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Kf § 24 Nytt medborgarförslag om belysning längs 
gång- och cykelvägen mellan Siggebogatan och Gamla 
Sjukhusvägen 
Dnr KS2022/0410 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om belysning längs gångvägen som går från Siggebogatan, 
korsar Gamla sjukhusvägen för att sen fortsätta längs Ljusterns strand lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-01 av Therese Lundell. 

Medborgarens förslag 
Under den mörkare delen av året är det många gång och cykeltrafikanter som väljer att 
gå längs Gamla sjukhusvägen istället för gångvägen då gångvägen saknar belysning. 
Detta medför för bilister ett problem i att det är många som rör sig på väg som är 
avsedd för motorfordon och flertalet gångtrafikanter saknar reflexer vilket gör att 
gångtrafikanter kan va svåra att upptäcka. En mörk gångväg skapar också otrygghet 
för de som ska gå eller cykla där då man inte ser eventuella isfläckar eller rädsla för vad 
som kan vänta i mörkret. 
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Kf § 25 Nytt medborgarförslag om utfartsspeglar 
längs Järnvägsgatan 
KS2022/0409 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att kommunen sätter upp speglar, så kallad utfartsspegel, 
längs Järnvägsgatan i Säter lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-
01 av Therese Lundell. 

Medborgarens förslag 
”Jag vill att kommunen sätter upp speglar, så kallad utfartsspegel, längs Järnvägsgatan i 
Säte som gäller utfarterna från Gränsgatan, Badstugatan, Barbrogatan och 
Engelbrektsgatan. 

Sikten är idag dålig för bilförare som kör ut från tvärgatorna till Järnvägsgatan och 
risken för olyckor är hög. Husen som står längs Järnvägsgatan är placerade nära 
korsningarna och som bilförare behöver föraren åka ut en bit på Järnvägsgatan för att 
se om de kommer bilar. Järnvägsgatan är huvudled och lämna företräde behöver 
respekteras.” 
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Kf § 26 Nytt medborgarförslag om en hundrastgård i 
Mora By 
KS2022/0420 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om en hundrastgård i Mora By lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-01 av Elisabet Backström. 

Medborgarens förslag 
Det finns många hundar här men ingen säker plats att släppa hundar för att leka 
tillsammans. Jag föreslår den lilla trekanten bredvid lekparken i "Gropen", bakom 
busshållplatsen, där den stora julgranen sätts upp. Det blir ingen jättestor 
hundlekplats, men bättre än ingen. Lite röjning av växter behövs i södra spetsen. Sen 
räcker det med ett stängsel med två grindar långt ifrån varandra och en 
hundlatrin/sopkorg. Det finns säkert andra platser som också kan vara användbara. 
Det är viktigare att det blir en hundgård än var den blir. 
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Kf § 27 Nytt medborgarförslag om bänkar mellan 
Sätervägen och Siggebo 
KS2022/0449 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att placera ut bänkar mellan Sätervägen och Siggebo för 
lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-01 av Karl Lennart Nord. 

Medborgarens förslag 
Placera ut bänkar på Bergslagsgatan mellan Sätervägen och Siggebo för gamla 
personer som går ner till centrum. Gamla personer som inte orkar gå hela vägen ska 
ha möjligheter att vila. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 8 (24) 

Kf § 28 Svar på motion om familjerabatt, 
familjeårskort i Skönvikshallen 
KS2022/0203 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
En motion om en familjerabatt och eventuellt ett familjeårskort på Skönvikshallen har 
lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022. Kommunfullmäktige 
beslutade hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Bakgrund 
Motionen anses besvarad då priserna i Skönvikshallen ligger på en rimlig nivå utifrån 
tidigare jämförelse med närliggande kommuner. Barn under 6 år badar gratis i 
målsmanssällskap och barn och ungdomar mellan 6–19 år har reducerat pris.   

Beslutsunderlag 
Motionärens förslag om att Skönvikshallen inför en familjerabatt och eventuellt ett 
familjeårskort. 
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Kf § 29 Svar på motion om att säkerställa en god 
utbildning för eleverna i Säters kommun 
KS2021/0443 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

____________ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Siljeholm (M) yrkar att motionen ska bifallas 
Mats Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen är besvarad. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag att motionen är besvarad. 

Omröstning begärs och genomförs. 33 ledamöter är röstberättigade. 

Följande beslutsgång godkänns för omröstning: 
Ja-röst om bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen är besvarad  
Nej-röst till yrkandet om att bifalla motionen. 

Daniel Ericgörs (KD  Ja 
Christer Eriksson (M)   Nej 
Mats Nilsson (S)  Ja 
Hans Johanson (C)  Ja 
Stefan Ekholm (SD)  Nej 
Roger Siljeholm (M)  Nej 
Annika Karlsson (S)  Ja 
Karin Frejd (C)  Ja 
Rolf Printz (SD)  Nej 
Helena Andersson (S)  Ja 
Hans-Göran Steneryd (S)  Ja 
Lena Stigsdotter (V)  Ja 
Helena Selander (S)  Ja 
Marie Javanainen (C)  Ja 
Monica Falk Mannherhagen (M)  Nej 
Louise Lissel (SD)  Nej 
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Kf §  29 forts 

Håkan Karlsson (S)  Ja 
Håkan Gustâv (L)  Nej 
Peter Engman (M)  Nej 
Maud Jones Jans (S)  Ja 
Sune Hemmingsson (C)  Ja 
Dean Ulvbacke (SD)  Nej 
Lennart Götesson (S)  Ja 
Berith Lindgren (S)  Ja 
Magnus Gabrielsson (MP)  Ja 
Michael Arvidsson (C)  Ja 
Liv Erichsen (KD)  Ja 
Dan Isberg Lissel (SD)  Nej 
Jerry Kumlin (S)  Ja 
Leo Thorsell (M)  Nej 
Göran Johansson (V)  Ja 
Annette Nilsson Almroth (S)  Ja 
Abbe Ronsten (S), ordförande  Ja 

Med 22 ja-röster och 11 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag att motionen är besvarad. 

Ärendebeskrivning 
En motion om hur vi ska säkerställa en god utbildning för eleverna i Säters kommun 
lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-25 av Caroline Willfox 
(M). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-14 remittera motionen till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet inkom 2022-02-10 och barn- och 
utbildningsnämnden föreslår i yttrandet att motionen avslås. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade 2022-03-22 återremittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för att få en sammanfattning och motivering till förslaget att 
avslå motionen. 

I yttrande 2022-09-21, § 55, uppger barn- och utbildningsnämnden att sektorn har 
analyserat resultaten och tagit fram förslag på åtgärder för att förbättra resultaten. 
Förslagen presenteras i tjänsteutlåtande 2022-09-19.  Mot bakgrund av detta anser 
barn- och utbildningssektorn att en extern granskning inte skulle ge annan kunskap 
gällande resultatet än vad som redan är känt.  
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Kf § 29 forts 

Barn- och utbildningsnämnden antar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande och 
översänder det till kommunfullmäktige med förslag att motionen avslås. 

Motionärens förslag 
”November 2021 

Lärarnas Riksförbund presenterar sin utvärdering av skolväsendet i landets 
kommuner. Säter kommun hamnar i botten i undersökningen, på plats 281 av 290. 

De mest oroande siffrorna är den som belyser placeringen på antal godkända elever 
där Säter kommun hamnar på 274:e plats av landets 290 kommuner.  

Moderaterna i Säter har tidigare belyst att kommunen behöver en extern utredning 
som tittar på vad resultaten beror på och vad som behöver göras för att vända denna 
mycket allvarliga trend och allvarliga situation.  

Men för att göra det behöver man veta vad felet är. 

Vi föreslår därför att: 

• En extern utredning tillsätts för att utreda vad resultaten beror på” 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Roger Siljeholm (M)och Mats Nilsson (S). 
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Kf § 30 Svar på motion om en vindkraftsplan 
KS2022/0195 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motion om vindkraftsplan för Säters kommun är 
besvarad. Samhällsbyggnadsnämnden har redan ett uppdrag att ta fram en ny 
översiktsplan och det ingår att ta fram en energiförsörjningsplan och där ingår 
vindkraftsplanen. 

__________ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Gabrielsson (MP) yrkar att motionen ska vara bifallen eftersom 
översiktsplanen kommer att ta för lång tid att ta fram för antagande. 
Hans Johansson (C) med instämmande av Mats Nilsson (S) och Karin Frejd (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen är besvarad. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att motionen är besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Kommuner har enligt lagen om kommunal energiplanering krav på att ha en aktuell 
plan för kommunens energiförsörjning. Planen kan finnas som en separat plan eller 
ingå i till exempel en översiktsplan. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. Arbetet 
inleds med att ta fram en planeringsstrategi som ska vara klar före 11 september 2024. 
I detta arbete ingår bland annat att ta fram en plan för kommunens energiförsörjning.  
 
Planen behöver visa kommunens nuvarande och framtida energibehov utifrån 
planerad utveckling samt större energianvändare. Planen behöver även visa hur 
kommunen planerar för att kunna tillgodose behovet med uteslutande fossilfri energi. 
I detta är en vindkraftsplan ett viktigt dokument. 

Bakgrund 
En motion om en Vindkraftsplan för Säters kommun lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde av Magnus Gabrielsson (MP). 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-28 Kf §42 hänskjuta motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
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Kf § 30 forts 

Motiv 
Motionen ligger i linje med berörda lagkrav samt kommande arbete med att ta fram en 
ny översiktsplan för Säters kommun och bör därför bifallas. 

Konsekvensbeskrivning  
Vindkraftsplan är en naturlig del av en ny Översiktsplan för Säters kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion Vindkraftsplan för Säters kommun. 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Magnus Gabrielsson (MP), Hans Johansson (C), Mats Nilsson (S) 
Lena Stigsdotter (V) och Karin Frejd (C). 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 14 (24) 

Kf § 31 Höjning av brukningsavgiften för VA 
KS2022/0373 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

Om en höjning av brukningsavgiften i TAXA för Säters kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning med 10% från och med den 1 januari 2023. 

Höjningen görs som en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1. En höjning 
enligt förslaget ser ut som följande.  

Den 1 jan 2023 utgår avgift per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) En fast avgift per år  Om 4 014 kronor om 5 018 kronor 

b) En avgift per m3 levererat vatten Om 27 kronor   Om 33 kronor 

c) En avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet 

Om 1 337 kronor 
 

Om 1 670 kronor 
 

d) En avgift per år och varje påbörjat 
100-tal m2 tomtyta för annan 
fastighet 

Om 1 150 kronor 
 

Om 1 439 kronor 
 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2022-09-28 att kommunstyrelsen beslutar om 
höjning av brukningsavgiften för VA fr o m 1 januari 2023. 

Utifrån en simulering av nivå på brukningsavgifter för Säters kommuns VA- 
verksamhet som utförts under våren 2022 har ett förslag till taxehöjning tagits fram. 
Förslaget bygger på WSP:s ekonomiska simulering av kostnader och intäkter. Hänsyn 
har även tagits till det fortsatt osäkra omvärldsläget och till branschorganisationens 
Svenskt Vattens rekommendationer i rapporten Kommentarer till 2022 års 
taxestatistik, från juni 2022. 

För att balansera kommande års prognostiserade underskott behöver 
brukningsavgiften höjas med 10 % den 1 jan 2023.  
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Kf § 31 forts 

Under efterföljande två åren behöver avgiften höjas med minst 4% årligen för att 
undvika nya underskott. Enligt dagens analys kommer det att krävas avgiftsökningar 
kring 10% under 2027 – 2029. Dessa ökningar har tydligt koppling till de ökade 
investeringsvolymerna. Inför 2026 behöver en ny analys av verksamhetens 
ackumulerade resultat och beslutade investeringsprogram göras. 

Beslutsunderlag  
• Verksamhetens sammanfattning och omvärldsbevakning, daterad 2022-08-16. 
• PM Trender och Simulering av Nivå Brukningsavgift för Säters Kommuns VA-

verksamhet, av WSP, daterad 2022-03-31. 
• Kommentarer till 2022 års taxestatistik, Svenskt Vatten, juni 2022. 

Information 
Vid sammanträdet deltar Andreas Mossberg, sektorchef samhällsbyggnadssektorn och 
Veronica Carlsson, ekonomi samhällsbyggnadssektorn och informerar om förslag till 
höjning av VA-taxan 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Monica Falk Mannerhagen (M), Magnus Gabrielsson (MP), och 
Hans Johansson (C). 
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Kf § 32 Taxa inom livsmedelsområdet 
KS2022/0407 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Fastställa taxan inom livsmedelsområdet enligt bilaga daterad 2022-09-16. 
2. Fastställa handläggningskostnad per timme för kontroll inom livsmedelsområdet 

till 1 302 kronor för kontrolltid inklusive resor och 1 237 kronor för uppföljande 
kontrolltid exklusive resor. 

3. Taxan träder i kraft den 1 januari 2023. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-09-28 föreslå kommunstyrelsen besluta  

1. Fastställa taxan inom livsmedelsområdet daterad 2022-09-16 
2. Fastställa handläggningskostnad per timme för kontroll inom livsmedelsområdet 

till 1 302 kronor för kontrolltid inklusive resor och 1 237 kronor för uppföljande 
kontrolltid tid exklusive resor 

Taxebestämmelserna inom livsmedelsområdet behöver anpassas till de ändringar som 
är gjorda i svensk lagstiftning med anledning av EU:s kontrollförordning 2017/625, 
bland annat för att kunna debitera nya kontrollområden och ändra förhandsdebitering 
till efterhandsdebitering av den planerade årliga livsmedelskontrollen.  

Beräkningen av timavgiften för kontroll inom livsmedelsområdet sågs senast över 
inför 2020. Sedan dess har ingen justering gjorts, samt att den svenska lagstiftningen 
har anpassats till EU:s kontrollförordning 2017/625. Översyn behövs så att vi 
använder rätt underlag för våra kostnader för kontroll när vi beräknar timavgiften för 
livsmedelskontroll. 

Konsekvensbeskrivning 
Taxan behöver fastställas för att vi ska ha lagstöd för att debitera 
livsmedelskontrollen. 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S). 
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Kf § 33 Länsgemensam strategi med målbild och 
färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022–2030 
KS2022/0207 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta den länsgemensamma strategin med målbild och 
färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022–2030. Beslutet gäller under 
förutsättning att samtliga ingående huvudmän fattar likalydande beslut. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Välfärdsrådet rekommenderar länets kommuner och Regionen att anta länsgemensam 
strategi med målbild och färdplan för god och nära vård i Dalarna 2022–2030. En 
länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region Dalarna och 
Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, delmål och färdplan och utgör 
ett styrdokument för att stödja samverkan på den lokala och regionala nivån i 
omställningen till en god och nära vård i Dalarna. Strategin utgör vidare en grund för 
det lokala arbetet med framtagande av lokala planer för god och nära vård. 

Strategins giltighetstid löper 2022-07-01 till och med 2030-01-01. 

Information 
Vid sammanträdet deltar Ingalill Frank, sektorchef sociala sektorn och Lena Forsberg 
verksamhetschef sociala sektorn och informerar om strategin. 

Yttrande 
I ärendet yttrar sig Sune Hemmingsson (C), Mats Nilsson (S), Göran Johansson (V) 
och Magnus Gabrielson (MP). 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 18 (24) 

Kf § 34 Ekonomi- och målstyrning styrande dokument 
KS2022/0415 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar anta Säters kommuns ekonomi- och målstyrning. Med 
ovanstående beslut utgår: 

- Ekonomiska styrprinciper för Säters kommun (KF 2018-06-14 § 63) 
- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KF 2016-06-13 § 65) 
- Finansieringspolicy (KF 2018-10-15 § 10) 

Ekonomichefen får i uppdrag presentera förslag till riktlinjer för kommunens 
upplåning. Riktlinjerna beslutas av kommunstyrelsen. 

Övriga riktlinjer gäller som tidigare men kommer att ses över. 

___________ 

Ärendebeskrivning 
Säters kommuns ekonomi- och målstyrning är ett sammanslaget dokument kring 
övergripande ekonomiska frågor och målstyrning. Kommunen har nu flera olika 
dokument som innehåller ekonomiska styrprinciper som nu är sammanfogade till ett 
dokument. För beskrivning av målprocess finns inte tidigare ett gemensamt dokument 
utan detta beskrivs i respektive nämndsplan. 

I förslaget Säters kommuns ekonomi- och målstyrning finns båda processerna (mål 
och ekonomi) beskrivna. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 19 (24) 

Kf § 35 Extra tillskott till Räddningstjänsten Dala Mitt 
2022 
KS2022/0384 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om ett extra tillskott på 349 tkr till Räddningstjänsten 
Dala Mitt för att täcka totalt balanskravsresultat från tidigare års underskott. En 
förutsättning är att samtliga medlemskommuner fattar likalydande beslut. 

_________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
De senaste tre åren har förbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) genererat stora 
underskott. Underskotten har till största del täckts årligen av medlemskommunerna 
genom extra anslag. Dock har underskott motsvarande en summa av 1% av respektive 
årets anslag 

(i utgång i punkt 17 i förbundsordningen) bedömts vara av sådan omfattning att de 
inte täckts upp utan balanserats till nästkommande år. 

Det innebär att trots extra anslag under åren 2019–2021 har förbundet visat ett 
negativt resultat under dessa år. Bedömningen som görs idag är att det inte finns 
ytterligare besparingar som gör det möjligt för förbundet att återställa sin del av 
underskotten avseende år 2019–2021. 

RDM har i utgången av 2021 ett totalt balanskravsresultat på -5,0 mnkr, vilket enligt 
lag ska återställas enligt nedan. 

Specifikation balanskravsresultat 

Ej återställt negativt resultat från 2019, återställs senast 2022 -1,4 mnkr  
Ej återställt negativt resultat från 2020, återställs senast 2023 -1,5 mnkr  
Ej återställt negativt resultat från 2021, återställs senast 2024 -2,1 mnkr  
Totalt balanskravsresultat 2021-12-31 -5,0 mnkr 

Förbundet föreslår direktionen att äska 5,0 mnkr 2022 från ägarkommunerna för att 
täcka totalt balanskravsresultat per den 31/12 2021. Att eventuellt underskott 
avseende 2022 i sin helhet täcks upp genom extra anslag från medlemskommunerna 
innevarande år. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 20 (24) 

Kf § 35 forts 

Fördelning utifrån invånarantal: 
 

Fördelning utifrån invånarantal: 
Kommun Antal invånare Belopp (tkr 
Borlänge   52 394  1 637 
Falun   59 528  1 859 
Säter   11 161    349 
Gagnef   10 378    324 
Ludvika   26 604    831 
Totalt 160 065 5 000 

Beslutsunderlag 
1. Återställning balanskravsresultatet, daterat 2022-06-02 
2. RDM:s Tjänsteskrivelse Återställning balanskravsresultatet, daterat 2022–002 
3. Protokoll RDM Förbundsdirektionen 2022-06-09 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 21 (24) 

Kf § 36 Rapport avseende ej verkställda beslut - 
kvartal 2 2022 
KS2022/0383 

Beslut 
kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 2 
2022. översänder den till kommunfullmäktige. 
 
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en 
rapport över ej verkställda beslut, kvartal 2 2022. Förvaltningen har även rapporterat 
de beslut som verkställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda. 

Ej verkställda beslut 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO. Det 
gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL. 

Verkställda beslut 
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande 
beslut som enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt. 

Rapport till revisorer och kommunfullmäktige 
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om 
ej verkställda/verkställda beslut. 

 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 22 (24) 

Kf § 37 Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, Niclas Bodin (C) 
Dnr KS2022/0419 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelse från Niclas Bodin (C) som ersättare 
i kommunfullmäktige. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Niclas Bodin (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 23 (24) 

Kf § 38 Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, Marie Sundlöf (SD) 
KS2022/0471 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelse från Marie Sundlöf (SD) som 
ledamot i kommunfullmäktige. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Marie Sundlöf (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 24 (24) 

Kf § 39 Delgivningar 
 

Delårsrapport gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemede 

Delårsrappor Räddningstjänsten Dala Mitt 

Granskning av delårsrapport Räddningstjänsten Dala Mitt 

Verksamhetsplan och budget 2023, den gemensamma nämdnen för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel 

KS2022/0163 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag om cykel- och gångväg 
mellan parkeringen vid ishallen och Hagavägen. Medborgarförslaget beviljas. 

KS2022/0435 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag en lekplats i kvarteret Oxen. 
Medborgarförslaget avslås. 

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2022-10-17, 2022-10-25 och 
2022-11-15. 
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