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Plats och tid:

Folkets Hus i Säter, torsdagen den 28 april, kl
18.00-22.50

Beslutande:

Abbe Ronsten (S), ordf
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Sune Hemmingsson ( C)
Johan Larsson ( V)
Roger Siljeholm (M)
Håkan Karlsson (S)
Daniel Ericgörs (KD)
Ulrika Cederlöf (C )
Håkan Gustâv ( L)
Annika Karlsson (S)
Leo Thorsell (M)
Hans-Göran Steneryd (S)
Paulina Johansson (S)
Helena Selander (S)
Magnus Gabrielsson (MP)
Berith Lindgren ( S)
Lena Stigsdotter (V)
Karin Frejd (C )
Ingeborg Björnbom (M)
Lennart Götesson (S)
Anette Berg ( C)
Peter Engman /(M)

Övriga deltagare:

Margareta Jakobsson, sekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Dagney Hansson (KD) ordförande
kommunrevisionen
Torbjörn Gunnarsson (S) vice ordförande
kommunrevisionen
Catherine Hellgren, ekonomichef
Elin Hoffman, Enkätfabriken

Utses att justera:

Helena Selander och Lena Stigsdotter-

Justeringens plats och tid:

Rådhuset i Säter torsdagen den 5 maj, kl 10.00

Paragrafer:

27-65

Utdragsbestyrkande

Sida

3 (51)

Protokoll

Datum

Kommunfullmäktige

2022-04-28

Underskrifter:
Sekreterare

Ordförande

Margareta Jakobsson

Abbe Ronsten

Justerande

Helena Selander

Lena Stigsdotter

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2022-04-28

Datum för anslags uppsättande: 2022-05-06
Datum för anslags nedtagande: 2022-05-30
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

4 (51)

Protokoll

Datum

Kommunfullmäktige

2022-04-28

Kf § 27 Parentation
Kommunfullmäktige hedrar minnet av Marie Richaud, kommunrevisor som avlidit
med en tyst minut.
___________
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Kf § 28 Allmänhetens frågestund om Årsredovisning
2021
Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Inga frågor har inkommit.
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2022-04-28

Kf § 29 Månadens blomma
KS2021/0046

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges presidium delar ut april månads blombukett till Säters IF
Skidklubb och Marie-Louise Fjägerås.

Motivering Säters IF Skidklubb
”Ni har sett till att Säterborna under vintrar har fått tillgång till en isbana som sträcker
sig runt sjön
Ljustern. Ni har tagit på er ansvaret att kontinuerligt ploga upp isbanan och också
lägga upp och underhålla skidspår runt sjön helt idiellt .Många personer tillbringar
vinterdagar på sjön Ljustern med promenader, sparkåkning, skridsko- och skidåkning
tack vare er.”

Motivering Marie-Louise Fjägerås
”Marie-Louise Fjägerås och Kablego verkar ha en kultur som välkomnar kvinnor i hög
utsträckning. De går före och tar stora kliv för att skapa en inkluderande
arbetsmarknad.
De har anställt personer direkt från vuxenutbildningen och svenska för invandrare,
plus ungdomar som
länge var hemmasittare, och fler är på gång. Många har genom åren fått möjlighet att
arbetsträna i Kablegos lokaler, hittat sig själva och komma på fötter igen.”
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Kf § 30 Uppvaktning
Kommunfullmäktiges ordförande Abbe Ronsten uppvaktar ledamot Marie Sundlöf
(SD)med en blombukett som fyllt jämna år.
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Kf § 31 Svar på medborgarförslag om nytt hopptorn,
riva fundamentet till det gamla samt fler aktiviteter för
unga
KS2021/0178

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla medborgarförslaget.
__________

Bakgrund
Ett medborgarförslag om ett nytt hopptorn som sitter ihop med bryggan, riv
fundamentet till det gamla hopptornet i Ljustern samt förslag om fler aktiviteter för
yngre vid utegymmet lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-06-17
av Leonard Mossberg Säter.
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-08-31 remittera
förslag till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 2021-11-23 beslutade
kommunstyrelsens arbetsutskott att remittera förslaget till fritidsutskottet för yttrande
gällande delen om fler aktiviteter för yngre vid utegymet.

Medborgarens förslag
”Ett nytt hopptorn som sitter ihop med bryggan och riv fundamentet till det gamla
hopptornet i Ljustern. Fler aktiviteter för yngre vid utegymmet.

Yttranden
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-10-28 föreslår att bifalla den del av
förslaget som gäller ett nytt hopptorn. Då det gäller det gamla fundamentet finns en
gammal utredning vilket visar att fundamentet väger så mycket att ett omfattande och
mycket kostsamt arbete att riva detta. Istället skulle fundamentet kunna nyttjas till att
bygga och fästa ett soldäck på.
Fritidsutskottet beslutade 2022-01-18 att ställa sig bakom förslaget att erbjuda
aktiviteter för yngre vid utegymmet vid Ljustern och planerar för att göra det med
start under sommaren, det anses vara en bra plats att hålla till på, en mötesplats som är
tillgänglig och öppen för alla. Därmed anses den delen av medborgaförslaget bifallen.
Fritidsutskottet ställer sig positiva till förslaget att bygga ett soldäck på befintligt
fundament enligt samhällsbyggnadsnämndens yttrande.
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Kf § 31 forts

Yttrande
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S).
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2022-04-28

Kf § 32 Nytt medborgarförslag om en discgolfbana
KS2022/0075

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beslut.
___________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att göra en discgolfbana (frisbeegolf) på kommunens mark
kring Mora By IP lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-28 av
Johan Eliasson, Gustafs.

Medborgarens förslag
”Vi är några stycken som vill undersöka om att få göra en discgolfbana (frisbeegolf) på
kommunens mark kring Mora By IP. Området kring IP är jättebra för ändamålet då
det ej behövs stora ingrepp på naturen då det redan är gallrat i skogen där.”

Information
Förslagsställaren deltar vid sammanträdet och informerar om förslaget.
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2022-04-28

Kf § 33 Nytt medborgarförslag: Kalhyggesfritt på
kommunens skogsmark
KS2022/0106

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen för beredning.
___________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om kalhyggesfritt på kommunens skogsmark lämnades in till
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-28 av Bo Floresjö, Åke Persson och Mats
Hutter.

Medborgarens förslag
”Kommunen övergår till kalhyggesfria metoder, dvs ett kontinuitetsskogsbruk vilket
innebär att
•
•
•

Utbilda tjänstemän såväl som politiker i kommunen om kalhyggesfria metoderSe över skogsbruksplanen och planera för ett införande av kalhyggesria metoder.
Tätortsnära områden om exempelvis Åsen prioriteras.
Kommunen vid upphandling av entreprenörer ställer tydliga krav på kunskap och
förmåga att tillämpa kalhyggesfria metoder.”

Information
Förslagsställarna deltar vid sammanträdet och informerar om förslaget.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Lena Stigsdotter (V).
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2022-04-28

Kf § 34 Nytt medborgarförslag om cykel- och gångväg
mellan parkeringen vid ishallen och Hagavägen
KS2022/0163

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för
beslut.
___________

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att anlägga en cykel- och gångväg mellan parkeringen vid
ishallen och Hagavägen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-0428 av Christer Eriksson.

Medborgarens förslag
”Att anlägga en cykel- och gångväg mellan parkeringen vid Ishallen och Hagavägen.”

Information
Förslagsställaren deltar vid sammanträdet och informerar om förslaget.
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Kf § 35 Nytt medborgarförslag: Cykel- och gångväg
mellan korsningen Fogdegatan/Täppgatan och till
korsningen Hagavägen/Fogdegatan
KS2022/0162

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för
beslut.
___________

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att anlägga en cykel- och gångväg mellan korsningen
Fogdegatan/Täppgatan och till korsningen Hagavägen/Fogdegatan lämnades in till
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-28 av Christer Eriksson.

Medborgarens förslag
”Att stänga av biltrafiken på vägavsnittet över tunneln för elljusspåret på delen mellan
korsningen Fogdegatan/Täppgatan och till korsningen Hagavägen/Fogdegatan. Att
på denna del endast tillåta cykel- och gångtrafik.”

Information
Förslagsställaren deltar vid sammanträdet och informerar om förslaget.
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Kf § 36 Ny motion om hyggesfritt skogsbruk
KS2022/0101

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning.
__________

Ärendebeskrivning
En motion om hyggesfritt skogsbruk lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde
av Lena Stigsdotter (V).

Motionärens förslag
•
•

”Att Säters kommun går från kalhyggesbruk till hyggesfritt kontinuitetsskogsbruk
t ex Lübeckmodellen.
Att Säters kommun utreder möjligheterna att återställa våtmarker och pluggar igen
skogsdiken i kommunens skogsbestånd.”

Yttrande
I ärendet yttrar sig Lena Stigsdotter (V).
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Kf § 37 Ny motion om konstväggar
KS2022/0102

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
En motion om konstvägg i Säter lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av
Lena Stigsdotter (V).

Motionärens förslag
”Att Säters kommun ordnar konstväggar som är öppna för alla på lämpliga platser i
centralorten i kommunen.”

Yttrande
I ärendet yttrar sig Lena Stigsdotter (V).
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Kf § 38 Ny motion om miljö- och byggsektor
KS2022/0154

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
En motion om att inrätta en miljö- och byggsektor lämnas in till kommunfullmäktiges
sammanträde av Christer Eriksson (M).

Motionärens förslag
”Att inrätta en miljö och byggsektor fr o m 1 januari 2023.”

Yttrande
I ärendet yttrar sig Christer Eriksson (M).
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Kf § 39 Ny motion om att se över tillgänglighet och
trafiksäkerheten vid busshållsplatserna för linje 60
KS2022/0140

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning.
___________

Bakgrund och ärendebeskrivning
En motion om att se över tillgänglighet och trafiksäkerhet vid busshållsplatserna för
linje 60 lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Roger Siljeholm (M).

Motionärens förslag
”Att kommunen ökar säkerheten och tillgängligheten för stadsbussen linje 60a
hållplatser med låg säkerhet och tillgänglighet i Säter.”

Yttrande
I ärendet yttrar sig Roger Siljeholm (M).
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2022-04-28

Kf § 40 Svar på motion om att alla äldreboenden ska
utrustas med kök
KS2021/0308

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Caroline Willfox (M), Roger Siljeholm (M), Daniel Ericgörs (KD), Leo Thorsell (M),
Marie Sundlöf (SD), Christer Eriksson (M), Ingeborg Björnbom (M), Håkan Gustâv
(L), Peter Engman (M) och Pia Järudd (M) reserverar sig mot beslutet.
__________

Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Gustâv (L) med instämmande av Daniel Ericgörs (KD) och Caroline Willfox
(M) yrkar bifall till motionen.
Sune Hemmingsson (C) med instämmande av Magnus Gabrielsson (MP), Hans
Johansson (C) och Mats Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå
motionen

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Omröstning begärs och genomförs. 31 ledamöter är röstberättigade.
Följande beslutsgång godkänns för omröstning:
Ja-röst om bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen
Nej-röst till yrkandet om att bifalla motionen.
Niclas Bodin ( C)
Christer Eriksson (M)
Hans Johanson ( C)
Caroline Willfox (M)
Mats Nilsson (S)
Marie Sundlöf (SD)
Erik Herrman ( C)

Justerandes sign

Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
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2022-04-28

Kf § 40 forts
Maud Jones Jans (S)
Pia Järudd (M)
Helena Andersson (S)
Sune Hemmingsson ( C)
Johan Larsson ( V)
Roger Siljeholm (M)
Håkan Karlsson (S)
Daniel Ericgörs (KD)
Ulrika Cederlöf (C )
Håkan Gustâv ( L)
Annika Karlsson (S)
Leo Thorsell (M)
Hans-Göran Steneryd (S)
Paulina Johansson (S)
Helena Selander (S)
Magnus Gabrielsson (MP)
Berith Lindgren ( S)
Lena Stigsdotter (V)
Karin Frejd (C )
Ingeborg Björnbom (M)
Lennart Götesson (S)
Anette Berg ( C)
Peter Engman /(M)
Abbe Ronsten (S)

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

Med 21 ja-röster och 10 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Bakgrund och Ärendebeskrivning
Motion om att utrusta alla äldreboenden med kök lämnades in till
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-30 av Håkan Gustâv. Motionen
remitterades till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Socialnämnden har 2022-03-10 och samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-10 beslutat
föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avslå motion om att utrusta alla
äldreboenden med kök med hänvisning till den kostutredning som genomfördes
under våren 2019.
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Kf § 40 forts

Motionärens förslag
”Idag är maten på våra äldreboenden av varierande kvalitet och inte sällan serveras
den kall. V i 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), Sune Hemmingsson (C), Daniel Ericgörs (KD),
Caroline Willfox (M), Magnus Gabrielsson, Mats Nilsson (S), Hans Johansson (C) och
Lennart Götesson (S).
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Kf § 41 Redovisning av LUPP-resultat 2021
KS2021/0025

Beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Redovisning av LUPP-resultat av 2021.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Caroline Willfox (M), Mats Nilsson (S), Helena Andersson (S) och
Hans Johansson (C) .
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Kf § 42 Nya motion en Vindkraftsplan för Säters
kommun
KS2022/0195

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning.
___________

Bakgrund och ärendebeskrivning
En motion om en Vindkraftsplan för Säters kommun lämnas in till
kommunfullmäktiges sammanträde av Magnus Gabrielsson (MP).

Motionärens förslag
•

•
•

Att Säters kommun gör en vindkraftsplan som pekar ut områden som är lämpliga
och möjliga för vindkraft samt områden som inte är lämpliga för vindkraft.
Utredningen ska omfatta hela kommunen.
Att det i arbetet med vindkraftsplanen också studeras vilka riktlinjer för etablering
av vindkraftverk som kommunen behöver besluta om.
Att arbetet med planen sker med inkludering av medborgarna i processen genom
omfattande samråd och dialog.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Magnus Gabrielsson (M)
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Kf § 43 Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Dnr KS2022/0028

Beslut
Medborgarförslag om belysning vid miljöstationen vid fd Pärlan utgår eftersom den
har slutbehandlats av samhällsbyggnadsnämnden och delges kommunfullmäktige vid
dagens sammanträde.
Kommunfullmäktige besluta 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 en aktivitetslokal. Dnr KS2020/0426
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-25.
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-23 att remittera
medborgarförslag om en aktivitetslokal till socialnämnden för yttrande. Yttrandet
inkom 2021-12-09 från socialnämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
vid behandling 2022-01-18 att remittera förslaget om gemensamma lokaler i
seniorboendet Fågelsången till Säterbostäder för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit
senast 2022-03-15.
Medborgarförslag återställa Dalsbysjön. KS2021/0306
Medborgarförslag är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-30.
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-19 remittera
medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha
inkommit till kommunstyrelsens senast 2022-03-11.
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Kf § 43 forts
Medborgarförslag om belysning vid miljöstationen vid fd Pärlan.
KS2021/0325
Medborgarförslag är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-30.
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Samhällsbyggnadsnämnden har remitterat
förslaget till miljö- och byggnämnden för yttrande. Avsikten är att behandla förslaget i
samhällsbyggnadsnämnden under våren.
Medborgarförslag Belysning vid återvinningen bredvid skolan i
Gustafs. KS2021/0371
Medborgarförslag är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-28
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Samhällsbyggnadsnämnden har remitterat
förslaget till miljö- och byggnämnden för yttrande. Avsikten är att behandla förslaget i
samhällsbyggnadsnämnden under våren.
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Kf § 44 Redovisning av obesvarade motioner
Dnr KS2022/0027

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att motion om stadsbuss dras tillbaka enligt
motionärens önskan.
Motionen om kök på våra äldreboenden har behandlats vid dagen sammanträde i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen samt att motionen om ”Hur
säkerställer vi en god utbildning för eleverna i Säters kommun?” ligger kvar för
beredning.
__________

Ärendebeskrivning:
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt.
Följande motioner har inte beretts färdigt

Motion Hur säkerställer vi en god utbildning för eleverna i
Säters kommun? KS2021/0443
Motion om hur vi ska säkerställa en god utbildning för eleverna i Säters kommun
lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-25 av Caroline Willfox
(M). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-14 remittera motionen till
barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till
kommunstyrelsen senast 2022-03-14.

Motion Stadsbuss i Säter. KS2021/0436
Motion om en stadsbuss i Säter lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde
2021-11-25 av Roger Siljeholm (M). Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 202112-14 remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet skall
ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-05-02.
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Motion Kök på våra Äldreboenden KS2021/0308
Motion om att våra äldreboenden utrustas med kök som lagar mat till de boende
lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-30 av Håkan Gustâv (L).
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-12 remittera motionen till
socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha
inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-03-11.
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Kf § 45 Granskning av kommunens tillgänglighet och
service till kommunens invånare
KS2022/0169

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att begära in yttrande över bifogad revisionsrapport från
kommunstyrelsen samt granskade nämnder till sammanträdet den 29 september 2022.
Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom.
__________

Granskningsrapporten
”Säter kommuns revisorer har granskat om kommunen har en god tillgänglighet och
service till kommunens invånare samt att denna sker med ett gott bemötande.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen
och nämnderna till viss del bedriver ett tillräckligt arbete med tillgänglighet och service
mot allmänheten där mötet bygger på ett gott bemötande. Det finns mål och till viss
del styrande dokument som visar en viljeriktning över kommunens arbete med service
och tillgänglighet.
Kommunen bedriver ett strategiskt arbete för att utveckla hemsida och göra den
förenlig med de lagkrav som anges i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Vi gör bedömningen att kommunen har gjort analyser och vidtagit åtgärder för att
säkerställa att invånarnas olika behov och förutsättningar att ta till sig information
beaktats.
Vi gör bedömningen att majoriteten av nämnderna besvarade våra frågeställningar i
stickproven på ett skyndsamt sätt och att de därmed följer förvaltningslagens krav om
att hjälp ska ges utan onödigt dröjsmål. Vi anser dock att stickproven inom barn- och
utbildningsnämndens verksamheter visade på bristande efterlevnad av rutiner för
besvarande av e-post då svar uteblev för hälften av de frågor som riktades till
nämndens verksamheter.
Utifrån vad som framkommit i granskningen gör vi bedömningen att arbetet kan
stärkas ytterligare något inom några områden:
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Kf § 45 forts
•

Det saknas en tydlighet över hur det strategiska målet ”uppdragsbaserad
kommun” ska uppnås och hur arbetet med tillgänglighet och service ska bedrivas
förutom för hantering av e-post. I övrigt saknas kommunicerade intentioner över
svarstider, handläggningstider eller öppettider för medborgarnas kontakt med
kommunen förutom för det som anges i lag.

•

Uppföljningsarbetet skulle kunna utvecklas genom att komplettera de nationella
mätningarna med verksamhetsanpassade uppföljningar för att säkerställa att
medborgarna upplever en god service, tillgänglighet och bemötande i sina
kontakter med kommunen.
Vidare gör vi bedömningen att kommunen bör utreda möjligheter att ytterligare
integrera e-tjänster med verksamhetssystem som ett sätt att effektivisera
verksamheten och frigöra resurser samt öka självbetjäningsgrad och tillgänglighet
för medborgarna.

•

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
•

•
•
•

Se över kommunens styrdokument inom området så att dessa är samordnade och
aktuella. Exempelvis skulle kommunikationsprinciperna utvecklas och förtydligas
avseende svarstider och hantering i kommunikationen så att dessa bidrar
ytterligare till den politiska styrningen inom området.
Säkerställa att kommunens hemsida är förenlig med kraven i lagen om
tillgänglighet till digital service.
Arbeta mot att integrera e-tjänsterna med kommunens verksamhetssystem där
potentiella effektivitets- och/eller kvalitetsvinster bedöms kunna erhållas.
Analysera måluppfyllelsen för det strategiska målet ”Uppdragsbaserad kommun”
så att åtgärder kan beslutas och genomföras som utvecklar kommunens arbete
inom service, tillgänglighet och bemötande.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi samtliga nämnder att:
Säkerställa att det finns en tydlig styrning och tillräckliga mätmetoder för att bedöma
om det genomförs ett tillräckligt arbete med service, tillgänglighet och bemötande.
Då en stor del av kommunikationen förs via e-post anser vi att det är av stor vikt att
samtliga medarbetare får en regelbunden information/påminnelse om de riktlinjer
som finns. Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi därför
kommunstyrelsen och nämnderna att:
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•
•

Justerandes sign

Tydliggöra och kommunicera rutiner för besvarande av e-post för att säkerställa
att hanteringen följer de beslutade riktlinjerna för hantering av e-post.
Inom ramen för internkontrollen göra kontroller av att riktlinjerna för hantering
av e-post efterföljs.
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Kf § 46 Information från revisionen
Ingen information från Kommunrevisionen vid dagen sammanträde.
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Kf § 47 Revisionsberättelse 2021
KS2022/0170

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
__________
Ärendebeskrivning
För år 2021 har kommunrevisionen granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse,
nämnder, gemensamma nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den
verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av
sakkunniga som biträder revisorerna.
Revisorerna tillstyrker att årsredovisning för 2021 fastställs samt att kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
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Kf § 48 Årsredovisning Säters kommun 2021
KS2022/0069

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa 2021 års årsredovisning för Säters kommun.
__________

Ärendebeskrivning
Årsredovisning Säters kommuns för 2021.
Kommunerna är enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597)
skyldiga att upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning,
balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftsredovisning, investeringsredovisning och
förvaltningsberättelse för både koncern och kommun.
Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2021 av kommunens förvaltning
och en helägd bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters kommuns
Fastighets AB.
Koncernens resultat
Koncernens resultat för 2021 blev + 27,1 mkr (2020 +33,2 mkr). Koncernbolagen
redovisar ett resultat på +10,6 mkr (2020 +18,6 mkr) och kommunen uppvisar ett
resultat på +17,0 mkr (2020 +14,6 mkr).

Yttrande
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S), Magnus Gabrielsson (MP), Hans Johansson (C),
Caroline Willfox (M), Johan Larsson (V) och Helena Andersson (S).
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Kf § 49 Årsredovisning och bokslut 2021
Räddningstjänsten Dala Mitt
KS2022/0135

Beslut
Kommunfullmäktige besluta godkänna 2021 års årsredovisning för Räddningstjänsten
Dala Mitt samt bevilja direktionen och enskilda ledamöter i dess organ ansvarsfrihet
för 2021.

Jäv
Mats Nilsson (S), Caroline Willfox (M), Hans Johansson (C) och Roger Siljeholm
anmäler jäv och deltar ej i beslutet om ansvarsfrihet.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Årsredovisning 2021 för Räddningstjänsten Dala Mitt. För räkenskapsåret 2021
redovisar förbundet ett resultat innan extra tillskott av anslag på -5,8 mkr. I enlighet
med förbundsordningen täcker ägarkommunerna uppkomna underskott överstigande
1% av årets anslag genom att tillföra extra anslag för räkenskapsåret.
Extra tillskott från ägarkommunerna har skett med 4,3 mkr under 2021.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S).
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Kf § 50 Verksamhetsberättelse och bokslut 2021,
Överförmyndare i samverkan
KS2022/0084

Beslut
Kommunfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för
Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen samt bevilja nämnden och
enskilda ledamöter i dess organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv
Caroline Willfox (M) anmäler jäv och deltar ej i beslutet om ansvarsfrihet.
___________

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för Överförmyndare i samverkan FalunBorlängeregionen.
I verksamhetsberättelsen redogörs för Överförmyndare i samverkan FalunBorlängeregionen. Utfallet för verksamheten uppgick till ett underskott på -86 kkr,
vilket kommer att faktureras till samverkanskommunerna.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2021 och bokslut 2021 för Överförmyndare i samverkan
Falun-Borlängeregionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

35 (51)

Protokoll

Datum

Kommunfullmäktige

2022-04-28

Kf § 51 Verksamhetsberättelse2021 gemensamma
nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
KS2022/0064

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för
den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel samt bevilja
nämnden och enskilda ledamöter i dess organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv
Sune Hemmingsson (C) anmäler jäv och deltar ej i beslutet om ansvarsfrihet.
__________

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse 2021 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och
receptfria läkemedel.
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och
receptfria läkemedel 2021. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,1
mkr.
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om
ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2021 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och
receptfria läkemedel.
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Kf § 52 Verksamhetsberättelse och bokslut
gemensamma nämnden för upphandling
KS2022/0073

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna verksamhetsberättelse 2021 för den
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan samt bevilja nämnden och
enskilda ledamöter i dess organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv
Mats Nilsson (S) och Caroline Willfox (M) anmäler jäv och deltar ej i beslutet om
ansvarsfrihet.
__________

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse 2021 för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
(GNU).
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
2021. Utfallet för verksamheten uppgick till ett mindre överskott på +0,5 mkr som
återbetalats till medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet. Varje kommun som
ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för gemensamma
nämnden för upphandlingssamverkan.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2021 för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
(GNU).
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Kf § 53 Verksamhetsberättelse och bokslut 2021
Södra Dalarnas Samordningsförbund
KS2022/,0132

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för
Södra Dalarnas Samordningsförbund samt bevilja förbundet och enskilda ledamöter i
dess organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv
Ulrika Cederlöf (C), Caroline Willfox (M) och Roger Siljeholm (M) anmäler jäv och
deltar ej i beslutet om ansvarsfrihet.
__________

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för Södra Dalarnas Samordningsförbund.
I verksamhetsberättelsen redogörs för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2021.
Utfallet för verksamheten uppgick till ett underskott på -64 kkr, vilket är 274 kkr
bättre än budget som var -338 kkr. Det egna kapitalet sjunker för 2021 med -64 kkr till
+1 262 kkr.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för Södra Dalarnas Samordningsförbund.
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Kf § 54 Kommunfullmäktiges ansvarsprövning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja kommunstyrelsen och nämnderna samt enskilda
ledamöter i dess organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Protokollsanteckning:
Samtliga fullmäktigeledamöter som är redovisningsskyldiga till kommunen eller sådan
redovisningsskyldigs närstående anmäler jäv och deltar ej i handläggning och beslut
avseende frågan om ansvarsfrihet 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 § 55 Avgifter och hyror på Skönvikshallen, Skäve
Arena och Säters IP
Ks2022/0124

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. införa en rabatterad badavgift för personer över 65 år och för barn- och ungdom
6-19 år samt studenter
årskort 1600:(ord pris 1950:-),
halvårskort 1100:(ord pris 1350:-),
10-kort 500:(ord pris 540:-),
1 gång 55:(ord pris 60:-).
2. införa en hyreskostnad på Skäve Arenas konferenslokal:
föreningar 80:-/tim, privata 160:-/tim.
3. införa en hyreskostnad på Säters IPs friidrottsbana och naturgräsfotbollsplan:
föreningar 150:-/tim, privata 300:-/tim.
4. att dokumentet Avgifter Skönvikshallen och sportanläggningar ändras med
ovanstående samt komplettera med hyreskostnad motionscentral (samma kostnad
som Skäve Arenas konferenslokal) Skrivningen ”vid hyra utanför ordinarie
öppettid tillkommer en personalkostnad på 500 kr/timme” ska strykas i
dokumentet.
5. Ändra åldersgränsen för rabatterade avgifter för barn- och ungdom från 6-17 till
6-19 år och studenter.
__________

Ärendebeskrivning
Skönvikshallen:
Begäran från medborgare är en rabatt för personer över 65 år när det gäller
entréavgiften för bad. Det finns en rabatt för gymkort och önskemålet är därför att en
rabatt även bör finnas för bad.
2/Skäve Arena:
Konferenslokalen/Yogarummet vid läktaren i Skäve Arena har ej någon beslutad
hyresavgift. Lokalen kan jämföras med konferensrummet på Motionscentralen där en
hyresavgift enligt följande gäller, föreningar 80:-/tim och privata 160:-/tim.
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Kf § 55 forts
3/Säters IP
Hyresavgifterna på Säters IP behöver kompletteras med en hyra på Friidrottsbanan
och en justering av hyran för naturgräsplanen.

Yttrande
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S), Caroline Willfox (M) och Håkan Gustâv (L).
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Kf § 56 Revidering av reglemente för internkontroll
KS2022/0099

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för internkontrolls arbetet i Säters
kommun.
__________

Ärendebeskrivning
En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att
rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten
efterlever lagar och regler. Varje nämnd och styrelse har ansvar för att det finns en
tillräcklig intern kontroll i verksamheten. Det innebär att det behöver finnas
strukturer, system och processer för den interna kontrollen.

Bakgrund
KPMG har på uppdrag av Säter kommuns revisorer granskat arbetet med styrning och
uppföljning av intern kontroll i kommunkoncernen. Den sammanfattande bedömning
utifrån granskningens syfte är att Säters kommunkoncern saknar en tydlig och
tillräcklig styrning och uppföljning vad gäller intern kontroll. Rapporten konstaterar
att reglemente och rutin inte är samstämmiga. Rapporten ger förslag på nytt
reglemente arbetas fram för intern kontroll, som överensstämmer med den
organisation kommunen har idag, som gäller för hela kommunkoncernen

Beslutsunderlag
Revisionsrapporten ”Granskning av intern kontroll i kommunkoncernen” daterad
2021-10-08.
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Datum

Kommunfullmäktige

2022-04-28

Kf § 57 Revidering av miljö- och byggnämndens
reglemente
KS2022/0032

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till reglemente för miljö- och
byggnämnden.
__________

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnämnden föreslår 20222-01-26 att nämndens reglemente revideras.
Anledningen är att det tillkommit ytterligare lagstiftning och att ansvarsområden inom
viss lagstiftning behöver förtydligas. En delegation som getts nämnden bör återtas.

Bakgrund
Sedan kommunfullmäktige beslutade om reglemente för Miljö- och byggnämnden i
Säters kommun 2018-12-13 har det tillkommit lagstiftning inom miljöområdet där
kommunfullmäktige bör ålägga Miljö- och byggnämnden att svara för prövning och
tillsyn. Detta gäller Lagen om foder och animaliska biprodukter. Inom lagen om tobak
och liknande produkter samt strålskyddslagen behöver det förtydligas vad som är
Miljö- och byggnämndens ansvarsområden eftersom det inom dessa lagstiftningar
finns ett delat ansvar med andra myndigheter och med andra enheter i kommunen.
Kommunfullmäktige har i nuvarande reglemente delegerat ärenden enligt 16 kap. 4 §
miljöbalken (1998:808) till Miljö- och byggnämnden. Dessa ärenden avser beslut om
tillstånd för vindkraft och bedöms vara av principiell beskaffenhet och av större vikt
för kommunen vilket innebär att ärenden enligt denna paragraf ska avgöras av
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämndens beslut 2022-01-26
Reglemente för miljö- och byggnämnden
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Datum

Kommunfullmäktige

2022-04-28

Kf § 58 Förslag till reviderad Arbetsmiljöpolicy
KS2022/0074

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa reviderad Arbetsmiljöpolicy.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner under oktober 2021 med
syfte att inspektera det systematiska arbetsmiljöarbetet.
En påpekande från Arbetsmiljöverket var att det saknades mål för OSA
(organisatorisk och social arbetsmiljö) i arbetsmiljöpolicyn för Säters kommun.
Förslaget till mål har samverkats med CESAM (centrala samverkansgruppen) genom
först en gemensam dialog kring vilka mål som skulle vara lämpliga, därefter tog
personalenheten fram ett förslag som presenterades för de fackliga organisationerna
22-01-10 och fastställdes i CESAM 220207.

Förslag till Säters kommuns arbetsmiljömål
Övergripande mål
•

Alla chefer ska ha kunskap för att kunna hantera och förebygga ohälsosam
arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Ledarskapet ska vara
inkluderande stödjande och upplevas rättvist. (Kontrolleras genom
internkontrollplan för utbildning och att arbetsmiljöuppgifterna är fördelade)

•

Alla tillbud och olyckor som rapporteras av medarbetare eller av chefer, ska
utredas av chefen i kommunens rapportering och hantering system av tillbud,
arbetsskador och övriga händelser på arbetsplatsen så att arbetsgivaren kan
vidta åtgärder.
(Mäts genom kontroll av att rapporterade händelser utreds och åtgärdas
senast en månad efter)

Arbetsbelastning och arbetstid
•

Justerandes sign

Arbetet ska planeras så att ohälsosam arbetsbelastning undviks och tillräcklig
återhämtning möjliggörs. (Kontrolleras genom analys av övertidsuttag, OSA
analys, HR- arbetsmiljökontroll/tillsyn)
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2022-04-28

Kf § 59 Rapport ej verkställda beslut kvartal 3 och 4
2021
KS2022/0119

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten.
__________
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 3
och 4 år 2021.
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en
rapport över ej verkställda beslut kvartal 3 och 4 2021. Förvaltningen har även
rapporterat de beslut som verkställts och som tidigare har rapporterats som ej
verkställda.
Ej verkställda beslut
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO.
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL
Verkställda beslut
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande
beslut som enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt.
Rapport till revisorer och kommunfullmäktige
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om
ej verkställda/verkställda beslut.
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Kf § 60 Avsägelse av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige
KS2022/0031

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelse från Jan-Olov Wiklund (KD) som
ersättare i kommunfullmäktige.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Jan-Olov Wiklund (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
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Kf § 61 Avsägelse/fyllnadsval efter Jan-Olof Wiklund
(KD)
KS2022/0131

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen
2. Som ersättare i styrelsen för Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB
välja Fredrik Vådegård (KD)
__________

Ärendebeskrivning
Jan-Olof Wiklund (KD) har avsagt sig uppdragen som ersättare i styrelsen för
Säterbostäder AB och styrelsen för Säters kommuns fastighets AB. Fyllnadsval ska ske
efter honom.
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2022-04-28

Kf § 62 Fyllnadsval efter Hans Eskilsson (L)
KS2022/0198

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar som ledamot i styrelsen för Johan Viktor Olsson välja
Ove Wik (L).
__________

Ärendebeskrivning
Fyllnadsval efter Hans Eskilsson (L) som ledamot i styrelsen för Johan Viktor Olssons
stiftelse.
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2022-04-28

Kf § 63 Fyllnadsval efter Jan-Olof Wiklund som
ersättare i Valberedningen
KS2022/0131

Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
__________

Ärendebeskrivning
Jan-Olof Wiklund (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valberedningen.
Fyllnadsval ska ske efter honom.
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Kf § 64 Fyllnadsval revisionen
KS2022/0201
Ordföranden informerar kommunfullmäktiges ledamöter om betydelsen av att utse ny
revisor efter Marie Richaud till kommande möte i juni.
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Kf § 65 Delgivningar
KS2021/0325
Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-10, att avslå medborgarförslag om
belysning vid miljöstationen vid f d Pärlan.
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2022-03-08 och 2022-04-05.
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