony Flink informerar om bredband/fiber/bredbanslyftet. 
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Kf § 11 Dnr KS2019/0517 
 
Justering policy för bidrag till enskilda vägar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar justera policy för bidrag till enskilda vägar enligt nedan-
stående förslag. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2019-12-05 § 104 att Policy för bidrag 
till enskilda vägar i Säters kommun justeras enligt förslag: 
”Om medel ej finns tillgängliga det år ansökan inkommer genomförs en ny prövning-
kommande år” tas bort ur policyn. 
”Bidrag utbetalas årligen under oktober månad” ändras till ”Bidrag utbetalas årligen 
under mars månad” 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Bidraget som utbetalas enligt gällande policy består av 2 delar. Dels ett driftsbidrag 
som betalas ut med 4 kr/meter väg för enskilda vägar som är berättigade. Nivån in-
dexregleras utifrån det index som Trafikverket använder. Den andra delen av bidra-
get är det så kallade förstärkningsbidraget. Bidraget syftar att stödja de enskilda 
vägarna vid större investeringsåtgärder alternativt reinvesteringar i vägarna. Förstärk-
ningsbidraget betalas ut förutsatt att medel finns tillgängliga. Om budgetmedel finns 
genomförs en ny prövning kommande år.  
 
Utöver ovanstående så är en stor del av de enskilda vägarna berättigade bidrag från 
Trafikverket både avseende driftsbidrag samt förstärkningsbidrag. Det totala vägun-
derhållet för en enskild väg kan bestå av statligt bidrag + kommunalt bidrag + avgif-
ter från andelsägare = budget för drift och underhåll.  
 
På grund av bland annat hårda vintrar de senaste åren har förvaltningen inte haft 
möjlighet att betala ut förstärkningsbidrag utan de som inkommit har fått hänskjutas 
till kommande år. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Hans Johansson ( C), Mats Nilsson (S) och Malin Hedlund (M) 
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Kf § 12 Dnr KS2019/0469 
 
Revidering av reglemente för den gemensamma lönenämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa reviderat reglemente för den gemensamma 
lönenämnden. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av omval i Falu kommun behöver reglementet för den gemensamma 
lönenämnden på nytt fastställas. 
Reglementet har uppdaterats med anledning av ny lagstiftning. Samtidigt har redakt-
ionella ändringar gjorts. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Hans Johansson ( C) 
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Kf § 13 Dnr KS2019/0494 
 
Avgift för myndighetsutövning avseende brandskydd 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. Fastställa de av förbundsdirektionens föreslagna avgifter för myndighetsutöv-
ning avseende brandskydd enligt underbilaga 10.1 att gälla fr o m 2020-03-01. 

2. Fastställa föreslagna prislista med artikelregister att gälla från och med 2020-
03-01 enligt underbilaga 10.2. 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd ska fastställas hos respektive 
medlemskommun. För 2020 föreslås en prisjustering på 1,8 % jämfört med 2019 års 
avgifter. 
 
MSBs schablonersättningar tillämpas vid räddningsinsats i annan kommun och av 
andra räddningstjänst inom RDMs geografiska insatsområde. 
 
Enligt tidigare års beslut om sotningstaxa ska den följa sotningsindex såvida inte an-
nat beslutas. Sotningsindex fastställs att gälla från och med april månad. 
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Kf § 14 Dnr KS2020/0013 
 
Utbetalning av kommunalt partistöd 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Kommunalt partistöd betalas ut för 2020 fördelat enligt tabellen nedan. 
2. Respektive mottagande parti ska senast 2021-03-31 lämna en skrift-

lig redovisning om hur partistödet för 2020 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 § 14 forts 
 
Kommunalt partistöd 2020 
Grundbidrag 12 373 kr - Mandatbaserat stöd 8 177 kr 

 
Parti Mandat Grundstöd Mandatbaserat 

stöd 
Totalt 

S 11 12 373 
 
 

89 947 102 320 
C 8 12 373 

 
65 416 77 789 

 L 1 12 373 
 

  8 177 
 

20 550 
M 7 12 373 

 
57 239 69 612 

 KD 1 12 373 
 

  8 177 
 

20 550 
 V 2 12 373 

 
16 354 28 727 

MP 1 12 373 
 

  8 177 20 550 
SD 2  12 373 

 
16 354 

 

28 727 
 
Sverigedemokraterna representeras av två ledamöter under 2020. Nya ledamöter har 
inte kunnat utses för två ledamöter. 
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Kf § 15 Dnr KS2020/0021 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Niclas Bodin (C ) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Som ledamot i kommunstyrelsen efter Niclas Bodin ( C) fr o m 2020-04-01 

välja Sune Hemmingsson ( C). 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Niclas Bodin ( C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen fr o m 
2020-04-01. Fyllnadsval ska ske efter Niclas Bodin (C ) 
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Kf § 16 Dnr KS2019/0525 
 
Avsägelse/fyllnadsval efter Lars Gabrielsson (L) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som revisor efter Lars Gabrielsson (L) fr o m 2020-05-01 välja Fredrik 

Andrén (L), Säter. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Lars Gabrielsson (L) har avsagt sig uppdraget som revisor fr o m 2020-05-01.  Fyll-
nadsval ska ske efter Lars Gabrielsson (L ) 
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Kf § 17 DnrKS2019/0522 
 
Avsägelse av uppdrag som adjungerad i Folkets Hus styrelse, Inge-
borg Björnbom (M) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som adjungerad representant i Folkets Hus styrelse efter Ingeborg Björnbom 

(M) välja Peter Engman (M)  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Ingeborg Björnbom (M) har avsagt sig uppdraget som adjungerad representant i Fol-
kets Hus styrelse.  
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Kf § 18 Dnr KS2019/0507 
 
Avsägelse av uppdrag som adjungerad representant i Folkets Hus 
styrelse, Lennart Götesson (S) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
3. Som adjungerad representant i Folkets Hus styrelse efter Lennart Götesson 

(S) välja Kristina Hult ( C)  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Lennart Götesson (S) har avsagt sig uppdraget som kommunens representant i Fol-
kets Hus styrelse.  
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Kf § 19 Dnr KS2020/0080 
 
Fyllnadsval efter Sune Hemmingsson ( C) som ersättare i kommun-
styrelsen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar som ersättare i kommunstyrelsen efter Sune Hem-
mingsson (C ) välja  Ingrid Stenberg-Lundin ( C). 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Sune Hemmingsson ( C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i  kommunstyrelsen. 
Fyllnadsval ska efter Sune Hemmingsson (C ). 
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Kf § 20 Dnr KS 2020/0015 
 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelse från Sten-Olof Eklund (V) som 
ledamot i kommunfullmäktige. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Sten-Olof Eklund (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
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Kf  § 21 
 
Delgivningar 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2019-12-03, 2019-12-17 och 
2020-01-28. 
 

KS019/0019 Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2019-12-05 avseende medborgarförslag om trap-
pen vid Biografmuseet. 

 
KS2020/0015 Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter Sten-Olof Eklund (V). 

Ny ledamot Lena Stigsdotter. Ny ersättare Birgitta ”Fia” Wikström. 
 

KS2019/0518 Revisionsrapport-granskning av vårdkedjan för personer med psykisk funktionsned-
sättning. 
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