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Kf § 26 

Allmänhetens frågestund om Årsredovisning 2020 
 
Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Inga frågor har inkommit. 
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Kf § 27 Diarienummer: KS2021/0081 

Nytt medborgarförslag om babysim 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om babysim i Skönvikshallen lämnas in till kommunfullmäktiges samman-
träde 2021-04-29 av Pär Kungsmark, Säter 
 
Medborgarens förslag 
”Jag skulle vilja att Skönvikshallen börjar erbjuda babysim I Säter. Detta är en viktig del i barns ut-
veckling och borde vara en del i det som kommunen erbjuder. Idag finns närmaste babysim I Bor-
länge som inte är möjligt för alla att nyttja.” 
 
Information 
Vid sammanträdet deltar förslagsställare Pär Kungsmark som informerar om förslaget. 
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Kf § 28 Diarienummer: KS2021/0166 

Nytt medborgarförslag om att anordna en hundrastgård i Säters kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för be-
slut. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att anordna en hundrastgård i Säters kommun lämnas in till kommunfull-
mäktiges sammanträde 2021-04-29 av Alicja Burzynska Rasti, Säter 
 
Medborgarens förslag 
”Med anledning av nya bestämmelserna gällande kopplade hundar anser vi att minst en hundrast-
gård i Säters kommun bör anordnas. Sådana rastgårdar främjar friluftslivet, ökar säkerheten för 
medborgarna och djur samt gör kommuner mer attraktiv för såväl invånarna som för turisterna.” 
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Kf 29 Diarienummer: KS2020/0313 

Svar på medborgarförslag om en rondell vid ICA I Storhaga Gustafs 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat utifrån att Säters kommun ej är 
väghållare för de aktuella korsningspunkterna eller väg 790. 
 
____________ 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att göra en rondell vid ICA storhaga Gustafs, lämnades in till kommun-
fullmäktiges sammanträde 2020-10-22 av Tommy Magnusson, Gustafs.  
 
Medborgarens förslag  
”Jag tycker att man kan göre en rondell vid Ica Storhaga i Gustafs. Som det är nu är det tur att inga 
olyckor händer, mycket tung trafik, bussarna åker där flera gånger om dagen. Även vid korsningen 
mot ST SKEDVI bör det vara en rondell. Tillbuden är många, bara tur att det inte händer något all-
varligt. Tack för ordet.”  
 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av medborgarförslaget och föreslår att Kommunstyrelsen 
ser det som besvarat. Säters kommun är ej väghållare för de aktuella korsningspunkterna eller väg 
790. Vägarna är statliga vilket betyder att Trafikverket ansvarar för eventuella åtgärder. Förslagen i 
medborgarförslaget har utretts historiskt och tankarna är goda. Korsningspunkten mellan väg 790 
och väg 789 ses över i samband med den vägplan som Trafikverket genomför kopplat till gång- och 
cykelväg mellan Enbacka och Naglarby. Här föreslås dock ej några åtgärder i själva korsningen utan 
fokus ligger på en säker passage och sänkt hastighet. För korsningspunkten i Storhaga finns en ut-
redning framtagen men inga medel är avsatta för fortsatt planeringsprocess. Säters kommun driver 
frågan vidare i samverkan med Trafikverket. 
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Kf § 30 Diarienummer: KS2020/0262 

Svar på medborgarförslag om skatepark 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar ställa sig positiv till medborgarförslaget om ett bygge av en skatepark 
i Säter och hålla en fortsatt dialog med KFUM Säters udda sporter som visat intresse av att driva ett 
sådant projekt med hjälp av finansiering av bland annat Arvsfonden. Medborgarförslaget är besva-
rat. 
 
__________ 
 
Yttrande: 
En skatepark skulle gynna en bred målgrupp av utövare från små barn till äldre. Aktiviteter som kan 
utövas i parken är bland annat inlines-, skateboard- och kickbike-åkning samt bmx-cykling. 
 
Skateparken bör vara så utformad att den erbjuder rekreation och social gemenskap, den ska vara 
öppen för alla och syfta till rörelse och välbefinnande.   
Ett rikt varierat utbud av aktiviteter eftersträvas och det är bra att fritidsenheten får ta del av invå-
narnas behov och önskemål.   
 
Fritidsenheten ställer sig positiva till medborgarförslaget om ett bygge av en skatepark i Säter och 
hålla en fortsatt dialog med KFUM Säters udda sporter som visat intresse av att driva ett sådant 
projekt med hjälp av finansiering av bland annat Arvsfonden. Fritidsenheten är positiva till en med-
finansiering. 
 
Ärendebeskrivning och bakgrund 
Ett medborgarförslag om en skatepark, lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-
09-24 av Theo Orr. Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen för be-
redning. 
 
Medborgarens förslag  
”Jag och jättemånga av mina kompisar vill att ni bygger en skatepark/betongpark åt oss barn och 
ungdomar här i Säter. En liknande som i Leksand så att vi har någonstans att vara”. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S), Håkan Gustâv (L), Caroline Willfox (M), Hans Johansson ( C) 
och Magnus Gabrielsson (MP). 
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Kf § 31 Diarienummer: KS2020/0226 

Svar på motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad 
 
___________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet: 
Magnus Gabrielsson (MP) yrkar att motionen blir bifallen. 
Hans Johansson ( C) med instämmande av Mats Nilssons (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens för-
slag att motionen är besvarad. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-
munstyrelsens förslag att motionen är besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-02-11 överlämnat yttrande avseende motion om skärpt mål 
för minskade klimatutsläpp. 
 
Motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp lämnades in till kommunfullmäktiges samman-
träde 2020-09-24 av Magnus Gabrielsson (MP). 
 
Motionärens förslag 

• Att nettoutsläppen av växthusgaser Säters kommuns egna verksamhet ska vara noll eller 
lägre senast år 2030 och att arbetet med att skapa en handlingsplan för klimatneutralitet 
kompletteras med detta mål. 

• Att tjänster och varor som upphandlas räknas till den egna verksamheten. 
• Att kommunens miljöbokslut anpassas så att det kan användas för att följa kommunens ut-

släpp av växthusgaser från år till år. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
”En handlingsplan för att nå klimatneutralitet till år 2040 är under framtagande. I planen 
kommer även den del av kommunförvaltningens klimatutsläpp som kommer 
från inköp av varor och tjänster att beaktas. Även uppföljning av kommunens klimatpåverkan 
behandlas i planen. Vad gäller fastläggande av nya miljömål föreslås att 
detta behandlas i kommande Miljöplan.” 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Magnus Gabrielsson (MP, Hans Johansson ( C) och Magnus Gabrielsson (MP). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 
Motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp 
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Kf § 32 Diarienummer: KS2021/0192 

Ny motion om trygghetsboende 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om boendeformen trygghetsboende skall byggas i Säters kommun. En boendeform för 
äldre (70+) i Säter. Motionen lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-29 av Caro-
line Willfox (M). 
 
Motionärens förslag 
Att Kommunen utreder och bygger ett trygghetsboende i Säter enlighet med reglerna för 
statliga investeringsstödet (ny lagstiftning 2019). Förslagsvis nuvarande Fågelsången. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Caroline Willfox (M) 
 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-04-29 
Blad 

9 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 33 Diarienummer: KS2021/0191 

Ny motion om anpassat boende 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om boendeformen anpassatboende skall byggas i Säters kommun. En boendeform för 
äldre (55+) i Säter. Motionen lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-29 av Caro-
line Willfox (M). 
 
Motionärens förslag 
Att Kommunen uppdrar åt Säterbostäder att utreda ett anpassat boende med anpassade lägenheter 
på Algatomten som lever upp till kraven på ett anpassat boende. För äldre (55+) i Säters kommun 
med behov av anpassat boende för att klara av sitt boende på egenhand i största möjliga utsträck-
ning, utan hjälp av hemtjänsten  
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Caroline Willfox (M) 
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Kf § 34 Diarienummer: KS2021/0052 

Redovisning av obesvarade motioner 
 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte beretts färdigt. 
 
Följande motioner har inte beretts färdigt 
Inga obesvarade motioner finns. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Inlämnade motioner 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-04-29 
Blad 

11 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 35 Diarienummer: KS2021/0052 

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 hjärtats väg - promenadväg. Dnr KS2020/0195 
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-24. Kommunfull-
mäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag om att sätta upp en skylt vid Gustafs kyrka.  Dnr KS2020/0314 
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22. Kommunfull-
mäktige beslutade hänskjuta medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden för beslut 
 
Medborgarförslag om för att utveckla och stärka handeln och näringslivet i Säter. Dnr 
KS2020/0353 
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22. Kommunsty-
relsens arbetsutskott beslutade 2020-11-24 remittera medborgarförslaget till Samhällsbyggnads-
nämnden att i samråd med näringslivsenheten lämna yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kom-
munstyrelsesektorn senast 31 maj 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Inlämnade medborgarförslag 
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Kf § 36 Diarienummer: KS2021/0063 

Revisionsrapporter – kommunens hantering av Covid-19 krisen 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar begära in yttrande över bifogad revisionsrapport från kommunstyrel-
sen. Yttrandet skall vara kommunfullmäktige tillhanda senast den 4 juni. 
 
__________ 
 
Revisorerna i Säters kommun och lekmannarevisorerna i Säterbostäder AB har genomfört en 
granskning av kommunens och bolagets rutiner avseende beredskap inför och hantering av krisen 
som uppstått i samband med Covid-19. Uppdraget har ingått i revisionsplanen för år 2020. 
 
Syftet med granskningen har varit att ge underlag för att bedöma om kommunstyrelsen, ansvariga 
nämnder samt Säterbostäder AB hanterat den uppkomna krisen i samband med utbrottet av Covid-
19 på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar. Granskningen har tagit utgångspunkt i en omfat-
tande genomgång av styrdokument, sammanträdesprotokoll och minnesanteckningar samt inter-
vjuer med politiska företrädare, förvaltningschefer samt chefer inom kommunens och bolagets 
verksamheter. 
 
Revisorerna anför följande: 
Vår revisionella bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen, ansvariga nämnder 
samt Säterbostäder AB i huvudsak har hanterat den uppkomna krisen på ett ändamålsenligt sätt uti-
från sitt ansvar. Det har funnits en etablerad organisation, struktur och planering för krisberedskap 
som legat till grund för det arbete som genomförts under krisen. Styrdokumentationen kring krisbe-
redskapen är omfattande och utgår från en decentraliserad organisation där ansvaret till stor del är 
fördelat på kommunens fackförvaltningar. En identifierad brist i den nuvarande krisberedskaps-
dokumentationen är att det saknas en tydlighet och enhetlighet för vilka dokument som finns, hur 
de revideras och uppdateras samt hur de förhåller sig till varandra. Vi anser även att de olika grup-
peringar som omnämns i kommunens grundberedskapsplan behöver definieras på ett tydligare sätt, 
då roll- och ansvarsfördelningen mellan dessa i dagsläget inte framgår med tydlighet. 
 
I stort anser vi att kommunens krishantering under Covid-19 har strukturerats utifrån de bestäm-
melser som finns i styrdokumentationen kring krisberedskap. Enligt Säters kommuns decentrali-
serade modell har hanteringen och beslutsfattandet huvudsakligen varit förlagt på kommunens olika 
förvaltningar, i enlighet med de övergripande principerna för krishantering i Sverige – närhetsprin-
cipen, ansvarsprincipen och likhetsprincipen. Vi noterar vidare att det, i strid med befintlig styr-
dokumentation, inte fanns en Tjänsteperson i Beredskap (TiB) vid krisens utbrott. 
 
Säters kommun har under krisen inte haft någon anställd i rollen som krisberedskaps/säkerhetssam-
ordnare. Vi anser att detta innebär en brist då det saknas specialistkunskap kring krishanterings- och 
säkerhetsfrågor som möjliggör utveckling och fördjupning av kommunens övningar och utbild-
ningar samt den övergripande och långsiktiga strategiska planeringen i kommunens säkerhetsfrågor. 
 
Säters kommun har under krisen kontinuerligt implementerat de lärdomar och erfarenheter som 
gjorts i samband med krishanteringen. Det finns även planer kring att sammanställa och utvärdera 
insatserna under krisen för att möjliggöra ytterligare lärande samt identifiera styrkor och svagheter 
för det fortsatta utvecklingsarbetet. En sådan utvärdering har kommunstyrelsen ännu inte fattat be-
slut kring. Vi bedömer att lärandet i samband med kriser skulle underlättas av en mer enhetlig och 
funktionsbaserad dokumentation av krisledningsstabens sammanträden.  
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Kf § 36 
 
I förhållande till vårt uppdrag och med utgångspunkt i genomförd granskning rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att: 

• genomföra en översyn av kommunens styrdokumentation avseende krisberedskap med fo-
kus på att fastställa de olika dokumentens status, datum för revidering samt hänvisning till 
övrig dokumentation, 

• överväga att inrätta tjänst som säkerhets- och beredskapssamordnare med ansvar för att 
samordna och utveckla kommunens säkerhetsarbete, 

• säkerställa att implementeringen av TiB sker i enlighet med kommunstyrelsens beslut1 och 
bestämmelserna i grundberedskapsplanen, 

• utarbeta en kontinuitetsplan som reducerar personberoendet avseende kommunens hante-
ring av kriskommunikation, 

• se över formerna för informationsöverföring mellan den politiska ledningens samtliga delar 
och förvaltningsorganisationen vid extraordinär händelse. 

• tidigt rikta fokus mot hur arbetet med att utvärdera och ta hand om gjorda erfarenheter un-
der Covid-19 ska organiseras och struktureras. 
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Kf § 37 Diarienummer: KS2021/0203 

Revisionsrapporter – granskning av direktionens ekonomiska styrning. 
 
KPMG har av revisorerna i Räddningstjänsten Dala Mitt fått i uppdrag att granska rutinerna kring 
förbundets ekonomiska styrning.  Granskning av direktionens ekonomiska styrning har skickats till 
kommunfullmäktige för information. 
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Kf § 38 Diarienummer: KS2020/0390 

Revisionsrapporter – granskning a kommunens och Säterbostäder AB:s hante-
ring av hyror, avgifter och taxor 
 
Granskning av kommunens och Säterbostäder AB:s hantering av hyror, avgifter och taxor kommer 
att behandlas på kommande sammanträde med kommunfullmäktige. 
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Kf § 39 Diarienummer: KS2021/0056 

Revisionsberättelse för år 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
För år 2020 har kommunrevisionen granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder, ge-
mensamma nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kom-
munens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 
 
Revisorerna tillstyrker att årsredovisning för 2020 fastställs samt att kommunstyrelsen, nämnderna 
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfri-het. 
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Kf § 40 Diarienummer: KS2021/0056 

Årsredovisning 2020 Säters kommun 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta fastställa 2020 års årsredovisning för Säters kommun. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning Säters kommun för 2020. 
 
Kommunerna är enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) skyldiga att upp-
rätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning, kassaflö-
desanalys, noter, driftsredovisning, investeringsredovisning och förvaltningsberättelse för både kon-
cern och kommun. 
 
Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2020 av kommunens förvaltning och en 
helägd bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters kommuns Fastighets AB. 
 
Koncernens resultat 
Koncernens resultat för 2020 blev + 33,2 mkr (2019 +12,1 mkr). Koncernbolagen redovisar ett re-
sultat på +18,6 mkr (2019 +0,9 mkr) och kommunen uppvisar ett resultat på +14,6 mkr (2019 
+11,2 mkr). 
 
Information 
Vid sammanträdet deltar ekonomichef Catherine Hellgren och informerar om årsredovisning 2020. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Håkan Gustâv (L) och Mats Nilsson (S). 
 
Bilaga:  
Årsredovisning 2020 Säters Kommun 
Verksamheternas bokslut och övrig information  
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Kf § 41 Diarienummer: KS2021/0113 

Årsredovisning 2020, Räddningstjänsten Dala Mitt 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna 2020 års årsredovisning för Räddningstjänsten Dala Mitt 
samt bevilja direktionen och enskilda ledamöter i dess organ ansvarsfrihet för verksamåret 2020. 
 
Jäv 
Mats Nilsson (S), Caroline Willfox (M), Hans Johansson ( C) och Roger Siljeholm (M)anmäler jäv  
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2020 Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
Ordförande Abbe Ronsten redovisar revisionsberättelse 2020 för kommunalförbundet Räddnings-
tjänsten Dala Mitt.  
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S) och Karin Frejd ( C). 
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Kf § 42 Diarienummer: KS2021/0126 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Hjälpmedelsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för hjälpme-
delsnämnden samt bevilja nämnden och enskilda ledamöter i dess organ ansvarsfrihet fö 
 verksamhetsåret 2020. 
 
Jäv 
Caroline Willfox (M) anmäler jäv. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för hjälpmedelsnämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för hjälpmedelsnämnden 2020. Utfallet för verksamheten upp-
gick till ett underskott på -1,7 mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för hjälp-
medelsnämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Hjälpmedelsnämnden 
 
Delges 
Hjälpmedelsnämnden 
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Kf § 43 Diarienummer: KS2021/0127 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Södra Dalarnas Samordningsför-
bund 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Södra Dalarnas 
Samordningsförbund samt bevilja förbundet och enskilda ledamöter i dess organ ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2020. 
 
Jäv 
Ulrika Cederlöf ( C), Roger Siljeholm (M)och Niklas Bodin ( C) anmäler jäv. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Södra Dalarnas Samordningsförbund. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2020. Utfallet för verk-
samheten uppgick till ett underskott på -150 kkr, vilket är 1 057 kkr bättre än budget som var -1 207 
kkr. Det egna kapitalet sjunker 2020 med -150 kkr till +1 326 kkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Södra Dalarnas Samordningsförbund 
 
Delges 
Södra Dalarnas Samordningsförbund 
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Kf § 44 Diarienummer: KS2021/0058 

Verksamhetsberättelse 2020, gemensamma nämnden för alkohol, tobak och re-
ceptfria läkemedel 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna verksamhetsberättelse 2020 för den gemensamma nämn-
den för alkohol, tobak och receptfria läkemedel samt bevilja nämnden och enskilda ledamöter i dess 
organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
Jäv 
Sune Hemmingsson (C ) anmäler jäv 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2020 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkeme-
del. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria lä-
kemedel 2020. Utfallet för verksamheten uppgick till ett underskott på 22 kkr, där Säters kommuns 
belopp efter uppbokning av fodringar och skulder uppgår till -31 kkr.  
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för gemen-
samma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
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Kf § 45 Diarienummer: KS2021/0119 

Verksamhetsberättelse 2020, gemensamma nämnden för upphandlingssamver-
kan 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna verksamhetsberättelse 2020 för den gemensamma nämn-
den för upphandlingssamverkan och ge ansvarsfrihet samt bevilja nämnden och enskilda ledamöter 
i dess organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
Jäv 
Mats Nilsson (S) och Caroline Willfox (M) anmäler jäv 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2020 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 2020. 
Utfallet för verksamheten uppgick till ett mindre överskott på +0,7 mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för gemen-
samma nämnden för upphandlingssamverkan. 
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Kf § 46 Diarienummer: KS2021/0077 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020, Språktolknämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna verksamhetsberättelse med bokslut 2020 för Språktolk-
nämnden och samt bevilja nämnden och enskilda ledamöter i dess organ ansvarsfrihet för 
 verksamhetsåret 2020. 
 
Jäv 
Hans-Göran Steneryd (S), Anette Berg ( C) och Håkan Gustâv (L) anmäler jäv 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse med bokslut 2020 för Språktolknämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för Språktolknämnden 2020. Årsbokslutet för 2020 visar ett 
nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för Språk-
tolknämnden. 
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Kf § 47 Diarienummer: KS2021/0092 

Verksamhetsberättelse och bokslut för Överförmyndare i samverkan Falun-Bor-
längeregionen 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Överförmyn-
dare i samverkan Falun-Borlängeregionen samt bevilja nämnden och enskilda ledamöter i dess or-
gan ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 
 
Jäv 
Caroline Willfox (M) anmäler jäv. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen. Ut-
fallet för verksamheten uppgick till ett överskott på + 828 kkr, vilket återregleras till samverkans-
kommunerna där Säters del uppgår till +54 kkr. 
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Kf § 48 

Kommunfullmäktiges ansvarsprövning 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda ledamöter i 
dess organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
 
Protokollsanteckning: 
Samtliga fullmäktigeledamöter som är redovisningsskyldiga till kommunen eller sådan redovisnings-
skyldigs närstående anmäler jäv och deltar ej i handläggning och beslut avseende frågan om ansvars-
frihet för den nämnd/styrelse som berör vederbörande 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna 
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. Revisorerna har i sin revisionsberättelse föreslagit att 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 beviljas. 
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Kf § 49 Diarienummer: KS2021/0148 

Pensionspolicy för Säters kommun 

Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa Pensionspolicy Säters kommun. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionspolicys har uppdaterats och redigerats utifrån de förändringar som skett. Ändringar är mar-
kerade med gult för tillägg och med strykningar när texten ändrats. Policyn bygger på gällande avtal 
och villkor och gäller medarbetare och förtroendevalda. Beslutanderätt i pensionsfrågor regleras i 
kommunens delegationsordning. Tolkningar i pensionsärenden hänskjuts till personalutskottet i 
samråd med berörd pensionshandläggare. 
 
 
Bilaga Pensionspolicy 
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Kf § 50 Diarienummer: KS2021/0055 

Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa reviderat reglemente för Krisledningsnämnden. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Reglementet för krisledningsnämnden behöver uppdateras. Ett första reglemente fastställdes 2003 
och en revidering av nämndens reglemente gjordes 2013. Reglementen bör ses över under varje 
mandatperiod. 
 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap ska det, i varje kommun, finnas en krisledningsnämnd och ett fast-
ställt reglemente. Följande förändring i reglementet föreslås: 
 
Följande förändringar föreslås: 
Sista stycket i § 2 stryks men beskrivs i inledningen 
Nuvarande lydelse " § 4 Föredragande i krisledningsnämnden ska vara kommundirektören alt. be-
redskapssamordnaren. 
Ny lydelse § 4 Ansvarig tjänsteperson är kommundirektören 
§ 9 - ändras landsting till regioner. 
§ 10 - utgår finns under ny § 14 
Förtydligandet utgår och skrivs in under § 7 
§ 14 ny paragraf. Reglerar personuppgiftsansvar och sekretess 
§ 15 ny paragraf. Öppnar upp möjligheten att delta på distans 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Reglemente för Krisledningsnämnden 
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Kf § 51 Diarienummer: KS2021/0050 

Information om Falun Borlänge regionen AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges ledamöter tackar för informationen. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Inför kommande ärende om beslut om Nytt aktieägaravtal, bolagsordning och aktiebok för Falun 
Borlänge regionen AB informerar VD Eva-Lena Palander om Falun Borlänge regionen AB:s verk-
samhet och anledningen till det nya aktieägaravtalet, bolagsordning och aktiebok. 
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Kf § 52 Diarienummer: KS2021/0050 

Nytt aktieägaravtal, bolagsordning och aktiebok för Falun Borlänge regionen 
AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Upphäva gällande aktieägaravtal, bolagsordning och aktiebok för Falun Borlänge-regionen 
AB 

2. Godkänna nytt aktieägaravtal, ny bolagsordning och ny aktiebok för Falun Borlänge-reg-
ionen AB  

3. Lösa in hembjudna aktier, i enlighet med beslutsunderlag ”Inlösen av aktier, i enlighet med 
aktieägaravtalet” till ett värde av 100 kronor styck.  

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Vid bildandet av bolaget år 2001 tecknade de fem ägarna Falu kommun, Borlänge kommun, Lud-
vika kommun, Gagnefs kommun och Säters kommun - aktier utifrån storlek. Ägarandelarna utgick 
från befolkningens storlek per 2000-12-31.  
 
2010 erbjöds Smedjebackens kommun att via en riktad nyemission ingå som aktieägare i bolaget.  
 
I januari 2019 meddelade Ludvika kommun och Smedjebackens kommun att man hade för avsikt 
att säga upp avtalet med Bolaget vid avtalstidens utgång 2020-12-31.  
 
Enligt gällande aktieägaravtal ska därmed samtliga aktier hembjudas till inlösen av övriga Parter att 
fördelas bland dem i förhållande till deras tidigare aktieinnehav i Bolaget.  
 
I och med förändringen av ägarkommuner behövde aktieägaravtalet förändras och ersätta det gäl-
lande aktieägaravtalet från 2010. I samband med detta behövde också en ny bolagsordning och en 
ny aktiebok tas fram.  
 
Beslut om bolagets fortsatta drift och inriktning fattades av styrelsen vid styrelsemötet den 2020-11-
18.  
Bolaget skall inom Falun, Borlänge, Gagnef och Säters kommuner arbeta med näringslivs-och reg-
ional utveckling för ökad attraktionskraft genom att driva projekt och verksamheter som ligger i 
linje med ägarkommunernas prioriterade utvecklingsområden samt på uppdrag tillhandahålla tjäns-
ter för utredningar och kommungemensamma aktiviteter.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Aktieägaravtal 
Bolagsordning 
Aktiebok 
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Kf § 53 Diarienummer: KS2021/0112 

Förslag på uppdaterad taxa för sotning och brandskyddskontroll 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag om uppdaterad taxa för sotning och brandskydds-
kontroll. Beslutet gäller under förutsättning att medlemskommunerna i Räddningstjänsten Dala 
Mitt fattar likalydande beslut 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen har 2021-03-12 beslutat godkänna förslag om uppdaterad taxa för sotning och 
brandskyddskontroll och rekommenderar att fullmäktige i medlemskommunerna beslutar om att 
ändra sin föreskrift på området. Förslag att taxan gäller från 1 juni 2021. 
 
I samband med upphandling av sotnings- och brandskyddskontrolltjänster 2018 skapades en ny fö-
reskrift om avgifter inom sotningsväsendet 
 
Sedan införandet av nuvarande föreskrift har frågeställningar uppkommit som måste besvaras samt 
att nytt behov för reglering har identifierats. Dessa erfarenheter har sammanställts och infogats i det 
förslag på reviderade taxor som nu presenteras. Vid framtagande av förslaget har inriktningen varit 
att behålla befintlig avgiftsfinansiering, att minimera förändringar men att samtidigt genomföra eller 
förtydliga nödvändiga förändringar. I tillägg har efterfrågad avgiftsfinansiering av sotningsväsendets 
kontrollfunktion utretts, hantering av tvistemål har ny utformning samt några smärre förtydliganden 
gjorts. 
 
Förslag är att taxan gäller från 1 juni 2021 vilket förutsätter att alla medlemskommuner hunnit be-
handla taxan i respektive fullmäktige. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Förslag på uppdaterad taxa för sotning och brandskyddskontroll 
 
Delges 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
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Kf § 54 Diarienummer: KS2021/0114 

Förslag på uppdaterad taxa för brandtillsyn och tillstånd för brandfarliga och 
explosiva varor 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag om uppdaterad taxa för brandtillsyn och tillstånd 
för brandfarliga och explosiva varor. Beslutet gäller under förutsättning att medlemskommunerna 
fattar likalydande beslut. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen har 2021-03-12 beslutat godkänna förslag om uppdaterad taxa för brandtillsyn 
och tillstånd för brandfarliga och explosiva varor och rekommenderar att fullmäktige i medlems-
kommunerna beslutar om att ändra sin föreskrift på området. Förslag att taxan gäller från 1 juni 
2021 
 
Lag om skydd mot olyckor (LSO) genomgick vid årsskiftet en revidering avseende bland annat möj-
ligheten att ta betalt för en hel tillsyn. Tidigare reglering möjliggjorde endast att avgift för tillsynsbe-
söket, dvs. tid på plats, togs ut. För att på arbetsområdet LSO bättre följa självkostnadsprincipen 
har ett nytt förslag på taxa för tillsyn tagits fram. Uppdateringen av taxan på arbetsområdet LBE, 
samt även LSO, motiveras av ett ökat behov av tydlighet och styrning. 
Förslaget på uppdaterad taxa utgår från det förslag som Sveriges kommuner och regioner 
(SKR ) presenterar, men har justerats för att bli mer heltäckande. Taxan utgår från en beräknad 
handläggarkostnad och denna omvandlas till fasta eller tidsbaserade avgifter. 
Vid framtagande av förslaget har inriktningen varit att behålla befintlig avgiftsfinansiering, att mini-
mera förändringar men att samtidigt genomföra eller förtydliga nödvändiga förändringar. 
 
Förslag är att taxan gäller från 1 juni 2021 vilket förutsätter att alla medlemskommuner hunnit be-
handla taxan i respektive fullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Förslag på uppdaterad taxa för brandtillsyn och tillstånd för brandfarliga och explosiva varor 
 
Delges 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
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Kf § 55 Diarienummer: KS2020/0352 

Avgifter inom gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkeme-
dels (ATL) verksamhetsområde 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Fastställa föreslagna procentandelar att gälla från 1 januari 2021 och tillsvidare enligt utred-
ning daterad den 30 september 2020. Avgifternas storlek framkommer när prisbasbeloppet 
är fastslaget av regeringen. 

2. Gemensamma nämndens avgifter justeras varje år med hänsyn till prisbasbeloppets föränd-
ring. Utgångsläget är avgifternas procentandel av 2021 års preliminära prisbasbelopp enligt 
utredning daterad den 30 september 2020. Avrundning av avgiften sker alltid till närmast 
högre 100-tal kronor. Om prisbasbeloppet sänks så ska avgifterna inte sänkas. 

3. Godkänna ”tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen” 
samt ”tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lag om tobak och lik-
nande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen gällande 
folköl”. 

 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn av avgifter inom gemensamma nämndens ansvar inom områdena alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel har genomförts under hösten 2020 
 
Kommunfullmäktige i Säters kommun beslutade 2020-12-03 fastställa de nya avgifterna under för-
utsättning att övriga deltagande kommuner fattade likalydande beslut. 
Nu har det framkommit att Gagnefs kommun inte fattat beslut om de nya avgifterna, varför beslu-
tet bör tas om så att det nya avgifterna gäller. 
 
Avgifterna har endast ändrats marginellt sedan starten år 2014. Nya tobakslagen har inneburit stora 
förändringar när det gäller handläggarnas uppgifter avseende utredning och tillsyn, vilket medför 
behov av fler och högra avgifter. De antagna avgifterna baseras på en procentsats av prisbasbelop-
pet, avgifterna kommer att förändras i förhållande till nytt prisbasbelopp varje år. Grunden för pro-
centsatsen är gällande avgifter för 2020 och gällande prisbasbelopp för 2020. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S). 
 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-04-29 
Blad 

33 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 56 Diarienummer: KS2021/0059 

Rapport ej verkställda beslut – kvartal 4 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 4 2020. 
 
Sociala sektorn har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej 
verkställda beslut, kvartal 4 2020. Sektorn 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. 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-04-29 
Blad 

34 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 57 Diarienummer: KS2021/0193 

Interpellationer/frågor 
 
Caroline Willfox (M) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson (S) om översiktlig 
planering. 
 
Mats Nilsson (S) besvarar frågan muntligt.  
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Kf § 58 Diarienummer: KS2021/0111 

Avsägelse/Fyllnadsval efter Inger Körstig (S) som ersättare i styrelsen för Säter-
bostäder AB och Säters kommuns fastighets AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänner avsägelsen. 
2. Bordlägga fyllnadsval efter Inger Körstig (S) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Körstig (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Säterbostäder AB och Säters 
kommuns fastighets AB. Fyllnadsval ska ske efter Inger Körstig (S). 
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Kf § 59 Diarienummer: KS2021/0145 

Avsägelse/fyllnadsval efter Birgitta Gustafsson (L) som ledamot i kulturnämn-
den och Johan Viktor Olssons stiftelse samt ersättare i valnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Som ledamot i kulturnämnden efter Birgitta Gustafsson (L) välja Hans-Otto Jönsson (L). 
3. Som ledamot i Johan Viktor Olssons stiftelse efter Birgitta Gustafsson (L) välja Hans 

Eskilsson (L). 
4. Som ersättare i valnämnden efter Birgitta Gustafsson (L) välja Anders Boman (L). 

 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Birgitta Gustafsson (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturnämnden och Johan Viktor 
Olssons stiftelse samt som ersättare i valnämnden. Fyllnadsval ska ske efter Birgitta Gustafsson (L). 
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Kf § 60 Diarienummer: KS2021/0139 

Fyllnadsval/Avsägelse efter Ulrika Åsåker (M) som ersättare i barn- och utbild-
ningsnämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Ulrika Åsåker (M) 

välja Marie Åkesson (M). 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Ulrika Åsåker (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Fyllnads-
val ska ske efter Ulrika Åsåker (M). 
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Kf § 61 Diarienummer: KS2021/0152 
 
Avsägelse från Mikael Hästö Gustavsson (V) som ersättare i kommunfullmäk-
tige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Mikael Hästö Gustavsson (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
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KF § 62   Diarienummer:  KS2021/0181 
 
Avsägelse från Erik Kall (V) som ledamot i kommunfullmäktige 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Erik Kall (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
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Kf § 63 Diarienummer: KS2021/0198 

Avsägelse/fyllnadsval efter Mikael Hästö Gustavsson (V) som ersättare i social-
nämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Som ersättare i socialnämnden efter Mikael Hästö (V) välja Katarina Nyberg (V) 

 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Mikael Hästö Gustavsson (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. Fyllnadsval 
ska ske efter Mikael Hästö Gustavsson (V). 
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Kf § 64 Diarienummer: KS2020/0436 

Val till valberedningen efter Lena Stigsdotter (V) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger fyllnadsvalet. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Val av ersättare i valberedningen efter Lena Stigsdotter (V) ska utses. 
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Kf § 65 Diarienummer: KS2021/0026 

Val till valberedningen efter Birgitta Gustafsson (L) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar som ledamot i valberedningen efter Birgitta Gustafsson (L) välja Hå-
kan Gustâv (L). 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Val av ledamot i valberedningen efter Birgitta Gustafsson (L) ska utses. 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-04-29 
Blad 

43 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 66 Diarienummer: KS2021/0039 

Val till valberedningen efter Jonna Stenberg (L) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar som ersättare i valberedningen efter Jonna Stenberg (L) välja Hans-
Otto Jönsson (L). 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Val av ersättare i valberedningen efter Jonna Stenberg (L) ska utses 
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Kf § 67 

Rapporter 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporten till handlingarna. 
 
__________ 
 
Rapport 
Kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson (S) informerar om att han idag den 29 april haft 
Teamsmöte med kronprinsessan Victoria och prins Daniel. 
 
  
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-04-29 
Blad 

45 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 68 

Delgivningar 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2021-03-09 och 2021-04-06 
 
Beslut från Länsstyrelsen 
 
Utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 26 februari 2021 
till och med den 14 oktober 2022. Ny ledamot: Jonna Stenberg (L). Ny ersättare: Göran Östman 
(L). Avgången ledamot: Birgitta Gustafsson (L). 
 
Utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 26 februari 2021 
till och med den 14 oktober 2022. Ny ledamot: Håkan Gustâv (L). Ny ersättare: Fredrik Andrén 
(L). Avgången ledamot: Jonna Stenberg (L). 
 
Utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 11 mars 2021 till och med 
den 14 oktober 2022. Ny ersättare: Hans Otto Jönsson (L). Avgången ersättare: Fredrik Andrén (L).  
 
Utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 26 februari 2021 
till och med den 14 oktober 2022.  Ny ledamot: Ulrika Åsåker (M). Ny ersättare: Monica Falk Man-
nerhagen (M). Avgången ledamot: Malin Hedlund (M). 
 
Utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 26 februari 2021 
till och med den 14 oktober 2022. Ny ledamot: Erik Kall (V). Ny ersättare: Mikael Gustavsson 
Hästö (V). Avgången ledamot: Thomas Sjöberg (V). 
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Kf § 69 Diarienummer: KS2021/0194 
 
Delegation av föreskriftsrätt om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser 
 
Beslut 

1. Krisledningsnämnden ges rätt att, med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om sär-
skilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, utfärda föreskrif-
ter om förbud att vistas på särskilt angivna platser, 

2. Föreskrift får endast gälla under två veckor, med möjlighet för krisledningsnämnden att be-
sluta att föreskriften ska förlängas en gång 

3. Det område som föreskriften gäller för ska vara ett på karta angivet begränsat område 
4. Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande kommunfullmäktige 
5. Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger, ska krisledningsnämnden besluta att en 

föreskrift ska upphävas i förtid. 
 
__________ 
 
Proposition 
Ordförande Abbe Ronsten (S) frågar först om fullmäktige enhälligt kan besluta att ärendet får avgö-
ras vid dagens sammanträde och finner att fullmäktige beslutat det.  
 
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunallagen 5 kap. 33 §, enhälligt att ärendet av-
göras vid dagens möte. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
(covid-19-lagen) får regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer meddela föreskrifter 
om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven 
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Med begreppet ”annan liknande särskilt 
angiven plats” avses att de endast är vissa typer av platser om omfattas av bemyndigandet. De plat-
ser som omfattas är sådana som allmänheten typiskt sett har tillträde till. Av propositionen framgår 
dock uttryckligen att vissa platser inte omfattas. De platser där det bedrivs näringsverksamhet eller 
offentlig verksamhet av mer betydande omfattning tex köpcentrum och bibliotek, och platser som 
används framför allt för att förflytta sig från en plats till en annan tex gågator, bilvägar, fartyg och 
andra färdmedel. Förbud kan alltså inte gälla sådana platser. Det går inte heller att besluta om före-
skrifter som avser bostäder eller arbetsplatser. 
 
Den 11 mars 2021 trädde en bestämmelse i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för 
att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) i kraft, som ger kom-
muner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon an-
nan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 
 
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att: 
Krisledningsnämnden föreslås få rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna 
platser.  
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Kf § 70 forts 
 
Det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel 

• Att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket 
• Inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet 
• Innan en kommun meddelar föreskrifter ska kommunen ge smittskyddsläkaren och Folk-

hälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över kommunen förslag till föreskrifter. 
• Kommunen ska skicka in en begäran till Folkhälsomyndigheten minst två arbetsdagar in-

nan föreskriften beslutas. 
 
Överträdelse av de kommunala föreskrifterna som meddelas med stöd av förordningen är kriminali-
serande genom 24 §§ Covid-19 lagen och kan leda till penningböter på ett belopp om 2000 kronor 
av polismyndigheten. 
Om det efter föreskriftens antagande visar sig att risken för trängsel på en specifik plats har upphört 
bör kommunen besluta upphäva föreskriften. Beslut som fattats om föreskriften ska delges Folk-
hälsomyndigheten, regionala smittskyddsläkare samt Polismyndigheten 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Håkan Gustâv (L) och Mats Nilsson (S). 
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