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2022-06-16

Plats och tid:

Folkets Hus i Säter, torsdagen den 16 juni kl.
17.30-22.50

Beslutande:

Abbe Ronsten (S), ordf
Erik Herrman (C )
Christer Eriksson (M), 2:e vice ordf
Hans Johanson ( C)
Caroline Willfox (M)
Mats Nilsson (S)
Lars Eriksson ( C)
Tommy Janfjäll (S)
Monica Falk Mannerhagen (M)
Helena Andersson (S)
Sune Hemmingsson ( C)
Johan Larsson ( V)
Roger Carlsson (SD)
Roger Siljeholm (M)
Håkan Karlsson (S)
Daniel Ericgörs (KD)
Kristina Hult (C )
Hans-Otto Jönsson ( 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)
Johan Fredriksson (M)

Övriga deltagare:

Margareta Jakobsson, sekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Dagney Hansson, ordförande revision
Torbjörn Gunnarsson, vice ordförande revision
Anders Johansson, revisor
Peter Mann, Atea
Nathaly Bodell, Atea
Catherine Hellgren, ekonomichef
Andreas Mossberg, sektorchef
samhällsbyggnadssektorn
Stefan Forsmark, sektorchef barn-och
utbildningssektorn
Roland Appelgren, projektledarbyrån
Mikael Spjut, bitr sektorchef
Rickard Lennius, planeringsledare
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Emma Silanpää, planarkitekt
Yvonne Seger, Sweco
Utses att justera:

Karin Frejd och Johan Larsson

Justeringens plats och tid:

Rådhuset i Säter, måndagen den 20 juni kl.
17.00

Paragrafer:

66-93

Underskrifter:
Sekreterare

Ordförande

Margareta Jakobsson

Abbe Ronstgen

Justerande

Johan Larsson

Karin Frejd

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2022-06-16

Datum för anslags uppsättande: 2022-06-21
Datum för anslags nedtagande: 2022-07-13
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn
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Kf § 66 Utbildning informationssäkerhet
Utbildning i informationssäkerhet mellan 17.30-18.15.
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Kf § 67 Allmänhetens frågestund om Budget 2023
Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Inga frågor har inkommit.
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Kf § 68 Nytt medborgarförslag om fritidsgård för
mellanstadiet
KS2022/0194

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beslut.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att etablera en fritidsgård för barn i mellanstadiet lämnas in
till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-16 av Wilma Eriksson, Säter.

Medborgarens förslag
”Förslaget är en fritidsgård för de som går i mellanstadiet. Det kan vara som ”after
school” som kyrkan anordnar på fredagar. Men vi vill ha öppet varje dag, där vi på
mellanstadiet kan vara efter skolan Den ska helst inte vara så långt bort från stan”.
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Kf § 69 Nytt medborgarförslag om
högtalaranläggningen vid Säters IP
KS2022/0242

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beslut.
_________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om högtalaranläggningen vid Säters IP lämnas in till
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-16 av Henrik Lindsten, Säter.

Medborgarens förslag
”Att kommunen monterar ner den stora högtalaranläggningen på den höga stolpen
vid IP och istället kopplar in den gamla högtalaranläggningen”.

Information
Förslagsställaren deltar vid sammanträdet och informerar om förslaget.
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Kf § 70 Nytt medborgarförslag om att placera förskola
på annan plats
KS2022/0260

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
beredning.
_________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att placera förskola på annan plats lämnas in till
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-16 av Dan Ericson, Säter.

Medborgarens förslag
”Att kommunen bygger förskola på annan plats på Skönviksområdet”.

Information
Förslagsställaren deltar vid sammanträdet och informerar om förslaget.
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Kf § 71 Ny motion om familjerabatt i Skönvikshallen
KS2022/0203

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
En motion om familjerabatt i Skönvikshallen lämnas in till kommunfullmäktiges
sammanträde av Håkan Gustâv (L).

Motionärens förslag
Att Skönvikshallen inför en familjerabatt och ev. ett familjeårskort.
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Kf § 72 Ny motion om mer företagsvänliga nämnder i
Säters kommun
KS2022/0267

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
En motion om mer företagsvänliga nämnder lämnas in till kommunfullmäktiges
sammanträde av Caroline Willfox (M), Christer Eriksson (M) och Roger Siljeholm
(M).

Motionärens förslag
Att samtliga nämnder och styrelser i Säters kommun för i uppdrag att se över hur de
kan bli mer företagsvänliga.

Yttrande
Roger Siljeholm (M) yttrar sig över motionen.
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Kf § 73 Information från revisionen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.
__________

Information från revisonen:
•
•
•
•

Justerandes sign

Två projektplaner har fastställts
Granskning av den långsiktiga planeringen av markbehov pågår
Granskning av den gemensamma överförmyndarnämnden planeras
Granskning av den gemensamma nämnden för upphandling planeras
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Kf § 74 Revisionsrapport – uppföljande granskning
KS2022/0040

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna det inkomna svaren från kommunstyrelsen,
miljö- och byggnämnden och socialnämnden.
----------

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-24 att begära in yttrande över
revisionsrapport ”Uppföljning av tre granskningar”, från kommunstyrelsen samt
socialnämnden samt miljö- och byggnämnden tills den 31 maj 2022. Yttrandet bör
även lämnas till revisionen för kännedom.
Till dagens sammanträde har yttrande inkommit från kommunstyrelsen,
socialnämnden och miljö- och byggnämnden.

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.
-

Justerandes sign

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.

Utdragsbestyrkande
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Kf § 74 forts
-

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

Information
Ordförande i kommunrevisionen, Dagney Hansson (KD), informerar om bakgrunden
till granskningen.
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Kf § 75 Förslag till Budget 2023-2025 Säters kommun
KS2022/0144

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till budget 2023 och plan för 2024-2025
enligt:
1. Fastställa driftsbudgetram för 2023, 784 000 000 kr enligt Bilaga 2 Kf § 75/22
2. Fastställa investeringsbudgetram för 2023, 125 047 000 kr enligt Bilaga 3 Kf §
75/22.
3. För 2024 och 2025 fastställa totalramar för kommunen enligt följande:
Driftsbudgetramar:
2024: 803 600 000 kr
2025: 825 000 000 kr
Äskade investeringsramar år 2023-2025 uppgår till 294 980 000 kr, jämfört med
preliminära ramar på 225 000 000 kr, vilket är 69 980 000 kr högre.
Investeringsramar:
2024: 92 760 000 kr
2025: 77 173 000 kr
4. Fastställa finansiella mål 2023-2025, bilaga 1 Kf § 75/22.
5. Bemyndiga kommunstyrelsen att ianspråktaga upp till 500 000 kr per ärende av
medel som innebär förändring av det egna kapitalet.
6. Bemyndiga samhällsbyggnadsnämnden att för kommunens räkning förvärva eller
överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 500 000 kr per
ärende.
7. Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta
fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 10 000 000 kr per ärende.
8. a) Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2022 att omsätta och uppta nya lån upp
till 270 000 000 kr och ytterligare 230 000 000 för investering i nytt särskilt boende
på grund av försening i projektet (beslut i Kf 2020-06-11, § 64), samt utnyttja
krediten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto.
b) Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2023 att omsätta och uppta nya lån upp
till 500 000 000 kr, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommunens
koncernkonto.
9. Såsom egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till
totalt högsta lånebelopp om 435 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens
respektive ursprungliga belopp.
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Kf § 75 forts
10. Såsom för egen skuld ingå borgen för Säters Kommuns Fastighets AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 400 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
11. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om budgetförutsättningar för 2024-2026.
___________

Förslag till beslut på sammanträdet
Mats Nilsson (S) med instämmande av Sune Hemmingsson ( C), Hans Johansson ( C)
, Lena Stigsdotter (V) och Magnus Gabrielsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till driftsbudget bilaga 2 Kf § 75/22
Caroline Willfox (M) med instämmande av Daniel Ericgörs (KD) och Roger Carlsson
(SD) och Hans-Otto Jönsson (L) yrkar bifall till M, KD och L s förslag till
driftsbudget, bilaga 4 Kf § 75/22
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat enligt majoritetens förslag till driftsbudget.

Ärendebeskrivning
Förslag till budget 2023 och plan 2024-2025.
Genomgång och presentation av respektive nämnds/sektors budgetförslag samt
förslag till budget 2023 och plan för 2024-2025.
Genomgång av intäktsläget, de samlades äskanden i drift och investeringsbudgetar
samt övriga ärenden som skall behandlas i samband med budget.
Skatteunderlagsprognosen från SKR per 2022-04-28 ligger till grund för beräkningar
av de förväntade intäkterna.
Förslag lämnas på en förändrad befolkningsprognos som ligger i linje med SCB:s
riksprognos med en befolkningsökning på ca 50 personer per år. Beräkningsgrunden
uppgår till 11 280 invånare för budget 2023, 11 330 för budget 2024 och 11 379
invånare för budget 2025.
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Det råder stora osäkerheter vad gäller budgetförutsättningar för perioden 2023-2025
genom olika omvärldsfaktorer t.ex. kriget i Ukraina, eventuell flyktingvåg, brist av
material med ökade priser, ökning av bränslekostnader, ökande lönekostnader, nytt
pensionsavtal med ökning av pensionskostnader, ökade räntekostnader mm. I
budgetäskanden för 2023 är det således svårt att förutsäga hur detta kommer att
utvecklas och hur det kommer att påverka budgeten för 2023. Detta gör att
budgetförslagen i dagsläget inte fullt ut tar med dessa förutsättningar.
De finansiella målen föreslås vara oförändrade i dagsläget men en översyn av målen
behöver göras i samband med den reviderade budget till hösten. En långsiktig
ekonomisk planering för hela kommunen behöver tas fram där investeringsbehov,
befolkningsprognoser, demografiska utmaningar, bostadsbyggande mm beaktas.
Inför höstens arbete med reviderad budget bör mer klarhet kunna erhållas vad gäller
omvärldsfaktorer och det kommer också en ny skatteunderlagspronos i slutet på
augusti som kommer att ligga till grund för den reviderade budgeten. I samband med
den reviderade budgeten kommer sektorerna att behöva ser över äskanden och ta
hänsyn till de rådande nya förutsättningarna och också se över besparingsförslag mm
för en budget i balans.

Information
Ekonomichefen informerar om förslag till budget 2023-2025

Yttrande
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S), Hans Johansson (C ), Caroline Willfox (M), Sune
Hemmingsson ( C), Magnus Gabrielsson (MP), Christer Eriksson (M), Daniel
Ericgörs (KD) och Roger Carlsson (SD).
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Bilaga 1 Kf § 75/22

Förslag budget 2023 - Majoritetens förslag
Ökning av resultatmål till 3 %

Justerat resultat

Utfall

Budget

Budget

Plan

Plan

2022
8 639
-1 177
0
7 400
0
14 862

2023
9 218
-1 099

2024
9 393
-1 050

2025
9 764
-1 000

Justerat resultat

2021
17 019
1 918
-1 282
0
0
17 655

15 100
0
23 219

15 400
0
23 743

15 600
0
24 364

Vinst %

2,43%

2,0%

3,0%

3,0%

3,0%

727 314

743 377

784 085

803 611

825 048

Resultat
Avkastning pensionsmedel
Andra justeringar
Tillskott pensionsmedel
Resultatutjämningsreserv

Skatteintäkter

Förslag finansiella mål – Budget 2023-2025

Bilaga 1 Ks § 71/22

Resultat: Höjning av justerat resultat från 2 % till 3 % per år för perioden 2023-2025.
2023: 23,2 mkr
2024: 23,7 mkr
2025: 24,4 mkr
Översyn av resultatnivå till reviderad budget
Investeringar:
Investeringsbudget: Totalt 295,0 mkr under perioden 2023-2025.
2023: 125,0 mkr
2024: 92,8 mkr
2025: 77,2 mkr
Självfinansieringsgrad: Över en fyraårsperiod, minst 60 % av investeringarna skall vara
självfinansierade, beräkning exklusive SÄBO.
Översyn av mål för att inkludera SÄBO och framtida ökade investeringsbehov till reviderad budget
Skuldsättning: Nytt förslag till mål för skuldsättningsgrad presenterades i budgetdirektiven för 20232025 med en ökning från nuvarande mål på 75% till 85 % av Kommuninvests limit för
kommunkoncernen.
Förslag mål skuldsättningsgrad: oförändrad nivå på 75% av Kommuninvests limit för perioden
2023-2025.
Översyn av mål till reviderad budget
Pensionsförvaltning:
Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas uppgå till 1 % per år.
Medel från pensionsförvaltningen - ökat uttag för perioden 2023-2025 för att uppnå höjd
resultatnivå på 3 % per år.
2023: 15,1 mkr
2024: 15,4 mkr
2025: 15,6 mkr
Översyn av mål till reviderad budget

Bilaga 2 Kf § 75/22

Förslag driftsbudget 2023 - Majoritetens förslag
DRIFTBUDGET 2023

1000-tal kr

Nämnd/förvaltning
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen exkl pension
Pensioner (exkl pensionsförsäkr)
Pensioner (pensionsförsäkr)
Försäljning mark
Reserv oförutsedda kostnader

Budget Prel ram
2022
2023

Sektorberedning

FÖRSLAG
NY RAM
Övriga
2023
justeringar
97 353
-150
70 292
21 018
4 910
-4 000
5 133
-150

91 763
67 216
14 680
4 800
0
5 067

93 776
68 762
15 018
4 910
0
5 086

13 775
11 640
1 026
1 109

14 093
11 908
1 050
1 135

15 528
13 300
1 050
1 178

Samhällsbyggnadsnämnd
44 205
Miljö- och byggnämnd
4 658
Kulturnämnd
16 707
Barn- och utbildningsnämnd
300 000
Socialnämnd
276 000
Revision
992
Pensionsförsäkringar från finanserna -4 800
SUMMA
743 300

45 222
4 765
17 091
306 900
282 348
1 015
-4 910
760 300

48 128
4 763
17 541
310 727
293 850
1 020
-4 910
784 000

Verksamhet i samverkan
Räddningstjänst Dalamitt
Överförmyndare i samverkan ÖiS
Upphandling FBR

Majoritetens förslag

0

150

0

Reviderad
Budget
2023
97 203
70 292
21 018
4 910
-4 000
4 983
15 528
13 300
1 050
1 178
48 128
4 763
17 691
310 727
293 850
1 020
-4 910
784 000

Bilaga 3 Kf § 75/22

Säters Kommun
Prel ram enl budgetdirektiv 2023-2025:

225 000

Differens

-69 980

Investeringsbudget 2023 - 2025
Nämnd
kkr

Totalnivå
Kulturnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierat
SBN VA/Renhållningsenhet
MBN
Kommunstyrelsen
KS IT-enhet

Budget
2022

Plan
2023

Plan
2024

Plan
2025

Total
2023-2025

122 500

125 047

92 760

77 173

294 980

847

147

260

773

1 180

2 000
500
63 734
42 495

2 000
4 700
50 900
59 400

3 500
500
33 300
50 000

2 000
500
22 700
46 000

7 500
5 700
106 900
155 400

8 274
4 650

500
5 700
1 700

3 500
1 700

500
12 700
5 100

3 500
1 700

Bilaga 4 Kf § 75/22

DRIFTBUDGET
SÄTERS KOMMUN

1000-tal kr
Nämnd/förvaltning
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen exkl pension
Pensioner (exkl pensionsförsäkr)
Pensioner (pensionsförsäkr)
Försäljning mark
Reserv oförutsedda kostnader
Verksamhet i samverkan
Räddningstjänst Dalamitt
Överförmyndare i samverkan ÖiS
Upphandling FBR
Samhällsbyggnadsnämnd
Miljö- och byggnämnd
Kulturnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Revision
Pensionsförsäkringar från finanserna
SUMMA

Reviderad
Budget
2022
91 763
67 216
14 680
4 800
0
5 067

Budget 2023
Prel ram
Ökn 2,3 %
93 776
68 762
15 018
4 910
0
5 086

FÖRSLAG
NY RAM
2023
97 353
70 292
21 018
4 910
-4 000
5 133

Opposionens förslag
Budget
Justeringar
2023
97 353
-2 100
68 192
21 018
4 910
-4 000
5 133

13 775
11 640
1 026
1 109

14 093
11 908
1 050
1 135

15 528
13 300
1 050
1 178

15 528
13 300
1 050
1 178

44 205
4 658
16 707
300 000
276 000
992
-4 800
743 300

45 222
4 765
17 091
306 900
282 348
1 015
-4 910
760 300

48 128
4 763
17 541
310 727
293 850
1 020
-4 910
784 000

-4 200
2 100
1 500
600

0

43 928
6 863
17 541
312 227
294 450
1 020
-4 910
784 000

Protokoll

Datum

Kommunfullmäktige

2022-06-16

Kf § 76 Verksamhetsberättelse med bokslut,
Språktolknämnden
KS2022/0104

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna verksamhetsberättelse med bokslut 2021
för Språktolknämnden samt bevilja nämnden och enskilda ledamöter i dess organ
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv
Hans-Göran Steneryd (S), Anette Berg (C ) och Johan Fredriksson (M) anmäler jäv.
__________

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse med bokslut 2021 för Språktolknämnden.
I verksamhetsberättelsen redogörs för Språktolknämnden 2021. Årsbokslutet för 2021
visar ett nollresultat. Verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen och
eventuella över-/underskott regleras till medlemmarna alternativt balanseras till
kommande år.
Den ekonomiska omslutningen uppgick 2021 till 34,4 miljoner kronor, vilket är en
minskning jämfört med 2020. Inkomsterna överstiger utgifterna med 1 159 287
kronor. Detta överskott föreslås återbetalas till medlemmarna.
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om
ansvarsfrihet för Språktolknämnden.

Beslutsunderlag
Bilaga: Verksamhetsberättelse med bokslut 2021 för Språktolknämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 77 Verksamhetsberättelse och bokslut 2021
Hjälpmedelsnämnden
KS2022/0157

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för
Hjälpmedelsnämnden samt bevilja nämnden och enskilda ledamöter i dess organ
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv
Caroline Willfox (M) anmäler jäv.
__________

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för Hjälpmedelsnämnden.
I verksamhetsberättelsen redogörs för Hjälpmedelsnämnden 2021. Utfallet för
verksamheten uppgick till ett överskott på 0,1 mkr jämfört med budget på 0,4 mkr.
Resultatet är redovisat efter en återbetalning på 5,0 mkr varav 2,1 mkr återbetalades till
regionen och 2,9 mkr fördelades mellan kommunerna i enlighet med
Hjälpmedelsnämndens avtal. De stora avvikelserna mot budget på intäktssidan var
sålda hjälpmedel och konsulttjänster som var 4,3 mkr högre än budget. På
kostnadssidan var personalkostnaderna 3,0 mkr lägre än budget, som till största del
beror på vakanser samt att kostnaderna för hjälpmedelsinköp blev 2,2 mkr högre.
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om
ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämnden.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för hjälpmedelsnämnden.

Justerandes sign
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Kf § 78 Förskola 2
KS2022/0223

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna framtaget hyresavtal med bilagor och framtaget exploateringsavtal
2. Bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med kommundirektör teckna
avtalen.
3. Uttala en tydlig ambition att förskola 2 uppförs helt i trä.

Reservation

Caroline Willfox (M), Roger Siljeholm(M), Daniel Ericgörs (KD), Roger Carlsson
(SD), Leo Thorsell (M), Ingeborg Björnbom (M), Monica Falk Mannerhagen (M),
Hans-Otto Jönsson (L), Christer Eriksson (M) och Johan Fredriksson (M) reserverar
sig mot beslutet.
__________

Förslag till beslut på sammanträde
Hans Johansson ( C) med instämmande av Mats Nilsson (S) , Lena Stigsdotter (V) och
Karin Frejd ( C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna framtagna
avtal.
Caroline Willfox (M) med instämmande av Daniel Ericgörs (KD) yrkar avslag till
framtagna avtal.t
Magnus Gabrielsson yrkar att kommunfullmäktige uttalar en tydlig ambition att
förskola 2 uppförs helt i trä.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att godkänna framtagna avtal.
Omröstning begärs och genomförs. 32 ledamöter är röstberättigade.
Följande beslutsgång godkänns för omröstning:
Ja-röst om bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna framtagna avtal.
Nej-röst till Caroline Willfox (M) och Daniel Ericgörs (KD) yrkande om avslag till
framtagna avtal.
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Erik Herrman
Christer Eriksson (M), 2:e vice ordf
Hans Johanson ( C)
Caroline Willfox (M)
Mats Nilsson (S)
Lars Eriksson ( C)
Tommy Janfjäll (S)
Monica Falk Mannerhagen (M)
Helena Andersson (S)
Sune Hemmingsson ( C)
Johan Larsson ( V)
Roger Carlsson (SD)
Roger Siljeholm (M)
Håkan Karlsson (S)
Daniel Ericgörs (KD)
Kristina Hult (C )
Hans-Otto Jönsson ( 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)
Johan Fredriksson (M)
Abbe Ronsten (S), ordf

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

Med 22 ja-röster och 10 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat enligt
kommunstyrelsens förslag att godkänna framtagna avtal
Därefter ställer ordförande frågan om att bifalla Magnus Gabrielsson yrkande att
kommunfullmäktige uttalar en tydlig ambition att förskola 2 uppförs helt i trä varvid
han finner att kommunfullmäktige godkänner tilläggsyrkandet.
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Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2019 om lokaliseringsutredning för förskola 2 i Säter.
Förstahandsplaceringen var på Skönvik i anslutning till Rosa huset. I och med att SBB
står som ägare av berört markområde har förhandlingar avseende hyreskontrakt
inletts.
Utöver detta har även juridiska och finansiella aspekter undersökts av externa parter
med syftet att möjliggöra ett så genomarbetat och heltäckande underlag som möjligt.

Bakgrund
Skönvik som stadsdel genomgår för närvarande en omvandling från ett omfattande
sjukhusområde till ett område med mer blandad bebyggelse, verksamhet och idrott.
Bostadsplan för Säters kommun innefattar en utveckling på Skönvik samt en plan för
att knyta ihop Skönvik med resten av staden. Även gällande fördjupad översiktsplan
för Säters tätort påvisar en betydande utveckling på det gamla ”sjukhusområdet”.
Tidigare erfarenheter från andra kommuner visar att en omvandling av ett område
kräver ett flertal insatser och investeringar. Med detta som grund har Säters kommun
fört dialog med SBB Norden AB, som är den största fastighets-/markägaren på
området, avseende olika potentiella åtgärder.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-25 KS§78 att uppdra till Kommundirektören att
tillsammans med Samhällsbolaget (SBB) Norden AB arbeta fram en avsiktsförklaring
avseende förslag på följande lokalmöjligheter - Kontorsplatser för olika kommunala
verksamheter - Varmvattenbassäng - Grundskola-förskola - Plan med SBB Norden
avseende byggnation av 30 - 40 bostäder på området.
Avsiktsförklaringen godkändes på Kommunfullmäktige 2020-10-22.
Tidigare beslut som berör ärendet
Uppdrag om förskola 120 platser
Lokaliseringsutredning förskola 2
Avsiktsförklaring avseende utveckling inom främst Skönviksområdet

Information
Kommundirektör Marita Skog, sektorchef Andreas Mossberg, sektorchef Stefan
Forsmark samt konsult Roland Appelgren informerar om förslaget till förskola 2 i
Säter.
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Yttrande
I ärendet yttrar sig Hans Johansson ( C), Magnus Gabrielsson (MP), Mats Nilsson (S)
Caroline Willfox (M), Lena Stigsdotter (V), Karin Frejd ( C), Monica Falk
Mannerhagen (M) och Daniel Ericgörs (KD).

Delges
Barn och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
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Kf § 79 Antagande av Detaljplan för mötesspår i Mora
by, samt upphävande av detaljplan (byggnadsplan) för
del av Mora by
KS2019/0023, SBN2018/1122

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Anta Detaljplan för Mötesspår i Mora by
2. Anta upphävande av del av detaljplan (byggnadsplan) för del av Mora by.
__________

Ärendebeskrivning
Detaljplanen tas fram för att möjliggöra Trafikverkets pågående järnvägsprojekt
”Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan”. Granskning av
detaljplanen har pågått mellan 2021-11-25 och 2021-12-23. Ett granskningsmöte hölls
i Gustafs församlingsgård 2021-11-30. Under granskningsperioden har samtliga
detaljplanehandlingar funnits tillgängliga för allmänheten på kommunens bibliotek,
rådhuset och kommunens hemsida. Totalt inkom 14 skriftliga yttranden på
detaljplaneförslaget. Inga yttranden som berör upphävande av del av detaljplan
(byggnadsplan) har inkommit.

Information
Emma Sillanpää, planarkitekt, Yvonne Seger, SWECO, Richard Lennius,
planeringsledare och Mikael Spjut biträdande sektorchef informerar om detaljplanen.
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Kf § 80 Miljöbokslut 2021
KS2022/0227

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna miljöbokslut för 2021.
___________

Ärendebeskrivning
Miljöbokslutet ska ses som ett komplement till kommunens årsredovisning där årets
händelser inom miljöområdet tas upp. Arbetet med miljöfrågor i Säters kommun ska
bygga på de strategiska målen för kommunen och de interna styrdokumenten.
Exempel på detta är Miljöpolicy, Plan för klimat neutralitet, Fordonsstrategi och
Avfallsplan. Som grund för miljöarbetet finns dels de nationella miljömålen med sina
16 miljökvalitetsmål och dels de regionala miljömålen som är en följd av de nationella
målen. Dalarnas miljömål tas fram av Länsstyrelsen och de nuvarande målen har en
åtgärdsplan som sträcker sig från 2018 – 2022.
Utöver ovanstående är även Agenda 2030:s del avseende ekologisk hållbarhet en viktig
grund i miljöarbetet.
I Agenda 2030 finns flera mål som behandlar ekologisk hållbarhet.
•
•
•
•
•
•
•

Rent vatten och sanitet för alla
Hållbar energi för alla
Hållbara städer och samhällen
Hållbar produktion och konsumtion
Bekämpa klimatförändringarna
Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald

Utöver miljöbokslutet så redovisas Sektorernas/enheternas mål och uppföljning inom
miljöområdet i verksamhetsberättelserna av respektive sektor på samma sätt som för
övriga mål i samband med bokslutet. Sektorernas miljömål utgår i huvudsak från
kommunens strategiska miljömål:

Information
Sektorchef Andreas Mossberg informerar om miljöbokslut för 2021.
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Yttrande
I ärendet yttrar sig Magnus Gabrielsson (MP), Lena Stigsdotter (V), Hans Johansson (
C) och Mats Nilsson (S).
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Kf § 81 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda
KS2022/0243

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Fastställa föreslagna förändringar gällande bestämmelser om arvoden för
förtroendevalda.
2. Gällande regler för partistöd, antagna av kommunfullmäktige 2014-05-26, § 55,
skrivs in i bestämmelserna.
3. Bestämmelserna gäller fr o m 2023-01-01
__________

Ärendebeskrivning
Under våren bildades en grupp för att genomföra en översyn av gällande
bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Säters kommun. En
representant från varje parti har deltagit i överläggningarna.
Gruppen har i full enighet kommit fram till följande förslag till förändringar:
Sammanträdesarvoden
Halvdagsarvodet fastställs 1% av riksdagsmannaarvodet (715:-) Heldagsarvodet
fastställs till 1,75% av riksdagsmannaarvodet (1251:-)
Fasta arvoden:
Beräkningsgrunden förändras för som fast arvodena enligt följande:
•
•
•
•
•
•

•
•

Justerandes sign

Kommunalrådsarvodet fastställs till 85% av riksdagsmannaarvodet.
Övriga fasta arvoden fastställs till en %-sats av kommunalrådsarvodet.
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och 2:e vice ordförande i
kommunstyrelsen (oppositionsråd) höjs till 65% av kommunalrådsarvodet.
Den extra ersättningen för ordförandeskap i ett utskott tas bort.
Inläsningsarvodet för ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott tas bort.
För socialnämndens presidium utgår ingen speciell ersättning för jourtjänstgöring,
utan detta ingår i det fasta arvodet. Tiden för jourtjänstgöring förväntas dock
fördelas mellan presidiets ledamöter.
Ordförandearvodet för miljö- och byggnämnden höjs till 15%.
Ordförande arvodet för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden höjs
till 44% för att behålla ett avstånd till ordförande arvodet för
samhällsbyggnadsnämnden.

Utdragsbestyrkande
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•

•

Övriga fasta arvoden justeras så att avståndet mellan kommunalråd och övriga,
bibehålls på samma nivå som idag, men omräknat utifrån den nya
beräkningsgrunden ovan. Avrundat uppåt till närmaste hela %-tal. Enligt bilaga.
En övre gräns för arvoden sätts till 90% av kommunalrådsarvodet för alla andra
arvoden än för Kommunalrådet.

Förlorad arbetsförtjänst egna företagare
Sista fastställda deklaration ska ligga till grund för utbetalning av förlorad
arbetsinkomst för egna företagare.
Förlorad arbetsförtjänst timanställda
Ny text i reglementet kring förlorad arbetsförtjänst, för att även kunna täcka in
timanställda.
Fasta arvoden över 40%
Uppdrag för mer än 40% utgår ingen förlorad arbetsförtjänst.
Partistöd
Grundbidraget fastställs till 30% av prisbasbeloppet. Mandatstöd för mandat 1-3
fastställs till 30% av prisbasbeloppet, följande mandat fastställs till 20% av
prisbasbeloppet.

Utgångspunkt
Arvodesreglerna skall främja att innevånare blir politiskt aktiva, och arvodesnivåerna
skall inte uppfattas ett hinder. Arvodesnivåerna bör ha en nivå så att det täcker tiden
för inläsning som fritidspolitiker lägger ner på det politiska uppdragen.
Halvdagsarvodet bör vara något mera värd än heldagsarvodet utifrån att förberedelser
och gruppmöten etc. är samma.
Huvudfokus ligger på flertalet aktiva fritidspolitiker och på partiernas förutsättningar
att bedriva det demokratiska arbetet, snarare än på heltidsarvoderade politiker.
Förslaget har även ett starkt fokus på oppositionens möjligheter att kunna bedriva ett
bra arbete. Och att kunna vara delaktig i det politiska arbete som sker på ett mycket
bättre sätt än idag.
Förutsättningarna för dom politiska partierna att bedriva politiskt arbete är viktiga för
att långsiktigt kunna upprätthålla ett politiskt demokratiskt system. Inte minst för dom
mindre partierna.
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Förslaget i sig är inte hela lösningen för att göra politiskt arbete attraktivare, men kan
vara en del i ett arbete som både kommunen och dom politiska partierna bedriver och
som man behöver fortsätta utveckla för att säkra det demokratiska systemet
långsiktigt.
Utöver detta innehåller förslaget några justeringar utifrån otydligheter i nuvarande
reglemente för att förenkla tolkningar av reglementet.

Ekonomi
Beräknad kostnadsökning för förslaget är ca 1,1 miljoner kronor. Fördelat enligt
följande:
Mötesarvoden
Fasta arvoden
Partistöd
Totalt ca

ca 450 000:ca 420 000:ca 230 000:1 100 000:-

Baserat på statistik från Kolada som gruppen fått till sig, som utgår från 2019 års
budgeterade kostnader, blir Säters kommuns politikerkostnader efter höjningen ca
785:- /invånare. Ett ovägt snitt för Dalarnas övriga 14 kommuner för 2019 är 1099:/inv.
Till detta kan läggas att flera av länets kommuner också har förändrat sina politiska
kostnader inför nästa mandatperiod vilket ökar snittet i länet ytterligare"

Beslutsunderlag
Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda.
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Kf § 82 Redovisning av partistöd 2021
KS2022/0037

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisning av partistöd för 2021.
__________

Bakgrund och Ärendebeskrivning
Kommunen får enligt 4 kap. 29 § kommunallagen utdela partistöd till de partier som
är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet ska användas för att stärka
partiernas ställning i den kommunala demokratin. 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.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Fullmäktige får besluta att
stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.
Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för år 2021 och
bedömningen är att redovisningarna följer kommunallagens intentioner varför det
föreslås att kommunfullmäktige godkänner redovisningarna

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Redovisnings av partistöd 2021 Socialdemokraterna
Redovisning av partistöd 2021, Centerpartiet
Redovisning av partistöd 2021, Moderaterna
Redovisning av partistöd 2021, Kristdemokraterna
Redovisning av partistöd 2021, Liberalerna
Redovisning av partistöd 2021 Sverigedemokraterna
Redovisning av partistöd 2021 Vänsterpartiet
Redovisning av partistöd 2021 Miljöpartiet
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Kf § 83 Policy för Visselblåsare
KS2022/0210

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa Policy för visselblåsning.
____________

Ärendebeskrivning
Ett förslag till policy har tagits fram för Visselblåsning. Lagen om Visselblåsning
trädde i kraft den 17 december 2021 och policyn ska förklara hur man i Säters
kommun ska hantera sina visselblåsningar. Funktionen för att kunna Visselblåsa ska
finnas på plats den 17 juli 2022.
Syftet med policyn är att organisationens anställda och övriga intressenter ska känna
sig trygga med att rapportera missförhållanden och andra allvarliga händelser utan
rädsla för repressalier eller andra negativa konsekvenser. Syftet med policyn är också
att säkerställa att rapporterna hanteras enligt bestämda rutiner så att visselblåsaren vet
att rapporterna tas på allvar och hanteras konfidentiellt.

Bakgrund
Visselblåsarlagen (lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om
missförhållanden) började gälla den 17 december 2021. Lagen gäller vid rapportering i
ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett
allmänintresse av att de kommer fram. Extern leverantör med anledning av det. Den
nya lagen ger bland annat ett starkare skydd för den rapporterade mot repressalier, att
flera omfattas av lagen och kravet om en internrapporteringskanal har tillkommit.
Säters kommun har valt att anlita en extern leverantör som mottagande enhet för
visselblåsning.
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Kf § 84 Förslag till medarbetarpolicy
KS2022/0185

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta medarbetarpolicy samt att personalpolicyn ersätts
med medarbetarpolicy.
_________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutad 2018-02-15 att anta Säters kommuns personalpolicy, i
samband med revidering av Personalpolicyn så föreslås att den i fortsättningen
benämns Medarbetarpolicy
Säters kommuns medarbetarpolicy syftar till att synliggöra det gemensamma
uppdraget och ge dig som anställd tydliga förväntningar och goda förutsättningar att
prestera väl. Medarbetarpolicyn bidrar till att skapa tillhörighet och sammanhållning
och utgör ett gemensamt synsätt för alla anställda.
Alla som arbetar i Säters kommun är en del av helheten och gemensamt skapas det
resultat som Säters kommun levererar till medborgarna.
Säters kommuns medarbetarpolicy gäller alla anställda i kommunen oavsett
anställningsform och beskriver kommunens förhållningssätt inom olika områden och
vilka förväntningar och krav Säters kommun som arbetsgivare ställer på dig som
anställd.
Medarbetarpolicyn är ett komplement till lagar och avtal rörande anställning,
arbetsmiljö, jämställdhet och andra styrande regler inom området.
Medarbetarpolicyn är ett dokument som har reviderat i samverkan med CESAM
(central facklig samverkan) och kommunicerats med kommunledningsgruppen.
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Kf § 85 Brandskyddspolicy
KS2022/0050

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa Brandskyddspolicy för Säters kommun.
__________

Ärendebeskrivning
Det förebyggande brandskyddsarbetet i Säters kommun bedrivs som ett systematiskt
brandskyddsarbete (SBA) i enlighet med vad som krävs enligt Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO).
En brandskyddspolicy har upprättats som fastställer Säters kommuns inriktning och
övergripande mål för det systematiska brandskyddsarbetet.
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Kf § 86 Rapport ej verkställda beslut kvartal 1 2022
KS2022/0226

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten.
__________

Ärendebeskrivning

Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 1
2022. översänder den till kommunfullmäktige.
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en
rapport över ej verkställda beslut kvartal 1 2022. 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.
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Kf § 87 Kalendarium 2023
KS2022/0222

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa kalendarium för 2023.

Ärendebeskrivning
Presidiet föreslår att kommunfullmäktige under 2023 hålla sammanträde följande
torsdagar kl 18.00 på Folkets Hus i Säter.
23 februari
27 april
15 juni
28 september
26 oktober
28 november
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Kf § 88 Fyllnadsval efter Marie Richaud (M)
KS2022/0201

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Fyllnadsval efter Marie Richaud (M) som revisor.’
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Kf § 89 Fyllnadsval efter Lars Wikström (MP)
KS2022/0230

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna avsägelsen
2. Som ledamot i kulturnämnden efter Lars Wikström (MP) välja Gunilla Risberg
(MP).
__________

Bakgrund och ärendebeskrivning
Lars Wikström (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kulturnämnden.
Fyllnadsval ska ske efter honom.
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Kf § 90 Fyllnadsval efter Jan-Olof Wiklund (KD),
ersättare i valberedningen
KS2022/0131

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar välja Barbro Johansson (KD) som ersättare i
valberedningen efter Jan-Olof Wiklund (KD).
__________

Ärendebeskrivning
Jan-Olof Wiklund (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valberedningen.
Fyllnadsval ska ske efter honom.
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Kf § 91 Delgivningar
KS2022/0131
Beslut om ny ersättare efter Jan-Olof Wiklund (KD), ny ersättare Margareta
Arthursson (KD).
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen 2022-05-31.
Årsredovisning 2021 Falun Borlänge regionen AB.
Beslut från kommunstyrelsen 2022-05-31, § 95, svar på medborgarförslag om
fritidsmöjliheter i Gustafs. Kommunstyrelsen beslutar att förslaget är besvarat.
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Kf § 92 Uppvaktning
Kommunfullmäktiges ordförande Abbe Ronsten uppvaktar ledamot Ingeborg
Björnbom (M)med en blombukett som fyllt jämna år.
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Kf § 93 Glad sommar
Marita Skog önskar kommunfullmäktiges ledamöter en Glad sommar och delar ut en
sommarpresent till ledamöterna.
Abbe Ronsten avslutar mötet med att önska alla en Glad sommar
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