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Plats och tid: Folkets Hus i Säter, måndagen den 17 oktober 
kl 18.00- 21.10 

Beslutande: Mats Nilsson (S) 
Caroline Willfox (M) 
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Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Margareta Jakobsson   Sune Hemmingsson                  Abbe Ronsten 
§§ 1-6                                        §§ 7-23 

Justerande   Justerande 

   

Mats Nilsson   Roger Carlsson 

 

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

Organ: Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum: 2022-10-17 

Datum för anslags uppsättande: 2022-10-20 

Datum för anslags nedtagande:  2022-11-11 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn 
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Kf § 1 Ålderspresidenten öppnar sammanträdet  
 

Ålderspresident Sune Hemmingsson (C) öppnar sammanträdet och hälsar det nyvalda 
fullmäktige välkomna. 

Kallelsen till sammanträdet har utfärdats av honom enligt § 3 i arbetsordning för 
fullmäktige då han varit ledamot längst tid i fullmäktige. 

__________ 
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Kf § 2 Länsstyrelsens protokoll över slutlig 
sammanräkning för kommunfullmäktigevalet 
KS2022/0395 

Förteckning över ledamöter och ersättare i Säters kommunfullmäktige enligt 
Länsstyrelsens protokoll, fört vid slutlig sammanräkning, delges kommunfullmäktiges 
ledamöter. 

Förteckningen läggs till handlingarna 
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Kf § 3 Val av valberedning för mandatperioden till 
och med 14 oktober 2026 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Till valberedning för mandatperioden t o m 2026-10-14 välja:  

Ledamöter Ersättare 
Maud Jones Jans (S) Berith Lindgren (S) 
Caroline Willfox (M) Christer Eriksson (M) 
Marie Javanainen (C) Sune Hemmingsson (C) 
Roger Carlsson (SD) Louise Lissel (SD) 
Liv Erichsen (KD) Daniel Ericgörs (KD) 
Lena Stigsdotter (V) Göran Johansson (V) 
Håkan Gustâv (L) Stefan Dangardt (L) 
Magnus Gabrielsson (MP) Lars Ottosson (MP) 
 

2. Maud Jones Jans (S) väljs som ordförande i valberedningen för mandatperioden 
t o m 2026-10-14. 

3. Caroline Willfox (M) väljs som vice ordförande i valberedningen för 
mandatperioden t o m 2026-10-14. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige, § 39, skall kommunfullmäktige vid det 
första sammanträdet för den löpande mandatperioden utse en valberedning. 
Fullmäktige ska utse ordförande och vice ordförande i beredningen.  

Valberedningen består av lika många ledamöter som antalet partier i 
kommunfullmäktige. I valberedningen ingår en ledamot och en ersättare för varje i 
kommun-fullmäktige representerat parti. 
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Kf § 4 Ajournering 
 

Kommunfullmäktige ajournerar sig för att bereda valberedningen tillfälle sammanställa 
förslagen till val av kommunfullmäktiges presidium, val av revisorer samt 
kommunstyrelse jämte ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande. 

Efter 40 minuter återupptar kommunfullmäktige sammanträdet. 
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Kf § 5 Val av ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e 
vice ordförande i kommunfullmäktige för 
mandatperioden till och med 14 oktober 2026 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Abbe Ronsten (S) väljs som ny ordförande i kommunfullmäktige för 
mandatperioden t o m 2026-10-14. 

2. Daniel Ericgörs (KD) väljs som ny förste vice ordförande i kommunfullmäktige 
för mandatperioden t o m 2026-10-14. 

3. Christer Eriksson (M) väljs som ny andre vice ordförande i kommun-fullmäktige 
för mandatperioden t o m 2026-10-14. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, § 2, skall fullmäktige det år då val av 
kommunfullmäktige ägt rum, välja bland ledamöterna en ordförande samt en förste 
och en andre vice ordförande (presidium).  Presidiet väljs för den löpande 
mandatperioden.  

Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag till presidium, 
ordförande Abbe Ronsten (S), förste vice ordförande Daniel Ericgörs (KD) och andre 
vice ordförande Christer Eriksson (M). 
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Kf § 6 Ajournering 
 

Kommunfullmäktige ajournerar sig för att bereda fullmäktiges nyvalda presidium 
tillfälle att påbörja sin tjänstgöring. 
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Kf § 7 Val av revisorer samt ordförande och vice 
ordförande för åren 2023-2026 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Till 5 ledamöter i kommunrevisionen för mandatperioden t o m kommunfullmäktiges 
behandling och beslut om årsredovisning 2027 välja; 

Ledamöter 
Torbjörn Gunnarsson (S) 
Sofie Byatt (M) 
Anders Johansson (C) 
Fredrik Andrén (L) 
Mikaela Ankarvall (M) 

1. Fredrik Andrén (L) väljs som ordförande i kommunrevisionen för man-
datperioden t o m kommunfullmäktiges behandling och beslut om årsredovisning 
2026. 

2. Torbjörn Gunnarsson(S) väljs som vice ordförande i kommunrevisionen för 
mandatperioden t o m kommunfullmäktiges behandling och beslut om års-
redovisning 2026. 

__________ 

Ärendebeskrivning: 
Valberedningens förslag till val av 5 revisorer 2023-2026 (t o m kommunfullmäktiges 
behandling och beslut om årsredovisning 2026) samt ordförande och vice ordförande. 
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Kf § 8 Val av kommunstyrelse, ordförande, vice 
ordförande och 2:e vice ordförande för 
mandatperioden till och med 14 oktober 2026 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

Till kommunstyrelse för mandatperioden t o m 2026-10-14 välja: 
 
Ledamöter Ersättare 
Mats Nilsson (S) Helena Andersson (S) 
Annika Karlsson (S) Håkan Karlsson (S) 
Mattias Almroth (S) Helena Selander (S) 
Roger Siljeholm (M) Håkan Gustâv (L) 
Caroline Willfox (M) August Louthander (M) 
Christer Eriksson (M) Jerk Engvall (M) 
Roger Carlsson (SD) Håkan Jahr (SD) 
Hans Johansson (C) Sune Hemmingsson (C) 
Karin Frejd (C) Marie Javanainen (C) 
Daniel Ericgörs (KD) Liv Erichsen (KD) 
Göran Johansson (V) Magnus Gabrielson (MP) 
 

1. Mats Nilsson (S) väljs som ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden t o 
m 2026-10-14. 
 

2. Hans Johansson (C) väljs som vice ordförande i kommunstyrelsen för 
mandatperioden t o m 2026-10-14. 
 

3. Caroline Willfox (M) väljs som andre vice ordförande i kommunstyrelsen för 
mandatperioden t o m 2026-10-14. 

__________ 

Förslag till beslut på sammanträde 
Valberedningens föreslår att Mats Nilsson (S) väjs som ordförande  
Håkan Gustav (L) föreslår att Caroline Willfox (M) väljs som ordförande 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutat att välja Mats Nilsson (S) som ordförande. 
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Kf § 8 forts 

Omröstning begärs och genomförs som sluten. 
Kommunfullmäktige utser Maud Jones Jans (S) och Monika Falk Mannerhagen (M) 
till rösträknare. 

Rösträknarna Maud Jones Jans (S) och Monika Falk Mannerhagen(M) räknar rösterna 
från valurnan. 
Antal angivna röster är. 35 

Omröstningen utfaller 22 röster för Mats Nilsson (S) och 13 röster för Caroline 
Willfox (M). Kommunfullmäktige har beslutat välja Mats Nilsson (S) som ordförande i 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Valberedningens ordförande redovisar valberedningens namnförslag till 
kommunstyrelse, och som ordförande Mats Nilsson (S) som vice ordförande Hans 
Johansson (C) och som  2:e vice ordförande Caroline Willfox(M). 
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Kf § 9 Ajournering 
 

Kommunfullmäktige ajournerar sig 10 minuter för att bereda kommunstyrelsen 
tillfälle att välja kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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Kf § 10 Nytt medborgarförslag om 
minnespark/minnesplats på Skönviksområdet 
KS2022/0394 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

___________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om minnespark/minnesplats på Skönviksområdet lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-10-17 av Lars Andersson Schaar. 

Medborgarens förslag 
”Vid rivning av Fasta paviljongen, spara rastgårdarnas murar och återskapa 
trädgårdarna och solpaviljongerna som de var när Fasta var i drift. Parken blir till 
minnesplats för sjukhuset och alla de människor som arbetet och vårdats på Säters 
hospital.  Parken kommer också fungera som en utomhusutställning och kan komma 
att fungera som en kulturarena. Minnesparken blir till ett bevarande och 
omhändertagande av historien och platsen. En del i att lyfta Skönviksområdets 
kulturarv.” 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Magnus Gabrielsson (MP). 
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Kf § 11 Svar på motion återvinningsstationer i alla 
kommundelar 
KS2021/0479 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad då det kommer att utredas hur 
och var insamlingen ska genomföras framöver för att uppfylla de nya kraven. Det 
innebär bland annat att kommunerna tar över det operationella ansvaret för 
insamlingen av förpackningsavfall, ansvarsövergången sker den 1 januari 2024. Senast 
den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd för hushållen. 

____________ 

Ärendebeskrivning 
En motion om återvinningsstationer i alla kommundelar lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-24 av Caroline Willfox (M). 

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

Yttrande 
Från samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 

Regeringen har under sommaren 2022 beslutat om en omfattande förändring av 
förpackningsinsamlingen. Det innebär bland annat att kommunerna tar över det 
operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall, ansvarsövergången sker 
den 1 januari 2024. Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd 
för hushållen. De vanligast förekommande förpackningsslagen (papper, plast, metall 
och glas) ska alltid samlas in fastighetsnära. Skrymmande förpackningar av papper och 
plast ska samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser. 

Samhällsbyggnadsnämnden kommer att utreda hur och var insamlingen ska 
genomföras framöver för att uppfylla de nya kraven. Motionens förslag om att utreda 
möjligheten att i samarbete med FTI etablera nya återvinningsstationer så att de finns 
belägna i samtliga kommundelar anses bli uppfylld i och med den utredning som 
kommer att göras. 
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Kf § 11 forts 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Caroline Willfox (M) och Hans Johansson (C). 
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Kf § 12 Svar på motion om förbättrad belysning vid 
våra återvinningsstationer 
KS2021/0480 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad i och med att det kommer att 
utredas hur belysningen ser ut i nuläget samt att för att uppfylla nya krav framöver så 
tas även belysning med i beaktandet av hur stationerna ska placeras och utformas. 

____________ 

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

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

Yttrande 
Från samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av motionen och kommer att utreda hur 
belysningen ser ut i nuläget. I och med den förändring av förpackningsinsamlingen 
som kommer att ske framöver, för att uppfylla nya krav, så tas även belysning med i 
beaktandet av hur stationerna ska placeras och utformas. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-09-08 lämna ovanstående yttrande till 
kommunstyrelsen. Med tillägget att vid befintliga stationer har frågan om belysning 
hanterats i samband med aktuellt bygglovsärende. 
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Kf § 13 Svar på motion om att se över tillgängligheten 
och trafiksäkerheten vid busshållplatserna för linje 60 
KS2022/0140 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad då det är beställt en 
uppdaterad bedömning av hållplatserna och som skall utföras av NTF hösten 2022. 
Bedömning görs utifrån Trafikverkets modell för säker av och påstigning. 

__________ 

Ärendebeskrivning  
En motion om att se över tillgänglighet och trafiksäkerhet vid busshållsplatserna för 
linje 60 lämnades 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 
Från samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 

Samhällsbyggnadsnämnden arbetar aktivt med den hållplatsinventering som är gjord 
av NTF 2019. Detta för att öka säkerheten och tillgängligheten för samtliga hållplatser 
i kommunen där kommunalt ansvar för säkerhet, tillgänglighet och underhåll finns. 
Kommunen och kollektivtrafikförvaltningen har ett samarbete gällande hållplatser 
med kommunalt ansvar. Några exempel på åtgärder är, säker buss och taxiangöring 
Stora Skedvi skola och Klockarskolan. Säkerhetsåtgärder Järnvägsgatan och 
Åsenvägen där två stycken timglashållplatser anlagts. En uppdaterad bedömning är 
beställd och skall utföras av NTF hösten 2022. Bedömning görs utifrån Trafikverkets 
modell för säker av och påstigning. Samhällsbyggnadsförvaltningen utför åtgärder 
inom de medel som tilldelas för trafiksäkerhet och tillgänglighet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar 2022 med åtgärder för hållplats 
Smedjebacksvägen/Jönshyttevägen. Planerade åtgärder för hållplatser enligt 
motionärens bilaga 2 utförs 2022/ 2023. 
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Kf § 14 Redovisning av obesvarade motioner 
KS2022/0372 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen samt att motionen 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).   beslutade 2021-12-14 remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande. Yttrandet inkom 2022-02-10 och barn- och utbildningsnämnden föreslår i 
yttrandet att motionen avslås.   beslutade vid behandling av motionen och yttrandet 
från barn- och utbildningsnämnden att återremittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för att få en sammanfattning och motivering till förslaget att 
avslå motionen. 

Motion om hyggesfritt skogsbruk KS2022/0101 
Motion om hyggesfritt skogsbruk lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 
2022-04-28 av Lena Stigsdotter (V). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade uppdra till kommundirektören bereda 
motionen. Motionen kommer att behandlas i samband med svaret på 
medborgarförslag om kalhyggesfritt på kommunens mark. 

 

 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-10-17 21 (34) 

Kf § 14 forts 

Motion om konstvägg. KS2021/0436 
Motion om konstväggar som är öppna för alla på lämpliga platser i centralorterna i 
kommunen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-28 av Lena 
Stigsdotter (V).   beslutade 2022-05-17 remittera motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden i samråd med fritidsenheten för 
yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast 12 september 2022. 
Yttrande har inkommit från samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden. 
Motionen kommer att behandlas på kommande sammanträde i november. 

Motion om införande av en miljö- och byggsektor, KS2022/0154 
Motion om att inrätta en miljö- och byggsektor lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-04-28 av Christer Eriksson (M). Motionen bereds, på uppdrag av 
kommunstyrelsens presidium, av kommundirektören. 

Motion om en vindkraftsplan, KS2022/0195 
Motion om en Vindkraftsplan för Säters kommun lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-28  av Magnus Gabrielsson (MP). 
Motionen bereds, på uppdrag av kommunstyrelsens presidium, av kommundirektören. 

Motion om familjerabatt i Skönvikshallen, KS2022/0203 
Motion om familjerabatt i Skönvikshallen lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-06-16 av Håkan Gustâv (L). 

Motionen bereds av kommunstyrelsens fritidsutskott på uppdrag av 
kommunstyrelsens presidium. 

Motion om mer företagsvänliga nämnder, KS2022/0267 
Motion om mer företagsvänliga nämnder lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde2022-06-16  av Caroline Willfox (M), Christer Eriksson (M) och Roger 
Siljeholm (M). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen till nämnder och 
styrelser i Säters kommun för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit senast 28 februari 
2022. 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Magnus Gabrielsson (MP). 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-10-17 22 (34) 

Kf § 15 Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
KS2022/0371 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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 borttagande av vägavsnitt i Solvarbo, 
KS2022/0002 
Medborgarförslag om borttagande av vägavsnitt i Solvarbo lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-24 av Adam Eriksson, Gustafs. 
Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till kommunstyrelsens för 
beredning.   beslutade 2022-03-22 remittera medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 12 september 2022. Samhällsbyggnadsnämnden har vid 
sammanträde 2022-09-08 återremitterat förslaget. 

Medborgarförslag om fritidsgård för mellanstadiet, KS2022/0194 
Ett medborgarförslag om att etablera en fritidsgård för barn i mellanstadiet lämnades 
in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-16 av Wilma Eriksson, Säter. 
Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. 

Medborgarförslaget bereds, på uppdrag av kommunstyrelsens presidium, av 
kommunstyrelsens fritidsutskott. 

 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-10-17 23 (34) 

Kf § 15 forts 

Nytt medborgarförslag: Cykel- och gångväg mellan korsningen 
Fogdegatan/Täppgatan och till korsningen 
Hagavägen/Fogdegatan 
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. 
Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för 
beslut.  

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott behandlade förslaget 2022-08-25 och 
beslutade då att återremittera ärendet för komplettering av skiss samt 
räddningstjänstens yttrande och en utökad trafikanalys avseende konsekvenser. 

Nytt medborgarförslag om cykel- och gångväg mellan 
parkeringen vid ishallen och Hagavägen, KS2022/0163 
Ett medborgarförslag om att anlägga en cykel- och gångväg mellan parkeringen vid 
ishallen och Hagavägen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-
28 av Christer Eriksson. 

Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för 
beslut.  

Medborgarförslag om att byta ut högtalaranläggningen vid 
Säters IP, KS2022/0242 
Ett medborgarförslag om högtalaranläggningen vid Säters IP lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-16 av Henrik Lindsten, Säter. 

Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-08-30 att remittera 
medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha 
inkommit till kommunstyrelsen senast 20 december 2022. 

Medborgarförslag om Kalhyggesfritt på kommunens mark, 
KS2022/0106 
Ett medborgarförslag om kalhyggesfritt på kommunens skogsmark lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-28 av Bo Floresjö, Åke Persson och Mats 
Hutter. Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-10-17 24 (34) 

Kf § 15 forts 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-05-17 att remittera 
medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande samt uppdra till 
kommundirektören bereda medborgarförslaget. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-09-08 föreslå att kommunstyrelsen ger 
kommundirektören i uppdrag genomföra en utredning om vart och i vilken 
omfattning skogsbruksplanen kan ändras för att främja ekosystemtjänster, exempelvis 
hyggesfritt skogsbruk. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-09-20 beslutade utskottet 
enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag om uppdrag till kommundirektören. 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Göran Johansson (V) och Hans Johansson (C). 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-10-17 25 (34) 

Kf § 16 Information från revisionen 

Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

__________ 

Information från revisionen om: 
• Har beslutat om granskning av valnämndens arbete. 
• Redovisning av granskning av delårsrapporten. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-10-17 26 (34) 

Kf § 17 Granskning av kommunens tillgänglighet och 
service till kommunens invånare 
KS2022/0169 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna det inkomna svar från miljö- och 
byggnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen, kulturnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden och socialnämnden. 

__________ 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-28 att begära in yttrande över bifogad 
revisionsrapport från kommunstyrelsen samt granskade nämnder till sammanträdet 
den 29 september 2022. Yttrandet skulle också lämnas till revisionen för kännedom. 

Till dagens sammanträde har yttrande inkommit från miljö- och byggnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen, kulturnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. 

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.  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-10-17 27 (34) 

Kf § 17 forts 

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:  

• 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. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-10-17 28 (34) 

Kf § 17 forts 

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: 

• 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. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-10-17 29 (34) 

Kf § 18 Skattesats 2023 
KS2022/0365 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2023 till 22,32, vilket är 
oförändrat från 2022. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Kommunallagen 11 kap 11 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa 
skattesatsen för nästkommande år senast före november månads utgång. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-10-17 30 (34) 

Kf § 19 . Delårsrapport augusti 2022 
KS2022/0364 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa delårsrapport per augusti 2022. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lagen om kommunal redovisning kap.13, ska kommuner minst en gång under 
räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport. Delårsrapporten skall 
innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och 
resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Delårsrapporten avser i Säters 
kommun perioden januari till augusti. 

Information 
Catherine Hellgren, ekonomichef och Marita Skog, kommundirektör deltar vid 
sammanträdet och informerar om delårsrapport 2022. 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S). 

Bilaga 
Säters kommun - Delårsrapport 2022 augusti med årsprognos 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-10-17 31 (34) 

Kf § 20 Riktlinje för cykel vid förskrivning 
KS2022/0358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa riktlinje för cyklar. Beslutet gäller under 
förutsättning att samtliga kommuner i hjälpmedelsnämnden och Region Dalarna fattar 
motsvarande beslut. 

___________ 

 Ärendebeskrivning  
För att förtydliga och underlätta hanteringen vid förskrivning av cyklar, riktlinjen för 
cyklar reviderats. 

Förslaget till ny riktlinje ger tydligare bedömnings- och förskrivningskriterier, 
administrativ hantering blir enklare och cyklarna kommer in i DHC kretslopp för 
återanvändning efter godkänd rekonditionering och besiktning. 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S). 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-10-17 32 (34) 

Kf § 21 Avsägelse/fyllnadsval efter Michael Arvidsson 
(C) 
KS2022/0403 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ledamot efter Michael Arvidsson (C) välja Karin Frejd (C) 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Michael Arvidsson (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
samhällsbyggnadsnämnden. Fyllnadsval ska ske efter honom. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-10-17 33 (34) 

Kf § 22 Avsägelse/fyllnadsval efter Sebaastian 
Weilguni (S) 
KS2022/0406 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Bordlägga fyllnadsval efter Sebaastian Weilguni (S). 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Sebaastian Weilguni (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kulturnämnden pga 
flytt från kommunen. Fyllnadsval ska ske efter honom. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-10-17 34 (34) 

Kf § 23 Val av krisledningsnämnd 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

Till krisledningsnämnd fram t o m nästa nyvalda kommunfullmäktiges sammanträde i 
oktober 2026 välja: 

Ledamöter Ersättare 
Mats Nilsson (S) Daniel Ericgörs (KD) 
Annika Karlsson (S) Mattias Almroth (S) 
Hans Johansson (C) Karin Frejd (C) 
Caroline Willfox (M) Roger Siljeholm (M) 
Christer Eriksson (M) Roger Carlsson (SD) 
 

1. Mats Nilsson (S) väljas som ordförande i krisledningsnämnden fram t o m nästa 
nyvalda kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2026. 

2. Hans Johansson (C ) väljs som vice ordförande i krisledningsnämnden  fram t o m 
nästa nyvalda kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2026. 

3. Caroline Willfox (M) väljs som andre vice ordförande i krisledningsnämnden fram 
t o m nästa nyvalda kommunfullmäktiges sammanträde i oktober 2026. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges val av krisledningsnämnd som utgörs av 5 ledamöter och 5 
ersättare, en ordförande, en vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 

Kommunstyrelsens ordförande redovisar förslag till krisledningsnämnd. Nämndens 
presidium består av samma presidium som kommunstyrelsen. 
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