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Plats och tid: Folkets Hus i Säter, torsdagen den 29 
september kl 18.00-19.20 

Beslutande: Abbe Ronsten (S), ordf 
Christer Eriksson (M), 2:e vice ordf 
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Mats Nilsson (S) 
Maud Jones Jans (S) 
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Marita Skog, kommundirektör 
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Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Margareta Jakobsson   Abbe Ronsten 

Justerande    

   

Magnus Gabrielsson   Annika Karlsson 

 

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

Organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2022-09-29 

Datum för anslags uppsättande: 2022-10-06 

Datum för anslags nedtagande:  2022-10-28 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-09-29 5 (33) 

Kf § 94 Månadens blomma 
KS2021/0046 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium delar ut september månads blombukett till Milla 
Nygren och Ninja Åberg. 

Motivering 
”Milla Nygren och Ninja Åberg har tagit SM brons i padel i F14 2021 och F16 2022. 
De är uttagna som reserver till ungdomslandslaget till EM i oktober. De är även aktiva 
i Säters IF fotboll där de har framträdande roller i laget. Milla o Ninja är fina 
förebilder för de yngre barnen i både träningsflit och fina prestationer.” 
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Kf § 95 Nytt medborgarförslag om att 
omtolka/revidera områdesbestämmelser för Bispberg 
KS2022/0351 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 

___________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att omtolka/revidera områdesbestämmelser för Bispberg 
lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-09-29 av Bengt Eklund, Säter. 

Medborgarens förslag 
”Vi anser att kommunfullmäktige snarast ska omtolka/revidera 
områdesbestämmelserna för Bispberg, så att det blir möjligt för hushållen där att sätta 
upp solcellspaneler på sina tak. 

Vid kontakt med miljö- och byggenheten har vi fått information om att man där avslår 
alla ansökningar om bygglov för solcellspaneler medhänvisning till 
områdesbestämmelserna. Vi har också av byggchefen fått veta att "länsstyrelsen anser 
att det är högst olämpligt med solceller inom områdesbestämmelser". 

Vi anser att detta är upprörande världsfrånvänt och otidsenligt synsätt. Det har ju hänt 
saker sedan 2015 och i synnerhet det senaste halvåret ! 

Vi förväntar oss att kommunens politiker stöttar de medborgare som vill investera i en 
hållbar framtid.” 

Information 
Förslagsställare Bengt Eklund deltar på sammanträdet och informerar om förslaget. 
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Kf § 96 Nytt medborgarförslag om lekplats i kvarteret 
Oxen 
KS2022/0316 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om en lekplats i kvarteret Oxen lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-09-29 av Adam Callias, Säter. 

Medborgarens förslag 
”Vi som bor runt kvarteret oxen där det byggs många nya hus för tillfället önskar en 
lekplats för våra barn. Vi är många barnfamiljer i området och fler på ingång då det 
ska byggas mer hus nästa sommar. Om våra barn vill leka på lekplatser så behöver vi 
alltid åka eller gå till grannområden eller liknande. Vi önskar en lekplats för oss i 
närområdet. Det finns mycket plats och mark för det. Önskan om lekplatsen bör 
innehålla mer än en sandlåda och rutschkana. Gungor, lekborg och andra roliga, 
pedagogiska och spännande saker finns att välja på. Om ni har svårt att inspireras så 
står alla föräldrar i grannskapet till tjänst för förslag om rolig äventyrliga lekställningar. 

Brist på roliga lekplatser i närområdet. Många barnfamiljer på plats. Vi ska inte behöva 
åka iväg varje dag för att aktivera våra barn. Samt motivera barnen att ta sig till 
lekplatserna.” 
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Kf § 97 Svar på medborgaförslag om förskola på 
annan plats 
KS2022/0260 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att placera förskola på annan plats lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-16 av Dan Ericson, Säter. 

Medborgarens förslag 
Sedan lång tid tillbaka finns flera boulebanor på Skönviksområdet där olika 
pensionärsgrupper träffas och spelar boule. Nu är det tänkt att en förskola ska byggas 
i det området där boulebanorna ligger vilket gör att den kan behöva flytta till annan 
plats. Förslagsställaren anser att det inte är boulebanorna som ska flytta bort utan att 
kommunen får hitta annan plats för tänkt förskola.  

Yttrande 
Kommunstyrelsen beslutade 2019 om lokaliseringsutredning för förskola 2 i Säter. 
Förstahandsplaceringen var på Skönvik i anslutning till Rosa huset. Utifrån gällande 
fördjupad översiktsplan för Säters tätort påvisar den en betydande utveckling av det 
gamla ”sjukhusområdet”. Säters kommun har fört dialog med 
Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) Norden AB, som är den största fastighets- och 
markägaren på området, avseende olika potentiella åtgärder. I och med att SBB står 
som ägare av berört markområde har förhandlingar avseende hyreskontrakt och 
projektering av tänkt förskola påbörjats. 

Att bygga en förskola i området innebär inte att boulebanorna ska bort från Skönvik.  
I dagsläget vet kommunen inte om boulebanorna behöver byta plats eller om de kan 
vara kvar på befintligt ställe men det kommer projekteringen att påvisa.  

Kommunen kommer att se till att det finns boulebanor i Skönvik och önskar ha dialog 
med berörd pensionärsgrupp när projektering kommit igång. 

Information 
Förslagsställare Dan Ericson deltar på sammanträdet och informerar om förslaget. 
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Kf § 98 Svar på medborgarförslag om en 
aktivitetslokal 
KS2020/0426 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 

___________ 

Medborgarens förslag 
”En önskedröm-Detta vore väl något att försöka planera en för en lokal på 
Prästgärdets äldreboende och för planerna på ett seniorboende av Fågelsången. Det 
vore också ett bra sätt för kommunens anhörigvårdare att kunna träffas på. Tänk även 
på en lokal för mjukslöjd. Det råder ju stor brist på lokaler i kommunen för detta 
ändamål. Förr kunde man ju få låna skolornas slöjdsalar, men inte nu längre varför? 
PRO i Säter saknar sådana lokaliteter.” 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om en aktivitetslokal lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-02-25 av Leif Andersson, Gustafs. Kommunfullmäktige beslutade 
hänskjuta förslaget till kommunstyrelsens för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-03-23 att remittera 
medborgarförslaget till socialnämnden för yttrande. Yttrandet inkom 2021-12-10. 
Socialnämnden föreslår ett avslag till medborgarförslaget.  

Vid behandling av socialnämndens yttrande i kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-
01-18 beslutade utskottet att remittera medborgarförslagets förslag om gemensamma 
lokaler i seniorboendet Fågelsången till Säterbostäder för yttrande. Yttrande från 
Säterbostäder inkom 2022-03-03. Säterbostäder svarade att de avser att fortsätta 
planera för att utveckla fastigheten Fågelsången 4, där arbete med att tillskapa lokaler 
med gemensamhetsytor för aktiviteter kommer ingå, i den mån fastigheten inrymmer 
yta och att bolaget kan hitta kostnadstäckning. 

Vid behandling av Säterbostäder AB:s yttrande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
2022-03-22 beslutade utskottet återremittera medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för vidare utredning varför lokalen på nya särskilda 
boendet inte kan nyttjas av andra. 
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Kf § 98 forts 

Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-06-02 beslutat översända framtagen analys av 
den av kommunfullmäktige 2018-11-18 beslutade programhandling. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarförslaget är besvarat. 

Information 
Förslagsställare Leif Andersson deltar på sammanträdet och informerar om förslaget. 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S). 
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Kf § 99 Svar på medborgarförslag om att återställa 
Dalsbysjön 
KS2021/0306 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarförslaget. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att återställa Dalsbysjön lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-30 av Pär Kungsmark, Säter. 
Kommunfullmäktige beslutad hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-10-19 att remittera 
medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 222-06-02 avslag till medborgarförslaget samt att 
nämnden får i uppdrag att utreda alternativa lösningar för vattenproblematiken kring 
Dalsbysjön i samråd med berörda samfällighetsföreningar 

Medborgarens förslag 
” Jag önskar att kommunen återställer Dalsbysjön till den sjö den en gång i tiden var. 
Sjön har sjunkit undan mer och mer år efter år och den är inte som den var en gång i 
tiden. 

Jag vet inte riktigt vad detta beror på, det florerar olika rykten, och en del säger att det 
beror på att tillrinningen från ovangårdarna brutits och leds inte ner i sjön längre. Om 
så är fallet så har jag svårt att se hur detta kan ske ur miljösynpunkt. 

Det skulle vara en stor tillgång för kommuninvånarna om sjön blev som den en gång 
var. Då skulle den kunna nyttjas för bad och lek sommartid.  

På vintern används sjön av våra invånare till skridskor och hockey, vilket också skulle 
kunna nyttjas ännu mer om sjön blir som den egentligen ska vara. 

Till sist så skulle nog de som bor vid sjön vilja återfå sjön som den en gång var med 
sjötomter vilket det inte är idag.” 
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Kf § 100 Ny motion om att verka för att snarast byta 
elområde 
KS2022/0286 

Motionen är återtagen. 
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Kf § 101 Ny motion om att skydda produktiv åkermark 
KS2022/0375 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
En motion om att skydda produktiv åkermark lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-09-29 av Hans Johansson (C ), Nicka Bodin (C ), Kristoffer Olerås 
(C ), Michael Arvidsson (C ), Ulrika Cederlöf (C ), Karin Frejd(C ), Anette Berg (C) 
och Sune Hemmingsson (C ) 

Motionärernas förslag 
 Centerpartiet föreslår att: 

• Kommen utreder hur åkermarken kan skyddas och tar fram tydliga riktlinjer för i 
vilka fall åkermark kan tas i anspråk för andra ändamål. 

• Kommunen inför en restriktiv policy för planläggning och vid prövning av 
förhandsbesked som omfattar åkermark. 

• Kommunen i kommande arbete med översiktsplan skyddar produktiv 
jordbruksmark och att översiktsplanen ska ge tydliga riktlinjer om när åkermark 
kan tas i anspråk för andra ändamål. 

• Bostadsplanen revideras i syfte att skydda åkermark. 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Hans Johansson (C ). 
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Kf § 102 Ny motion om planeringsunderlag och budget 
för klimatanpassning 
KS2022/0353 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
En motion om planeringsunderlag och budget för klimatanpassning lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-09-29 av Magnus Gabrielsson (MP). 

Motionärens förslag 
 
Miljöpartiet de gröna i Säter föreslår att kommunfullmäktige beslutar  

1. Att kommunen gör en inventering av behovet av klimatanpassningsåtgärder och 
en prioriteringslista som sträcker sig över kommande tioårsperiod, med 
regelbundna revideringar för att säkerställa att prioriteringarna är relevanta.  

2. Att en särskild budgetpost för klimatanpassningsåtgärder införs i kommunens 
investeringsbudget från 2023 och framåt  

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Magnus Gabrielsson (MP). 
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Kf § 103 Ny motion om revidering av 
områdesbestämmelser mm 
KS2022/0353 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
En motion om revidering av områdesbestämmelser mm lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-09-29 av Magnus Gabrielsson (MP). 

Motionärens förslag 
 Miljöpartiet de gröna i Säter föreslår  

1. Att de områdesbestämmelser som hindrar att solpaneler monteras enligt det 
regelverk som generellt gäller i Sverige revideras med syfte att tillåta solpaneler.  

2. Att kommunen överlägger med Länsstyrelsen när det gäller områden som är av 
riksintresse för kulturminnesvården med ambition att minimera begränsningarna 
för att sätta upp solpaneler.  

3. Att även detaljplaner som hindrar montering av solpaneler revideras på 
motsvarande sätt som beskrivs i punkt 1 och 2.  

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Magnus Gabrielsson (MP). 
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Kf § 104 Information från revisionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna. 

__________ 

Information från revisonen: 
• Avrapportering - granskning av den långsiktiga planeringen av markbehov pågår 
• Grundläggande granskning – den årliga granskningen av all verksamhet 
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Kf § 105 Revisionsrapport – Granskning av den 
långsiktiga planeringen av markbehov 
KS2022/0376 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att begära in yttrande över revisionsrapporten från 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden till den 8 februari 2023. Yttrandet 
bör även lämnas till revisionen för kännedom. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
KPMG har på uppdrag av Säter kommuns revisorer granskat den långsiktiga 
planeringen av markbehov i kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2022. 

Den sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det saknas en 
tydlig politisk styrning inom strategiskt markförvärv. Det finns en tydlig önskan från 
politiken om att kommunen ska växa men det saknas en trygg planering för hur det 
ska gå till. Mål för markförvärv beskrivs i olika styrdokument, det är inte tydligt hur de 
följs upp. 

Bedömningen baseras bland annat på att ansvarsfrågan gällande markköp inte är 
tydligt angiven eller fördelad i kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente vilket skapar otydlighet i ärendesortering och beslutsprocessen. 

Kommunen saknar även en tydlig planeringskedja från översiktlig planering och 
planeringsstrategi eller motsvarande med kopplingar till markplanering. 

Säterbostäder AB bör involveras i målarbetet då 30 bostäder per år förutsätter 
tillgänglig, lämplig mark. Målet kan behöva revideras och uppdateras utifrån de 
uppdaterade behov och målsättningar som framkommer när uppdatering saker i 
samband med att övriga revideringar genomförs. 

Vi bedömer även att kommunen inte har en effektiv arbetsprocess för framtagande av 
långsiktig markplanering med tydliga roller och ansvar. Även om det upplevs som att 
markfrågor hanteras i dialog med politiken saknas en tydlig struktur för hur frågor 
lyfts och vilka byggnationer som blir aktuella att genomföra. 

Revisorerna anser att den informella hantering som angivits under intervjuerna 
medför en risk kopplat till personberoende. 
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Kf § 105 forts 

Revisorerna bedömer vidare att den ekonomiska styrningen är bristfällig kopplat till 
det granskade området då vi uppfattar att tjänstepersoner och politik ger olika bilder 
av hur investeringsprocessen går till.  

Den ekonomiska processen uppfattas som trög från tjänstepersonshåll kopplat till 
lämplig takt inom ärendeprocessen för förvärv av mark. 

Sammanfattningsvis konstateras att arbetsprocessen för framtagande av långsiktig 
markplanering inte är så effektiv och säker som den skulle kunna vara. Det beror 
främst på att ansvar inte är tydliggjorda i reglementen, styrande dokument inte är 
aktuella, personbundenhet och otydlig rollfördelning samt avsaknad av tydliga 
arbetsprocesser. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden att: 

• Förtydliga ansvarsfrågan gällande markköp i kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente. 

• Arbeta vidare med det framtagna förslaget till ny arbetsordning för markköp.  
• Analysera hur satta politiska mål inom markstrategiskt område ska kunna nås. 
• Ta fram en långsiktig strategisk markplaneringskedja. 
• Ta fram en markstrategi med framåtblick där möjliga förvärv, avyttringar samt 

strategiska markområden inkluderas. 
•  Involvera alla delar av kommunkoncernen som berörs av markplaneringen i 

arbetet. 
• Involvera Säterbostäder AB i markstrategiskt arbete baserat på bolagets ansvar för 

bostadsbyggande kopplat till kommunkoncernens politiska målsättningar.  
• Säkerställa att åtgärderna skapar en tydlig planeringskedja från översiktlig 

planering och planeringsstrategi eller motsvarande med tydliga kopplingar till 
markplanering.  

• Se till att styrande dokument finns tillgängliga på kommunens hemsida. 

Revisorerna rekommenderar fullmäktige att begära in yttrande över revisionsrapporten 
från kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden till den 8 februari 2023. 
Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-09-29 19 (33) 

Kf § 106 Tilläggsavtal mellan Region Dalarna och 
kommunerna i Dalarnas län om kollektivtrafik 
KS2022/0290 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner om 
ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafiken” 
(skatteväxlingsavtalet), med bilaga 2 och 3, godkänns.  

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Region Dalarna och samtliga 
kommuner i länet fattar motsvarande beslut.  

__________ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Nilsson (S) yrkar att punkten 2 stryks.  
Ordförande konstaterar att kommunfullmäktige instämmer i Mats Nilssons yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Beredningen för Dalarnas utvecklings (BDU) har behandlat ärendet om tilläggsavtal 
till skatteväxlingsavtalet för kollektivtrafiken i Dalarna. Tilläggsavtalet och bilagorna 
har varit ute på remiss. Remissinstanserna förde fram ett stort antal synpunkter. De 
handlingar som skickas ut för godkännande är genomarbetade för att försöka 
tillmötesgå flertalet av synpunkterna.  

Handlingarna är utöver Tilläggsavtalet även dels en samverkansbilaga (bilaga 2), som 
reglerar formerna för samverkan mellan parterna för att utveckla kollektivtrafiken i 
länet, dels en fördelningsnyckel (bilaga 3), som reglerar fördelningen av kostnader 
mellan olika trafikslag.  

Tilläggsavtal med bilagor har skickats ut till samtliga parter, dvs Region Dalarna och 
kommunerna i Dalarnas län, för ställningstagande. 

Beslutspunkterna är följande: 

1. Tilläggsavtal, till ”Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner om 
ansvar, samråd och ekonomiska effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafiken” 
(skatteväxlingsavtalet), med bilaga 2 och 3, godkänns.  

2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Region Dalarna och samtliga 
kommuner i länet fattar motsvarande beslut.  
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Protokoll Datum Sida 
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Kf § 106 forts 

Beslutet ska vara regionen tillhanda senast den 15 oktober 2022.  

Bakgrund  
Region Dalarna har arbetat fram tilläggsavtal rörande kollektivtrafiken i Dalarna. 
Avtalet kopplar mot avtalet om skatteväxling och reglerar ansvarsförhållanden inom 
ramen för kollektivtrafiken.  

Syftet är också att förtydliga frågor som varit oklara sen skatteväxlingsavtalet ingicks. 
Avtalet gör också anspråk på att beskriva ett framtida arbetssätt mellan region och 
kommuner som präglas av samverkan.  

Avtalet har tre bilagor i form av:  
a) Bilaga 1 – Huvudavtal  
b) Bilaga 2 – Samverkansformer  
c) Bilaga 3 – Fördelningsnyckel 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S), Magnus Gabrielsson (MP) och Abbe Ronsten (S). 

Beslutsunderlag 
Tilläggsavtal med bilagor samt Missiv.  

Delges 
Region Dalarna 
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Kf § 107 Patientavgifter för hjälpmedel 
KS2022/0191 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Avgift på 250 kr per personligt föreskrivet hjälpmedel fastställs. 
2. Gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas kommuner, 

införs och ska räknas fram på samma sätt som för hälso- och sjukvården enligt 
Hälso- och sjukvårdslagens 17 kap 6 §. 

3. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-01. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Regionfullmäktige i Dalarna beslutade vid sammanträde den 13 juni 2022 att 
rekommendera Region Dalarnas och Dalarnas kommuner att besluta om 
gemensamma hjälpmedelsavgifter enligt följande: 

1. Avgift på 250 kr per personligt föreskrivet hjälpmedel fastställs. 
2. Gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas kommuner, 

införs och ska räknas fram på samma sätt som för hälso- och sjukvården enligt 
Hälso- och sjukvårdslagens 17 kap 6 §. 

3. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 2023-01-01. 

Bakgrund 
På uppdrag av Hjälpmedelsnämnden Dalarna har Dalarnas Hjälpmedelscenter 
genomfört en översyn av patientavgifter för hjälpmedel i länet. Översynen gäller de 
hjälpmedel som hanteras inom förvaltningarna Hjälpmedel Dalarna och Hörsel och 
Syn Region Dalarna. Ett särskilt uppdrag i översynen var att utreda högkostnadsskydd 
för hjälpmedel. 

I Dalarna får hjälpmedelsanvändare betala olika former av avgifter för lån av det 
behövda hjälpmedlet. Det gäller oavsett om förskrivaren finns inom regionens eller 
kommunernas hälso- och sjukvård. 

Delges 
Hjälpmedelsnämnden  
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Kf § 108 Nytt uppdrag för gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel gällande 
tobaksfria nikotinprodukter 
KS2022/0335 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Den kommunala skyldigheten enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter ska ingå i 
uppdraget för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel. 

2. Godkänna förslag till reviderat reglemente för den gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel.  

3. Godkänna förslag till reviderat samarbetsavtal för den gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel.  

4. Godkänna förslag till avgifter gällande tobaksfria nikotinprodukter. 
5. Beslut i punkt 1-4 gäller under förutsättning att samtliga kommuner i den 

gemensamma nämnden fattar motsvarande beslut. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Lag om tobaksfria nikotinprodukter Riksdagen har den 21 juni 2022 beslutat om lag 
om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) som trädde i kraft den 1 augusti 2022. 
Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med 
bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebär att näringsidkare som vill sälja 
tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla detta till kommunen. Näringsidkaren ska 
utöva egenkontroll över försäljningen, vilket ska beskrivas i ett egenkontrollprogram. I 
lagen regleras försäljningen med bland annat åldersgräns, krav på märkning och 
begränsningar i marknadsföringen. Kommunen har ansvaret över tillsynen på de 
fysiska försäljningsställena. Lagen har stora likheter med delen om e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare i lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Eftersom 
kommunens skyldigheter i den nya lagen liknar dem som den gemensamma nämnden 
för alkohol, tobak och receptfria läkemedel redan ansvarar för föreslås att uppdraget 
ska tillhöra den gemensamma nämnden. I likhet med de andra anmälningspliktiga 
varorna föreslås att tillsyn ska ske en gång per år för de tobaksfria nikotinprodukterna.  
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Kf § 108 forts 

Då lagen börjar gälla i augusti är det inte rimligt att alla ställen ska hinna få ett 
tillsynsbesök innan årsskiftet, därför kommer tillsynen till största del ske på de ställen 
där tillsyn redan är inplanerad för andra varor.  

Bakgrund 
Den gemensamma nämnden har ansvar för de sju samverkande kommunernas 
skyldigheter utifrån alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter (exklusive 
tillsynen av rökfria miljöer) samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 
Nämndens uppdrag består av myndighetsutövning. Värdkommun är Falu kommun. 

Konsekvensbeskrivning  
Verksamheten i den gemensamma nämnden är finansierad via tillståndsoch 
tillsynsavgifter samt verksamhetsbidrag från de samverkande kommunerna. Uppdraget 
med de tobaksfria nikotinprodukterna bedöms kunna utföras med befintlig personal, 
därmed bör uppdraget inte innebära några negativa ekonomiska konsekvenser för de 
samverkande kommunerna. 

Beslutsunderlag 
1. Förslag till revidering av reglemente  
2. Förslag till revidering av samarbetsavtal  
3. Förslag till avgift gällande tobaksfria nikotinprodukter  
4. Förslag till reviderad delegationsordning för gemensamma nämnden för alkohol, 

tobak och receptfria läkemedel 
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Kf § 109 Lönepolicy 
KS2022/0296 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderad lönepolicy. 

_________ 

Förslag till beslut på sammanträde 
Johan Larsson (V) yrkar att följande mening på sidan 7 stryks. ”I de fall då lönetillägg 
kan användas ska uppdraget vara tidsbegränsat och tydligt definierat.” 
Hans Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens och Hans Johanssons ( C) förslag att anta reviderad 
lönepolicy. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Förslag till ändringar i lönepolicy. 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Johan Larsson (V) och Hans Johansson (C). 
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Kf § 110 Avgift Babysim 
KS2022/0337 

Beslut 
Kommunfullmäktiga beslutar om en avgift för babysim på 140 kr per tillfällen (ett 
barn och max två vuxna). 

__________ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Håkan Gustâv (L) yrkar att avgiften för babysim ska vara avgiftsfritt. 
Mats Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens och Mats Nilssons (S) förslag om en avgift för 
babysim på 140 kr per tillfällen (ett barn och max två vuxna). 

Omröstning begärs och genomförs. 30 ledamöter är röstberättigade. 

Följande beslutsgång godkänns för omröstning: 
Ja-röst om bifall till kommunstyrelsens och Mats Nilssons (S) förslag.  
Nej-röst till bifall till Håkan Gustâvs (L) förslag om avgiftsfri babysim. 

Abbe Ronsten (S), ordf 

Christer Eriksson (M)  Nej 
Hans Johanson ( C)  Ja 
Caroline Willfox (M)  Nej 
Mats Nilsson (S)  Ja 
Maud Jones Jans (S)  Ja 
Monica Falk Mannerhagen (M) Nej 
Helena Andersson (S)  Ja 
Sune Hemmingsson ( C)  Ja 
Johan Larsson ( V)  Ja 
Roger Carlsson (SD)  Nej 
Roger Siljeholm (M)  Nej 
Håkan Karlsson (S)  Ja 
Daniel Ericgörs (KD)  Nej 
Kristina Hult (C )  Ja 
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Kf § 110 forts 

Håkan Gustâv ( L)  Nej 
Annika Karlsson (S)  Ja 
Leo Thorsell (M)  Nej 
Hans-Göran Steneryd (S)  Ja 
Michael Arvidsson ( C)  Ja 
Lennart Götesson (S)  Ja 
Helena Selander (S)  Ja 
Magnus Gabrielsson (MP)  Ja 
Berith Lindgren ( S)  Ja 
Lena Stigsdotter (V)  Ja 
Karin Frejd (C )  Ja 
Ingeborg Björnbom (M)  Nej 
Tommy Janfjäll (S)  Ja 
Anette Berg ( C)  Ja 
Peter Engman (M)  Nej 

Med 20 ja-röster och 10 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag att ta ut en avgift för babysim på 140 kr per tillfällen (ett 
barn och max två vuxna). 

Ärendebeskrivning 
Babysim kommer att erbjudas med start v 38, 2022 i varmvattenbassängen på Skönvik. 
Två grupper per vecka, en för föräldrar med barn från 3–7 månader samt en grupp för 
barn från 7–12 månader. 
På barnens villkor tränas vattenvana på ett lekfullt sätt. 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag om babysim i Skönvikshallen lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-29 av Pär Kungsmark, Säter 
Medborgarens förslag ”Jag skulle vilja att Skönvikshallen börjar erbjuda babysim I 
Säter. Detta är en viktig del i barns utveckling och borde vara en del i det som 
kommunen erbjuder. Idag finns närmaste babysim I Borlänge som inte är möjligt för 
alla att nyttja.”  

Yttrande fritidsenheten: Utifrån att varmvattenbassängen på Skönvik finns tillgänglig 
är det möjligt att erbjuda babysim i rätt temperatur för barn mellan ca 3 månader och 
1 år. Babysim vänjer barnet vid att vara i vatten och ger barnet vattensäkerhet tidigt i 
livet.  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-09-29 27 (33) 

Kf § 110 forts 

Babysim ger barnet trygghet, säkerhet och glädje i vattnet från en tidig ålder. I 
dagsläget saknas ledarkompetens för babysim i personalgruppen på Skönvikshallen. 
Under hösten 2021 ses möjligheten över för en utbildningsinsats och målet är att 
kunna erbjuda medborgarna babysim till våren 2022. Fritidsenheten ställer sig positiva 
till förslaget och föreslår att medborgarförslaget är bifallet. 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S) och Håkan Gustãv (L). 
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Kf § 111 Revidering av kalendariet 2023 
KS2022/0222 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar justera kalendariet med ändringen att 
kommunfullmäktiges sammanträde i november är den 30 november. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-16 fastställa kalendariet för 
kommunfullmäktige 2023. Kommunfullmäktige beslutade att sammanträdet i 
november skulle vara tisdagen den 28 november istället för torsdagen den 30 
november.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-09-29 29 (33) 

Kf § 112 Fyllnadsval efter Marie Richaud 
KS2022/0201 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att som revisor i kommunrevisionen och 
lekmannarevisor i Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB efter Marie 
Richaud (M) välja Sofie Byatt (M). 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fyllnadsval efter Marie Richaud (M) som revisor. 
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Kf § 113 Avsägelse och val Johan Fredriksson (M) 
KS2022/0309 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen. 
2. Avslå begäran om att få behålla uppdraget som ledamot likaså 2:e vice ordförande 

i socialnämnden. 
3. Som 2:e vice ordförande i socialnämnden efter Johan Fredriksson (M) välja Roger 

Siljeholm (M). 
4. Som ledamot i socialnämnden efter Johan Fredriksson (M) välja Marie Åkesson 

(M) 
5. Som ersättare i nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel efter Johan 

Fredriksson (M) välja Roger Siljeholm (M). 
6. Som ersättare i socialnämnden efter Marie Åkesson (M) välja Maria Eriksson (M). 

___________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Johan Fredriksson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige 
p g a flytt från kommunen. Johan Fredriksson innehar även uppdrag som ledamot 
tillika 2:e vice ordförande i socialnämnden i Säter, vilket han önskar behålla till 
mandatperiodens slut. Johan Fredriksson (M) har också uppdrag som ersättare i 
nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 

I kommunallagen 4 kap. 7 § anges om en förtroendevald upphör att vara valbar 
upphör uppdraget genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör 
uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, 
beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av 
mandattiden. 
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Kf § 114 Avsägelse/fyllnadsval efter Roger Siljeholm 
(M) som styrelseledamot i Säterbostäder AB och 
Säters kommuns fastighets AB 
KS2022/0388 

Beslut 
1. Godkänna avsägelsen  
2. Som ledamot och 2:e vice ordförande efter Roger Siljeholm (M) välja Göran 

Söderqvist (M) 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Roger Siljeholm (M) har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot tillika 2:e vice 
ordförande i Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB. Uppdraget gäller t 
o m årsstämman i mars 2023 Fyllnadsval ska ske efter honom. 

 

 

 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-09-29 32 (33) 

Kf § 115 Delgivningar 
 

Årsredovisning, granskningsrapport och revisionsrapport för år 2021, Utveckling i 
Dalarna Holding AB 

Protokoll från sammanträde med styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding AB. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-06-02, § 53 att avslå medborgaförslag om 
ändring i zonkartan – bevilja busskort på grund av farlig väg även till högstadieelever. 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-06-02, § 52 att avslå medborgaförslag om 
ändring i zonkartan – bevilja skolskjuts för trafikfarlig skolväg trots att sträckan är 
mindre än 3 km. 

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen 2022-09-06. 

KS2022/0370 
Förbundsdirektion , Räddningstjänsten Dala Mitt, 2022-04-28 §14. 
Granskningsrapport KPMG 

KS2022/0369 
Förbundsdirektion, Räddningstjänsten Dala Mitt, 2022-04-28 § 15 Revisionsberättelse 
2021 
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Kf § 116 Avtackningar och tack 
 

Kommunfullmäktiges presidium delar ut blommor till avgående ledamöter och 
tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige. 

Kristina Hult ( C) 
Kristoffer Olerås (C ) ej närvarande 
Johan Larsson (V) 
Ingeborg Björnbom (M) 
Anette Berg ( C) 

Ordföranden tackar ledamöterna i kommunfullmäktige för ett bra arbete under den 
gångna mandatperioden. 
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