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Kf § 1 Inledning 
Ordföranden inleder med att lyfta situationen i världen med det ryska anfallet mot 
Ukraina. Kommunfullmäktige sänder sina tankar till de drabbade. 
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Kf § 2 Nytt medborgarförslag – borttagande av 
vägavsnitt i Solvarbo 
KS2022/0002 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

__________ 

Information från förslagsställare 
Adam Eriksson, förslagsställare, deltar och föredra medborgarförslaget. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om borttagande av vägavsnitt i Solvarbo lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-24 av Adam Eriksson, Gustafs. 

Medborgarens förslag 
”Vi boende runt infarten till Solvarbo by anser att det vägavsnitt som fungerar som 
påfart och avfart i nuläget till stora vägen genom Solvarbo är helt onödig och en 
trafikfara. 

Vårt förslag är då att man med tanke på att det redan finns ett bra alternativ i form av 
den befintliga mer trafiksäkra utfarten som skulle kunna klassas som väjningspliktig 
utfart, kan ta bort den andra betydligt farligare utfarten i riktning mot Backa (Gustafs) 
alternativt att blomlådor sätt ut på detta vägavsnitt” 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 3 Nytt medborgarförslag om att bevilja busskort 
på grund av farlig skolväg, även till högstadieeleverna 
KS2021/0486 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

__________ 

Information från förslagsställare 
Abbe Ronsten, ordförande, läser upp tillägg från förslagsställaren. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att bevilja busskort på grund av farlig skolväg, även till 
högstadieeleverna lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-24 av Åza 
Jansson, Säter. 

Medborgarens förslag 
”I nuläget får inte högstadieeleverna busskort från och till Dalkarlsnäs/Maggsta, detta 
pga att man behöver bo 4 km från skolan. Mellanstadiet och lågstadiet har fått åka 
trots sina knappa 3 km pga ”särskilda skäl – farligs skolväg”. Den farliga skolvägen ska 
enl trafiksamordnaren finnas med i beräkningarna redan för nekande till 
högstadieeleverna, trots att den är en icke belyst, utan cykelbana, smal och kurvig väg. 
Mitt förslag är att bevilja busskort pga farlig skolväg även till högstadieeleverna.” 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 4 Nytt medborgarförslag om att få skolskjuts för 
trafikfarlig skolväg 
KS2021/0487 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att få skolskjuts för trafikfarlig skolväg lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-24 av Marlene Oderstad, Säter. 

Medborgarens förslag 
”Mitt förslag är att ändra reglerna för skolskjuts så att det går att få en ansökan om 
skolskjuts beviljad för ”trafikfarlig skolväg” trots att sträckan är kortare än 4 km (vi 
har ca 3 km) till och från skolan, ca 1 km helt obelyst samt så pass smal väg att ett 
möte med en annan bil är svårt”. 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 5 Nytt medborgarförslag om att förbättra 
Gustafs fritidsmöjligheter 
KS2022/0038 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. 

__________ 

Information från förslagsställaren 
Marie Javanainen, förslagsställre, deltar och föredra medborgarförslaget. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att förbättra Gustafs fritidsmöjligheter lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-24 av Marie Javanainen, Gustafs 

Medborgarens förslag 
• Det bör finnas en ungdomsgård i Gustafs som under sen eftermiddag/tidig kväll 

har öppet för mellanstadiet och senare för äldre ungdomar. 
• Idrottshallen i Gustafs - där bör barn och ungdomsverksamhet prioriteras före 

vuxnas träningar och bokade tider. 
• Mora by IP – här har jag tidigare lagt in ett medborgarförslag för en 

hinderbana/utegym för att dels barn- och ungas ska inbjudas till mer rörelse och 
aktiv fritid med även alla vuxna i Gustafs. 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 6 Svar på medborgarförslag om ombyggnad av 
elljustunneln under Fogdegatan 
KS2021/0220 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att, utifrån de åtgärder som är genomförda på platsen, 
avslå medborgarförslaget. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om ombyggnad av elljustunneln under Fogdegatan lämnades in 
till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-17 av Göte Hinders, Säter. 

Medborgarens förslag  
”Gatan har ett besvärligt gupp där många bilar slår i under (bland annat 
färdtjänstbilar). Dessutom är tunneln trång, ofta blöt och besvärlig att passera. Jag har 
nyligen flyttat från Fogdegatan efter att ha bott där i nästan 50 år. Jag har dessutom 
varit engagerad i Säters IF:s Friidrottssektion sedan 80-talet och arrangerat ett antal 
terränglöpningar och andra tävlingar i elljusspåret. Redan då var tunneln ett problem. 
Sänk gatan till lämplig nivå och sedan bygg en träbro över gatan för elljusspåret.” 

Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av medborgarförslaget och föreslår 
kommunstyrelsens arbetsutskott ett avslag. Samhällsbyggnadssektorn ser i dagsläget ej 
behov av en ny elljustunnel då markåtgärder utförts för att förbättra passagen i 
tunneln. Markåtgärder kommer även att utföras på vägbanan för att motverka det 
besvärliga gupp som finns där. 

Yttrande 
Hans Johansson (C) yttrar sig i ärendet. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Medborgarförslag 

Delges 
Förslagsställaren 
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Kf § 7 Ny motion om återvinningsstationer i alla 
kommundelar 
KS2021/0479 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

__________ 

Information från förslagsställaren 
Caroline Willfox (M) informerar om motionen. 

Ärendebeskrivning 
En motion om att etablera nya återvinningsstationer i samtliga kommundelar lämnas 
in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-24 av Caroline Willfox (M). 

Motionärens förslag 
”Att kommunen utreder möjligheten att i samarbete med FTI etablera nya 
återvinningsstationer så att de finns belägna i samtliga kommundelar”. 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 8 Ny motion om förbättrad belysning vid våra 
återvinningsstationer 
KS2021/0480 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

__________ 

Information från förslagsställaren 
Caroline Willfox (M) informerar om motionen. 

Ärendebeskrivning 
En motion om förbättrad belysning vid återvinningsstationer lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-24 av Caroline Willfox (M). 

Motionärens förslag 
”Att ändamålsenlig belysning ska säkerställas vid samtliga återvinningsstationer i 
kommunen”. 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Kf § 9 Svar på motion om att boendeformen 
trygghetsboende för äldre (70+) skall byggas i Säters 
kommun 
KS2021/0192 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

Reservation 
Christer Eriksson (M), Caroline Willfox (M), Monica Falk Mannerhagen (M), Roger 
Siljeholm (M), Leo Thorsell (M), Ingeborg Björnbom (M), Pia Järudd (M), Marie 
Sundlöf (SD), Roger Carlsson (SD), Håkan Gustâv (L) och Daniel Ericgörs (KD) 
reserverar sig mot beslutet. 
__________ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
1. Mats Nilsson (S) med instämmande av Hans Johansson (C) och Sune 

Hemmingsson (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen är 
besvarad. 

2. Caroline Willfox (M), yrkar bifall till motionen . 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag att motionen är besvarad. 

__________ 

Bakgrund och Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har 2021-10-14 beslutat föreslå kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige att motion om att boendeformen trygghetsboende för äldre 
(70+) skall byggas i Säters kommun är besvarad. 

Motion om att boendeformen trygghetsboende för äldre (70+) skall byggas i Säters 
kommun lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-29 av Caroline 
Willfox (M). Motionären föreslår att kommunen utreder och bygger ett 
trygghetsboende i Säter enlighet med reglerna för statliga investeringsstödet (ny 
lagstiftning 2019). Förslagsvis nuvarande Fågelsången. 

 

     Forts. 
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§ 9 forts. 

Yttrande från sociala sektorn 
Socialnämnden uppger att sociala sektorn ansvarar inte för boendeformen 
trygghetsboende och anser att motionen bör remitteras till samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande då uppdrag gällande planering av bostäder faller under 
samhällsbyggnadsnämndens ansvar. 

Socialnämnden har lämnat ett politiskt yttrande.  

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Roger Siljeholm (M), Mats Nilsson (S), Hans Johansson (C), 
Caroline Willfox (M) och Sune Hemmingsson (C) 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Medborgarförslag 

Delges 
Motionären 
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Kf § 10 Svar på motion om att boendeformen 
anpassat boende ska byggas. En boendeform för äldre 
(55+) 
KS2021/0191 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

Reservation 
Christer Eriksson (M), Caroline Willfox (M), Monica Falk Mannerhagen (M), Roger 
Siljeholm (M), Leo Thorsell (M), Ingeborg Björnbom (M), Pia Järudd (M), Marie 
Sundlöf (SD), Roger Carlsson (SD), Håkan Gustâv (L) och Daniel Ericgörs (KD) 
reserverar sig mot beslutet. 

__________ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
1. Roger Siljeholm (M) med instämmande av Caroline Willfox (M) yrkar bifall 

till motionen. 
2. Hans Johansson (C), Magnus Gabrielsson (MP), Sune Hemmingsson (C) och 

Mats Nilsson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen är 
bevarad. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat 
enligt kommunstyrelsens förslag att motionen är besvarad. 

___________ 

Ärendebeskrivning 
Motion om att boendeformen anpassat boende skall byggas i Säters kommun, en 
boendeform för äldre (55+) i Säter. Motionen lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-04-29 av Caroline Willfox (M).  

Motionären föreslår att kommunen uppdrar åt Säterbostäder att utreda ett anpassat 
boende med anpassade lägenheter på Algatomten som lever upp till kraven på ett 
anpassat boende. Boendet ska vara anpassat för äldre (55+) i Säters kommun med 
behov av anpassat boende för att klara av sitt boende på egenhand i största möjliga 
utsträckning, utan hjälp av hemtjänsten. 

     Forts. 
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§ 10 forts. 

Bakgrund 
Äldres boendeformer har mer och mer uppmärksammats i framtida samhällsplanering, 
senast på en konferens ”Future Living ” hösten 2021 i Jönköping. Olika föredrag från 
analysinstitut till praktiska exempel från byggföretag visade på att det finns visioner att 
skapa Sveriges unika boenden för bland annat 55+ och uppåt. Det som tydligt 
framkom är att framtidens seniorer kommer att leva på ett helt annat sätt än dagens. 
Medellivslängden förväntas öka, vi blir friskare och arbetar allt längre upp i åldrarna. 
Vi kommer att ha andra behov och krav för att kunna leva ett gott liv. 60-talisten 
ställer frågan ”vad gäller för mig?”. 50-talister och 60-talister vill inte bli kollektivt 
omhändertagna utan vill välja själv. Inga åldersgrupper är homogena. 

Yttrande från Säterbostäder och kommunstyrelsesektorn 
Säterbostäder gjorde under 2020 en marknadsundersökning för att inventera behovet 
av framtidens seniorboende i Säters kommun genom en enkätundersökning som 
vände sig till personer över 65+. Utifrån det resultatet fortsätter Säterbostäder att 
undersöka möjligheter till varierat boende som även kan tillämpas av 55+. 

Bolaget har tankar på att utveckla fastigheten Fågelsången 4, antingen i egen regi, 
alternativt av extern aktör. Den fastigheten lämpar sig till användningsområdet för 
”organiserat boende” som seniorboende i ett centralt läge.  

Det är ingen omöjlighet att Säterbostäder breddar sitt tänkta utbud att även inkludera 
gruppen 55+. Det finns exempel på koncept som ”Bo aktivt” som riktar sig till denna 
grupp där man erbjuder en livsstil med ledorden gemenskap, trygghet, avkoppling, 
aktiviteter och frihet. Ett liknande koncept kan bolaget tillämpa om det finns 
efterfråga och en attraktiv plats. Det gäller att föra dialog med berörd grupp och 
tillsammans beskriva vad som kan erbjudas som boendealternativ i Säters kommun.  

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Roger Siljeholm (M), Hans Johansson (C), Magnus Gabrielsson 
(MP), Mats Nilsson (S), Caroline Willfox (M), Sune Hemmingsson (C), Abbe Ronsten 
(S) och Karin Frejd (C) 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Medborgarförslag 

Delges 
Motionären 
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Kf § 11 Information från revisionen 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Torbjörn Gunnarsson (S), vice ordförande i Kommunrevisionen i Säters kommun, 
förtydligar syftet med de revisionsrapporter som behandlas på dagens sammanträde 
och betonar vikten av att alla politiker läser rapporterna.  
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Kf § 12 Revisionsrapport – granskning av rutiner vid 
orosanmälan samt placering av barn- och unga i 
familjehem/HVB-hem 
KS2021/0412 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna det inkomna svaren från barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. 

__________ 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-28 att begära in yttrande över 
revisionsrapport ”Granskning av rutiner vid orosanmälan samt placering av barn och 
unga i familjehem/HVB-hem”, från barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden tills den 11 februari 2022. Yttrandet bör även lämnas till revisionen för 
kännedom. 

Till dagens sammanträde har yttrande inkommit från socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden. 

Granskningsrapporten 
”KPMG har på uppdrag av Säter kommuns revisorer översiktligt granskat 
kommunens rutiner vid orosanmälan samt placering av barn och unga i 
familjehem/HVB-hem. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är nämndernas styrning 
och uppföljning av arbetet med orosanmälningar och uppföljning av placerade barn 
till stora delar är ändamålsenlig. Dock har vi i granskningen noterat ett antal 
utvecklingsområden. 

Vid granskningen framkommer att en handbok för samverkan mellan socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden för barn och ungdomar som far illa eller riskerar 
att fara illa finns framtagen, där beskrivs hur en orosanmälan ska ske och en blankett 
för anmälan. Däremot anser vi att det i handboken bör specificeras hur en anmälan 
ska gå till, detta då anmälningsrutinen ser olika ut mellan skolenheterna idag. 

Vi anser att socialförvaltningen har tillräckliga rutiner för orosanmälan och ser positivt 
på att handläggarna inom socialförvaltningen använder sig av Barns behov i centrums 
(BBIC) metodstöd i handläggningen. 

     Forts. 
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§ 12 forts. 

Vi noterar en stor brist i att nästan hälften av de pågående utredningarna under våren 
2021 inte genomförts inom lagkravet på 120 dagar. Orsaken är hög arbetsbelastning 
hos personalen och vi ser positivt på att en riskbedömning och handlingsplan tagits 
fram för att prioritera arbetsuppgifter och försöka åtgärda problematiken. 

Utifrån granskningen bedömer vi att kvalitetssäkring av familjehem och HVB-hem 
genomförs innan placering. Utredning sker både innan placering vid ett nytt boende 
eller när Addas ramavtal används. 

Då handläggarna följer BBICs handledning för utredning, planering och uppföljning 
gör vi bedömningen att det finns rutiner för uppföljning och kontroll av placering av 
barn och unga.  

Vi ser även positivt på att besök enligt rutinen ska ske var tredje månad, vilket är i linje 
med Socialstyrelsens föreskrift om Socialnämndens ansvar för barn och unga i 
familjehem, jourhem och HVB-hem. 

Då det i verksamhetssystemet inte går att plocka ut information om uppföljningar 
genomförts förutom att titta i varje personakt kan vi inte uttala oss om regelbundna 
kontroller och uppföljningar genomförts enligt rutinerna. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi socialnämnden att: 
• Vidta åtgärder för att säkerställa att utredningar genomförs inom lagens 

stipulerade 120 dagar. 
• Utforma egenkontroller för att säkerställa genomförandeplaner och 

uppföljningsbesök sker enligt BBIC. 
• Säkerställa att statistik över inkomna orosanmälningar följs på enhetsnivå och på 

så sätt få bättre uppsikt över orsaker till och varit ifrån anmälan kommer. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden 
att: 
• Säkerställa att handboken för samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden 

och socialnämnden med tillhörande anmälningsblankett och den kommande 
filmen ingår i introduktionen för nyanställda. 

• Uppdatera handboken för samverkan och tydliggöra anmälningsprocessen för att 
säkerställa att anmälan sker på ett likartat sätt.” 

Underlag till beslut 
Revisionsrapport 
Inkomna yttranden 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kf § 13 Revisionsrapport – granskning av 
internkontroll i kommunkoncernen 
KS2021/0410 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna de inkomna svaren från samtliga nämnder, 
styrelsen och Säterbostäder AB. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-28 att begära in yttrande över 
revisionsrapport ”Granskning av intern kontroll i kommunkoncernen”, från 
kommunstyrelsen samt granskade nämnder och bolag tills den 11 februari 2022. 
Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom. 

Till dagens sammanträde har yttrande inkommit från samtliga nämnder, styrelsen och 
Säterbostäder AB. 

Granskningsrapporten 
”KPMG har på uppdrag av Säter kommuns revisorer granskat arbetet med styrning 
och uppföljning av intern kontroll i kommunkoncernen. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att Säters 
kommunkoncern saknar en tydlig och tillräcklig styrning och uppföljning vad gäller 
intern kontroll. 

Vi konstaterar att det finns ett av fullmäktige antaget reglemente och en rutin beslutad 
av kommunstyrelsen som utgör kommunens samlade ramverk för intern kontroll. Vi 
konstaterar dock att reglemente och rutin inte är samstämmiga vilket kan innebära 
problem att arbeta med dem som ett gemensamt ramverk. Av reglementet för intern 
kontroll framgår det att kommunstyrelsen har ansvar för att det finns god intern 
kontroll inom kommunkoncernen. Av granskningen framgår att kommunstyrelsen 
inte har gjort någon uppföljning för att säkerställa att reglementet är känt och följs 
inom kommun-koncernen. Kommunstyrelsen har heller inte följt upp och utvärderat 
kommunens samlade system för intern kontroll. 

Vi bedömer att det finns brister i nämndernas dokumentation av identifiering och 
analys av risker. Dessutom är det en brist att nämndledamöterna inte deltar i 
riskanalys-arbetet. Vi konstaterar också att det finns avvikelser i att förhålla sig till 
riktlinjen som är beslutad eftersom vissa nämnder använder annan riskbedömning än 
den som beskrivs i riktlinjen.    Forts. 
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§ 13 forts. 

Vi anser det inte ändamålsenligt att kontrollmoment som återrapporterats från 
föregående år utan avvikelser, följer med i nästa års internkontrollplan om inte 
synnerliga skäl föreligger. 

Vi konstaterar att de granskade bolagen inte har antagit intern kontrollplan för 2020 
eller 2021 och heller inte arbetat med riskanalyser kopplade till interna processer, 
vilket är en stor brist och kan skada verksamheten allvarligt. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 
• Arbeta fram ett förslag på nytt reglemente för intern kontroll, som 

överensstämmer med den organisation kommunen har idag, som gäller för hela 
kommunkoncernen. 

• Göra en översyn av rutinerna för intern kontroll för att bedöma om det finns 
behov av att förändra rutiner och arbetssätt samt säkerställa att det inte finns 
motsägelsefulla formuleringar i för hållande till reglementet. Upprätta rutiner som 
säkerställer att koncernen arbetar på ett likartat sätt. 

• Inrätta en samordnande och stödjande funktion på kommunövergripande nivå, 
som stöttar nämnderna och bolagen i arbetet med intern kontroll. 

• Göra en utvärdering av kommunens samlade system för intern kontroll. 

Nämnderna rekommenderas att: 
• I det fortsatta arbetet upprätta väl dokumenterade riskanalyser som grund för den 

interna kontrollen. 
• Involvera nämndledamöterna i arbetet med att ta fram riskanalysen. 

Säterbostäder AB och Säters kommuns Fastighets AB rekommenderas att: 
• Anta en intern kontrollplan med utgångspunkt från en väsentlighets- och 

riskbedömning, i enlighet med fullmäktiges reglemente.” 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Håkan Gustâv (L), Caroline Willfox (M), Sune Hemmingsson (C) 
och Torbjörn Gunnarsson (S) 

Underlag till beslut 
Revisionsrapport 
Inkomna yttranden 
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Kf § 14 Revisionsrapport - Uppföljning av tre 
granskningar 
KS2022/0040 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att begära in yttrande över bifogad revisionsrapport från 
kommunstyrelsen, socialnämnden samt bygg- och miljönämnden till den 31 maj 2022.  
Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom. 

Granskningsrapporten 
Säter kommuns revisorer har genomfört en uppföljning av tre granskningar 
genomförda åren 2016 till 2020. Vid granskningen har vi biträtts av KPMG. 

Utifrån genomförd uppföljning framgår att kommunstyrelsen och granskade nämnder 
till viss del har vidtagit åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades i 
samband med tidigare granskningar. 

De granskningar som ingått i uppföljningen är: 
- Granskning av loggkontroll inom socialtjänsten 

Vi kan konstatera att socialnämnden inte har vidtagit åtgärder utifrån de 
rekommendationer som lämnades vid den tidigare genomförda granskningen 
vilket innebär att dessa rekommendationer kvarstår. 

- Granskning av målstyrningsprocessen 
Vi bedömer att KS har vidtagit åtgärder utifrån de rekommendationer som 
lämnades vid förra granskningen. Då det framkom att det saknas ett 
övergripande styrdokument som reglerar målkedjan och årshjulet gör vi 
bedömningen att Säters kommun har behov av att upprätta ett sådant 
alternativt revidera de ekonomiska styrprinciperna så att de även innefattar 
målkedja och årshjul. 

- - Granskning av bygglov 
Vi bedömer att nämnden har vidtagit vissa åtgärder utifrån de 
rekommendationer som lämnades vid förra granskningen. 

Avseende kvalitetsarbete och delegationsbeslut gör vi bedömningen att nämnden har 
behov av att upprätta riktlinjer för de delegationsbeslut som i dagsläget saknas. Vidare 
gör vi bedömningen att det finns behov av att förstärka introduktion av nyanställda i 
syfte att ge en tydlig bild av kommunens verksamhet och styrning. 

     Forts.  
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§ 14 forts. 

Med anledning av att verksamheten ska veta vilka mål de ska arbeta mot är det 
nödvändigt för nämnden att årligen upprätta en verksamhetsplan. 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Caroline Willfox (M) och Sune Hemmingsson (C) 

Delges 
Kommunstyrelsen  
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
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Kf § 15 VA-plan för Säters kommun 
KS2017/0340 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta anta den föreslagna VA- planen för Säters kommun samt 
Utbyggnadsplanen för allmänt VA. 

Förslag till beslut i ärendet 
Hans Johansson (C), Magnus Gabrielsson (MP), Mats Nilsson (S) och Caroline 
Willfox (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att anta den föreslagna VA- 
planen för Säters kommun samt Utbyggnadsplanen för allmänt VA. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om de kan bifalla yrkandet att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslag. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Liv Almstedt, chef vatten och renhållningsenheten och Ingela Johansson, 
miljöinspektör, föredrar ärendet.  

För att uppnå en hållbar vatten- och avloppsförsörjning krävs en strategisk och 
långsiktig planering. En kommunal VA-plan ger ett stöd i kommunens planering så att 
vattenfrågorna lyfts fram på ett tydligt sätt.  

VA-planen utgår från de behov som finns idag och anger åtgärder som Säters 
kommun behöver prioritera för att skapa en hållbar VA-försörjning. VA-planen syftar 
även till att göra det enklare för enskilda fastighetsägare att planera investeringar i 
eventuella egna brunnar och avlopp. 

VA-planen följer delvis Havs- och vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-
planering. Ambitionsnivån har dock anpassats utifrån Säters kommuns primära behov, 
det vill säga att ta fram en långsiktig VA-utbyggnadsplan men också en kortsiktig 
handlingsplan för att prioritera kommunens strategiska VA-arbete. 

 

    Forts.  
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§ 15 forts. 

Planen har skickats på remiss till de politiska partierna samt till Länsstyrelsen i 
Dalarna. Vissa synpunkter har arbetats in i VA-planen. Samtliga remissynpunkter finns 
redovisade i bifogad samanställning av inkomna synpunkter.   

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 nov 2017, att ge samhällsbyggnadsnämnden och 
miljö- och byggnämnden i uppdrag att ta fram en VA-plan. Arbetet har legat nere 
under 2019 och delar av 2020 med anledning av personalbrist på  

Samhällsbyggnadssektorn i kombination med att regionala och nationella riktlinjer har 
setts över. Under 2020 har arbetet återupptagits. Föreliggande VA-plan har tagits fram 
av en arbetsgrupp med företrädare för VA-huvudman, samhällsplanering och 
miljökontor. Arbetet har skett med stöd av H2OCON Miljö- och vattenkonsult AB. 

Konsekvensbeskrivning 
VA-planen är en viktig viljeriktning för hur Säters kommun planerar för att fortsätta 
leverera hållbara vattentjänster. De aktiviteter som finns framtagna i planen kräver 
stora investeringar, både i fysiska anläggningar och i personella resurser, för att 
genomföras.  

Ett beslut om att anta VA-planen bör gå hand i hand med att nödvändiga medel 
säkras i budgetarbetet. Likväl bör en förståelse finnas för att personalbortfall, 
minskade investeringsmedel och externa myndighetsbeslut kommer att påverka 
kommunens möjlighet att uppfylla planen.  

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

Underlag till beslut 
VA- plan för Säters kommun, Förutsättningar och handlingsplan, daterad 21-11-15 
Utbyggnadsplan för allmänt VA, Underlagsrapport till VA-plan, daterad 21-11-15 
Samanställning av inkomna synpunkter. 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Länsstyrelsen 
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Kf § 16 Biblioteksplan 2019-2023 
KS2022/0004 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta Biblioteksplan 2019-2023 för Säters kommun, med 
tillägget att planen gäller Säters kommuns bibliotek. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden beslutade 2019-04-11 att anta biblioteksplan för Säters kommun 
2019-2023 men det är kommunfullmäktige som beslutar om biblioteksplan enligt 5 
kap 1 § Kommunallagen: ”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt för kommunen…” 

 Bakgrund 
Enligt Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen revideras varje mandatperiod. 
Syftet med biblioteksplanen är att ge strategisk vägledning för 

biblioteksverksamheterna. Planen är skriven med fokus på bibliotekens användare och 
på omvärldsfaktorer som kan komma att påverka bibliotekets verksamhet och 
utveckling. Den ska kunna läsas och användas externt för den som vill förstå, 
använda, ställa krav på eller samarbeta med biblioteken inom Säters kommun. 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Daniel Ericgörs (KD), Lennart Götesson (S) och Mats Nilsson (S) 

Underlag till beslut 
Biblioteksplan 2019-2023. 
Säters biblioteks- och kulturplan 2016-2018 

Delges 
Kulturnämnden 
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Kf § 17 Revidering av policy och tillämpningsregler 
för avgifter inom äldreomsorgen 
KS2022/0018 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa uppdaterad policy för avgiftssystemet inom 
äldre- och handikappomsorgen med föreslagen ändring samt att fastställa reviderade 
tillämpningsreglerna för avgiftssystemet inom äldre- och handikappomsorgen med 
föreslagen höjning av minimibeloppet. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
För att kunna ta ut korrekt avgift från och med 2022 har sociala sektorn reviderat 
policy och tillämpningsreglerna för avgiftssystemet inom äldre- och 
handikappomsorgen med en föreslagen höjning av minimibeloppet. Revideringen sker 
till följd av Riksdagens höjning av minimibeloppet och uppdateringen i Socialtjänstlag 
(2001:453). Sociala sektorn föreslå även att nuvarande beskrivning av avgifterna tas 
bort från policyn eftersom avgifterna även finns i tillämpningsreglerna och dessa 
regler lyfts till kommunfullmäktige varje gång det sker en förändring av en avgift. 

Minimibelopp 
Med minimibelopp menas det belopp som den enskilde ska ha rätt att behålla av egna 
medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet och 
kommunal hälso- och sjukvård. Beloppet ska täcka den enskildes normala 
levnadskostnader, enligt schabloniserade kostnadsposter. 

Bakgrund 
Riksdagen tog den 16 december 2021 beslut om höjning av minimibeloppet. Detta 
innebär att minimibeloppet för 2022 är lägst en tolftedel av 1,4044 gånger 
prisbasbeloppet för ensamstående (5653kr/månad) och lägst en tolftedel av 1,1694 
gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor (4707 
kr/månad).  

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Policy och Tillämpnings-regler för avgifter inom äldreomsorgen 

Delges 
Socialnämnden 
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Kf § 18 Revidering av regler/riktlinjer för 
föreningsbidrag 
KS2021/0434 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige besluta att fastställa regler för föreningsbidrag med 

förändringen om bidrag till samlingslokaler för att främja bygdens bystugor. 
Benämningen riktlinjer ändras till regler. 

2. I och med detta beslut upphävs bidrag till föreningar med 
ungdomsverksamhet beslutad av Kf 1999-11-23 § 122, riktlinjer för 
samlingslokaler beslutad av Kf 1997-06-17, § 28 samt bidrag till 
handikapporganisationer som gällde fr o m 1992-01-01. 

3. Regler/riktlinjer för föreningsbidrag kompletteras genom att spel läggs till i 
listan med exempel på kulturyttringar som ska omfattas av kulturbidrag (kap 
11 punkt 3) 

__________ 

Förslag till beslut i ärendet 
1. Mats Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut: 

- Kommunfullmäktige besluta att fastställa regler för föreningsbidrag med 
förändringen om bidrag till samlingslokaler för att främja bygdens 
bystugor. Benämningen riktlinjer ändras till regler. 

- I och med detta beslut upphävs bidrag till föreningar med 
ungdomsverksamhet beslutad av Kf 1999-11-23 § 122, riktlinjer för 
samlingslokaler beslutad av Kf 1997-06-17, § 28 samt bidrag till 
handikapporganisationer som gällde fr o m 1992-01-01. 

2. Johan Larsson (V) med instämmande av Caroline Willfox (M), Mats Nilsson 
(S) och Hans Johansson (C) yrkar att spel ska läggas till i listan med exempel 
på kulturyttringar som ska omfattas av kulturbidrag (kap 11 punkt 3). 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om de kan bifalla yrkandet att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslag. 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om de kan bifalla tilläggsyrkandet om tillägg 
att spel ska läggas till i listan med exempel på kulturyttringar som ska omfattas av 
kulturbidrag (kap 11 punkt 3) och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslag.           Forts. 
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§ 18 forts. 

Ärendebeskrivning 
Bystugor bidrar till en levande bygd och en meningsfull fritid. Tidigare har bidrag till 
samlingslokal varit ett driftsbidrag. Det nya förslaget är att ändra detta till ett 
verksamhetsbidrag som kan sökas som ett stöd för att främja bygdens bystugor och ge 
medel till fortsatt attraktiv verksamhet.  

Bakgrund 
Bidrag till samlingslokal beviljas idag om föreningen redovisar ett underskott på 
driftkostnaderna föregående år. Till driftkostnaderna räknas försäkring, el, VA och 
sophämtning, sotning och underhåll/reparation av mindre omfattning.   

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

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Regler/riktlinjer för föreningsbidrag. 

Delges 
Fritidsenheten 
Samlingslokalerna i Säters kommun 
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Kf § 19 Fördelningsprinciper och prioriteringsordning 
för sim – och sporthallar samt gymnastiksalar i Säters 
kommun 
KS2021/0435 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige besluta fastställa fördelningsprincip och 

prioriteringsordning för sim- och sporthallar och gymnastiksalar i Säters 
kommun.  

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att besluta i frågor om 
Fördelningsprinciper och prioriteringsordning för sim- och sporthallar samt 
gymnastiksalar i Säters kommun. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Fördelningsprincipen och prioriteringsordningen har reviderats. Den tidigare antagna 
policyn är sedan 2016. Poängsystemet har tagits bort och ersatts med en 
fördelningsprincip baserat på träningstider där barn och ungdomar ska fördelas tider 
mellan kl 16:15-20:00 och seniorer ska fördelas tider mellan kl. 20:00-22:30. I och med 
den nya policyn så tillgodoser man rättvisefaktorn och fler föreningar får möjlighet att 
nyttja sporthallarna. Kommunens föreningar med vedertagna inomhusidrotter har fått 
vara en del i processen när den nya fördelningsprincipen tagits fram, detta genom 
föreningsmöten. 

Bakgrund 
År 2018 byggdes Stora skedvis gymnastiksal om till en fullstor sporthall. I och med 
detta har nu Säters kommun två fullstora sporthallar - Skönvikshallen och Skäve 
Arena. Tidigare fördelningsprincip och prioriteringsordning var baserad på endast en 
fullstor sporthall och beräknades med hjälp av ett poängsystem.  

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Fördelningsprinciper och prioriteringsordningen för sporthallar och gymnastiksalar i 
Säters kommun.  

Delges 
Föreningar med vedertagna inomhusidrotter i Säters kommun. 
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Kf § 20 Rapport ej verkställda beslut kvartal 2 2021 
KS2021/0406 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 2 
2021. 

Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en 
rapport över ej verkställda beslut kvartal 2 2021. Förvaltningen har även rapporterat 
de beslut som verk-ställts 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 verkställda/verkställda beslut.  

Underlag till beslut 
Rapport om ej verkställda/verkställda beslut 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-02-24 32 (39) 

Kf § 21 Revidering av förbundsordning 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
KS2021/0456 

Beslut 
Kommunfullmäktige besluta fastställa föreslagen revidering av förbundsordningen för 
Räddningstjänsten Dala Mitt. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Ändringarna som föreslås i förbundsordningen är: 
• Tydliggöra att både ledamot samt ersättare från medlemskommunernas 

kommunfullmäktige är valbara i Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala 
Mitt 

• Redaktionella ändringar för att göra informationen mer lättläst 
• Uppdatering med hänvisning till kommunallagen 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Förbundsordning för Räddningstjänsten Dala Mitt 

Delges 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-02-24 33 (39) 

Kf § 22 Utbetalning av partistöd 2022 
KS2022/0001 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunalt partistöd betalas ut för 2022 fördelat 
enligt tabellen nedan. Respektive mottagande parti ska senast 2023-03-31 lämna en 
skriftlig redovisning om hur partistödet för 2022 använts. 

__________ 

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 redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren 
utsedd särskild granskare ska granska redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd 
inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt 
första och andra styckena. 

I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per 
varje mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
beslutade 2010-12-16 § 28 om ett grundbidrag med 11 500 kronor per parti och ett 
mandatbundet bidrag på 7 600 kronor/mandat.  

 

    Forts. 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-02-24 34 (39) 

§ 22 forts. 

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. 

Kommunalt partistöd 2022 

Grundbidrag 12 755 kr - Mandatbaserat stöd 8 429 kr 

Parti Mandat Grundstöd Mandatbaserat 

 

Totalt 

S 11 12 755 

 

 

92 719 105 474 

 
C 8 12 755 

 

67 432 80 187 

 
L 1 12 755 

 

 

  8 429 21 184 
M 7 12 755 59 003 71 758 

 
KD 1 12 755 

 

 

  8 429 21 184 

 
V 2 12 755 

 

 

16 858 29 613 
MP 1 12 755 

 

 

  8 429 21 184 

 
SD 2  12 755 

 

16 858 29 613 
Sverigedemokraterna representeras av två ledamöter under 2021. Nya ledamöter har inte 
kunnat utses för två ledamöter. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Regler för kommunalt partistöd Säters kommun 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-02-24 35 (39) 

Kf § 23 Interpellationer/frågor 
KS2022/0072 

Interpellation 
Lena Stigsdotter (V) föredrar sin inlämnade interpellation med fråga till 
kommunstyrelsens ordförande: 

”Barnkonventionen har övergått från rekommendation till att bli lag. 
Ändå saknar vi metoder och arbetssätt att implementera 
barnkonventionen i alla beslut som tas inom Säters Kommun. 

• I kommunen skall det finnas kommunövergripande beslut om 
hur barnkonventionen skall genomföras. 

• Styrdokument skall beskriva hur barnkonventionen skall 
genomföras. 

• Utgår kommunens budget från barnkonventionen? 
• Det skall finnas strukturer för hur arbetet med 

barnkonventionen återkopplas till beslutsfattare. 

Vi i Vänsterpartiet vill fråga Ordförande i KS hur Säters Kommun 
kommer att agera och implementera Barnkonventionen i det politiska 
arbetet.”. 

Svar från kommunstyrelsens ordförande 
Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan med redovisning om vad som har 
skett och sker i kommunen i arbetet med Barnkonventionen: 

• Barnpiloter som sommarjobbare - Bäst i Sverige på att sprida information om 
Barnkonventionen bland våra unga 

• Utbildning för tjänstemän och förtroendevalda, november 2021. Den 
handlade om vad chefer och politiker behöver göra för att implementera 
barnkonventionen. 

• Startat en barnrättsgrupp med en representant från varje sektor där vi har 
påbörjat revidering av barnplanen samt genomfört omvärldsbevakning. 

• Skapat en e-tjänst gällande sommarjobb där våra 9:or fick vara med och ta 
fram tjänsten. 

• Planering framåt: Barnreferensgrupp och barnkarta, en karta över lekplatser, 
anläggningar, spontanytor och föreningsliv. 

• Utifrån LUPP använda resultatet till att ta fram fördjupningsområden att 
arbeta med. 

Forts. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
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§ 23 forts. 

Kommentar från Socialnämndens ordförande 
Socialnämndens ordförande redovisar exempel på hur man arbetar med 
Barnkonventionen inom Socialnämnden: 

• Internutbildning barnkonventionen 
• Kompetensutveckling i att samtala med barn 
• Ett barnrättsperspektiv-från ax till limpa! 
• Brukarmedverkan-öka barnens inflytande, inhämta information om hur de 

upplever sitt faktiska deltagande i handläggningen. 
• Utveckla åldersanpassat informationsmaterial 
• Synliggör brister genom avvikelser 
• Barnkonsekvensanalyser 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (M), Sune Hemmingsson (C), Johan Larsson (V) och 
Magnus Gabrielsson (MP) 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
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Kf § 24 Avsägelse/fyllnadsval efter Stefan Jernberg 
(M) 
KS2022/0021 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden efter Stefan Jernberg (M) välja  

Jerk Engvall (M). 
3. Som 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden välja August 

Louthander (M) istället för Stefan Jernberg (M) 
4. Som ersättare i kommunstyrelsen efter Stefan Jernberg (M) välja August 

Louthander (M). 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Stefan Jernberg (M) har avsagt sig uppdragen som 2:e vice ordförande och ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden och som ersättare i kommunstyrelsen. Fyllnadsval ska ske 
efter honom. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-02-24 38 (39) 

Kf § 25 Avsägelse/fyllnadsval efter Erik Andersson 
KS2022/0019 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
1. Kommunfullmäktige besluta godkänna avsägelsen. 
2. Kommunfullmäktige utser Fredrik Bäcke (C) som ersättare för Erik Andersson 

(C) i samhällsbyggnadsnämnden. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Erik Andersson (C) har avsagt sig uppdragen som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. Fyllnadsval ska ske efter honom. 
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Protokoll Datum Sida 
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Kf § 26 Delgivningar 

Protokoll från sammanträd med kommunstyrelsen 2021-12-07 och 2022-02-01. 

Granskningsrapport delårsrapport, Räddningstjänsten Dala Mitt 

KS2022/0059 
Inspektionsprotokoll efter tillsyn hos Överförmyndarnämnden i Borlänge. 

KS2021/0417 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat bifalla medborgarförslag om gräsklippning i 
Kyrkberget, Stora Skedvi. 

KS2021/0407 
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat avslå medborgarförslaget om belysning i 
Magnilbo. 
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