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Kf § 1 Diarienummer: 2021/0041 

Nytt medborgarförslag om en brygga i Ljustern vid Skönviks villaområde 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till kommunstyrelsen för beslut 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om en brygga i Ljustern vid Skönviks villaområde, lämnas in till kommunfull-
mäktiges sammanträde 2021-02-25 av Håkan Karlsson, Säter 
 
Medborgarens förslag 
”Jag föreslår att Säters kommun låter uppföra en allmän brygga i Ljustern nedanför Skönviks 
nyuppförda villaområde/nedanför Golfklubben.” 
 
Information 
Förslagsställare Håkan Karlsson informera om förslaget. 
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Kf § 2 Diarienummer: 2020/0426 

Nytt medborgarförslag om en aktivitetslokal  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om en aktivitetslokal lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-
02-25 av Leif Andersson, Gustafs. 
 
Medborgarens förslag 
”En önskedröm- Detta vore väl något att försöka planera en för en lokal på Prästgärdets äldrebo-
ende och för planerna på ett seniorboende av Fågelsången. Det vore också ett bra sätt för kommu-
nens anhörigvårdare att kunna träffas på. Tänk även på en lokal för mjukslöjd. Det råder ju stor 
brist på lokaler i kommunen för detta ändamål. Förr kunde man ju få låna skolornas slöjdsalar, men 
inte nu längre varför? PRO i Säter saknar sådana lokaliteter.” 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-02-25 
Blad 

4 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 3 Diarienummer: KS2020/0360 

Revisionens budget 2021 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa revisonens budget för år 2021 till 980 000 kr. 
 
__________ 
 
Kommunrevisionen har till kommunfullmäktiges presidium inlämnat budgetäskande för år 2021 
om 980 000 kronor. 
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Kf § 4 Diarienummer: KS2020/0390 

Revisionsrapporter 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna och återuppta ärendet vid kom-
mande sammanträde. 
 
__________ 
 
Granskning av kommunens och Säterbostäder AB:s hantering av hyror, avgifter och taxor har över-
lämnats till kommunfullmäktige. 
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Kf § 5 Diarienummer: KS2020/0429 

Budgetdirektiv 2022 - 2024 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa budgetdirektiv för 2022 - 2024. 
 
______ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Förslag till budgetdirektiv 2022 - 2024 har tagits fram av förvaltningen utifrån kända intäktsförut-
sättningar och sedvanliga finansiella mål. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Håkan Gustâv (L), Mats Nilsson (S), Torbjörn Orr (S), Magnus Gabrielsson 
(MP), Caroline Willfox (M) och Roger Siljeholm (M). 
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Kf § 6 Diarienummer: KS2020/0471 

Revidering av Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta bilagda reviderade delar av Taxa för tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken, Taxebestämmelser §§ 1-33 och Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt 
viss tillsyn. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden att föreslå kommunfullmäktige 
att anta bilagda reviderade delar av Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken KF 2019-11-28, 
§ 237, Taxebestämmelser §§ 1-33 och Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss till-
syn. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort vissa förändringar i sin mall för kommunala 
taxor. 
 
Skrivelsen för indexuppräkning av timtaxan i Taxebestämmelser §§ 1-33, har förtydligats. Då det 
kommit ny avfallslagstiftning har (SKR) gjort en revidering i Taxebilaga 1 (Avgift för prövning och 
anmälan samt viss tillsyn). Vissa lydelser är något förändrade och det har tillkommit en punkt om 
dispens från kravet om utsortering av bygg- och rivningsavfall i den nya avfallsförordningen. 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1- Skillnader i Taxebestämmelser §§ 1-33 och Taxebilaga 1, Avgift för prövning 
och anmälan samt viss tillsyn 
Bilaga 2- Taxebestämmelser §§ 1-33 (reviderad i sin helhet) 
Bilaga 3 -Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn (reviderad i sin 
helhet) 
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Kf § 7 Diarienummer: KS2020/0299 

Borgen till Räddningstjänsten Dala Mitt 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. För Säters kommun, att såsom för egen skuld, ingå borgen för Räddningstjänsten Dala 
Mitt, upp till ett totalt lånebelopp om 50 000 000 kronor, jämte räntor och kostnader. 

2. Borgen enligt ovan utgörs av en solidarisk borgen vilket innebär att alla medlemskommu-
ner tecknar borgen för Räddningstjänst Dala Mitts externa lån, där vilken som helst av bor-
gensmännen (kommunerna) kan krävas på hela skulden och den kommun som har fått in-
friat borgen har sedan regressrätt (återkrav) på övriga borgensmän med deras andel av det 
infriade beloppet. Säters andel uppgår till ca 7 %. 

3. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar likaly-
dande beslut. 

 
__________ 
 
Bakgrund 
Kommunförbundet Räddningstjänst Dala Mitt (RDM) startades första oktober 1998 med Falu, 
Borlänge och Säters kommuners räddningstjänster. Nya medlemmar i RDM blev Gagnefs kommun 
år 2011 och Ludvika kommun år 2019. 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt beslutade 2020-06-04 på direktionsmöte att 
50 miljoner kronor ska lånas upp för att finansiera investeringar under perioden år 2021-2026. To-
talt beräknar man ett behov av nya fordon och utrustning för 100 miljoner kronor fram till år 2026. 
 
Förbundschefen fick i uppdrag att hos medlemskommunerna söka om en solidarisk borgen på to-
talt 50 miljoner kronor. Lånebehovet varierar mellan 3-16 miljoner kronor per år. Amortering kom-
mer att ske utifrån investeringarnas beskaffenhet och avskrivningstid. 
Ärendebeskrivning 
 
Räddningstjänsten Dala Mitts investeringar har finansierats med egna medel fram till år 2020. Från 
och med år 2021 fram till år 2026 behöver RDM låna upp till 50 miljoner kronor med solidarisk 
borgen från medlemskommunerna för att kunna delfinansiera totala investeringar på cirka 100 mil-
joner kronor under perioden. 
 
Lånebehovet beräknas vara 15,7 miljoner kronor år 2021, 8,7 miljoner kronor år 2022, 
3,2 miljoner kronor år 2023, 8,1 miljoner kronor år 2024, 8,3 miljoner kronor år 2025 och 
8,6 miljoner kronor år 2026. 
 
Utöver fortlöpande investeringar i RDM ingår kvalitetshöjning för fordon och materiel avseende 
den övertagna verksamheten från Ludvika kommun i investeringsplanen. Ludvika kommun bekos-
tar avskrivningarna av de kvalitetshöjande åtgärderna i Ludvika. 
 
Solidarisk borgen innebär att alla medlemskommuner tecknar borgen för Räddningstjänst Dala 
Mitts externa lån upp till 50 miljoner kronor. Om lånet inte betalas, kan borgenär (banken) kräva 
vilken som helst av borgensmännen (kommunerna) på hela skulden. Den kommun som har fått in-
friat borgen har sedan regressrätt (återkrav) på övriga borgensmän med deras andel av det infriade 
beloppet. Säters kommuns andel är cirka 7 %, vilket också är den risk kommunen tar med att skriva 
på borgen åt RDM. 
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Kf § 7 forts 
 
De flesta banker och låneinstitut vill ha en proprieborgen, vilket innebär att man skriver på borgen 
”såsom för egen skuld”. 
 
Bifogade underlag 
Brev hemställan om borgen, 2020-10-26 från Räddningstjänsten Dala Mitt. 
Utdrag sammanträdesprotokoll Räddningstjänst Dala Mitt, 2020-06-04, § 6. 
Budget 2021 och plan 2022-2023, Räddningstjänsten Dala Mitt. 
 
Delges 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
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Kf § 8 Diarienummer: KS2020/0403x 

Avgift för myndighetsutövning för brandskydd 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa avgifter för myndighetsutövning för brandskydd. Beslutet 
gäller under förutsättning att medlemskommunerna fattar likalydande beslut. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt hemställer hos respektive medlemskommun 
att fastställa föreslagna avgifterna för myndighetsutövning avseende brandskydd enligt bifogad för-
teckning. De föreslagna avgifterna gäller från och med att samtliga medlemskommuners kommun-
fullmäktige så har beslutat, dock tidigast från och med 2021-01-01. 
 
För 2021 föreslås en prisjustering från 2,0 till 2,6% jämfört med 2020 års avgifter 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Förslag till avgifter för myndighetsutövning 
avseende brandskydd  

Räddningstjänsten Dala Mitt 
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Kf § 9 Diarienummer KS2020/0402 

Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten Dala Mitt 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta förbundsordning för Räddningstjänsten Dala Mitt. Beslutet gäl-
ler under förutsättning att medlemskommunerna fattar likalydande beslut. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt hemställer hos respektive medlemskommuns 
kommunfullmäktige att anta föreslagen revidering av förbundsordningen.  
 
Förändringen är att presidiet blir ett arbetsutskott, möjligheten att genomföra möten på  
distans samt rätta till felaktigheter som upptäckts i nuvarande förbundsordning. 
 
Den föreslagna revideringen gäller från och med att samtliga medlemskommuners  
kommunfullmäktige så har beslutat. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Förändrad förbundsordning  

Medlemskommunerna 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
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Kf § 10 Diarienummer: KS2020/0420 

Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Dala Mitt 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. Fastställa det uppdaterade revisionsreglementet med redaktionell ändring. 
2. Det uppdaterade revisionsreglementet gäller från och med det datum då samtliga medlems-

kommuner fastställt detta. 
3. Tidigare revisionsreglemente upphör att gälla 

 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundsrevisionen för Räddningstjänsten Dala Mitt föreslår att kommunfullmäktige i samtliga 
medlemskommuner i Räddningstjänsten Dala Mitt uppdaterar revisionsreglementet för Räddnings-
tjänsten Dala Mitt. 
 
(2017:725) påverkar revisorernas arbete och förutsätter förändrat reglemente. Det uppdaterade re-
visionsreglementet är utformat utifrån SKRs mall för revisionsreglemente. Revisionsreglementet be-
höver också uppdateras utifrån GDPR. § 1 ersätter §1 i revisionsreglementet från 2017 
 
§ 2 är helt ny. 
§ 3 första stycket motsvarar första stycket i § 2 i revisionsreglementet från 2017 
§ 3 andra stycket är helt nytt. 
§ 4 är lika som § 3 första meningen. § 3 andra meningen i revisionsreglementet 
från 2017 är struken. 
§ 5 ersätter andra och tredje meningen i § 2 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 6 ersätter § 8 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 7 ersätter § 9 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 8 ersätter § 5 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 9 ersätter § 6 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 10 är helt ny. 
§ 11 ersätter § 10 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 12 ersätter § 11 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 13 ersätter § 12 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 14 ersätter § 13 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 15 ersätter § 17 i revisionsreglementet från 2017 med likalydande text. 
§ 16 ersätter § 18 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 17 ersätter § 16 i revisionsreglementet från 2017 med i stort sett likalydande text. 
Sidan 2 av 2 
§ 18 ersätter § 15 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 19 ersätter § 14 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 20 är helt ny. 
§ 21 ersätter § 19 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 22 ersätter § 20 i revisionsreglementet från 2017. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S) 
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Beslutsunderlag Delges 
Förslag till reviderat revisionsreglemente Medlemskommunerna 

Räddningstjänsten Dala Mitt 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-02-25 
Blad 

14 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 11 Diarienummer: Ks2021/0007 

Ny upphandlingspolicy för de samverkande kommunerna Falu, Borlänge, 
Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta ny upphandlingspolicy för de samverkande kommunerna under 
förutsättning att samtliga sju fattar liknanden beslut. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) beslutade i Nämndplan 2019 att chef Upp-
handlingscenter ska redovisa förslag till ny upphandlingspolicy med ett mera strategiskt anslag för 
de samverkande kommunerna. GNU beslutade 17 november 2020 om huvuddragen i en ny upp-
handlingspolicy efter en remissomgång till samverkande kommuner. Nämnden uppdrog samtidigt 
till chef Upphandlingscenter att inhämta de sista synpunkterna och komplettera underlaget.  
 
Den nya upphandlingspolicyn gäller för samtliga sju samverkande kommuner som ingår i GNU. 
Policyn är ett styrinstrument vid genomförande av upphandlingar och inköp. Policyn lyfter upp-
handling som ett medel för att främja regional tillväxt och hållbar utveckling. Policyn innehåller 
riktlinjer som utöver lag om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas vid upphandling av varor 
och tjänster samt byggentreprenader. Policyn ska också förtydliga hur ett antal viktiga frågor och 
processer inom upphandlingsområdet ska hanteras i kommunerna samt ge vägledning till anställda i 
kommunerna hur upphandlingar ska genomföras.   
 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU) översänder ny upphandlingspolicy till 
samverkande kommuner för antagande av samverkande kommuners fullmäktige senast den 31 mars 
2021.  
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S). 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Ny upphandlingspolicy 
 
Delges:  
Gemensamma nämnden för upphandling, Samverkande kommuner 
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Kf § 12 Diarienummer: KS2021/0005 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunalt partistöd betalas ut för 2021 fördelat enligt tabellen nedan. 
2. Respektive mottagande parti ska senast 2022-03-31 lämna en skriftlig redovis-

ning om hur partistödet för 2021 använts. 
 
______ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 4 kap §§ 29 – 32. Kommunfullmäktige har 
2014-05-26 antagit kompletterande regler för partistöd.  
 
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka 
deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Varje kommun bestämmer om partistöd 
ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd 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 besluta 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 redovis-
ningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska redovisningen. Full-
mäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och gransknings-
rapport 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/man-
dat. 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. 
 
 
 
   fortsättning 
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Kf § 12 forts 
 
Kommunalt partistöd 2021 
Grundbidrag 12 407 kr - Mandatbaserat stöd 8 199 kr 
 

Parti Mandat Grundstöd Mandatbaserat 
stöd 

Totalt 

S 11 12 407 
 
 

90 189 102 596 
 C 8 12 407 

 
65 592 77 999 

 L 1 12 407 
 
 

  8 199 20 606 
M 7 12 407 

  
 

57 393 69 800 
 KD 1 12 407 

 
 

  8 199 20 606 
 V 2 12 407 

 
 

16 398 28 805 
MP 1 12 407 

 
 

8 199 20 606 
 SD 2  12 407 

 
16 398 

 

28 805 
 
Sverigedemokraterna representeras av två ledamöter under 2020. Nya ledamöter har inte kunnat utses för två 
ledamöter. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Regler för kommunalt partistöd Säters 
kommun 

Politiska partierna 
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Kf § 13 Diarienummer: Ks2020/0465 

Rapport ej verkställda beslut kv 3 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten  
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 3 2020. 
 
Sociala sektorn har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej 
verkställda beslut kvartal 3 2020. 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 gäller 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 verk-
ställda/verkställda beslut. 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Socialnämndens rapport 2020-09-30 

Socialnämnden 
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Kf § 14 Diarienummer: KS2020/0477 

Deltagande på distans för förtroendevalda i gemensamma nämnder 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att valda ledamöter och ersättare i gemensamma nämnder får delta i 
sammanträden på distans. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Falu kommun har beslutat att förtroendevalda vid kommunfullmäktige- och styrelse- och nämnd-
sammanträde får delta på distans.  För att distansmöte ska kunna genomföras för de gemensamma 
nämnderna begär kommunfullmäktige i Falu kommun att samtliga ingående kommuners kommun-
fullmäktige fattar ett likalydande beslut 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Beslut Falu kommun kommunfullmäktige Falu kommun 
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Kf § 15 Diarienummer: KS2020/0428 

Fyllnadsval efter Fia Wikström (V), som ledamot i styrelsen för Säterbostäder 
AB och Säters kommuns fastighets AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-03, § 125 ogiltigförklaras. 
2. Som ledamot i styrelsen för Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB välja Gö-

ran Johansson (V). 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Fia Wikström (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Säterbostäder AB och Säters 
kommuns fastighets AB. Fyllnadsval ska ske efter Fia Wikström (V). 
 
Valberedningen och kommunfullmäktige beslutade den 3 december välja ny ersättare efter Fia Wik-
ström. Valet ska avse ledamot i styrelserna. 
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Kf § 16 Diarienummer: KS2020/0436 

Fyllnadsval efter Emma Sjöberg (V), ledamot i miljö- och byggnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar som ledamot i miljö- och byggnämnden efter Emma Sjöberg (V) välja 
Lars Ottosson (MP), Gustafs. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Emma Sjöberg (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och byggnämnden. Fyllnadsval 
ska ske efter Emma Sjöberg (V). 
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Kf § 17 Diarienummer: KS2021/0026 

Avsägelse/fyllnadsval efter Birgitta Gustafsson (L) som ledamot i kommunsty-
relsen och kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Som ledamot i kommunstyrelsen efter Birgitta Gustafsson (L) välja Håkan Gustâv (L). 

 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Birgitta Gustafsson (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige. Fyllnadsval ska ske efter Birgitta Gustafsson (L). 
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Kf § 18 Diarienummer: KS2021/0039 

Avsägelse/fyllnadsval efter Jonna Stenberg (L) som ersättare i barn- och utbild-
ningsnämnden och kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Jonna Stenberg (L) välja Ove Wiik (L). 

 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Jonna Stenberg (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och 
kommunfullmäktige. Fyllnadsval ska ske efter Jonna Stenberg (L). 
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Kf § 19 Diarienummer: KS2020/0436 
 
Val av ledamot i valberedningen efter Emma Sjöberg 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Som ledamot i valberedningen efter Emma Sjöberg (V) välja Lena Stigsdotter (V). 
2. Bordlägga val av ersättare i valberedningen efter Lena Stigsdotter (V) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Val av ledamot i valberedningen. 
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Kf § 20 Diarienummer: KS2021/0070 

Avsägelse från Thomas Sjöberg (V) som ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Thomas Sjöberg (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
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Kf § 21 Diarienummer: KS2021/0070 

Avsägelse från Malin Hedlund (M) som ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Malin Hedlund (M)  har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
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Kf § 22 Diarienummer: KS2021/0079 

Avsägelse/fyllnadsval efter Caroline Willfox (M) som ersättare i styrelsen för Sä-
terbostäder AB och Sätes kommuns fastighets AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Som ny ersättare i styrelsen för Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB efter 

Caroline Willfox (M) välja Fredrik Aspelin (M). 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Caroline Willfox (M)  har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Säterbostäder AB och 
Säters kommuns fastighets AB kommunfullmäktige. Fyllnadsval ska ske efter Caroline Willfox (M). 
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Kf § 23 
 
Rapporter 

Ordföranden rapporterade inledningsvis om en dom avseende överklagat beslut av kommunfull-
mäktiges digitala sammanträde i Luleå. 
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Kf § 24 

Delgivningar 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen 2020-12-01 och 2021-02-02. 
 
Inspektion hos Överförmyndarnämnd i samverkan avseende kommunerna Borlänge, Falun, Gag-
nef, Ludvika, Smedjebacken och Säter den 30 september 2020 
 
Beslut från Länsstyrelsen om nya val efter Emma Sjöberg (V). Ny ledamot: Thomas Sjöberg (V) Ny 
ersättare: Karin Malmkvist (V). 
 
Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare efter Birgitta "Fia" Wikström (V). Ny ersättare: Erik Kall 
(V). 
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Kf § 25 

Uppvaktning 
 
Kommunfullmäktige uppvaktar Maud Jones Jans på 60-årsdagen  med en bukett blommor. 
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