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Plats och tid:

Folkets Hus i Säter, torsdagen den 30 september kl.
18.00-20.15

Beslutande:

Abbe Ronsten (S), ordf
Niclas Bodin ( C), vice ordf
Christer Eriksson (M), 2:e vice ordf
Hans Johansson ( C)
Caroline Willfox (M)
Mats Nilsson (S)
Marie Sundlöf (SD)
Kristoffer Olerås ( C)
Maud Jones Jans (S)
Johan Fredriksson (M)
Helena Andersson (S)
Kristina Hult ( C)
Johan Larsson (V)
Roger Carlsson (SD)
Roger Siljeholm (M)
Håkan Karlsson (S)
Jan-Olov Wiklund (KD)
Ulrika Cederlöf (C )
Håkan Gustâv ( L)
Annika Karlsson (S)
Leo Thorsell (M)
Hans-Göran Steneryd (S)
Michael Arvidsson ( C)
Helena Selander (S)
Lennart Götesson (S)
Magnus Gabrielsson (MP)
Berith Lindgren ( S)
Lena Stigsdotter (V)
Karin Frejd (C )
Ingeborg Björnbom (M)
Birgitta Sputnes (S)
Anette Berg ( C)

Ej tjänstgörande ersättare:

Justerandes sign

Övriga deltagare:

Margareta Jakobsson, sekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Torbjörn Gunnarsson, vice ordförande
kommunrevisionen
Marie Richaud (M), kommunrevisionens
Emma Sillanpää, planarkitekt
Katarina Hoyles-Kobosko, strategisk samhällsplanerare
Mikael Spjut, tf sektorchef samhällsbyggnad

Utses att justera:

Kristoffer Olerås och Roger Carlsson

Justeringens plats och tid:

Onsdagen den 6 oktober kl 08.00 på Rådhuset

Paragrafer:

91-112
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Sekreterare

Ordförande

Margareta Jakobsson

Abbe Ronsten

Justerande

Justerande

Kristoffer Olerås

Roger Carlsson

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2021-09-30

Datum för anslags uppsättande: 2021-10-06
Datum för anslags nedtagande: 2021-10-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn
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Kf § 91 Parentation
Kommunfullmäktige hedrar minnet av tidigare ordförande i kommunrevisionen Bengt
Wester som avlidit, med en tyst minut.
___________

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

2021-09-30

Kf § 92 Svar på medborgarförslag om att utveckla och
stärka handeln i Säter
KS2020/0353

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget.

Reservation
Håkan Gustâv (L) reserverar sig mot beslutet.
__________

Förslag till beslut på sammanträdet:
Håkan Gustàv (L) med instämmande av Caroline Willfox (M) och Roger Carlsson
(SD) föreslår att medborgarförslaget bifalles.
Hans Johansson ( C) med instämmande av Magnus Gabrielsson (MP) och Mats
Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att medborgarförslaget avslås.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslaget mot varandra varvid han finner att kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att medborgarförslaget avslås.

Omröstning begärs och genomförs. 32 ledamöter är röstberättigadeFöljande beslutsgång godkänns för omröstning
Ja-röst om bifall till kommunstyrelsens förslag att medborgarförslaget avslås.
Nej-röst till yrkandet om att bifalla medborgarförslaget.
Niclas Bodin ( C)
Christer Eriksson (M)
Hans Johansson ( C)
Caroline Willfox (M)
Mats Nilsson (S)
Marie Sundlöf (SD)
Kristoffer Olerås ( C)
Maud Jones Jans (S)
Johan Fredriksson (M)
Helena Andersson (S)
Kristina Hult ( C)
Johan Larsson (V)
Roger Carlsson (SD)
Roger Siljeholm (M)

Justerandes sign

Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
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Kf § 92 forts
Håkan Karlsson (S)
Jan-Olov Wiklund (KD)
Ulrika Cederlöf (C )
Håkan Gustâv ( L)
Annika Karlsson (S)
Leo Thorsell (M)
Hans-Göran Steneryd (S)
Michael Arvidsson ( C)
Helena Selander (S)
Lennart Götesson (S)
Magnus Gabrielsson (MP)
Berith Lindgren ( S)
Lena Stigsdotter (V)
Karin Frejd (C )
Ingeborg Björnbom (M)
Birgitta Sputnes (S)
Anette Berg ( C)
Abbe Ronsten (S)

Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja

Med 22 ja-röster och 10 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat att
medborgarförslaget avslås.

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag för att utveckla och stärka handeln och näringslivet i Säter,
lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22 av Walid Alhaj.
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås.

Medborgarens förslag
”Jag vill att vi vidareutvecklar vårt nya och fina Rådhustorg i centrala Säter genom
att även anpassa torget för torghandel på helger och vid speciella tillfällen.
Torghandeln skulle göra Säter attraktivare genom ett ökat utbud av varor, tjänster
och musik/ underhållning, som leder till ett ökande antal besökare till Säter. Det
ökade antalet besökare på marknadsdagarna kommer att gynna samtliga butiker
och näringsidkare i Säter, med en växande handel får vi en starkare och
livskraftigare handel och det behövs i Säter idag.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

7 (31)

Protokoll

Datum

Kommunfullmäktige

2021-09-30

Kf § 91 forts

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande
”Torghandel hänvisas till de permanent iordningställda och anvisade torgplatserna på
Salutorget i Säter. Däremot kan man ansöka om tillstånd för att arrangera evenemang
så som marknadsdagar på Rådhustorget som är offentlig plats. Ansökan om tillstånd
att nyttja offentlig plats sker hos Polisen som i sin tur remitterar till Kommunen som
yttrar sig i sin roll som förvaltare av allmän plats. För rådgivning kring
evenemangsutveckling av marknadsdagar rekommenderar vi att man tar kontakt med
kommunens evenemangsråd.”

Yttrande
I ärendet yttrar sig Håkan Gustâv (L), Caroline Willfox (M), Roger Carlsson (SD),
Magnus Gabrielsson (MP) och Mats Nilsson (S)

Beslutsunderlag
Medborgarförslag för att utveckla och stärka handeln och näringslivet i Säter.
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

2021-09-30

Kf § 93 Nytt medborgarförslag om belysning vid
miljöstationen vid f d Pärlan
KS2021/0325

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om belysning vid miljöstationen vid f d Pärlan lämnas in till
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-30 av Lars Hjorth, Säter.

Medborgarens förslag
” Har under min yrkesverksamma tid, och även privat har jag åkt mycket genom
Gustafs. Har upptäckt att miljöstationen vid fd. Pärlan saknar belysning, vore något
att tänka på nu när vi går mot mörkare tider. Finns en vägbelysningsstolpe inte allt för
långt där i från, som det går att koppla ström i från.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2021-09-30

Kf § 94 Nytt medborgarförslag om att återställa
Dalsbysjön
KS2021/0306

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att återställa Dalsbysjön lämnas in till kommunfullmäktiges
sammanträde 2021-09-30 av Pär Kungsmark, Säter.

Medborgarens förslag
” Jag önskar att kommunen återställer Dalsbysjön till den sjö den en gång i tiden var.
Sjön har sjunkit undan mer och mer år efter år och den är inte som den var en gång i
tiden.
Jag vet inte riktigt vad detta beror på, det florerar olika rykten, och en del säger att det
beror på att tillrinningen från ovangårdarna brutits och leds inte ner i sjön längre. Om
så är fallet så har jag svårt att se hur detta kan ske ur miljösynpunkt.
Det skulle vara en stor tillgång för kommuninvånarna om sjön blev som den en gång
var. Då skulle den kunna nyttjas för bad och lek sommartid. På vintern används sjön
av våra invånare till skridskor och hockey, vilket också skulle kunna nyttjas ännu mer
om sjön blir som den egentligen ska vara.
Till sist så skulle nog de som bor vid sjön vilja återfå sjön som den en gång var med
sjötomter vilket det inte är idag.”

Information
Vid sammanträdet deltar förslagsställaren Pär Kungsmark och informerar om
förslaget.

Justerandes sign
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2021-09-30

Kf § 95 Svar på motion om flaggning
KS2021/0255

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
__________

Ärendebeskrivning
Liberalerna har genom Håkan Gustâv lämnat in en motion gällande flaggning i Säters
kommun ”Den 2019-09-03 Ks §210 antogs plan och riktlinjer för flaggning i Säters
kommun. Den 9 maj är det EU-dagen och allmän flaggning skall ske och EU-flaggan
skall vara hissad enligt fattat beslut. Uppenbarligen sker inte detta i Säters Kommun
och vi anser att en översyn av plan och riktlinjer för flaggning genomförs och
framförallt efterlevs. Vi föreslår att Kommunflaggan tillsammans med Sverigeflaggan
och EU-flaggan gemensamt skall vara hissade på aktuella ställen i Säters Kommun.”

Bakgrund
Från 2020-01-01 gäller Säters kommuns riktlinjer för flaggning. Riktlinjerna ska ligga
till grund för hur och var flaggning ska ske. Den 9 maj är det EU dagen. I riktlinjerna
står att det ska flaggas den dagen vilket 2021 inte skedde. Anledningen var att när
samtliga datum noteras i kalendern för de arbetsuppgifter som ska utföras missades
den dagen endast dag för EU val noterades. När Säters kommun och Säterbostäder
fick kännedom om att flaggning inte skett korrigerades detta inför nästa år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Kommunfullmäktige

2021-09-30

Kf § 96 Ny motion om kök på våra äldreboenden
KS2021/0308

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning.
__________

Ärendebeskrivning
En motion om att våra äldreboenden utrustas med kök som lagar mat till de boende
lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-30 av Håkan Gustâv (L).

Motionärens förslag
”Idag är maten på våra äldreboenden av varierande kvalitet och inte sällan serveras
den kall. Vi måste kunna erbjuda våra äldre inom omsorgen en god och näringsriktig
mat. Att få maten tillagad på det lokala boendet leder till bättre aptit och en positiv
upplevelse kring måltiden.
Då matsvinnet idag är stort kan det leda till att mindre mat behöver kastas. Det kan
även ge miljömässiga fördelar och minskade transportkostnader.
Jag föreslår att
Varje äldreboende utrustas med kök som lagar mat till de boende.”

Yttrande
I ärendet yttrar sig Håkan Gustâv (L).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

Kommunfullmäktige

2021-09-30

Kf § 97 Information från revisionen
Vice ordförande Torbjörn Gunnarsson (S) informerar om kommunrevisionens
verksamhet, utbildningar, projektplan och granskningar.

Justerandes sign
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Protokoll

Datum

Kommunfullmäktige

2021-09-30

Kf § 98 Revisionsrapport – Granskning av taxor,
avgifter och hyror
KS2020/0390

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna det inkomna svaret från Säterbostäder AB.
__________

Beslut i kommunfullmäktige 2021-06-17
Kommunfullmäktige beslutar godkänna de inkomna svaren från
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, miljö- och byggnämnden och barn- och
utbildningsnämnden.
Bordlägga svaret från Säterbostäder AB till kommande sammanträde.

Granskningsrapport
Revisorerna i Säters kommun har genomfört en granskning av kommunens
Säterbostäder ABs hantering av taxor, avgifter och hyror. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2020. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunen
och Säterbostäder AB arbetar med taxor, avgifter och hyror på ett ändamålsenligt och
tillfredsställande sätt.
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är kommunen och
Säterbostäder AB arbetar med taxor avgifter och hyror i stort på ett ändamålsenligt
och tillfredsställande sätt.
Många taxor/avgifter är reglerade utifrån bland annat lagstiftning och kan inte enbart
höjas för att bibehålla samma skattenivå. Inom barn- och utbildning och den sociala
sektorn till exempel speglar inte taxorna/avgifterna verksamhetens självkostnad på
grund av reglerade maxtak, medan taxor/avgifter inom samhällsbyggnad förefaller ha
bättre täckningsgrad.
Det finns kontroller och rutiner för att säkerställa rätt utdebitering av taxor och
avgifter, men vi rekommenderar att vissa kontroller stärks något.
Det anses relevant att kontinuerligt mäta taxe/avgifts/hyresnivå i kommunen med
andra liknande och närliggande kommuner. Vid jämförande av Säter kommuns taxor
och avgifter med övriga kommuner i Sverige samt gentemot jämförande kommuner
ser de ut att vara förhållandevis i linje med jämförelseobjektens nivå av de utvalda
taxorna med några variationer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-09-30

Kf § 98 forts
Vi noterar att hyresutvecklingen inom Säterbostäder mellan 2019-2020 är något högre
än för Sverige i stort enligt statistik från statistiska centralbyrån.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi:
•
•
•
•

•

Justerandes sign

Säterbostäder AB och samhällsbyggnadsnämnden att fortsatt aktivt följa upp
och hantera hyresregleringar i samband med genomförda
insatser/investeringar i objekt.
samhällsbyggnadsnämnden att formalisera interna hyresavtal inom
kommunkoncernen för att öka transparens kring villkor och hyror.
socialnämnden att dokumentera all uppföljning av internkontrollplan och inte
bara avvikelser.
samtliga granskade nämnder och bolag att fortsatt verka för att
taxor/hyror/avgifter jämförs med relevanta jämförande kommuner som ett
led i sin omvärldsbevakning till exempel i samband med nya beslut inom
området.
samtliga granskade nämnder och bolag att fortsatt verka för att det finns
kontrollramar för rätt hyra/taxa/avgift inom ramen för till exempel
internkontroll.

Utdragsbestyrkande
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Datum

Kommunfullmäktige

2021-09-30

Kf § 99 Revisionsrapport – Granskning av
kommunens hantering av Covid 19 krisen 2020
KS2021/0063

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna det inkomna svaret från kommunstyrelsen
och lägger rapporten till handlingarna.
__________

Granskningsrapport
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 omfattande genomgång av
styrdokument, sammanträdesprotokoll och minnesanteckningar samt intervjuer med
politiska företrädare, förvaltningschefer samt chefer inom kommunens och bolagets
verksamheter.
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 utifrån 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 krisberedskapen är
omfattande och utgår från en decentraliserad organisation där ansvaret till stor del är
fördelat på kommunens fackförvaltningar. En identifierad brist i den nuvarande
krisberedskapsdokumentationen 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 grupperingar som omnämns i kommunens
grundberedskapsplan behöver definieras på ett tydligare sätt, då roll- och
ansvarsfördelningen mellan dessa i dagsläget inte framgår med tydlighet.

Justerandes sign
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Kf § 99 forts
I stort anser vi att kommunens krishantering under Covid-19 har strukturerats utifrån
de bestämmelser som finns i styrdokumentationen kring krisberedskap. Enligt Säters
kommuns decentraliserade modell har hanteringen och beslutsfattandet huvudsakligen
varit förlagt på kommunens olika förvaltningar, i enlighet med de övergripande
principerna för krishantering i Sverige – närhetsprincipen, ansvarsprincipen och
likhetsprincipen. Vi noterar vidare att det, i strid med befintlig styrdokumentation, inte
fanns en Tjänsteperson i Beredskap (TiB) vid krisens utbrott.
Säters kommun har under krisen inte haft någon anställd i rollen som
krisberedskaps/säkerhetssamordnare. Vi anser att detta innebär en brist då det saknas
specialistkunskap kring krishanterings- och säkerhetsfrågor som möjliggör utveckling
och fördjupning av kommunens övningar och utbildningar 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 beslut kring. Vi bedömer att
lärandet i samband med kriser skulle underlättas av en mer enhetlig och
funktionsbaserad dokumentation av krisledningsstabens sammanträden.
I förhållande till vårt uppdrag och med utgångspunkt i genomförd granskning
rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
•

•
•
•

Justerandes sign

genomföra en översyn av kommunens styrdokumentation avseende krisberedskap
med fokus 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 hantering av kriskommunikation,

Utdragsbestyrkande
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Datum

Kommunfullmäktige

2021-09-30

Kf § 99 forts
•
•

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 under Covid-19 ska organiseras och struktureras.

Revisorerna rekommenderar fullmäktige att begära in yttrande över bifogad
revisionsrapport från kommunstyrelsen till sammanträdet den 17 juni 2021. Yttrandet
bör även lämnas till revisionen för kännedom.

Yttrande
I ärendet redovisar vice ordförande i kommunrevisionen Torbjörn Gunnarsson
granskningsrapporten. Mats Nilsson (S) redovisar kommunstyrelsens svar.
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Protokoll

Datum

Kommunfullmäktige

2021-09-30

Kf § 100 Information status planuppdrag
Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
__________

Information
Emma Sillanpää, planarkitekt och Katarina Hoyles-Kobosko, strategisk
samhällsplanerare, informerar om pågående arbete med planuppdrag, detaljplaner och
översiktsplaner i Säters kommun.
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Protokoll

Datum

Kommunfullmäktige

2021-09-30

Kf § 101 Förstudie skola/förskola i centrala Säter
KS2018/0063

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Upphäva tidigare inriktningsbeslut Kf § 2016-06-13, 68 om flytt av högstadiet till
Skönvik.
2. Uppdra kommunstyrelsen initiera projekt Förskola och Skola i centrala Säter.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Förvaltningen har genomfört en förstudie om att skapa en verksamhet för barn i
åldern 1–15 år på/i/kring Klockarskolan och Kungsgårdsskolan.
Grundtanken är det ska rymmas ca 120 förskolebarn och skola från förskoleklass till
och med årskurs nio för cirka 420–450 elever i f-6 och cirka 300–350 elever i 7–9.
Fullmäktige beslutade den 13 juni 2016 att anta den föreslagna Lokal och
Bostadsplanen. I denna beskrevs ett organisationsförslag där verksamheten i Säter
skulle hållas samman från förskolan till och med mellanstadiet medan högstadiet
kopplas ihop med gymnasiets IM-program. Lokalmässigt skulle de äldre eleverna
samlokaliseras på Skönviksområdet medan de yngre barnen/eleverna skulle ges lokaler
på de skoltomter där Klockarskolan och Kungsgårdsskolan ligger idag.
I samband med att planen antogs skrev man i protokollet från kommunfullmäktige:
Uppdra till Kommunchef avseende fortsatt inriktning enligt vägval 2 skola samt utred alternativ 2A
eller 2B. Arbetet sker i nära samarbete med personal och arbetstagarorganisationer.
Detta ledde till att under 2016–17 arbetade en grupp representanter från
verksamheterna under ledning av Ulf Månsson med att ta fram underlag för hur man
såg framtidens förskola och skola i Säter. Det utmynnade i ett dokument:
”Skolhusplan” Dnr: BUN2017-0137. Där föreslogs det att högstadiet skulle finnas
kvar i centrala Säter för att säkra en bra och sammanhållen grundskola.
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Protokoll

Datum

Kommunfullmäktige

2021-09-30

Kf § 101 forts
Sedan tidigare har Barn- och utbildningsnämnden beställt en förskola med 120 platser.
Inför byggandet av ”förskola två” gjordes också ett arbete med personalgrupp från
berörda förskolor, under ledning av Ulf Månsson. I maj 2019 presenterades en
verksamhetsplan. I det skedet fanns en förskola (Borgen) med bygglov som gick ut
2022-12-31. Den verksamheten flyttade ur lokalerna under hösten 2020. Då pausades
arbetet med ”Förskola 2” för att inlemmas i arbetet med gemensam förskola och skola
i centrala Säter.

Konsekvensbeskrivning
I arbetet med rapporten har förutom arbetsgruppen även personalen på de berörda
enheterna varit delaktiga. I ett fortsatt arbete kommer de också att delta. Dessutom
kommer barn och elever att delta på lämpligt sätt. (konventionen om barnets
rättigheter punkt 3 och 12.)
Beslutspunkt 3 och 4 medför behov av finansiering av projektet. Denna fråga behöver
beskrivas närmare i projektdirektivet.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Caroline Willfox (M), Mats Nilsson (S), Hans Johansson ( C) och
Magnus Gabrielsson (MP).

Beslutsunderlag
Rapporten ”Förstudie Skola/förskola i centrala Säter” med bilagor.

Delges
Samhällsbyggnadsnämnden
Barn- och Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

21 (31)

Protokoll

Datum

Kommunfullmäktige

2021-09-30

Kf § 102 Gemensamma avgifter Dalabilioteken
KS2021/0276

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa föreslagna avgifterna.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
När Dalarnas Bibliotek inför ett gemensamt biblioteksdatasystem och ökar samarbetet
över kommungränserna görs en översyn av olika avgifter relaterade till biblioteken.
Det har arbetats fram ett förslag som ska gälla i alla kommuner.
Kulturnämnden har beslutat att godkänna de föreslagna avgifterna
(DnrKN2021/0028)
I samband med införandet av ett gemensamt biblioteksdatasystem föreslår
biblioteksansvariga i kommunerna att införa gemensamma avgifter inom
Dalabiblioteken. Det blir logiskt för biblioteksanvändarna om avgifterna är desamma
oavsett vilket bibliotek en använder. Enhetliga avgifter ökar också likvärdigheten för
användarna och minimerar extra administration i det gemensamma
biblioteksdatasystemet.
Förseningsavgifter, reservationsavgifter och avgift för att beställa fjärrlån slopas enligt
förslaget i de kommuner som inte redan har gjort det. Ersättningsavgifterna
samordnas och alla kommuner antar schablonavgifter för medier som inte återlämnas.
Övriga avgifter som biblioteket har undantas från detta förslag.
Säters och Rättviks kommuner har slopat förseningsavgifter sedan flera år tillbaka med
gott resultat. Under coronapandemin har de flesta bibliotek tagit bort
förseningsavgifterna av praktiska skäl. Inget ökat svinn har noterats under den tiden.
De bibliotek som inte har förseningsavgifter vittnar om att arbetsmiljön i biblioteket
blir trevligare.
Säkerheten höjs också när man minskar pengahanteringen.
Erfarenheter från andra bibliotek i Sverige och världen tyder på att
biblioteksverksamheten fungerar utan förseningsavgifter. Alltfler bibliotek tar
även bort ersättningsavgifter för förkomna böcker. Vi kommer att utvärdera detta när
alla bibliotek varit igång i det gemensamma systemet under ett år för att se
vilka konsekvenser det har blivit. Utifrån resultatet föreslår vi sedan beslut om fortsatt
vägval.
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Protokoll

Datum

Kommunfullmäktige

2021-09-30

Kf § 102 forts

Reservations- och utlåningsavgifter
Fjärrlån av bok
Inom Dalabiblioteken tas ingen avgift ut vid fjärrlån av bok. Fjärrlån innebär lån av
bok från bibliotek utanför Dalabiblioteken.
Fjärrlån av artikel
Utskriftskostnad enligt kommunens gällande taxa för utskrifter.
Förseningsavgifter
Inom Dalabiblioteken tas inga förseningsavgifter ut.
Ersättningsavgifter
Ersättningsavgifter för låntagare från 18 år – gäller medier på vuxenavdelningen:
Bibliotekskort 0 kr (gäller även ersättningskort)
Böcker och ljudböcker 250 kr (eller likvärdig ersättningsbok)
Tidskrift, småtryck, pocket 50 kr
DVD-film 250 kr
Tv-spel 600 kr
Musik-cd 100 kr
Fjärrlån enligt utlånande biblioteks avgifter
Föremål enligt anskaffningsvärde

Yttrande
I ärendet yttrar sig Lennart Götesson (S).

Beslutsunderlag
Kulturnämnden har beslutat att godkänna de föreslagna avgifterna
(DnrKN2021/0028)

Delges
Kulturchef
Kulturnämnd
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Protokoll

Datum

Kommunfullmäktige

2021-09-30

Kf § 103 Revidering av reglemente för
Kommunrevisionen
KS2021/0303

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglementet för kommunrevisionen enligt
förslag.
__________

Ärendebeskrivning
Kommunrevisionen i Säter har lämnat förslag till nytt reglemente, vilket föreslås
ersätta det nu gällande från år 2019.
Förslaget är utarbetat från ett underlag från Sveriges kommuner och regioner (SKR)
och har tagit hänsyn till de förändringar som införts i och med den nya
kommunallagen från år 2018 samt förändringar i behandlingen av
revisionsgranskningar.

Beslutsunderlag
Reglemente Kommunrevisionen

Delges
Kommunrevisionen
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Protokoll

Datum

Kommunfullmäktige

2021-09-30

Kf § 104 Riktlinje för rekrytering
KS2021/0377

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
•
•

Tidigare antagen rekryteringspolicy 2013-10-31 upphävs.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att besluta i frågor om
riktlinjer för rekrytering.

___________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Personalutskottet beslutade 2021-03-23 föreslå kommunstyrelsen om nya riktlinjer för
rekrytering. Syfte är att tydliggöra och förenkla Säters kommuns förhållningssätt i
samband med rekrytering av nya medarbetare. Riktlinjen ska tillämpas i hela
kommunens organisation.
Metoden kompetensbaserad rekrytering ska användas och arbetsgivaren ska arbeta
aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter och förebygga diskriminering.
Riktlinje rekrytering består av en mer utförlig och beskrivande rekryteringsprocess
som tydliggör Säters kommuns förhållningssätt gällande rekrytering av nya
medarbetare.
Riktlinjen innehåller också två nya punkter gentemot tidigare rekryteringspolicy och
punkterna redovisas nedan.
Rutin GDPR som lyfter punkter som gör att rekryteringen uppfyller alla sökandes
rättigheter gällande registrering av personuppgifter.
De fackliga organisationerna ska ha möjlighet att medverka vid chef/arbetsledares
rekryteringar.
Riktlinje rekrytering föreslås ersätta rekryteringspolicy antagen av kommunfullmäktige
2013-10-31.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Hans Johansson ( C), Mats Nilsson och Caroline Willfox (M)

Delges: Nämnderna
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Protokoll

Datum

Kommunfullmäktige

2021-09-30

Kf § 105 Rapport ej verkställa beslut – kvartal 1 2021
KS2021/0275

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 1
2021.
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en
rapport över ej verkställda beslut kvartal 4 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. Skriv text här.

Rapport till revisorer och kommunfullmäktige
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om
ej verkställda/verkställda beslut. Skriv text här.
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Protokoll

Datum

Kommunfullmäktige

2021-09-30

Kf § 106 Fråga om nytt särskilt boende i Säter, SÄBO
KS2021/0286

Caroline Willfox (M) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson (S)
om nytt särskilt boende i Säter, SÄBO.
Carolines fråga: Total kostnad för nya SÄBO Prästgärdet. Kommer Ni (S) att klara
av att bygga det nya SÄBO till eller under den beslutade projektbudget inkl. risk på
230 000 tkr?
Mats svar: Det är inte Socialdemokraterna som beslutar i dessa frågor ensamma. Vi
har en särskild beslutande grupp som styr detta stora bygge politiskt. Så alla beslut vi
tar gör vi i den gruppen. Det är 5 personer i gruppen och en av dem är moderat två
socialdemokrater och två från centern. Vi har varit eniga i våra beslut.
Carolines fråga: Statligt stöd till bostäder för äldre. Kommer Ni (S) att använda det
sökta stödet till bostäder för äldre som en del i projektbudget för att komma under
den totala kostnaden om 230 000 tkr?
Mats svar:
1. Bygga under eller på projektbudget 230 miljoner: Ja om vi får det statliga stödet
2: Använda Stödet för att komma i balans med projektbudget:Ja om stödet finns att få.
(Moderatbudgeten vi levde med efter valet 2018 tog bort stödet) en viss osäkerhet
finns.
Carolines fråga: Kostnadsökningar för nya SÄBO Prästgärdet. Kommer Ni (S) att gå
till kommunfullmäktige med en ny projektbudget om totala kostnaden hamnar över
230 000 tkr?
Mats svar: Om projekterade medel inte räcker kommer vi att gå till fullmäktige och
söka mer medel? Om det är vad vi behöver göra så är det den naturliga gången i
sådana här ärenden. Vi kan inte spendera pengar vi inte har.”
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Kommunfullmäktige
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Kf § 107 Avsägelse/fyllnadsval efter Roger Carlsson
(SD) som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
KS2021/0338

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen
2. Som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Roger Carlsson (SD) välja Dean
Ulvbacke (SD), Gustafs.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Roger Carlsson (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden. Fyllnadsval ska ske efter honom.
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2021-09-30

Kf § 108 Avsägelse/fyllnadsval efter Gustaf
Brännhammar (SD) som ersättare i socialnämnden och
kommunstyrelsen
KS2021/0339

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen
2. Som ersättare i kommunstyrelsen efter Gustaf Brännhammar (SD) välja Rolf
Printz (SD
3. Som ersättare i socialnämnden efter Gustaf Brännhammar (SD) välja Roger
Carlsson (SD).
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Gustaf Brännhammar (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden
och kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska ske efter honom.
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Kommunfullmäktige

2021-09-30

Kf § 109 Avsägelse/fyllnadsval efter Simon Malmberg
(V) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden
KS2021/0328

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen
2. Som ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Simon Malmberg (V)välja
Göran Johansson (V).
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Simon Malmberg (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden. Fyllnadsval ska ske efter honom.
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Protokoll
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Kommunfullmäktige

2021-09-30

Kf § 110 Delgivningar
Årsredovisning 2020, Utveckling i Dalarna Holding AB.
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen 2021-06-22 och 2021-09-07
Budgetuppföljning per 2021-08-31
KS2020/0314
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-09-09, § 61 att medborgarförslag om att sätta
upp en skylt vid Gustafs kyrka är besvarat.
KS2020/0195
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-09-09, § 62, att medborgarförslag om en
promenadväg – hjärtats väg är bifallet.
KS2021/0166
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2021-09-09, § 59 att medborgarförslag om
hundrastgård är bifallet..
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