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KOMMUNCHEFEN SAMMANFATTAR VERKSAMHETSÅRET 2016 
 

Det har varit ett spännande och aktivt år. Vi har blivit utmanade i olika sammanhang och vi har 
också fått och skapat många möjligheter.  

Vi växer och behöver plats att växa 
I ambitionen att bli 12 000 kommunmedborgare år 2030 närmar sig Säters kommun att bli 11 100 
personer. Vi har haft en befolkningsökning med 77 personer under 2016. 

Ett viktigt och omfattande arbete med att utveckla det kommunövergripande arbetet ”Bilden av 
Säter” har påbörjats. Tillsammans målar vi bilden av vårt Säter så att fler kommer känna till 
styrkorna och möjligheterna som finns i Säters kommun. I Säters kommuns ska ännu fler vilja bo 
och verka. 

För att göra det möjligt för 12 000 personer att bo i Säter har kommunfullmäktige beslutat om en 
bostadsförsörjningsplan. Planen är långsiktig och möjliggör en klok och balanserad 
bostadsplanering- och lokalplanering. För att skapa fler bostäder i Säters kommun har vi 
intensifierat vårt uppsökande arbete gentemot nationella, regionala och lokala aktörer inom 
bostads- och finansieringsbranschen. Vi ska attrahera dem till att investera inom vår kommun 
och region.  Som en del i arbetet har Säters kommun via samarbetet inom Region Dalarna 
deltagit i Almedalsveckan på Gotland samt tillsammans med kommunerna inom Falun-Borlänge 
regionen deltagit vid Stockholm Business Arena (SBA).   

Försäljningen av tomtmark i de områden som kommunen exploaterat har gått och går bra. 
Säterbostäder planerar kontinuerligt för fler lägenheter. Detaljplanen för området Liljan har varit 
prioriterat. Där planerar Säterbostäder att bygga lägenheter.  

Vi ska bygga ett nytt särskilt boende för 60-65 platser med expansionsmöjlighet till 100 platser. 
Ambitionen är att det ska gå att flytta in under år 2020.   

Nya Säterbor 
2016 var ett år vi gick in i med annorlunda utmaningar gentemot vad vi var vana vid.  Sverige tog 
emot många asylsökande från bland annat Syrien och Afghanistan,  och av dessa var många 
ensamkommande barn. Till Säters kommun anlände i slutet på 2015 cirka 150 asylsökande.  

I vårt arbete var det viktigt att skapa goda förutsättningar för de som kom till vår kommun. Här 
skulle de bo och leva under den period Migrationsverket placerat dem i Säters kommun. Många 
kreativa initiativ togs för att skapa ett bra mottagande i kommunen. Främst handlade initiativen 
om samhällsinformation och språkinlärning.  

Barn och ungdomar började i kommunens för- och grundskolor. Kommunen och civilsamhället 
arbetade tillsammans och skapade livskvalitet för de människor som placerats i Säters kommun.   

Sammantaget har hela kommunkoncernen klarat av sina uppdrag under tiden med många 
asylsökanden mycket väl. 

Migrationsverket avslutade sina avtal med privata aktörer inom kommunen under hösten 2016. 
Antalet ensamkommande barn som har kommit till kommunen har efter en kraftig uppgång i 
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början på året,  minskat. Dessutom har staten ställt nya krav vad gäller boendet för de 
asylsökande. 

Säters kommun har under året tagit emot 49 personer utifrån den nya bosättningslagen. Lagen 
innebär att Säters kommun ska erbjuda bostäder till nyanlända som fått uppehållstillstånd, enligt 
en fördelning framtagen av Arbetsförmedlingen   

Med färre nya asylsökande behöver kommunens organisation anpassa sig, och det arbetet pågår 
nu.  

Säterdalen 
Säterdalen hade över 120 000 besökare under 2016. Arbetet med att utveckla Säterdalen är 
prioriterat.  Säterdalen ska vara ett allsidigt och attraktivt besöksmål, och förutsättningarna är 
goda. 

Bättre skolresultat 
Skolorna har startat ett stort utvecklingsarbete för att höja elevernas resultat. Barn och 
utbildningsnämnden fattade under våren 2015 beslut om att inte anta fler elever på gymnasiets 
nationella program. Avvecklingen av ungdomsgymnasiet fortgår enligt plan.  I samband med 
examen 2017 slutar de sista eleverna som gått ungdomsgymnasiet på Dahlanders 
Kunskapscentrum.  

Ledarskap för bättre resultat och kvalitet 
Ledarskapsprogrammet som genomfördes under 2015 fullföljdes under 2016. Samtliga chefer har 
deltagit.  Syftet har varit att utveckla ledar- och medarbetarskapet och på det sättet stärka 
organisationens förmåga att utföra de fastställda uppdragen med god kvalitet.  

Nu sätter vi lärandet under ledarskapsprogrammet i rörelse och användning på kommunens 
enheter. I förvaltningarna har arbetet med att utveckla den inre organisationen tagit fart. 

Året 2016 slutade som det startade: fullt av utmaningar och möjligheter. 

Pär Jerfström 
Kommunchef 
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Kommunfullmäktige
35 ledamöter

Barn- och utbildningsnämnd
11 ledamöter

Kommunstyrelse
11 ledamöter

Kulturnämnd
7 ledamöter

Socialnämnd
9 ledamöter 

Samhällsbyggnadsnämnd
9 ledamöter

Ansvar
Miljö/Bygg

Trafik/kommunikation
Gata/Fastigheter
VA/Renhållning

Kost
Städ
Fritid

Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 ledamöter
Personalutskott 3 ledamöter

Kommunrevision 5 ledamöter
Valnämnd 5 ledamöter

Valberedning 8 ledamöter
Överförmyndare 

Jävsnämnd
3 ledamöter 

Politisk organisation fr o m 2015-01-01

Ansvar
Förskola

Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola

Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning

Kulturskola
Ungdomsverksamhet

Elevhälsa

Ansvar
Biståndsbedömning

Hemtjänst
Särskilt boende

Hälso- och sjukvård i 
kommunal regi

Omsorg om psykiskt 
funktionshindrade

Särskild omsorg
Bostadsanpassning

Ansvar
Allmän kultur

Bibliotek

Ansvar
Beslut i myndighets-

frågor där kommunen 
har dubbla roller

Falun-Borlänge Regionen AB
Räddningstjänstförbundet Dala Mitt

Säterbostäder AB
Säters kommuns fastighets AB

Visit Södra Dalarna AB

Ansvar
Strategiska frågor

Styra och leda
Dialog

Uppföljning

Mandatfördelning fr o m 2014-10-15
S – 14
C – 6
M- 5
FP- 2
V - 2
KD– 1
MP–1
SD - 4
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Kommunstyrelsen

Förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltning

Miljö- och byggenhet
Gatu- och fastighetsenhet

VA/Renhållningsenhet
Kostenhet
Städenhet

Förvaltningsorganisation 

Kommunchef

Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltning

Dahlander kunskapscentrum
Elevhälsa

Kulturskola
Gustafs förskoleområde

Klockarskolan
Kungsgårdsskolan

Kristineskolan
Stora Skedvi förskoleområde

Stora skedvi skola
Säters förskoleområde

Enbacka skola
Ungdomsverksamhet

Förvaltningschef
Socialförvaltning Förvaltningschef Kulturförvaltning

Förvaltningschef
Kommunstyrelseförvaltningen

Kansli
Ekonomi
Personal

Näringslivs- och arbetsmarknad
IT

Individ- och familjeomsorg
Äldre- och 

handikappomsorg
Integrationsenhet

Kultur
Bibliotek
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SAMMANSTÄLLD REDOVISNING OCH GEMENSAM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
Kommunerna är enligt Kommunala redovisningslagen KRL 8 kap §§ 1- 2 skyldiga att upprätta en sammanställd 
redovisning och en gemensam förvaltningsberättelse för all kommunal verksamhet, även sådan som drivs av 
annan juridisk person. Rådet för kommunal redovisning har i sin rekommendation 8.2 gett ytterligare anvisningar 
hur den sammanställda redovisningen och den gemensamma förvaltningsberättelsen skall utformas. 
 
En gemensam förvaltningsberättelse skall upprättas för den samlade kommunala verksamheten. Sammanställda 
räkenskaper – resultat- och balansräkning, samt kassaflödesrapport med tilläggsupplysningar skall upprättas för 
kommunkoncernen.  
 
Med kommunens samlade verksamhet avses all verksamhet som kommunen bedriver i kommunkoncernen och  
i uppdragsföretag. Med kommunkoncernen avses förvaltningsorganisationen och företag där kommunen har ett 
bestämmande (mer än 50 % av rösterna) eller ett betydande (mer än 20 % men mindre än 50 % av rösterna) 
inflytande i företagets beslutande organ. 
 
Huvuddelen av Säters kommuns verksamhet bedrivs i egen regi och i förvaltningsform. Kommunen har därför 
valt att i den här delen av förvaltningsberättelsen beskriva den verksamhet som bedrivs på annat sätt. För 
verksamhet i förvaltningsform hänvisas till övriga kommenterande delar i kommunens årsredovisning. 
 
Kommunkoncernens omfattning 
 
Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2016 av kommunens förvaltning och en helägd 
bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters kommuns Fastighets AB.  
 
Säterbostäder AB, org. nr 556515-8713, har till föremål för sin verksamhet att inom Säters kommun förvärva, 
avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter, samt bygga bostäder, lokaler, kollektiva anordningar, samt 
därmed förenlig verksamhet Kommunen äger hela aktiekapitalet om 19 Mkr i Säterbostäder AB. Kommunen har 
borgensåtagande för bolagets lån med 135,5 Mkr.  
 
Säters Kommuns Fastighets AB, org. nr 556401-4933, är ett av Säterbostäder AB helägt dotterbolag som till 
föremål för sin verksamhet har att inom Säters kommun uppföra, sälja, och förvalta lokaler för vård, 
undervisning, kontor och småindustri och därmed förenlig verksamhet. Kommunen har ett borgensåtagande  
för detta bolags lån med 2,4 Mkr.  
 
Koncernbolagens verksamhet 2016 redovisas på sidan 8. 
 
Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning 
 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvs- 
metoden innebär att det egna kapitalet som förvärvats vid anskaffningstillfället har eliminerats. Proportionell 
konsolidering innebär att endast ägda andelar av räkenskapsposterna tas med i koncernredovisningen.  
Interna transaktioner mellan kommunen och bolagskoncernen och inom den sistnämnda har eliminerats.   
Pensionsskulden har redovisats olika inom koncernen. Säterbostäder har premiereservsystem. 
 
Koncernens resultat 
  
Koncernens resultat för 2016 blev + 39,2 Mkr (2015 + 9,5 Mkr). Bolagskoncernen redovisar ett resultat på  
+ 7,0 Mkr (2015 7,4 Mkr), och kommunen ett resultat på +31,2 Mkr (2015 +2,1 Mkr). 
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Koncernens nyckeltal 
 
Koncernens soliditet uppgick 2016-12-31 till 55 % (2015 55 %) Att koncernens soliditet är lägre än kommunens 
beror på bolagens låga soliditet. Bostadsbolag finansierar normalt sitt bostadsbyggande via upplåning och får 
därigenom en högre skuldsättningsgrad.  
 
Likviditeten uppgick till 21,5 %, (2015 18,5 %). Med likviditet menas här likvida medel/externa kostnader. 
Kommunen och dess helägda dotterbolag samordnar likviditetshanteringen genom ett koncerngemensamt konto. 
Koncernkontot ger parterna möjlighet att låna pengar av varandra, vilket gör att den totala likviditetsreserven kan 
hållas nere. F. n. utnyttjas koncernkrediten av Säterbostäder med 2,3 mkr och av Säters Kommuns Fastighets AB, 
med 0,01 mkr. Krediten uppgår till totalt 55 mkr för hela kommunkoncernen. 
 
Kommunala uppdragsföretag m m 
 
Falun-Borlänge Regionen AB 
2003 bildades Utvecklingsbolaget Falun-Borlänge Regionen AB (FBR), org. nr 556645-9284, i vilket kommunen 
är delägare tillsammans med Borlänge, Falun, Gagnef och Ludvika kommuner. Smedjebackens kommun blev 
under 2011 ny delägare i bolaget. Bolaget arbetar med näringslivsfrågor, och samarbetsprojekt mellan 
kommunerna. Under 2016 har bolaget arbetat med frågor som samarbete kring gymnasieskolan, GYSAM, 
marknadskommunikation, infrastruktur, Ägarskifte/Driv Eget, arbetsmarknadskunskap, samt samarbete mellan 
kommunerna. 
De samverkande kommunerna finansierar verksamheten i FBR i proportion till invånarantalet. Säter har under 
2016 betalt 206 kkr i grundersättning, samt 571 kkr för olika specifika uppdrag. Kommunens aktiekapital är  
37 500 kr vilket utgör en andel på 7,5 % i bolaget. 
 
Räddningstjänstförbundet Dalamitt 
Säters kommun har tillsammans med Falun och Borlänge bildat ett kommunalförbund för räddningstjänst, 
Räddningstjänst Dala Mitt (RDM), org. nr 222000-1099. Förbundet startade sin verksamhet 1998-10-01 och 
kommunens andel är cirka 8 %. Från 2011 ingår även Gagnefs kommun i RDM. Förbundet säljer sina tjänster via 
räddnings-tjänstavtal till ägarkommunerna. Förbundet driver även genom avtal med Landstinget Dalarna IVPA-
verksamhet i kommunen (I Väntan På Ambulans).  
 
2016 har till stor utsträckning präglats av ett ökat antal insatser jämfört med samma period 2015. Framförallt är 
det trafikolyckorna som ökat. Ökningen är 43% jämfört med genomsnittet för perioden under de senaste 10-
åren. Förutom ett antal villa- och fastighetsbränder bidrar givetvis de många bilbränderna till det ökade antal 
insatser under 2016. Även inom RDMs verksamhetsområde, liksom i riket som helhet, har antalet drunkningar 
ökat. Personal från RDM har även deltagit i ett antal insatser i andra kommuner. 
 
Arbetet med skydd mot olyckor inom kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef och Säter ska leda till ökad trygghet 
och säkerhet i kommunerna. Det ska ske genom ett tvärsektoriellt arbete där processer byggs, utvecklas och 
synliggörs över gränserna mellan myndigheter, kommuner och förvaltningar.     
 
Säter kommuns andel av Räddningstjänsten Dala Mitt uppgår 2016 till 8,5%.. Kostnaden för Säters kommuns 
räddningstjänst, IVPA och översyn av brandposter var 2016 9,2 Mkr.  
 
Dalatrafik 
Säters kommun har tillsammans med övriga Dalakommuner och Landstinget Dalarna samägt Dalatrafik AB, org. 
nr 556206-2470. Dalatrafik AB ansvarar för kollektivtrafiken i länet och är tillsammans med andra trafikbolag i 
grannlänen delägare i Tåg i Bergslagen. Under 2012 såldes Dalatrafik till Region Dalarna som är ny trafikhuvud-
man. Kommunen har ett kvarstående borgensåtagande på totalt 7,5 mkr i Dalatrafik AB och Transitio AB som 
äger det rullande materiel som används i Tåg i Bergslagen. Säters kommun köpte 2016 kollektivtrafik, färdtjänst 
och skolskjutsar från Dalatrafik för sammanlagt 17,5 Mkr.  
 
Från 2017 gäller ett nytt finansieringssystem för kollektivtrafiken. Kostnaderna fördelas mellan kommunerna 
utifrån invånarantal för de flesta trafiktyperna. Hänsyn tas även till kostnadsutjämningens effekt på respektive 
kommun. Säters kommun är en av de kommuner som får relativt sett lägre kostnader för kollektivtrafiken med 
det nya finansieringssystemet. 
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Överförmyndare i Samverkan 
Säter deltar sedan juni 2011 tillsammans med övriga fem kommuner i Falun-Borlänge Regionen, i ett gemensamt 
överförmyndarkontor, Överförmyndare i samverkan, ÖiS. Varje kommun har kvar en överförmyndare, men 
handläggningen sker på delegation i det gemensamma handläggarkontoret, som ingår i Borlänge kommuns 
organisation. Handläggarkontoret har 10,0 tjänster.  
 
Vid årets början fanns ett stort behov av att rekrytera gode män för ensamkommande barn. Många ärenden som 
inkom till verksamheten under andra halvan av 2015 stod fortfarande utan en förordnad god man. Det stora 
behovet medförde att verksamheten arbetade för högtryck med att rekrytera, utbilda och förordna gode män. 
Först i början av andra kvartalet hade verksamheten lyckats få en god man förordnad till alla ungdomar. 
 
Antalet ärenden om god man för ensamkommande barn har under 2016 ej ökat. Snarare har överförmyndarens 
handläggning handlat om att kommuner har valt att flytta barn, som under 2015 placerats i andra kommuner, till 
den egna kommunen. Likväl som att andra kommuner valt att flytta hem barn från verksamhetens 
samverkanskommuner har samverkanskommunerna valt att flytta hem barn som tidigare varit placerade i andra 
kommuner. En flytt medför omfattande handläggning och i många fall medför det även att en ny god man måste 
rekryteras, utbildas och förordnas för ungdomen. Totalt i verksamheten under 2016 handlar det om cirka 600 
aktiva ärenden om ensamkommande barn som kontinuerligt hanteras.  
 
Under 2016 har överförmyndaren stärkt upp sin verksamhet med ytterligare två handläggare. En utökning av 
verksamheten har varit nödvändig för att möte det ökade belastningen som ärendetillströmningen 2015 
medförde. Då ökningen av antalet ensamkommande barn under 2016 har avtagit ser verksamheten ej något 
behov av att tillföra ytterligare resurser inför 2017.  
 
Kostnaderna för ÖiS fördelas per invånare och Säter betalar 6,6 % av de totala kostnaderna. Kostnaden uppgick 
för Säter 2016 till 555 kkr. För 2016 får ÖiS ett överskott på  62 kkr. Av detta ska enligt avtal 4 kkr återbetalas till 
Säter. Till kostnaden för ÖiS kommer kostnader för arvoden och omkostnadsersättning till gode män med netto 
402 kkr, som utbetalas direkt från kommunen. För arvoden och omkostnader för gode män till ensamkommande 
flyktingbarn görs en återsökning hos Migrationsverket. Kommunen har 2016-12-31 en fordran på 558 kkr. 
 
Visit Södra Dalarna AB 
Säter är sedan 2012-01-01 delägare i Visit Södra Dalarna AB. Bolaget är ett samarbetsorgan mellan kommunerna i 
Falun-Borlänge Regionen och turismnäringen i området. Näringslivet har majoritetsägande med 51 % av aktierna 
och resterande aktier ägs av kommunerna utifrån kommunstorlek. Säter äger c:a 3 % av aktierna.  Bolaget driver 
turistverksamhet inom regionen och driver via avtal Säters Turistbyrå. För detta har kommunen 2016 betalat 903 
kkr till bolaget. Kommunen har haft egna kostnader för lokaler med 155 kkr. 
 
Under 2017 kommer en omstrukturering av bolaget att ske. Det kommer att gå upp i ett nybildat bolag, Visit 
Dalarna AB, som kommer att ägas av samtliga kommuner och turismnäringen i Dalarnas län. Turistbyråverk-
samheten kommer att upphandlas. 
 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 
Den gemensamma nämnden består av Falun, Bor-länge, Ludvika, Gagnef, Hedemora och Säters kommuner. 
Den gemensamma nämndens uppgift är att på grund-val av samarbetsavtal, reglemente och fastställd gemensam 
upphandlingspolicy och med stöd av UpphandlingsCenter (UhC) svara för alla upphandlingar med undantag av 
direktupphandlingar och byggentreprenad samt LOU:s (Lag om offentlig upphandling) tjänstekategori 24 
Undervisning och yrkesutbildning, tjänstekategori 25 Hälsovård och socialtjänster, samt tjänstekategori 26 
Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet där medverkan från föreningslivet är aktuell. 
Verksamheten leds politiskt av en gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU), som består av en 
ledamot från varje kommun och chef UhC. 
 
Affärsnytta för samverkande kommuner, goda affärer och samtidigt undvika att samma arbete utförs på flera 
ställen. Det är kortfattat målsättningen för kommunerna som samarbetar kring upphandling. Upphandlings-
Center har kontor i Ludvika och satellitkontor i Borlänge, Falun, Gagnef, Säter och Hedemora. 
 
UhC har genomfört ca 220 upphandlingar/uppdrag inkl. direktupphandling till ett årligt upphandlat värde på 2-3 
miljarder kronor. Spännvidden är stor, UhC upphandlar allt från kontorsmaterial, konsulter och livsmedel till 
snöröjning, fordon och fastighetstjänster.  
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Det blev ett mindre överskott i 2016 års verksamhet med 0,1 mkr, som återbetalas till medlemskommunerna 
enligt samarbetsavtalet.  Högre externa intäkter på grund av mer sålda tjänster avseende direktupphandling och 
annonsering. Lägre lönekostnader på grund av vakanser och föräldraledighet. Externt konsultstöd har därför 
köpts in som medfört högre övriga kostnader. Säters kommuns kostnadsandel var 2016 6,4 % vilket innebär en 
kostnad på 826 kkr. Till detta kommer kostnad för egen och gemensam LOU-försäkring med 32 kkr.  
 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
En gemensam nämnd ha 2014 bildats för handläggning av ärenden enligt Alkohollagen, Tobakslagen och 
Läkemedelslagen. Nämnden ingår i Falu kommuns organisation. Utöver kommunerna i FBR ingår även 
Hedemora kommun i detta samarbete. Respektive kommun finansierar deltagandet i organisationen genom 
medel motsvarande sin nettokostnad i enlighet med samarbetsöverenskommelsen med tillägg av kostnader för 
läkemedelsöversyn.  
 
Antal serveringstillstånd och detaljhandelsställen som säljer tobak, folköl och receptfria läkemedel ligger ungefär 
på samma nivå som när Gemensamma nämnden startade.  Tillsynen på restauranger, samt inom detaljhandeln för 
försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel har utförts enligt beslutad tillsynsplan. Utbildning för 
serveringspersonal har genomförts vid ett tillfälle under året. En extra satsning för att informera och utbilda 
detaljhandeln för de som säljer tobak och folköl har genomförts. Alla näringsidkare har fått en egen 
utbildningspärm. 
 
Handläggningstiderna för de olika serveringstillstånden har följts enligt Gemensamma nämndens riktlinjer. 
Den utförda yttre tillsynen inom samtliga områden har visat att ordningen i huvudsak är god. Vissa tillsyner har 
skett ihop med polismyndigheten enligt tillsynsplan. Vid enstaka tillfällen har tillsyn skett tillsammans med 
skatteverket. 
 
I Säters kommun finns 12 stadigvarande tillstånd för utskänkning av alkohol, inga nya tillstånd beviljades under 
2016. 9 tillsynsbesök har utförts. Säter har 9 försäljningsställen av tobak, 8 försäljningsställen av folköl och 5 
försäljningsställen för receptfria läkemedel. Tillsynsbesök har gjorts på så gott som samtliga försäljningsställen.   
Säters kommun har betalt 41 kkr till den gemensamma nämnden 2016. Verksamheten gav 2016 ett överskott på 
60 kkr som ska återbetalas till de samverkande kommunerna. För Säters kommun är det 22 kkr.  
 
Övriga gemensamma nämnder för samverkan 
Säters kommun deltar även i Språktolknämnden och Hjälpmedelsnämnden. Dessa nämnders verksamhet 
finansieras huvudsakligen av tjänsteköp från kommun och landsting. Säters kommuns kostnad ingår i olika 
nämnders verksamhetskostnad. 
 
Säters kommun och Falu kommun har sedan 2016-04-01 en gemensam lönenämnd som ansvarar för löne- och 
pensionsadministration i de två kommunerna. Kostnaderna för Säters kommuns löne- och pensions-
administration redovisas i Kommunstyrelsens verksamhetskostnad. 

 
Bert Stabforsmo 
ekonomichef 
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         Bokslut     Bokslut 
    2016              2015 

   Omsättning, Mkr                            79,7               76,8 
   Resultat före e.o. poster                    9,4                8,9 
   Resultat e. bokslutsdisp. och skatt     6,8                7,4 
   Nettoinvesteringar, Mkr                  23,8               52,5 
   Soliditet, %                                      23,5              22,2 
   Årsarbetare                                      24,6              23,8 

  Bokslut     Bokslut 
     2016         2015 

   Omsättning, Mkr                         1,7           1,7 
   Resultat före e.o. poster               0,3           0,1 
   Resultat e. bokslutsdisp. o skatt   0,2           0,1 
   Nettoinvesteringar, Mkr              0,0           0,2 
   Soliditet, %                                75,9        72,5 

KONCERNBOLAG 
 
      Säterbostäder AB 

 
Årets resultat 
Resultat efter finansiella poster uppgår till 9,4 
Mkr. Tillskrivs i första hand den höga 
uthyrningsgraden som präglas av läget på den 
regionala bostadsmarknaden. 
 
 
 

Årets verksamhet 
Bostäder 
En hel del tid har under året lagts på att skapa förutsättningar för nya bostäder i kv. Liljan 4 i centrala 
Säter. Förhoppningen är att ny detaljplan för kvarteret blir klar under 2017 som ger plats för upp till ett 
70-tal lägenheter. Under hösten fick bolaget i uppdrag av Säters kommun att uppföra ett gruppboende 
med sju lägenheter för personer med funktionshinder inom Åsenområdet i Säter. 
 
Investeringsvolymen har varit omfattande under året. De större projekten utgörs av pågående 
stamrenovering av ett 90 lägenheter i Siggebo och ett 40-tal i Mora by i Gustafs. Projekten slutförs under 
2017. 
 
Investeringsplan 2017-2020 
I december antog styrelsen en investeringsplan för perioden 2017-2020 Den omsluter ca 250 Mkr. 
Tyngpunkten ligger på bostadsbyggande i Säter där även förberedelser ingår att planera ombyggnad av 
Fågelsången med anledning av kommunen beslut att nytt särskilt boende ska byggas i Säter. 
En stor del av planen utgörs också av stamrenoveringar som berör drygt 200 lägenheter.  
 
Framtiden 
Bostadsbristen är påtaglig. Det visar inte minst kösituationen i regionen. Och därtill kommunens mål om 
11 000 invånare 2030 som innebär högt ställda krav på att det byggs fler bostäder. Säterbostäder är en av 
fler aktörer som ska bidra till målsättningen. Kv. Liljan ligger i linje med detta. Nästa steg i planeringen 
riktas in på nybyggnation i Gustafs där den nya översiktsplanen ger vägledning när den är färdigställd. 
 
 

Säters kommuns Fastighets AB 
Året resultat 
Resultatet efter finansiella poster uppgår till knappt 
0,3 Mkr. 
  
Årets verksamhet 
Under året såldes industritomten som bolaget ägde 
vid Kullsveden. 
 

Framtiden 
Bolagets renodlade uppgift är att producera och sälja fjärrvärme. Produktionsanläggningarna är lokaliserade till 
Mora och Storhaga i Gustafs. Leverans säkerställs till Säterbostäders och kommunens fastigheter samt till 
Isoflex AB. 
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FINANSIELL ANALYS AV SÄTERS KOMMUN 
 

Säters kommun redovisar för 2016 ett resultat på + 32,2 mkr, vilket jämfört med 2015 var en 
förbättring med 30 mkr. Orsaken till det goda resultatet 2016 står främst att finna på intäktssidan. 

Säters kommun har sedan 1998 ett finansiellt sparande för ökande kostnader för pensioner 
intjänade före 1998. Genom att tillskjuta medel från sparandet avlastas kommunens ekonomi från 
en del av dessa kostnader och mer resurser görs tillgängliga för kommunal verksamhet. Det finns 
en grundplan för hur sparandet skall användas. Planen revideras årligen och beroende av 
kommunens resultat kan omdisponeringar göras mellan åren. Avkastningen av sparandet och 
tillskott från sparandet hanteras i avstämningen mot balanskravet. Detta innebär att kommunen 
kan underbalansera budgeten. Under 2016 placerades pensionsmedlen om för att skapa bättre 
avkastning. Omplaceringen medförde en realisationsvinst på 9,3 mkr. Det goda resultatet för 
kommunen 2016 medförde en revidering av planen för användande av pensionsmedlen. Det 
planerade uttaget på 4,9 mkr 2016 sköts fram i tid till 2017 och 2018. 

Säters kommun erhöll i december 2015 5,6 mkr i tillfälligt statsbidrag. Den del som bokförts som 
intäkt för 2016, 5,2 mkr, har inte fullt ut kunnat användas till kommunal verksamhet utan bidrar 
till resultatet med 3,5 mkr. 

Säters kommun har bokfört 70 mkr i statsbidrag från Migrationsverket på verksamheternas 
intäkter 2016. Detta ska jämföras med 32 mkr 2015 och 20 mkr 2014. De ökande intäkterna 
motsvaras inte fullt ut av ökande kostnader utan bidrar till kommunens resultat.  

Säters kommuns samlade investeringsvolym under 2016 uppgick till 42,1 mkr. Flera investerings-
projekt är förskjutna i tid, som exempel kan nämnas om- och tillbyggnad av Stora Skedvi skola/ 
förskola. Självfinansieringsgraden av investeringarna var som en följd av låg investeringsnivå och 
högt resultat över 100 %. 
Säters kommun är inne i en intensiv investeringsperiod. Det är framför allt skolor och förskolor 
där det finns ett behov av såväl reinvesteringar som nyinvesteringar. För att öka självfinan-
sieringsgraden av investeringar har kommunen under 2016 beslutat ändra reglerna för god 
ekonomisk hushållning. Från budget 2017 skall 60 % av investeringarna vara självfinansierade 
beräknat över en fyraårsperiod. Resultatnivån har också höjts i nivå med 2 % av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. Kommunens lånetak har tagits bort och ersatts av ett 
skuldsättningstak för kommunkoncernen. Detta är beräknat som och satt i relation till 
Kommuninvests riktmärke för utlåningstak. 

Både likviditeten och soliditeten (inklusive samtliga pensionsåtaganden) ökar från 2015 till 2016. 
Detta är en följd av det goda resultatet, men även av att ansvarsförbindelsen för pensioner 
minskar i takt med ökande utbetalningar. 

Modell för finansiell analys 
För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för Säters kommun används en 
finansiell analysmodell som utvecklats av Kommunforskning i Västsverige. Modellen utgår från 
fyra viktiga finansiella aspekter. Dessa är det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, 
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riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Målsättningen är att utifrån 
dessa perspektiv identifiera finansiella möjligheter och problem för Säter, och därigenom kunna 
klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning som föreskrivs i kommunallagen. 

Mål för god ekonomisk hushållning 
Säters kommun har beslutat om tre finansiella mål och 13 mål för verksamheten för god 
ekonomisk hushållning i budget för 2016. Kommunstyrelsen har därtill antagit tre strategiska mål 
för mandatperioden 2015 – 18. Målen stäms av i nästa avsnitt i årsredovisningen. Där görs även 
en avstämning mot balanskravet och justerat resultat. 

RESULTAT OCH KAPACITET 

Årets resultat 

 
Ett vanligt förekommande mått på god ekonomisk hushållning är att resultatet skall vara minst  
2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Överskottsmålet ska bland annat täcka 
inflationssäkring av eget kapital, finansiellt sparande för framtida behov som investeringar, och 
pensionsåtaganden, samt ha marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader. 

Säters kommun når med god marginal 2 %-målet 2016. Vid justering av resultatet genom 
öronmärkning av eget kapital, har hänsyn tagits till 2 %-målet och budgeterade resultat för 2017 
och framåt. 

Nettokostnadsandel 
En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är 
att balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Ett djuplodande mått på denna balans 
är nettokostnadsandelen, som innebär att samtliga löpande kostnader inklusive finansnetto 
relateras till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Redovisas en nettokostnadsandel 
under 100 % har kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. En 
nettokostnadsandel på 97–98 % kan betraktas som god ekonomisk hushållning för normal-
kommunen. Sett över en längre tidsperiod, klarar då kommunen av att finansiera ersättnings-
investeringar och nödvändiga nyinvesteringar. 

  

2013 2014 2015 2016 Budget 2017

Årets resultat (mkr) 8,7 11,1 2,1 32,2 5,3

1,7% 2,0% 0,4% 5,3% 0,8%

Årets resultat / eget kapital (%) 2,4% 2,8% 0,5% 8,2% 1,3%

0,0% -0,2% 0,0% 1,0% 1,6%

Årets resultat/ skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning (%)

Årets inflation - procentuell förändring av 
KPI (%)
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    2013 2014 2015 2016 Budget 2017 
  

 
          

Verksamhetens nettokostnader (mkr) 
 

518,6 559,1 573,8 586,5 624,0 
  

    
    

Varav avskrivningar (mkr) 
 

18,3 19,9 21,8 23,6 28,5 
  

    
    

Finansnetto (mkr) 
 

-3,8 -5,9 -4,2 -14,3 -2,0 
  

    
    

Skatteintäkter (mkr) 
 

448,8 459,6 478,7 499,4 520,8 
Generella statsbidrag & utjämning (mkr) 

 
85,6 95,7 93,0 105,0 107,5 

  
    

    

Nettokostnadens andel av skatte-intäkter, 
generella statsbidrag och utjämning. (%) 

    
    

    
    

 
96,3% 99,6% 99,6% 97,0% 99,3% 

              
 
Säters kommun har positiva finansnetton, vilket här redovisas med minustecken. Finansnettot 
sänker de löpande kostnaderna. Utvecklingen av nettokostnadsandelen är ökande i sin tendens 
fram till 2015. 2016 bröts utvecklingen och nettokostnadsandelen blev 97 %. Detta beror huvud-
sakligen på högre statsbidrag från Migrationsverket. 2017 ligger andelen i nivå med tidigare år 

En annan tendens som är tydlig är att avskrivningarna ökar. 2016 ökade avskrivningarna med 1,8 
mkr eller 8,2 % medan nettokostnaderna totalt ökade med 12,7 mkr eller 2,2 %. Detta innebär att 
avskrivningarna tar ett ökande utrymme av nettokostnaderna totalt. 

I Säters kommun möjliggör det finansiella sparandet till pensionskostnader ett högre uttag i 
nettokostnadsandel än 100 % enstaka år.  

Årets investeringar 
            Budget  
  

 
2013 2014 2015 2016 2017 

  
 

          
Investeringsvolym netto (mkr) 

 
37,3 43,6 69,2 42,1 47,8 

  
    

    
Självfinansieringsgraden av 
nettoinvesteringar (%)     

    

 
59,6% 75,4% 34,5% 132,4% 70,8% 

              
 
Självfinansieringsgraden av investeringarna mäter hur stor andel av investeringarna som kan 
finansieras med årets resultat plus avskrivningar. 100 % innebär att kommunen kan självfinansiera 
samtliga investeringar som är genomförda under året, vilket i sin tur innebär att kommunen inte 
behöver låna till investeringarna och att kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme 
stärks. 

Säters kommun har haft höga investeringsvolymer under de senast åren och detta kommer att 
fortgå även under de närmast kommande åren. En följd av detta blir att behovet av upplåning 
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ökar. Ett sätt att minska upplåningsbehovet är att höja resultatnivåerna. Nivån för avskrivningar 
kommer automatiskt att öka i takt med de höga investeringsnivåerna. 

Investeringsnivåerna behöver styras på något sätt. Kommunen har till och med 2016 i riktlinjerna 
för god ekonomisk hushållning haft ett lånetak på 100 mkr. Från budget 2017 skall 60 % av 
investeringarna vara självfinansierade beräknat över en fyraårsperiod. Resultatnivån har också 
höjts i nivå med 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Kommunens lånetak 
har tagits bort och ersatts av ett skuldsättningstak för kommunkoncernen. Detta är beräknat som 
och satt i relation till Kommuninvests riktmärke för utlåningstak. 

Kommunkoncernen KKR Kr/invånare 
Avsättningar långfristiga  9 665 872 
Långfristiga skulder 253 228 22 842 
Kortfristiga skulder 121 312 10 943 
Extern borgen 20 401 1 840 
Ansvarsförbindelse pensioner 240 160 21 663 
Kassa/bank -21 815 -1 968 
Kapitalförvaltning 85 % -128 412 -11 583 
Summa åtaganden 2016-12-31 494 539 44 609 
2015-12-31 

 
44 821 

2014-12-31 
 

35 568 
2013-12-31 

 
34 811 

2012-12-31 
 

33 772 
2011-12-31 

 
32 936 

Riktpunkt Kommuninvest   123 000 
Kommunens skuldsättningstak 1 022 684 92 250 
75%  av KI:s riktpunkt     

Likviditet 
            Budget  
  

 
2013 2014 2015 2016 2017 

  
 

          
Likvida medel/ externa kostnader 
exklusive pensionsförvaltning     

    

 
5,0% 4,5% 0,4% 3,1% -1,2% 

  
    

    
Likvida medel/ externa kostnader 
inklusive pensionsförvaltning     

    

 
25,0% 24,4% 19,6% 22,7% 17,2% 

              
 

Likviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. En oförändrad eller 
ökande likviditet i kombination med en oförändrad eller förbättrad soliditet är ett tecken på att 
kommunens totala finansiella handlingsutrymme har stärkts. 

Säters kommun har minskande likviditet, men utvecklingen bryts 2016 som en följd av ett nytt 
lån, och ökade statsbidrag. Detta gäller även om man väger in kommunens avsatta medel för 
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pensioner. Detta är en följd av investeringsnivåer som är högre än vad som är självfinansierat  
och ett utnyttjande av pensionsmedlen för att finansiera pensionsutbetalningar. För att klara 
betalningsberedskapen behöver nya lån tas upp. 

Soliditet 
            Budget  
  

 
2013 2014 2015 2016 2017 

  
 

          
Soliditet enlig balansräkningen 

 
71 70 67 66 63 

  
    

    
Soliditet inklusive samtliga 
pensionsåtaganden och löneskatt     

    

 
21 24 25 29 28 

              
 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Det visar i vilken 
utsträckning kommunens tillgångar har finansierats med eget kapital respektive skulder. Ett 
viktigt kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte 
försvagas utan behålls eller utvecklas i positiv riktning. En förbättrad soliditet innebär att 
kommunen minskar sin skuldsättningsgrad och därigenom ökar sitt finansiella handlingsutrymme 
inför framtiden. 

Säters kommun har till följd av en ökad upplåning en minskande soliditet. Utgångsläget är dock 
en jämfört med omvärlden hög nivå. Genomsnittlig soliditet för Sveriges kommuner var 2015  48 
respektive 10 . Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden förbättras 2016. Detta beror på 
att åtagandet för pensioner intjänade före 1998 minskar i takt med ökande utbetalningar. 

Pensionsförpliktelser 
 
            Budget  
  

 
2013 2014 2015 2016 2017 

  
 

          
Pensionsåtagande i ansvarsförbindelse 
inklusive löneskatt (mkr)     

    

 
267,0 255,0 249,2 240,6 237,1 

  
    

    
Pensionsförvaltning bokfört värde (mkr) 

 
136,0 137,3 137,0 151,1 140,5 

  
    

    
Finansieringsgrad (%) 

 
50,9% 53,8% 55,0% 62,8% 59,3% 

              
 

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom skulden skall 
finansieras de kommande 50 åren. Det totala pensionsåtagandet uppgick vid 2016 års slut till  
249,8 mkr. Av dessa redovisas 9,7 mkr i balansräkningen som en avsättning och 240,6 mkr 
återfinns utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Den avser pensioner intjänade  
före 1998. 
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För den del av pensionsåtagandet som utgör ansvarsförbindelse finns en särskild delfinansiering i 
form av avsatta medel i pensionsförvaltning. Pensionsförvaltningen täcker drygt hälften av 
åtagandet och används enligt särskild plan för att avlasta kommunens ekonomi.  

Kommunens borgensåtaganden 
            Budget  
  

 
2013 2014 2015 2016 2017 

  
 

          
Säterbostäder AB (mkr) 

 
87,5 87,5 123,5 135,5 135,5 

  
    

    
Övriga kommunala bolag (mkr) 

 
21,2 21,5 10,2 9,9 9,9 

  
    

    
Småhus (mkr) 

 
0,9 0,9 0,6 0,5 0,5 

  
    

    
Föreningar (mkr) 

 
6,5 10,1 12,4 12,4 12,4 

  
    

    
Totala borgensåtaganden (mkr) 

 
116,1 120,1 146,7 158,3 158,3 

              
 

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de kommunägda bolagen, men även för andra 
externa verksamheter. Kommunens samlade borgensåtagande för lån uppgick 2016 till 158,3 mkr, 
vilket var en ökning med 11,6 mkr i förhållande till 2015. Ökningen ligger på det kommunala 
bostadsbolaget Säterbostäder AB som har ökat sin upplåning.  

Säters kommun har inte infriat några borgensåtaganden under åren 2012 - 16 och det finns inga 
indikationer på att så skulle behöva ske inom de kommande åren. Då drygt 85 % av den totala 
borgensförbindelsen utgörs av borgen gentemot det av kommunen helägda bostadsbolaget 
Säterbostäder AB, är den generella bedömningen, att risken är låg då bolagens verksamhet till 
största delen omfattas av att äga och förvalta fastigheter. I fastigheter finns ofta stora dolda 
värden, vilka ofta försvarar ytterligare lån. Vakansgraden är så gott som obefintlig.  

Kommuninvest   
Säters kommun har i juni 2003 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 
Borgensförbindelsen bekräftades genom nytt beslut i kommunfullmäktige 2013-09-26. Samtliga 
286 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande 
borgensförbindelser.  
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal 
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt 
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas 
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av 
Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive 
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Säters kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
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borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 308 726 194 kronor och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 301 911 383 kronor. 

Utfall i förhållande till budget 

    2013 2014 2015 2016 
  

 
        

Avvikelse verksamhet (mkr) 
 

11,0 6,5 9,1 15,3 
  

    
  

Avvikelse resultat (mkr) 
 

10,1 15,4 5,9 33,8 
            
 

Jämfört med budget redovisade kommunen 2016 ett överskott på 33,8 mkr. Överskottet för 
verksamheten var 15,3 mkr,  vilket till stor del kan förklaras av ökade statsbidrag från 
Migrationsverket. 

Budgetavvikelsen för kommunens nämnder var relativt stor. Kommunstyrelsen, Samhälls-
byggnadsnämnden och socialnämnden redovisar överskott om 3,0, 2,0 respektive 18,2 mkr. Barn- 
och utbildningsnämnden redovisar underskott om 2,0 mkr. För ytterligare detaljer och orsaker till 
avvikelserna se respektive nämnds bokslutskommentarer. 

Prognosavvikelser 

Jämfört med prognos augusti   2013 2014 2015 2016 
respektive år (%) 

 
        

  
 

        
Avvikelse verksamhet 

 
0,1 0,5 0,6 0,5 

  
    

  
Avvikelse resultat 

 
-0,2 0,3 0,8 1,0 

            
 

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till 
förändrade förutsättningar under året. En prognosavvikelse under 1 % av kostnadsomslutningen 
innebär en god prognossäkerhet. Prognoserna över kommunens ekonomi har över lag varit 
relativt stabila under 2016 och prognossäkerheten får därmed betraktas som god. 
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AVSTÄMNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 
 

Finansiella mål 
Säters kommun har i beslut om budget i Kommunfullmäktige 2015-06-08 fastställt finansiella mål för 
resultat, investeringsnivåer och skuldsättning, samt hur mycket av kommunens pensionsmedel som  
skall tillskjutas 2016. De finansiella målen reviderades i Kommunfullmäktiges beslut om reviderad budget 
2015-11-30 
 
Resultatmål 
Kommunens långsiktiga resultatmål är att resultatet skall värdesäkra kommunens egna kapital vilket 
innebär ett resultat som överstiger 8 mkr.  
  
Kommunens resultatmål anpassas så att en jämn utveckling av kommunens nettokostnad för 
verksamheten kan uppnås. Det långsiktiga målet uppnås fullt ut först 2018, med en successiv 
upptrappning av resultatmålet. Resultatmålet är lagt på det balanskravsavstämda resultatet, där hänsyn 
tagits till såväl avkastning som tillskott från kommunens pensionsmedelsförvaltning. 
 
Resultat efter balanskravsavstämning 
2016: + 1,3 mkr 
2017: + 4,9 mkr 
2018: + 7,8 mkr 
 
Resultatet uppvisar en ökning av det egna kapitalet med 32,2 Mkr. I resultatet ingår reavinster vid 
fastighetsförsäljning med 975 kkr som skall avräknas vid en balanskravsavastämning. Resultatet justeras 
sedan med öronmärkningar av eget kapital;  VA:s positiva resultat på 590 kkr, öronmärkning för framtida 
kostnader för integration, samt avkastning på pensionsförvaltningen på 11 374 kkr. Resultat efter 
balanskravsjusteringar och justeringar för öronmärkning utgör 14,2 mkr. Målet nås 
 
Schematisk jämförelse av budget och utfall: 
 

 
 
Investeringsnivåer och skuldsättning 
Säters kommun har i budget för 2016 och plan 2017-18 lagt en treårsplan för kommunens 
investeringar. 
 
2016: 47,8 mkr (Varav VA/Renhållning 4,5 mkr) 
2017: 51,5 mkr (Varav VA/Renhållning 12,9 mkr) 
2018: 32,8 mkr (Varav VA/Renhållning 10,9 mkr) 
 
 
I beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning har kommunen satt ett skuldsättningstak på 100 mkr. 
Detta gäller endast för kommunens skattefinansierade verksamhet. Syftet med lånetaket är att utgöra en 
broms mot alltför kostnadsdrivande investeringar. Då kapitalkostnaderna för den avgiftsfinansierade 
verksamheten täcks av avgifter läggs dess investeringar utanför lånetaket. Med avgiftsfinansierad 
verksamhet avses även utveckling av bostadsområden som finansieras via försäljningsavgifter. Säters 

Balanskravsavstämning Budget 2016 Utfall 2016
Årets resultat -1 656 32 162
Avgår realisationsvinster 0 -975
Årets balanskravsresultat -1 656 31 187

VA.enhetens resultat 0 -590
Öronmärkning för integrationskostnader 0 -5 000
Avdrag avkastning från pensionsförvaltning -1 960 -11 374
Tillskott från pensionsförvaltning 4 900 0
Resultat efter öronmärkningar av EK 1 284 14 223
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kommun hade 2016-01-01 en låneskuld på 60 mkr. Ytterligare ett nytt lån om 30 mkr har tagits upp under 
2016, och utgående långfristig låneskuld uppgår till 90 mkr. 
 
Kommunstyrelsen har under början av 2016 beslutat föra över 30,3 mkr icke förbrukade investerings-
medel för 2015 till 2016. Total planerad investeringsbudget för 2016 var således 78,2 mkr. 2016 utfördes 
investeringar för sammanlagt 42,1 mkr. Investeringarna ligger under beslutade nivåer och skuldsättningen 
håller sig under lånetaket. Målet nås. 
 
Av de icke förbrukade investeringsmedlen för 2016 planeras 34,9 mkr att föras över till 2017. Flera  
investeringsprojekt har av olika anledningar blivit förskjutna i tid.  
 
Pensionsförvaltning 
Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden 2016 - 2018 

• Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till 1,5 %/år 
• Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till 6,4 mkr/år av skattemedel. För belopp över 

denna nivå tillskjuts medel från pensionsförvaltningen. För att åstadkomma en jämn utveckling av 
verksamheternas nettokostnad har en omfördelning gjorts från 2014 till 2015. 

• 2014: 3,6 mkr 
• 2015: 8,7 mkr 
• 2016: 4,9 mkr 
• 2017: 5,6 mkr 
• 2018: 6,1 mkr 

 
Då resultatet för 2016 blivit betydligt bättre än planerat har Kommunfullmäktige 2016-12-05 beslutat 
fördela om planerat uttag för 2016 på 4,9 mkr till 2017 med 2,9 mkr och till 2018 med 2,0 mkr.  
 
Den totala värdeökningen på pensionsförvaltningen blev 11,4 mkr eller 8,1 %. I detta ingår en reavinst vid 
omplacering av kapitalet på netto 9,3 mkr. Avkastningen exklusive reavinst uppgick till 2,1 mkr eller 1,5 
%. 

Strategiska mål för mandatperioden 2015-18 
Kommunstyrelsen har beslutat att fokus ska läggas på tre områden under den innevarande mandat-
perioden för att kommunen skall utvecklas mot visionen om 12 000 invånare 2030;  Bostäder, 
arbetstillfällen och skola.  
 
Bostäder. En grundläggande förutsättning för att befolkningen ska öka är att utbudet av bostäder ökar. 
Kommunen har ett relativt stort utbud av byggklara tomter för småhus. Däremot finns det brist på 
bostadslägenheter. Kommunen har genom sitt bostadsbolag Säterbostäder påbörjat projekt med såväl 
nybyggnation som ombyggnation som kommer att öka utbudet av hyres-lägenheter. Även andra aktörer 
på marknaden måste bidra till att utbudet ökar. Arbeta för att det ska finnas attraktiva lägen för såväl 
privata hyresrätter som bostadsrätter och egna hem i kommunen  
 
Aktiviteter: Fördjupningar av översiktsplanen. Planläggning för flerbostadshus. Framtagande av en 
bostadsförsörjningsplan. Kartläggning av attraktiva lägen för andra aktörer på bostadsmarknaden och vara 
aktiv i dialog med nationella organ i bostadsfrågor. 
 
Mål: Utbudet av bostäder skall öka med 200 under mandatperioden.  
 
Avstämning 2016: Inga nya hyresfastigheter har byggts under 2016 (44 nya lägenheter 2015). Ett plan-
arbete har påbörjats för kv. Liljan där 75 – 80 nya lägenheter planeras byggas. 18 stycken bygglov har sökts 
för nya småhus under året (2015 13 nya bygglov för småhus). 
 
Arbetstillfällen. Säter är en pendlingskommun och befolkningsutvecklingen är beroende av hur 
arbetsmarknaden utvecklas i regionen. Kommunen kan dock inte enbart förlita sig på utvecklingen i 
regionen utan måste även aktivt arbeta för att öka antalet arbetstillfällen i kommunen.  
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Aktiviteter: Aktivt arbete med näringslivsutveckling och ett bra företagsklimat. Understödja 
nyföretagande, och generationsväxling. Nätverksbyggande inom såväl privat som offentlig verksamhet, för 
att öka förståelsen för näringslivets förutsättningar i den kommunala handläggningen. 
 
Mål: I snitt 7 nya företag/ 1000 invånare skall startas varje år under mandatperioden.  
Mått 33 KKiK  
Antalet sysselsatta, dagbefolkning skall öka med i snitt 40/år under mandatperioden. SCB 
Registerbaserade statistik, tabell 5. 
 
Avstämning 2016: . Antalet nya företag/1 000 invånare var 2016 5,1 stycken (2015 4,0). Utvecklingstakten 
under 2016 ligger lägre än snittet, men ökar jämfört med 2015. Om målet ska nås under mandatperioden 
måste utvecklingstakten fortsätta öka under resterande del av perioden.  
För antal sysselsatta saknas ännu statistik för 2016. 2015 ökade antalet sysselsatta dagbefolkning med 7  
jämfört med 2014. Ökningstakten måste vara högre kommande år om målet ska nås. 
 
Skola. Benägenheten att flytta varierar mellan olika åldersgrupper. Den är som störst i åldersgruppen 18 – 
40 år. Det är familjer med barn eller unga vuxna som kommer att bilda familj och skaffa sig barn. För dem 
är det viktigt att den kommun de bosätter sig i erbjuder goda uppväxtvillkor för barnen. En väl 
fungerande skola är en viktig faktor. 
 
Aktiviteter: Säters kommun skall genom en aktiv kvalitetsuppföljning och ständig förbättring upprätthålla 
en hög nivå på skolundervisningen. 
  
Mål: Säters kommun skall tillhöra de femtio bästa kommunerna i Sverige i SKL:s öppna jämförelser av 
grundskolan på 
- genomsnittligt meritvärde åk 9 
- andel elever som klarat alla delprov i ämnesproven i åk 3, och 6.  
 
Avstämning 2016: 2016 års resultat är sämre än 2015, och det återstår ännu en bit innan resultaten når 
målen för mandatperioden. Endast i resultaten för åk 6 ligger Säters kommun bland de 50 bästa 
kommunerna. 
Genomsnittligt meritvärde åk 9, 17 ämnen: 209,1 plats 231/290 (2015 216,2 117/290) 
Andel elever med lägst betyget E i alla ämnen åk 6: 85,6 % plats 29/290 (2015 94,6 % 4/290) 
Andel elever som klarat alla delprov för ämnesproven SV, SV2 och MA åk 3: 69 % 166/290  
(2015 75 % 89/290) 

Uppföljning av mål för verksamheten 2016 
 
Förklaring   Målet nås 

 
 Målet nås inte 

 
Av de 13 mål som Kommunfullmäktige fastställt för verksamheten nås sex och sju mål nås inte. Detta 
bedöms som godkänt, men högre måluppfyllese bör uppnås kommande år. 
 
Kommunstyrelsen 
KSF Kanslienhet 

Mål 1 

 

Kundtjänsten skall förbättra tillgängligheten och mottagandet i kontakten 
mellan kommunen och medborgarna och på så sätt bidra till att öka 
kommunens attraktivitet som boendeort.  
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Uppföljning: 
 

Förbättringen ska kunna avläsas i den servicemätning som görs 2016 inom 
Kommunens Kvalitet i Korthet. Säters kommuns resultat på mått 1 – 3 i 
KKiK skall vara bättre 2016 än 2015. Resultaten för 2016 redovisas i 
januari 2017. 

Utfall   Målet nås inte 
Kommentar 

 
Mått 1 e-post:  83 % jmf 82 % 2015 

  
Mått 2 telefoni tillgänglighet:  45 % jmf 53 % 2015 

  
Mått 3 telefoni bemötande:  81 % jmf 78 % 2015 

KSF Näringslivsenhet 

Mål 2 

 

Aktiva och framgångsrika företag bidrar i hög grad till att höja Säters 
attraktivitet som boendeort. Kommunen kan på flera sätt bidra till att skapa ett 
gott företagsklimat. 

Uppföljning: 
 

Säters Kommun ska vara en av de 100 bästa kommunerna på svenskt 
näringslivs ranking avseende företagsklimat och att vi har en positiv utveckling 
vad gäller enkätfrågorna; Service till företag, Sammanfattande omdöme, 
kommunpolitikers attityder, kommunala tjänstemäns attityder och skolans 
attityder. 

Utfall   Målet nås inte 
Kommentarer 

 
Säter hamnade på plats 172 i totalrankingen 

  
Områdena sammanfattande omdöme (+4), kommunala tjänstemäns 

  
attityder (+28) och skolans attityder (+89) redovisar en positiv 

  
förändring. 

  
Områdena service till företag (-32), och kommunpolitikernas  

  
attityder (-17) redovisar en negativ förändring. 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Mål 1. 

 
Kollektivtrafik 

 
 

Kollektivtrafik i alla kommundelar som möjliggör pendling till skola, arbete 
och handel. 

Uppföljning: 
 

Följs upp årligen genom utvärdering av kollektivtrafiken. 
Utfall   Målet nås 

Kommentarer 
 

Justeringar av trafiken utförs löpande för att möta det behov som finns. 
Under året har dialogen med Dalatrafik varit god 

 
Mål 2 

 
Plan- och Byggverksamhet 

  
God planberedskap för att möta mål om 12 000 invånare. 

Uppföljning: 
 

Uppföljning av planlagda områden utifrån behov. 
Utfall   Målet nås 
Kommentarer 

 
Sett utifrån behovet och utvecklingen 2016 så har en relativt god 
planberedskap kunnat hållas. Dock behöver arbetet med 
Fördjupade översiktsplaner fortskrida 2017 för at framledes kunna 
hålla en god planberedskap mot kommunens vision. Där vi har 
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haft planlagda områden är också där det funnits externa 
intressenter. Ett ramavtal med Sweco höjer kapaciteten avseende 
framtagning av detaljplaner 2017. 

Mål 3 
 

Avloppsverksamhet 

 

 

Ta hand om avloppsvatten samt arbeta för att minimera dess miljöpåverkan, 
anpassa och utveckla avloppverksamheten mot satt mål om 12 000 invånare 
och ett förändrat klimat. 

Uppföljning: 
 

Uppföljning sker genom förmåga att möta aktuella behov. 
Utfall   Målet nås 

Kommentarer 
 

Sett utifrån behovet och utvecklingen 2016 så har målet nåtts. Dock återstår 
mer arbete för att säkra anläggningarna mot kommunens vision. 

 
Kulturnämnden 
Mål 1 

 

Biblioteket ska prioritera läsfrämjande insatser för att öka 
läsförmågan bland barn och unga samt för personer med annat 
modersmål än svenska. 

Uppföljning 

 

Just nu är biblioteket i ett utvecklingsläge vad det gäller 
läsfrämjande insatser. Under året ska uppföljningsmetoder för att 
mäta, samt att analysera läsfrämjande utarbetas, det kan röra sig 
om både kvantitativ och kvalitativ uppföljning. Arbetet för att 
utveckla metoder för läsfrämjande kommer att ske i projektform 
och projektresultatet ska utvärderas. Följs upp i årsbokslut. 

Utfall   Målet nås inte 
Kommentarer 

 

Läsfrämjande insatser för annat modersmål än svenska har pågått 
under hela 2016.  Under första delen av 2016 pågick Språkcafé för 
asylsökande varje onsdag på biblioteket. Under andra halvan av 
2016 höll ABF svenskundervisning på biblioteket för asylsökande, 
både för unga och äldre. Läsfrämjande för små barn fungerar bra 
utifrån planerad verksamhet. Däremot borde läsfrämjande för 
svensktalande ungdomar ha utvecklats mer. 

Mål 2 

 

Biblioteket ska vara en demokratisk arena/kommunikations-
plattform för kommunens medborgare och kommunens 
verksamheter. 

Uppföljning 

 

Registrering av metoder eller arrangemang som bidrar till att 
biblioteket blir en demokratisk arena/kommunikationsplattform 
för kommunens medborgare och kommunens verksamheter. 
Följs upp i årsbokslutet 

Utfall   Målet nås inte 

21



Kommentarer 

 

Ett arbete har påbörjats med att utveckla Biblioteket som 
mötesplats tex, Språkcafé på onsdagar och Mind Craft och Maker 
Space  för 10-12åringar. Ipads har köpts in och placerats ut i 
bibliotekslokalen. Kommunens verksamheter har inte använt sig 
av bibliotekets lokaler. Ambitionen är också att föreningslivet kan 
använda sig av lokalen. Ytterligare marknadsföring behövs.  

Mål 3 

 

Allmänkulturen och biblioteket ska prioritera målgrupperna barn 
och unga, personer med annat modersmål än svenska samt 
personer med funktionshinder. Säters kulturmiljöer och konst 
utomhus ska underhållas och renoveras. 

Uppföljning 

 

Registrering av metoder eller arrangemang som är riktade till barn 
och unga, personer med annat modersmål än svenska samt 
personer med funktionshinder. Följs upp i årsbokslutet. 

Utfall   Målet nås 
Kommentarer 

 

Verksamhet för barn från 0 till 12 år pågår med Bebiscafé varje 
vecka, alla förskoleklasser kommer till biblioteket. En tjänst har 
utvecklats för att jobba med ungdomar. En konstutställning 
arrangerades i Säterdalen i samarbete med Gärdet. En 
teaterföreställning ”Churchill var inte heller klok” i samarbete 
med Autismföreningen I Dalarna arrangerades på Folkets hus. 
Avsatta medel i budget används till renovering av kulturmiljön. 

 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Mål 1 

  

Barn och elevers delaktighet och inflytande. Barn, elever, och personal 
möts av höga förväntningar. Andelen barn och elever som känner sig 
delaktiga och har inflytande i det egna lärandet ökar 

Uppföljning:   Mäts i egna  enkäter 
Utfall   Målet nås inte 

Kommentar 

 

Resultatet av genomförda elevenkäter visar att eleverna upplever att de 
möts av höga förväntningar. Andelen barn och elever som känner sig 
delaktiga och har inflytande i det egna lärandet har inte ökat. 
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Mål 2 

  

Kunskapsresultaten. Kunskapsresultateten inom grundskolan förbättras 
och överstiger det förväntade resultatet (enligt SALSA). Andel elevers om 
fullföljer sin gymnasieutbildning vid Dahlander kunskapscentrum inom 
fyra år ökar. Andelen elever med studieavbrott inom vuxenutbildningen 
minskar. Andelen undervisningstimmar per elev och vecka för särvux 
ökar. 
  

Uppföljning: 
  

Mäts genom betygsresultatet, meritvärde och Salsavärde, samt genom 
statistik från Skolverket/SCB 

Utfall   Målet nås inte 

Kommentar  

Kunskapsresultateten inom grundskolan visar att meritvärdet sjunkit och 
SALSA-värdet har gått tillbaka från föregående år, 2016 jmf 2015. Andelen 
elever med studieavbrott inom vuxenutbildningen har för åren 2014-2015 
varit oförändrad (16%). Andelen undervisningstimmar per elev och vecka 
för särvux har ökat mellan 2014 och 2015, från 2 till 3 undervisnings-
timmar (60 min) per elev och vecka. 

 Socialnämnden 
 

Mål 1. 
 

Brukarnas nöjdhetsgrad i äldreomsorgen 

 
 För 2016 är målet att 91 % av brukarna i hemtjänsten och 85 % av 
brukarna på särskilt boende skall vara nöjda med verksamheten. (2015: 
94 respektive 75 %)i Säters kommun. 90 respektive 83 i jämförbara 
kommuner) 

 
 
 

Uppföljning: 
 

Uppföljning sker varje år utifrån Socialstyrelsens brukarenkät, måttet 
helhetssyn. 

Utfall   Målet nås 

   Kommentarer 
 

Brukarbedömningen hemtjänsten 95% 

  
Brukarbedömningen särskilt boende 89% 

Mål 2. 
  

 

Väntetiden för att få plats i särskilt boende ska minska. För 2016 är 
målet att den genomsnittliga väntetiden ska uppgå till max 50 dagar. 
(2015:   59 dagar i Säters kommun.42 dagar i jämförbara kommuner) 

Uppföljning: 
 

Uppföljning sker varje år efter inrapportering till Kommunens Kvalitet 
i Korthet 

Utfall   Målet nås 
Kommentarer 

 
Väntetid i antal dagar 2016 är 42 dagar 

   Mål 3. 
 

Handläggningstiden inom individ och familjeomsorgen 
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Handläggningstiden inom Individ- och familjeomsorgen skall vara 
kort. 2016 skall den genomsnittliga väntetiden i antal dagar från första 
kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom 
försörjningsstöd vara max 14 dagar. (2015: 30 dagar i Säters kommun. 
18 dagar i jämförbara kommuner) 2016 skall den genomsnittliga 
utredningstiden i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad 
utredning inom barn och ungdom 0-20år vara max 69 dagar. (2015: 
104 dagar i Säters kommun. 85 i jämförbara kommuner) 

Uppföljning: 

 

Uppföljning sker varje år efter inrapportering till Kommunens Kvalitet 
i Korthet  

Utfall   Handläggningstiden  försörjningsstöd målet ej uppnått. 

 
  

Genomsnittliga utredningstiden barn och ungdom 0-20 år målet ej 
uppnått 

   
  

Handläggningstiden  försörjningsstöd 2016 var 23 dagar i medelvärde. 

  

Genomsnittliga utredningstiden barn och ungdom 0-20 år 2016 var 
113 dagar i medelvärde. 

Kommentarer 

 
Orsaken till att målet inte är nått är att vuxengruppen har varit 
underbemannad även under 2016. Ny personal har anställts med det 
tar tid innan att lära sig arbetet.  Det tar också längre tid att träffa 
personer med annat modersmål än svenska och det kan vara svårare 
för dem att komma in med alla handlingar. Under 2017 finns personal 
i tjänst, vilket är förutsättningen för att lyckas förkorta handläggnings-
tider. 

  
  

  
  

Orsaken till de långa utredningstiderna inom barn och ungdom är 
bristen på handläggare till följd av sjukdom och föräldraledighet. 
Verksamheten har under 2016 infört BBIC, vilket har tagit tid från 
handläggningen.  
I många utredningar behövs svar/resultat från andra myndigheter, 
vilket ibland tar lång tid och gör att utredningstiden blir längre. Under 
2017 kommer verksamheten att granska genomförda utredningar för 
att se om det finns ett mönster varför handläggningstiden är långa.  
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Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 
 

Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg som beskriver kommunernas kvalitet ur ett 
medborgarperspektiv och som kan användas för att se hur kommunens verksamheter står sig i en 
jämförelse med andra kommuner. Verktyget är framtaget och administreras av Sverige kommuner 
och landsting, med stöd från statistikdatabasen Kolada. Projektet genomfördes första gången 
2007. Antalet deltagande kommuner har hela tiden växt och 2016 har drygt 250 kommuner varit 
med.  Säter deltog för första gången i 2011 års undersökning.  

Det är totalt ett fyrtiotal mått som används. En del hämtas ur offentlig statistik, andra 
inrapporteras av kommunerna själva. Måtten indelas i fem olika perspektiv på kommunal 
verksamhet: 

• Tillgänglighet 
• Trygghet 
• Information och delaktighet 
• Effektivitet 
• Kommunen som samhällsutvecklare 

Resultaten ger en sammanfattande översiktlig bild av kommunens kvalitet i jämförelse med andra 
kommuner, och kan utgöra en grund för verksamhetsplaneringen och hur resurserna fördelas. 
Måtten kan även användas när kommunen fastställer mätbara mål för planperioden. 

Vissa av måtten är mindre lämpade att använda som resultatmått då kommunen inte styr över 
resultatet. De tjänar mer som information om förutsättningarna för kommunens arbete. 

Resultatmått:  Måttet har stor påverkansmöjlighet för kommunen och kan användas som 
resultatmått/indikator till uppsatta mål. De kan därmed användas i kommuns styrning och 
ledning. Ange tydliga mål som möjliggör utvärdering. Undvik ”bättre-sämre” som är ett 
redovisningssätt. 

Informationsmått:  Måttet kan användas för information/att följa omvärldsförändringar. De har 
som regel liten påverkansmöjlighet från kommunen men viktiga att följa. Resultaten från 
medborgarundersökningar tillhör denna kategori. De mäter attityd och inte kvalitet i 
verksamheterna. Bör inte målsättas. 

Läsanvisning 
För att ge en snabb och enkel överblick över hur Säter står sig jämfört med andra kommuner är 
utfallet indelat i fyra grupper som färgmarkerats på följande sätt: 

    Säters kommun tillhör den bästa fjärdedelen av kommunerna 
    Säters kommun tillhör den näst bästa fjärdedelen av kommunerna 
    Säters kommun tillhör den näst sämsta fjärdedelen av kommunerna 
    Säters kommun tillhör den sämsta fjärdedelen av kommunerna 
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För att jämföra 2016 års resultat med 2015 används följande symboler; 

↗  2016 års resultat är bättre än 2015 
 ↘  2016 års resultat är sämre än 2015 
 =  2016 års resultat lika som 2015 
 ≈  2016 års resultat ungefär lika som 2015 

   Resultaten går ej att jämföra 
  

Tillgänglighet 
 

 

Trygghet 
 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Utveckling
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en fråga via e-
post får svar inom två arbetsdagar? 56 85 83 80 82 83 ≈

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med 
kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga?

46 42 30 36 53 45 ↘
Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott 
bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till 
kommunen? 

73 91 75 84 78 75

Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i 
kommunen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? 13 11 11 11 11 11 =
Hur många timmar/vecka har kommunen öppet i simhallen 
utöver tiden 08 -17 på vardagar? 19 20 20 20 20 20 =
Hur många timmar/vecka har återvinningsstationen 
kommunen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar? Saknas Saknas 6 6 6 6 =
Hur stor andel av de som erbjudits plats inom 
förskoleverksamheten har fått plats på önskat 
placeringsdatum? 

100 100 79 87 82 100 ↗
Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt 
barn inom förskoleverksamheten på önskat 
placeringsdatum? 

0 0 15 12 17 0 ↗

Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett 
äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? (Dagar)

67 95 141 100 59 42 ↗
Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt 
bistånd?  (Dagar) 9 21 18 19 30 23 ↗

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Utveckling
Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? 
Index max 100. Saknas 68 68 66 66 66 =
Hur många olika vårdare besöker en äldre person, med 
hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar? 14 13 15 18 12 15 ↘
Hur många barn per personal är det i snitt i kommunens 
förskolor? Faktisk/Planerad 3,8/5,9 4,3/5,7 4,3/5,5 4,0/5,7 4,0/5,2 5,1
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Delaktighet och information 
 

 

 

Effektivitet 
 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Utveckling
Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 
Index max 100. 73 73 75 77 78 67 ↘
Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i 
kommunens utveckling? Andel av maxpoäng. 33 46 42 44 44 31 ↘
Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och 
inflytande över kommunens verksamhet? Index max 
100.

Saknas 49 49 48 48 45 ↘

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Utveckling
Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? 
Tusentals kronor. 114 120 129 132 143 140 ↗
Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen, andel % Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas 86

Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de 
nationella proven. Andel elever som uppnått Skolverkets 81 85 76 73 75 69 ↘

Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel % 89,1 94,0 86,0 83,5 88,5 85 ↘
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8. Andel 
positiva svar på en fyrgradig skala. Saknas 69 74 71 74 72 ≈
Kostnad per betygspoäng. Kommunens kostnad per plats i 
grundskola delat med genomsnittligt meritvärde 335 336 377 369 377 408 ↘
Gymnasieelever som tagit examen inom 4 år inkl IM, % 78,0 79,8 77,0 89,6 80,5 76,9

Kostnad gymnasieskola. Tusentals kronor. Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas 138

Serviceutbud särskilt boende, andel av maxpoäng totalt 
resultat (delmått finns särredovisat) 87 89 56 80 68 65 ≈
Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? 
Tusentals kronor. 634 722 674 687 845 850 ≈
Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sitt 
särskilda boende % Saknas Saknas 83 74 75 89 ↗
Omsorgs- och serviceutbud hemtjänst, andel av maxpoäng 
(delmått finns särredovisat) 76 73 79 58 61 79 ↗
Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i 
kommunen? Tusentals kronor. 122 116 168 255 286 246 ↗
Andel brukare som är ganska / mycket nöjda med sin 
hemtjänst % Saknas Saknas 88 91 94 95 ↗
Serviceutbud LSS grupp- och serviceboende, andel av 
maxpoäng (delmått finns särredovisat) 80 91 87 92 86 86 ≈

Andel ej återaktualiserade ungdomar ett år efter insats, % 33 91 83 74 88 67 ↘
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Samhällsutveckling 
 

 

 
Säters kommun ekonomienheten 2017-01-24 

 

Bert Stabforsmo 
ekonomichef 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Utveckling
Andel av kommunens invånare 20 - 64 år som 
förvärvsarbetar 81,3 81,9 82,1 82,0 82,5 83,4 ↗
Invånare som någon gång under året erhållit 
ekonomiskt bistånd, andel (%) Saknas Saknas 2,0 2,3 2,3 2,0 ↗
Hur många nya företag har startats per 1 000 invånare 
i kommunen? 7,4 6,4 7,1 4,6 4,0 5,1 ↗
Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om 
företagsklimatet i kommunen? (Insikten) 50 Saknas 57 Saknas Saknas Saknas

Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens 
invånare? 7,3 8,6 9,9 11,5 11,6 11,8 ≈
Hur effektiv är kommunens hantering av och återvinning av 
hushållsavfall? 20 18 21 19 22 Saknas

Hur stor är kommunorganisationens andel miljöbilar av 
totala antalet bilar? 36 36 Saknas 39 41 37 ↘

Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel?
21 27 31 32 31 33 ↗

Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv 
plats att leva och bo i? Saknas 65 65 66 66 65 ≈
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MILJÖBOKSLUT 

Inledning 
 
Miljöbokslutet är ett underlag till kommunens årsredovisning där årets händelser inom 
miljöområdet tas upp. Arbetet med miljöfrågor i Säters kommun ska bygga på de interna 
styrdokumenten, t.ex. Miljöpolicy, Energi- och klimatstrategi 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 2013 – 2016. 
 
De 16 miljökvalitetsområden som de nationella målen omfattar är 
 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning 
• Giftfri miljö 
• Skyddande ozonskikt 
• Säker strålmiljö 
• Ingen övergödning 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap 
• Storslagen fjällmiljö 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 

 
Kommunerna bidrar i miljömålsarbetet genom att översätta nationella och regionala miljömål till 
lokala mål och åtgärder. 

I Miljöpolicyn för Säters kommun(antagen av KF 2013-06-13) framgår bland annat att: 
 

• Miljöarbetet ska inriktas på att uppfylla de lokala, regionala och nationella miljömålen 
samt följa de lagar och förordningar som gäller inom miljö-området. 

 
• Säters kommuns verksamhet ska bidra till en uthållig utveckling som omfattar såväl 

ekologiska som ekonomiska och sociala aspekter. 
 

• Säters kommun ska aktivt utveckla, förbättra, följa upp och utvärdera miljöarbetet i våra 
verksamheter. 
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Vad har hänt 2016? 
 
Övergripande 
SÄBO/Livscykelkalkyl: Säters kommun har under året tagit beslut om att bygga ett nytt 
äldreboende för på sikt upp till 100 platser. Grunden till detta var en livscykelanalys där man ser 
till byggnad och verksamhet över tid. 

• Utredning om EPC-projekt: SBN har under året träffat leverantörer för att utreda om det 
är möjligt att genomföra ett större EPC-projekt i Säters kommun.  (Energy Performance 
Contracting (EPC) är en energitjänst som förenklat innebär att investeringar i 
energibesparande åtgärder finansieras med hjälp av garanterade energibesparingar. ) 

Verksamhet 
  
Barn- och utbildningsnämnden 
 

• Förskolan lägger stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro präglar förskolans verksamhet. Förskolan 
medverkar till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och 
förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten hjälper barnen att förstå hur 
vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i 
framtid. Flera förskolor är miljöcertifierade enligt Grön Flagg: Förskolan Mora By, förskolan 
Konvaljen, förskolan Borgen, förskolan Myran, förskolan Varggropen, förskolan Äventyret. 
• Eleverna i grundskolan ges förutsättningar att utveckla kunskaper om biologiska 
sammanhang. Genom undervisningen ges eleverna möjlighet att ställa frågor om naturen och 
människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Eleverna utvecklar också förståelse 
för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder. 
Inom ramen för undervisningen ges eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper 
och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper 
i biologi har betydelse. Därigenom ges eleverna förutsättningar att hantera praktiska, etiska 
och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Undervisningen 
bidrar även till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och 
teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar 
av naturen och människan.  

Gustafs förskolor 
Det här har pedagogerna arbetat med barnen för att få dem mer miljömedvetna 

• Deltagit i skräp plockardagen (Håll Sverige rent) 
• Odlat och skördat allt från blommor till potatis. 
• Upprättat miljöstationer och gått till återvinningen 
• Kompostering 
• Matspanarna, närodlat 
• Mask hus, en avdelning har maskar i en genomskinlig låda och barnen kan följa 

maskarnas värld och processen från mat till jord. 
• Pratat om att hushålla med det material vi har t.ex. papper osv. 
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Säters förskolor 
Det här har pedagogerna arbetat med barnen för att få dem mer miljömedvetna 

• Källsortering 
• Prat runt måltider om mängd, om att kasta mat 
• Skräpplockardagar 
• Att inte slösa med vatten 
• Man arbetar med HSRs ”Grön Flagg”; olika teman 
• Man har också påbörjat utrensning av tveksamma leksaker tack vare den inventering som 

gjordes i arbetet med plan för ”Giftfri förskola!” 

Dahlander kunskapscentrum 
• Matrådet har arbetat aktivt för att få ned matsvinnet i restaurangen vilket har lett till en 

minskning som personalen är mycket nöjda med – det finns dock inga siffror på hur 
mycket svinnet har minskat under 2016. (Mellan december 2014 och februari 2016 var det 
en minskning från 9 kg/dag till 6,1 kg per dag. Därefter har minskningen fortsatt under 
2016 .) 

• Arbetet med odlingsprojektet (beviljade medel från länsstyrelsen) har fortgått under året 
och har initierats under året med studiecirkel, information på biblioteket, arbete att 
iordningsställa odlingslotterna, redskapsbod och rast koja har köpts in m.m. Det har även 
anslutit sig Säterbor till projektet och även en skolklass från Kungsgårdsskolan. Projektet 
avslutades i april 2016, men SFI kommer även nästkommande år att vara med i 
utvecklingen av odlingslotterna och vara stöd i en uppstart av en odlingsförening. 

Socialnämnden 
 

• Arbetar med förbättrad källsortering. 
• Minskning av bilåkande genom samåkning 
• Använder lågenergilampor 
• Hemtjänsten har införskaffat fyra el-cyklar för att minska bilkörning. Det finns två i 

centrala Säter, en i Stora Skedvi och en i Gustafs. Dessutom finns det vanliga cyklar som 
används i hemtjänsten för att minska bilåkandet. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Lokalservice 

• Inom lokalservice används en polish som är helt fri från metaller, mjukgörare, 
emulgeringsmedel och flamskyddsmedel. Den är miljömärkt med Svanen. Har använts 
under 2015 och 2016.Vi använder engångshandskar i nitril som är ftalatfria. 

• Den dagliga städningen utförs med micromaterial och vatten. Kem används minimalt. 
Kem används vid vissa punktinsattser. 
Polish tas bort vid lättskurning av en vassare rondell och bara vatten. (I bland används 
dock polishbort när det är många lager av gammal polish.  ) 

• De tvättmedel vi använder för att tvätta moppar och dukar är svanenmärkta. 
 
Fastighetsenheten 
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• Arbetar mot mer energieffektiva fastigheter vid nybyggnad och ombyggnad. T.ex. 
kommer den nya skolan i Stora Skedvi att vara mycket mer energieffektiv än den 
föregående. 

• Inför lösningar för källsortering. Genomfört i Enbacka skola och planerat i Stora Skedvi 
skola. Alla byggprojekt har källsortering på arbetsplatsen.  

• Fossilfria fastigheter: I och med beslutet att genomföra Skedvi skola så kommer snart 
Säters kommun vara helt fossiloberoende avseende uppvärmningen av fastigheterna.  

• OVK/kvalitetssäkring av inomhusmiljön: under året har arbete lagts ner för att skapa 
godkända ventilationsanläggningar. I samband med detta så ställer man även in flöden 
och i vissa fall leder detta till minskad energianvändning.  

Gatuenheten 
• Under året har en eldriven parkbil införskaffats. Bilen minskar utsläppen från traditionellt 

fossildrivna fordon i samband med parkarbete inom Säters stad.  
• Samordnade Entreprenader: mellan bolag & förvaltningar för att skapa samordnade 

skötselytor med mera och därmed minska transportmängden.  
• Gatubelysningen står för betydande del av Säters kommuns elförbrukning. Gatuenheten 

har en elkostnad på ca 1,2 Mkr årligen för gatubelysningsanläggningen. Inom området 
sker idag ett teknikskifte där en betydande energibesparing är möjlig. Dagens LED-
armaturer ger en energireducering med ca 40 % jämfört med dagens armaturer. Säters 
kommun ersätter vid större underhållsarbeten de äldre armaturerna med nya LED-
armaturer och under 2016 har ett 30-tal armaturer bytts.  

• I samband med gallring och röjning av tätortsnära skog använder vi oss av metoder som 
gynnar mångfalden vad det gäller såväl växt- som djurike.  

• Vi har också genomfört omfattande gallringar i Säterdalen med syfte att återställa 
nyckelbiotoper och bibehålla artrikedom.  

• I parkverksamheten använder vi uteslutande bekämpningsmedel och rengöringsmedel 
som är naturligt nedbrytbara. Exempelvis sker ogräsbekämpning med hjälp av hetvatten 
istället för kemikalier. Även klottersanering sker med hetvatten. 

• Utvecklad kollektivtrafik: I samråd med Dalatrafik/Region Dalarna så arbetar vi löpande 
för att underlätta kollektivt resande samt att skapa effektiva stråk som underlättar 
pendling med buss.  
 

Kostenheten 
• Ekologisk mat: Säters kommun arbetar löpande för att öka andelen ekologisk mat inom 

kosten. I nuläget uppgår siffran till ca 32%. 
 

Miljökontoret och VA/Renhållningsenheten  
• Har arbete med miljöfrågor och förbättringar inom miljömålsområdena som en stor del 

av sin ordinarie verksamhet.  
 
VA-enheten har förutom ordinarie drift bl.a arbetat med:  

• Renovering av pumpstationer för att minska bräddning av avloppsvatten, 
• Ledningsförnyelse (Siggebogatan) vilket minskar mängden tillskottsvatten,  
• Projektering av ledningsförnyelse (Gustafs)   
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• Projektering av Utvecklad kollektivtrafik: I samråd med Dalatrafik/Region Dalarna så 
arbetar vi löpande för att underlätta kollektivt resande samt att skapa effektiva stråk som 
underlättar pendling med buss.  

• energieffektivisering (Ulvshyttans ARV)   
• Utveckling av drift- och övervakningssystemet för att få en bättre överblick och därmed 

kunna minska risken för oönskade utsläpp.  
• Arbete med miljömålen drivs också genom Dala VA och Dala Avfall där Säter är 

medlemmar och deltar. 

Kommunstyrelsens förvaltning 
 
Näringslivsenheten 

• Delaktighet i Matspanarna där barn får ökad kunskap om lokal mat. 
• Ökad digitalisering av utskick och inbjudningar. 

IT-enheten 
• Extra arbete med återvinning av dataskrot.  

Ekonomienheten 
• Arbetar kontinuerligt med att öka antalet e-fakturor och på sätt minska pappersflödet i 

kommunens fakturahantering  
 

Fortsatt arbete 
 
Åtgärder för en bättre miljö är en ständig förbättringsprocess där politiska värderingar, 
internationella överenskommelser, forskningsresultat och ekonomiska aspekter ska vägas 
samman. För att få en tydligare struktur på miljöarbetet i Säters kommun bör följande åtgärder 
beaktas: 
 

• Att Säters kommun bryter ner de nationella och regionala miljömålen och upprättar egna 
miljömål med tillhörande budget och ansvarsfördelning.  

• Att en ny avfallsplan tas fram under 2017 i samarbete med övriga Dalakommuner och 
Länsstyrelsen. Uppföljning av Avfallsplanen förbättras. 

• Att nyckeltal som speglar relevanta miljökvalitetsmål tas fram. Det kan t.ex gälla olika 
typer av energiförbrukning, utsläppsvärden, ändrade rutiner eller informationsåtgärder. 
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PERSONALBOKSLUT 
 
Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron i Säters kommun ökade under 2016 med 0,97 procent och slutar för 
2016 på 7,24 procent av arbetat tid. Sjukfrånvaron är störst i gruppen medarbetare över 50 år.  
Det är långtidssjukfrånvaron som ökar. Kommunen betalar sjuklön dag 2-14 med 80 % av lönen. 
Kostnaden för sjuklön ökar. 

Kostnader kr (inkl. sociala avgifter) 2016 
Dag 2-14     8 159 931 
Dag 15-      1 755 516 
Totalt          9 915 446 
 
Kostnader kr (inkl. sociala avgifter) 2015 
Dag 2-14  7 166 300 
Dag 15 -     744 676  
Totalt  7 910 976  
 
Kostnader kr (inkl. sociala avgifter) 2014 
Dag 2-14  6 007 284 
Dag 15 -  1 117 231  
Totalt  7 124 515  
 

 
Hälsofrämjande arbete och friskvård inkl. företagshälsovård 
 
Under 2016 var det 130 personer som utnyttjade subventionen på 700 kr för träningskort och 
motionsanläggningar. Detta kan jämföras med 146 personer för 2015 och 120 personer för 2014  

 
 

 
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro, helårssiffror. 

  
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 
1 total sjukfrånvarotid 7,78% 7,57% 5,88% 5,29% 4,72% 5,23% 6,60% 6,76% 6,27% 7,24% 

 
                   

2 Långtidssjukfrånvaro 70,99% 69,31% 59,16% 53,53% 46,86% 51,59% 46,32% 45,79% 39,75% 41,12% 

 
                   

3 sjukfrånvarotid för 
kvinnor 7,58% 7,41% 5,57% 5,35% 4,96% 5,50% 6,91% 7,23% 6,85% 8,06% 

 
                   

4 sjukfrånvaro för män  8,68% 8,30% 7,34% 5,01% 3,62% 3,98% 5,15% 4,58% 3,68% 3,86% 

 
                   

5 sjukfrånvarotid 29år 
och yngre   2,98% 4,78% 4,59% 2,97% 2,03% 3,57% 3,68% 4,45% 4,35% 4,24% 

 
        

 
         

6 sjukfrånvaro 30-49 år  7,66% 6,99% 4,27% 4,35% 4,03% 4,93% 5,57% 6,41% 6,12% 7,16% 

 
                   

7 sjukfrånvaro 50år och 
äldre 8,73% 8,56% 7,41% 6,38% 5,68% 5,79% 7,96% 7,69% 6,88% 8,11% 
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Arbetsmiljö 
 

Arbetsmiljöfrågorna hanteras nu i samverkansorganisationen i stället för skyddskommittéer.  
 
Genomförda utbildningar under 2016 

• Två utbildningstillfällen, organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
• En uppföljningsträff, organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) 
• En tredagars utbildning BAM, bättre arbetsmiljö 
• Två informationstillfällen om arbetsmiljö för skolungdomar som skall feriearbeta  

 
Jämställdhet 
 
I den gällande Jämställdhet- och mångfaldsplanen för Säters kommun finns ett antal punkter som 
har följts upp under året. 

• Lönekartläggning och arbetsvärdering med analys har genomförts på 2016 års löner. Det 
har inte framkommit några osakliga löneskillnader p. g. a. kön. Men arbetet med ökad 
kunskap om jämställdhetsfrågor har inletts 

Av det totala antalet tillsvidareanställda i Säters kommun som var 873 var 722 eller 83 % kvinnor. 
Antalet män var 151 eller 17 %. Fördelningen kvinnor och män är lika som  

I sep 2016 var antalet tillsvidareanställda 873 personer (2015: 880 tillsvidareanställda). Av dessa 
var 19% eller 168 anställda på deltid (2015: 20 % eller 174 anställda på deltid, 2014: 25% 216 
anställda på deltid).  

Kvinnor  

Bland kvinnorna, totalt 722st, är 149 (21 %) anställda på deltid och 573 (79 %) på heltid. Bland 
tillsvidareanställda kvinnor är andelen heltidsanställda den samma som 2015. (73 % 2014)  

Män  

Bland männen, totalt 151 st, är 19 (12 %) anställda på deltid och 132 (88 %) anställda på heltid 
Bland tillsvidareanställda män har andelen heltidsanställda ökat från 84 % 2014 till 86 % 2015 och 
88% 2016. 

Källa: Personec förhandlingsprogram 

Medellön 

Den genomsnittliga lönen var 2016, 27 156 kr för kvinnor (26 153 kr 2015) och för män 28 311 
kr (27 876 kr 2015). Den genomsnittliga lönen för kvinnor var således 95,9 av den genomsnittliga 
lönen för män. Motsvarande siffra för 2015 var 93,8 % 

Pensionsavgångar  

Under 2016 gick 32 personer i pension att jämföra med 28 personer för 2015.  
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BEFOLKNINGSUTVECKLING
2003-2016

Invånarantal per den 31 december respektive år
Förändring

År 2003 11 041 -102
År 2004 10 980 -114
År 2005 10 989 -2
År 2006 10 991 -61
År 2007 11 000 9
År 2008 10 957 2
År 2009 10 900 9
År 2010 10 840 -43
År 2011 10 861 -57
År 2012 10 851 -60
År 2013 10 873 21
År 2014 10 886 -10
År 2015 11 009 123
År 2016 11 086 77

Invånare fördelade på ålder 2016-13-31

2016 2015 Förändring % 2016 2015 Förändring %
0 - 6 år 855 829 26 3,1% 18 -24 år 685 759 -74 -9,7%
7 - 15 år 1 093 1 077 16 1,5% 25 - 44 år 2 539 2 493 46 1,8%
16 - 18 år 334 326 8 2,5%
19 - 64 år 6 092 6 137 -45 -0,7%
65 - 79 år 2 083 2 002 81 4,0%
80 - 89 år 498 511 -13 -2,5%
90 + år 131 127 4 3,1%
Summa 11 086 11 009 77 0,7%
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Kommunstyrelsen 

 
Resultaträkning (kkr) 

Budget 
2016 

Redovisning 
2016 

Avvikelse Redovisning 
2015 

Förändring 
% 

Verksamhetens intäkter, 
inkl interna poster 

4 902 6 841 1 939 7 000 -2% 
Verksamhetens kostnader, 
inkl interna poster 

55 613 55 628 -15 53 226 5% 
Årets resultat 

50 711 48 787 1 924 46 226 6% 
Därav utbetalda pensioner 12 200 13 289 -1 089 12 655 5% 
Därav kapitalkostnader 2 730 2 594 136 2 660 -2% 
Investeringar  11 180 3 643 7 537 3 951 -8% 
Årsarbetare  30,2  28,8 5% 
 

Viktiga händelser 

Säters kommun har från 1 april 2016 ett avtal med Falu 
kommun om gemensam lönenämnd. Detta innebär att 
Säters löneadministration och pensionsadministration nu 
hanteras av Falu kommun.  
Från 1 jan 2017 har Säter/Falun bytt PA/lönesystem 
vilket har inneburit ett stort arbete för båda kommunerna 
under hösten 2016. 
 
Första september började kommunens kommunikations-
chef sitt arbete. Inledningsvis har kommunikationsarbetet 
haft  fokus på ”Bilden av Säter” som är en av de viktiga 
strategier som kommunstyrelsen valt att prioritera. 
 
Ekonomienheten har uppgraderat kommunens ekonomi-
system och påbörjat arbetet med dokumentation av 
kommunens redovisningssystem, tillsammans med 
kommunens arkivarie.  
 
Utbyggnaden av bredband har varit en viktig process 
under året, och kommunen har avsatt en särskild  
personell resurs för att arbeta med frågan. Kommunen 
har dels en rådgivande funktion mot föreningar som  
söker statligt stöd, dels en egen roll som medfinansiär för  
ortssammanbindande nät. 
 
Under året har kommunen fortsatt att implementera ett 
nytt dokument- och ärendesystem, P360. Systemet ska  
 

 
 
 
effektivisera kommunens administrativa arbete. 
 
I arbetet ”Samling för social hållbarhet” har länets 
kommuner, Landsting och regionala myndigheter 
organiserat ett frivilligt utbyte av kunskap och 
erfarenheter med syfte att höja kvalitén i det lokala och 
regionala arbetet för social hållbarhet och för att minska 
skillnader i hälsa. 
 
Under året har kommunen påbörjat ett systematiskt 
arbete för att arbeta mer aktivt med sjukskrivna med-
arbetare i kommunens organisation. 
 
Näringslivsenheten har arbetat fram en modell för 
samordning och förstärkning av kommunens evenemang-
stöd. Ett arbete med förslag till ”Strategi för utveckling 
av Säterdalen” har pågått under året.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat att säga ja till bildande 
av Visit Dalarna AB. Bolaget är länsomfattande och ska 
ersätta Visit Södra Dalarna AB. 
 
Ett arbete om informationssäkerhet har inletts. Detta 
kommer att vara en väsentlig faktor i utvecklingen av 
digitala processer i kommunen. 
 
Upphandling av nytt telefonisystem har påbörjats under 
2016. IT-enheten har gjort en förstudie för Office 365 
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administration och implementering av Office 365 för 
Barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Förvaltningen har arbetat med ett förslag till reviderad 
organisation som har lett till att Jävsnämnden upphörde 
2016-12-31 och Miljö och byggnämnden bildades 2017-
01-01. Förvaltningen har arbetet med förändring av 
nämndsorganisation och hantering av reglementen och 
delegationsordningar till följd av beslutet. 

Det ekonomiska resultatet 
Kommunstyrelsens förvaltning får ett överskott jämfört 
med budget på 3 mkr. Överskottet beror på ej utnyttjade 
centrala medel för löneökningar, och integration, vakanta 
tjänster, lägre kostnader för IT, samt ej budgeterade 
statsbidrag. 
Kostnader för pensioner intjänade före 1998 blev 1,1 mkr 
högre än budgeterat. Fler har gjort förtida uttag än 
beräknat vilket för med sig en tidigareläggning av 
kostnaderna.  
 
Investeringar 
Kommunens IT-investeringar uppgår till 3,2 mkr, varav 
IT i skola 1,8 mkr. Kommunens IT-nätverk har byggts ut 
med 0,7 mkr. 
0,2 mkr har investerats i markförvärv och 0,8 mkr i 
inventarier. Kommunen byter personalsystem och 0,2 
mkr har investerats i licensrättigheter för detta. 
7 mkr av budgeterade investeringsmedel har förts över 
till 2017 års investeringsbudget. Det är fram för allt 
medel för bredbandsutbyggnad och utveckling av 
bostadsområden, där utförandet av investeringarna är 
fördröjda. 
 
Personalsituationen 
Några förändringar gällande personal har skett under 
2016. I och med verksamhetsövergången av lön/pension 
valde en medarbetare att följa med till Falun och två 
valde att avsluta sina anställningar. Förutom det har en 
medarbetare valt att sluta och en nyrekryterats 
 
Internkontroll 
Internkontroll planen för 2016 har omarbetats utifrån att  
förutsättningarna för förvaltningen har förändrats och för 
att ha en gemensam internkontrollplan för hela 
förvaltningen. 
Inga kända avvikelser finns i interkontrollen under 2016. 
 
Hur ser framtiden ut? 
Kommunstyrelseförvaltningens arbete kommer fortsatt 
att ha fokus på att utveckla den centrala funktionen så att 
verksamheterna kan få det stöd som behövs.  
Arbetsmetoderna hos stödfunktionerna inom förvalt-
ningen ska utvecklas för att möta de behov som finns i 
verksamheterna men samtidigt ha en stödjande och 
ledande roll inom de områden som kommunstyrelsen 
ansvarar för. Mycket av utmaningarna framöver handlar 
om att utveckla digitala tjänster och att skapa bättre 
förutsättningar för medborgare till insyn och dialog med 
kommunen.  
 
 

Arbetet med att öka andelen e-fakturor kommer att 
fortsätta. Ett samarbete med övriga kommuner i 
Upphandlingscenter för att tillsammans få till ett e-
handelssystem.  
 
Projektet ”Jämställt hela tiden” har påbörjats. Det är ett 
projekt som handlar om jämställdhet och inkludering där 
Länsstyrelsen Dalarna är drivande i samarbete med 
Hedemora näringsliv och stiftelsen Minerva. Projektet 
ska bidra till möjligheter och förståelse för att få fler 
heltidsarbeten. Projektet innebär kompetensutveckling 
för tjänstemän och politiker. 
 
Utveckla arbetet med hur företag ska kunna få det bästa 
stöd från kommunen som går utifrån det uppdrag 
kommunen här.  
 
Mål för verksamheten – metoder för 
uppföljning 
Kundtjänsten skall förbättra tillgängligheten och 
mottagandet i kontakten mellan kommunen och 
medborgarna och på så sätt bidra till att öka kommunens 
attraktivitet som boendeort. Förbättringen ska kunna 
avläsas i den servicemätning som görs 2016 inom 
Kommunens Kvalitet i Korthet. Säters kommuns resultat 
på mått 1 – 3 i KKiK skall vara bättre 2016 än 2015. 
Resultaten för 2016 redovisas i januari 2017. 
 
Målet nås inte. Andelen personer som per telefon 
kontaktar kommunen och får ett direkt svar på en enkel 
fråga minskar från 53 % till 45 %. Andelen personer som 
per e-post kontaktar kommunen och får ett direkt svar på 
en enkel fråga ökar från 82 % till 83 %. Andelen personer 
som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via 
telefon ställt en enkel fråga till kommunen ökar från 78 
% till 81 % 
 
Mål 2 
Aktivt och framgångsrika företag bidrar i hög grad till att 
höja Säters attraktivitet som boendeort. Kommunen kan 
på flera sätt bidra till att skapa ett gott företagsklimat. 
Säters Kommun ska vara en av de 100 bästa 
kommunerna på svenskt näringslivs ranking avseende 
företagsklimat och att vi har en positiv utveckling vad 
gäller enkätfrågorna; Service till företag, Sammanfattande 
omdöme, kommunpolitikers attityder, kommunala 
tjänstemäns attityder och skolans attityder. 
 
Målet nås inte. Säter erhöll plats 172 i årets ranking 
Områdena sammanfattande omdöme (+4), kommunala 
tjänstemäns attityder (+28) och skolans attityder (+89) 
redovisar en positiv förändring. 
Områdena service till företag (-32), och kommunpoliti-
kernas attityder (-17) redovisar en negativ förändring. 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Resultaträkning (kkr) 

Budget 
2016 

Redovisning 
2016 

Avvikelse Redovisning 
2015 

Förändring 
% 

Verksamhetens intäkter, 
inkl interna poster 

107 471 109 085 1 614 104 243 -34% 
Verksamhetens kostnader, 
inkl interna poster 

164 525 163 631 894 161 048 31% 
Årets resultat 

57 054 54 546 2 508 56 804 436% 
Därav VA-enheten 0 -590 590 -490 20% 
Därav kapitalkostnader 26 745 22 306 4 438 22 161 -34% 
Investeringar 64 505 36 990 27 515 62 863 -89% 
Antal årsarbetare  115,0  101,0 14% 
 
Viktiga händelser 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för en hållbar och 
strategisk samhällsbyggnadsprocess samt myndighets-
utövning. Samhällsbyggnadsförvaltningen är under 
nämnden ansvarig att förvalta, samt driva och utveckla de 
verksamhetsområden som ligger inom nämndens 
reglemente. Samhällsbyggnadsförvaltningen har på 
uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden det samlade 
ansvaret för att planera, bygga och förvalta vårt fysiska 
samhälle. Det gäller allt ifrån att verka för en positiv 
bebyggelseutveckling till att bygga gång- och cykelvägar 
till/från nya bostadsområden. Inom Samhällsbyggnad 
planeras och realiseras planer för vårt framtida samhälle.  
Vi är med och utvecklar det hållbara samhället. 
 

Med det menar vi: 
• Säterbon ska förvänta sig att 

Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar och utvecklar 
de verksamhetsområden som vi ansvarar för 

• Vi tar ansvar för att lämna över hållbara anläggningar 
till nästa generation 

• Ständig Medborgarfokus 
• Omvärldsbevakning som bidrar till kontinuerlig 

verksamhetsutveckling som ökar medborgarnyttan & 
verksamhetsnytta 

 
Nedan följer exempel på viktiga händelser inom 
Samhällsbyggnad 2016: 
 
 
 

 
SÄBO-process 
Under 2016 så har arbetat med att planera det nya 
äldreboendet i Säters kommun fortskridit. Verksamheten 
har arbetet med en verksamhetsbeskrivning parallellt med 
att Samhällsbyggnad arbetat med de tekniska förutsätt-
ningarna samt val av placering. Under våren 2017 
planeras ett planprogram avseende placeringsalternativ att 
läggas ut på samråd.  
För att löpande öka kommunikationen och samverkan så 
har det hållits nämndsöverskridande samrådsgrupper. 
Resultatet av processen är att i oktober 2017 ha en 
fullständig programhandling innehållande förutsättningar 
från verksamhet & övriga förutsättningar  syftande till 
att kunna upphandla projektering & byggande. 
 
Om- och tillbyggnad Stora Skedvi skola 
 2016 startade om- och tillbyggnad Stora Skedvi skola. 
Projektet innefattar nybyggnad av förskola, ombyggnad 
av skola, en ny sporthall samt ett nytt bibliotek. Projektets 
externa projektledare samverkar löpande med Samhälls-
byggnadsförvaltningens interna projektledare för bästa 
slutresultat.  
 
Bebyggelseutvecklingsprocess 
Under våren 2016 så antogs Bostadsplan för Säters 
kommun. Planen är tänkt att fungera som en viktig del i 
den långsiktiga bebyggelseutveckling som Säters kommun 
just nu befinner sig i.  
Under Almedalsveckan ingick Säters kommun i regionens 
satsning på att marknadsföra Dalarna som en boende- & 
utvecklingsregion. Under hösten så fortsatta satsningen 
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genom att, tillsammans med FalunBorlänge Regionen, 
delta på fastighetsmässan SBA i Stockholm.  
Kontakt har i ovanstående processer knutits till en rad 
olika bostadsföretag som just nu utreder möjlig etablering 
i Dalarna & Säters kommun.  
Ett viktigt område som identifierats för att skapa en bra 
grund för etableringar är tillgången till detaljplanelagd 
mark. Därför har Samhällsbyggnad under året handlat 
upp detaljplanekonsulter som tillsammans med interna 
resurser skapar förutsättningar att arbeta fram nya 
detaljplaner i attraktiva lägen. 
Bostadsbristen har blivit allt mer synlig under 2017. Trots 
detta ökade kommunen med ca 80 medborgare under 
2016.  
 
Lokalplaneringsprocess 
Lokalplanen antogs under 2016 och skall framöver 
fungera som en grund avseende vår planering av 
kommunala lokaler. 2016 har präglats av en god dialog 
mellan Samhällsbyggnad och de olika förvaltningarna. 
Under 2017 planeras Lokalplanen att uppdateras. 
 
Säterdalen  
Strategi och Utvecklingsplan 2017 för Säterdalen har 
under ledning av kommunens näringslivschef tagits fram 
under 2016. Planen syftar till att lyfta fram de områden 
som syftar till att stärka Sätersdalens utveckling mot satta 
visioner och mål. 
 
Genomfart & bytespunkt Säter 
Trafikverket har tillsammans med Säters kommun 
slutfört sin Åtgärdsvalsstudie för genomfarten. Studien är 
ett första steg mot en ny genomfart samt bytespunkt 
Säter. Parallellt med detta planerar Trafikverket samtids 
infart som innebär dubbelspårighet på järnvägen genom 
Säter. En viktig process för att stödja arbetet med 
genomfart & bytespunkt Säter är initieringen av 
Fördjupad översiktsplan Säter.  
 
Näringslivssamverkan 
SBF har i samverkan med näringslivsenheten löpande 
arbetat med LOTS-funktion för att stödja företag som 
behöver stöd i olika frågor. Under 2017 planeras 
samlokalisering avseende Samhällsbyggnads & Näringsliv. 
Syftet är att kunna erbjuda företag & organisationer ett 
snabbt & bra stöd i Samhällsbyggnadsfrågor. 
I samverkan har det även hållits en bostadskväll för lokala 
entreprenörer med intresse av bostadsutveckling. 
 
Tillgänglighet inom Samhällsbyggnad 
Inom sina ansvarsområden har Samhällsbyggnads-
nämnden möjlighet till stor påverkan på kommunens 
tillgänglighetsarbete. Nedan syns en del av de åtgärder vi 
arbetar med. 
 Snöskottning för rörelsehindrade: är ett stöd 

för att hjälpa människor med tillgänglighets-
problematik 

 Tillgänglighetsrådet: Under året har 
Samhällsbyggnad handlagt kommunens 
Tillgänglighetsråd samt agerat för att öka 
tillgängligheten i Säters kommun.  

 DHR:s 10 i topplista: syftet med listan är att 
hela tiden belysa de 10 viktigaste åtgärderna för 
att öka tillgängligheten (oavsett vem som är 

ansvarig). Allt eftersom åtgärder betas av fylls 
listan på med nya behov. 

 Prioritering vinterväghållning: I Säters 
kommun prioriterar vi gång- och cykel-
trafikanter högt. 

 Avstängning Vasagatan sommartid: för att 
främja tillgängligheten samt främja oskyddade 
trafikanter. 

 Gångfartsområden: för att främja tillgänglig-
heten samt främja oskyddade trafikanter 

 
Stab 
Övergripande har det varit ett intensivt år med många 
ärenden och intensiv bebyggelseplanering.  
 

• Ny organisation beslutades under 2016 
• Ny förvaltningsrutin & nämndsrutin har arbetats 

fram likt Örebromodellen.  
• Ledarutbildning har hållits för kommunens alla 

chefer. 
• Integrationsprojekt har pågått 2016 för att skapa en 

högre kvalitet i den yttre skötseln. Projektet 
fortsätter 2017. 

 
Samverkan med fackliga parter 
2016 har speglats av ett nära samarbete mellan parterna i 
förvaltningens samverkansgrupp. Löpande har verksam-
heternas arbetsplatsträffar kunnat lyfta in frågor i 
samverkans-organet. Under 2017 planerar vi att fördjupa 
samverkan genom att varje vecka hålla samverkansmöte.  
 
Miljö & Energi 
Säters kommun har inför 2017 ingått i samarbetsavtal 
med Avesta med flera avseende Klimat & Energiråd-
givning. Tidigare har detta skett med interna resurser. 
Miljösamordnartjänsten finns dock kvar på Samhällsbygg-
nadsförvaltningen som kombinationstjänsten Miljö-
samordnare/Biträdande förvaltningschef.  Nedan syns 
några exempel inom Miljö & energiområdet under 2016: 
 

• Plan för Giftfria förskolor i Säters kommun: 
Gemensamt arbete med att ta fram en plan för 
giftfria förskolor i Säters kommun. 

 
 

• Källsortering Fastighet: Vi har infört källsortering på 
Enbacka skola samt kommer att införa det på Skedvi 
skola när projektet är klart. Alla byggprojekt har 
källsortering på arbetsplatsen. 

 

• Fossilfria fastigheter: i och med beslutet att genom-
föra Skedvi skola så kommer snart Säters kommun 
vara fossiloberoende avseende uppvärmningen av 
fastigheterna.  

 

• Cykelprojekt: Säters kommun deltar i cykelprojekt 
tillsammans med Visit Dalarna 

 

• Elbil park: fordon som används för stadsnära 
grönyteskötsel har bytts ut till en elbil 

 

• Projekt byta ut gamla fastighetslösningar mot nya 
mer energieffektiva: i varje projekt där vi går in och 
byter ut/förnyar/ändrar försöker vi att hitta nya mer 
energieffektiva lösningar.  
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• Ekologisk mat: Säters kommun arbetar löpande för 
att öka andelen ekologisk mat inom kosten. I nuläget 
uppgår siffran till ca 33%. 

 
• Utredning om EPC-projekt: vi har under året träffat 

leverantörer för att utreda om det är möjligt att 
genomföra ett större EPC-projekt i Säters kommun.   

 

• Gatubelysningar: Vid ny eller ombyggnad byter vi 
successivt ut gamla armaturer mot LED.  

 

• Inventering enskilda avlopp & VA-plan: Vi har 
under året inventerat enskilda avlopp och kommer 
att börja med framtagande av en ny VA-plan under 
2017. 

 

• OVK/kvalitetssäkring av inomhusmiljön: under året 
har arbete lagts ner för att skapa godkända 
ventilationsanläggningar. I samband med detta så 
ställer man även in flöden och i vissa fall leder detta 
till minskad energianvändning.  

 

• Utvecklad kollektivtrafik: I samråd med 
Dalatrafik/Region Dalarna så arbetar vi löpande för 
att underlätta kollektivt resande samt att skapa 
effektiva stråk som underlättar pendling med buss.  

 

• Bygga bort felande länkar i GC-nät: genom att arbeta 
för att bygga bort felande länkar i Gång- och 
cykelbanenät så minskar behovet av att barnen åker 
bil/buss till skolan. 
 

• Renovering av pumpstationer m.m: för att minska 
bräddning av avloppsvatten, ledningsförnyelse 
(Siggebogatan), projektering av ledningsförnyelse 
(Gustafs)och energieffektivisering (Ulvshyttans 
ARV) samt utveckling av drift- och 
övervakningssystemet. Arbete med miljömålen drivs 
också genom Dala VA och Dala Avfall där Säter är 
medlemmar. 

 
Kost 
Ny upphandling utensilier utförd under 2016. Under året 
infördes även att avdelningarna på Fågelsången själv kan 
beställa varor genom kostsystemet AIVO.  
Kostchefen slutade under hösten sin anställning och den 
nya kostchef, var föräldraledig en bit in i 2017. Trots 
detta så har personalen på enheten utfört ett bra arbete 
och i väntan på ny kostchef har annan personal klivit 
fram och tagit ett stort ansvar.  
Under året har kostombudsträffar inom äldreomsorgen 
och matråd i skolan hållits. Under 2017 kommer ett nytt 
kök att invigas i Stora Skedvi skola. Förskolan Äventyret 
kommer att flyttas till provisoriska lokaler under en 
längre period 2017 och maten kommer att behöva 
levereras under den tiden. 
 
VA & Renhållning 
2016 har varit ett år då verksamheten varit kort om 
personal. Trots detta har verksamheten fungerat väl och 
nedan syns några exempel på utförda åtgärder under 
2016:  
• Föreskrifter för hantering av hushållsavfall har 

antagits 
• Siggebogatan har byggts om med nya ledningar 
• Pingbo vattenverk har byggts om 

• Arbetet med det nya drift- & övervakningssystemet 
har intensifierats  

• Ombyggnad och förbättring av pumpstationer 
• Ett stort antal förbättringsarbeten på ledningsnätet 

har genomförts 
• Förutsättningar Samarbete (gemensamt bolag) med 

grannkommuner har utretts 
• Planering & utredning ny vattenreservoar & 

dragning ledningsnät Gustafs har genomförts 
 
Gatu & Park 
Gatuenhetens verksamhet 2016 har i stora drag utförts 
enligt plan. I verksamhetsplan för Gatuenheten 2016 
tydliggjordes behovet av att färdigställa flertalet släpande 
projekt. Under 2016 har därför fokus legat på just färdig-
ställande och som exempel kan nämnas att samtliga 
större släpande beläggningsprojekt slutförts under året.  
 
Fiberutbyggnaden i tätorterna som initierades under 2015 
har under 2016 slutförts. Arbeten har i vissa fall försenats 
avsevärt och det har varit ansträngande för Gatuenheten 
att samordna arbeten och svara på allmänhetens frågor. 
Vid slutet av 2016 är fiberförläggningen till stor del 
avklarad och en mycket stor andel av hushållen i 
tätorterna kan idag erbjudas fiber.  
 
Samverkan infrastruktur: Under 2016 har det strategiska 
arbetet tillsammans med Region Dalarna och Trafik-
verket utvecklats. Flera ÅVS:er (Åtgärdsvalsstudier) har 
genomförts, bland annat rörande en central bytespunkt 
för kollektivtrafik i Säter och bättre infrastruktur för 
gående och cyklister utmed statliga vägar.  Arbetet med 
Bytespunkt Säter har periodvis varit intensivt på 
samverkansnivå och kommer att fortsätta under 2017 
med fokus på att hitta gemensamma lösningar för 
samtida infart, genomfart och bytespunkt.  
 
Vidare noterades behovet av att utveckla det strategiska 
arbetet genom att exempelvis ta fram styrande och 
utvecklande dokument. Detta arbete har under 2016 gått 
framåt men det kan också konstateras att enheten inte 
riktigt är organiserad för att klara av uppdraget. Det 
saknas utredande resurser i tillräcklig grad vilket gör att 
det långsiktiga arbetet ofta blir nedprioriterat.  
 
Lokalservice 
Enheten harinitierat ett arbete med att få ner sjukskriv-
ningarna genom projekt ”Balans i livet”.  Där man 
arbetar med olika områden.  Näring, Rörelse, Sömn, 
Relationer, Egen tid, Roll och Mål.  
Chefsutbildning har under året genomförts för städchef 
och arbetsledare. 
Ett byte till ftalatfria nitril engångshandskar har skett, och 
en ny polish som är helt fri från metaller, mjukgörare, 
emulgeringsmedel och flamskyddsmedel har börjat 
användas. 
Verksamheten har fungerat väl under 2016 och en god 
dialog har hållits med de interna kunderna. 
 
Miljö & bygg 
En behovsutredning genomfördes i början av året för att 
fastställa tillgängliga resurser sett gentemot uppdrag. 
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Utöver detta så syns nedan andra aktuella frågor under 
året:  
• 18 st ansökningar om nybyggnad av enbostadshus 

varav 6 av dessa inkom som ansökan i november 
och december.  

• Inventering av enskilda avlopp har fortsatt och 175 
fastigheter har inventerats och bedömts och av dessa 
krävs åtgärd av 106 stycken. I samband med detta 
har informationsmöten hållits förberörda. 

• Tillsyn har skett inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet och en stor del av företag och 
kommunala enheter har kunnat få tillsyn. 

• Upphandling av konsulttjänster på bygginspektör-
stjänst har möjliggjort att vi kunna hålla en hög 
service till våra medborgare. 

• Besiktning av slänt i Fäggeby avseende rasrisk har 
skett 

• Delaktighet i projekt giftfri förskola 
• FÖP-arbetet har fortsatt med Gustafs under 2016. 
• Prioriteringslista för detaljplaner antogs av KS 
• Samrådsmöte med allmänhet för detaljplan Liljan vid 

Willys. 
• Regelbunden genomgång om hantering avseende hot 

och våld på APT 
• Arkivassistent hjälper till med att arkivera gamla 

byggärenden 
• Kvällsöppet under våren för de som vill ha hjälp 

med bygglovsärenden 
• Jävsnämnden upphörde 2016-12-31 
 
Fastighet & exploatering & fritid 
Stora Skedvi skola om- & tillbyggnad & projekt Folkets 
hus är två projekt som utförts av fastighetsenheten under 
2016. Utöver detta syns nedan några exempel på andra 
saker som genomförts under 2016: 
• Antagande fördelningsprinciper Skönvikshallen 
• Antagande Bostads & lokalplan 
• Säters IF byggnation av Konstgräs 
• Antagande av Riktlinjer för föreningsbidrag 
• Revision av tre genomförda fastighetsprojekt 
• Framtagande av ny rutin vid försäljning av tomter 
• Försäljning av tomter & industrimark 
• Fortsatt utveckling av Skönvikshallen & gym 
• Utveckling av Säterdalen 
• M.m 
 
Det ekonomiska resultatet 
Förvaltningens ekonom har löpande arbetat, tillsammans 
med ansvariga chefer, verksamhetsöverskridande för att 
få till en stabil och gemensam ekonomiplanering och 
ekonomiuppföljning. 
Övergripande så ser budgetutfallet bra ut. Dock finns det 
mindre avvikelser där Kostenheten visar ett underskott 
och Lokalservice ett överskott beroende på budget-
tekniska differenser. Miljö- och byggenheten har haft 
större intäkter och lägre personalkostnader än budget 
vilket gett ett överskott. Stab/gemensamt visar ett 
överskott då starten av ett statligt finansierat integrations-
projekt fördröjts. Övriga verksamheter har mindre 
avvikelser mot budget. 
 

Investeringar 
Skattefinansierat 
Budget investering: 54 652 kkr 
Upparbetad investering 34 658 kkr 
Utfall investering 2016 63% 
Utfall investering 2015 72% 
Utfall investering 2014 48 % 
 
Överflyttat till 2017 
St Skedvi Skola  20 259 kkr 
Övriga projekt inv  1 607 kkr 
 
Kommentar:  Stora Skedvi skola är ett projekt som pågår 
över flera år och påverkar starkt upparbetningsgraden av 
investeringar 2016. Utöver detta så tas medel med för 
projekt inom Gatu som fortsätter 2017. 
 
VA / Renhållning 
Budget investering: 9 853 kkr 
Upparbetad investering 2 330 kkr 
Utfall investering 2016 24% 
Utfall investering 2015 44% 
Utfall investering 2014 52 % 
 
Överflyttat till 2017 
Ledningsrenovering 4 700 kkr 
Omb. Vattenverk 1 200 kkr 
 
Kommentar: Vissa investeringar har genomförts. På 
grund av det stora arbetet i Mora By 2017 har huvud-
delen av medlen för ledningsrenoveringar förts över till 
2017. Investeringen i Gussarvshyttan har gått framåt i 
och med ett servitutsavtal samt bygglov och strand-
skyddsdispens är klara. 
 
Personalsituationen 
Personalen är Samhällsbyggnadsförvaltningens största 
resurs. Dock är det svårt att rekrytera ny personal med 
rätt kompetens inom vissa områden. Därför måste fokus 
ligga på att behålla den personal vi har samt kompetens-
utveckla dem så att de möter nya krav på ett effektivt 
sätt. För att minimera kompetensbrist bör vi även söka 
samarbeten över kommungränserna. Ett exempel på 
detta kan vara att dela på tjänster med andra kommuner 
alternativt samverka inom bolag.  
 
Viktiga händelser inom personalområdet 2016: 
 Intranätet som kommunikationskanal 
 Löpande Arbetsplatsträffar 
 FSG – förvaltningens samverkansgrupp har varit en 

viktig grupp för att öka samverkan och delaktighet 
inom förvaltningen. 

 Påbörjat kommungemensamt projekt för att minska 
sjukskrivningarna. Samhällsbyggnads hade 2016 en 
sjukfrånvaro på ca 7%. Under 2017 kommer vi att 
arbeta med stöd åt de verksamheter som har högst 
sjukfrånvaro. 
 

Internkontroll 
Internkontroll är en viktig del i arbetet med uppföljning 
av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Andra delar 
som möjliggör en effektiv uppföljning är tydliga rutiner 
samt system för hantering av avvikelser. Det vill säga att 
hela tiden arbeta för att lära av sina misstag och skapa en 
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lärande organisation. Även en bra dialog mellan 
förvaltning, nämnd, revisorer och kommunstyrelse med 
flera är en viktig grund för en bra internkontroll.  
 

Resultatet av internkontroll 2016 är övergripande bra. 
Internkontrollen är uppdelad i följande huvudprocesser 
 Ledningsprocess: 
 Personalprocess 
 Verksamhetsprocess 
 Ekonomiprocess  
Dock har vi identifierat områden där vi behöver bli 
effektivare. Bland annat så förtydligas det i intern-
kontrollplan 2017 vem som utför kontrollmomentet.  
Arbetet för att få internkontrollen att bli en naturlig del 
av verksamheten fortsätter 2017. Ett exempel är att ha 
internkontroll som en stående punkt på verksamheternas 
APT. 
 
Hur ser framtiden ut 2017 - 2018?  
I nämndsplanen för 2017 så har 
Samhällsbyggnadsnämnden antagit 4 strategier för att nå 
kommunens mål & vision: 

• Bebyggelseutvecklingsstrategi: Genom att bygga och 
förvalta vårt fysiska samhälle och därmed skapa en 
grund som möjliggör 12 000 invånare år 2030.  

• Miljö-och hållbarhetsstrategi: Våra resurser är 
ändliga och vi behöver skapa ett samhälle som i allt 
mindre grad förbrukar fossila resurser med mera. 

• Utvecklande förvaltning: Vi förvaltar de 
anläggningar vi har samtidigt som vi hela tiden 
försöker att effektivisera vårt utbud till våra 
kunder/medborgare.  

• Hela Säter: 1+1=3: I vår planering så tänker vi Säter 
som en helhet där alla delar behöver utvecklas för att 
skapa en attraktiv kommun där helheten är större än 
sina beståndsdelar. 

Tydlig organisation: Under 2017 så kommer arbetet 
med att anpassa organisationen till de gränsöverskridande 
processer som identifierats stödja arbetet mot 
kommunens Vision & mål. I detta ingår bland annat att 
stärka upp tidig planering samt att utöka samverkan med 
Näringslivskontoret för att kunna erbjuda företagare ett 
ännu bättre stöd. 
Ställningstagande över hur mycket som bör göras i egen 
regi gentemot handlas upp behöver fortsätta diskuteras. 
Ett strategiskt viktigt drag kan vara att i vissa fall renodla 
verksamheten till en renare beställningsorganisation där 
det idag är blandat beställare/utförare. Med de stora 
investeringar som behöver utföras så är det viktigt att 
befintlig organisation är väl förberedd att möta 
kommande utmaningar. Vi behöver rusta organisationen 
så att den klarar att driva den planerade utvecklingen mot 
12 000 invånare år 2030. 
 
Kompetensförsörjning: Fortsätta arbeta för att vara en 
attraktiv arbetsgivare och därmed trygga kompetens-
försörjningen. 
 
Samverkan: genom att i större grad samverka med andra 
parter och därmed skapa synergieffekter så kan man 
effektivisera delar av verksamheten. En utökad 

samordning skulle även kunna minska organisationens 
störningskänslighet. 
 
Säkerhet: kopplad till våra verksamheter. Allt eftersom 
många av våra anläggningar börjar bli ålderstigna 
samtidigt som vi står inför ett förändrat klimat så ökar 
säkerhetsriskerna. Vilka åtgärder behöver utföras för att 
säkra tillgången till rent vatten i framtiden? Vilka åtgärder 
behöver utföras för att öka säkerheten i våra fastigheter? 
En rad frågor kommer att behöva utredas samt tas med i 
framtida planering samt budgetarbete för att minimera 
kommande säkerhetsrisker. 
 
Energieffektivisering: satsning inom området innebär 
en stor möjlighet att minska både våra verksamheters 
miljöpåverkan samt frigöra tidigare bundna driftsmedel 
som kan omfördelas till där behoven finns.  
 
Kompetensutveckling:2017 kommer det att läggas 
resurser för att kompetensutveckla förvaltningen samt 
förtroendevalda inom förvaltningslag & kommunallag 
samt detaljplaneplanering. 
 
Mål för verksamheten – metoder för 
uppföljning 
 
Kollektivtrafik: Kollektivtrafik i alla kommundelar som 
möjliggör pendling till skola, arbete och handel. 
Mätmetod: Följs upp årligen genom utvärdering av 
kollektivtrafiken. 
Nås målet: Ja 
Kommentar: Justeringar av trafiken utförs löpande för 
att möta det behov som finns. Under året har dialogen 
med Dalatrafik varit god. 
 
Plan- och byggverksamhet: God planberedskap för att 
möta mål om 12 000 invånare. 
Mätmetod: Uppföljning av planlagda områden utifrån 
behov. 
Nås målet: Ja 
Kommentar: Sett utifrån behovet och utvecklingen 2016 
så har en relativt god planberedskap kunnat hållas. Dock 
behöver arbetet med Fördjupade översiktsplaner 
fortskrida 2017 för at framledes kunna hålla en god 
planberedskap mot kommunens vision. Där vi har haft 
planlagda områden är också där det funnits externa 
intressenter. Ett ramavtal med Sweco höjer kapaciteten 
avseende framtagning av detaljplaner 2017. 
 
Avloppsverksamhet: Ta hand om avloppsvatten samt 
arbeta för att minimera dess miljöpåverkan, anpassa och 
utveckla avloppverksamheten mot satt mål om 12 000 
invånare och ett förändrat klimat. 
Mätmetod: Uppföljning sker genom förmåga att möta 
aktuella behov. 
Nås målet: Ja 
Kommentar: Sett utifrån behovet och utvecklingen 2016 
så har målets nått. Dock återstår mer arbete för att säkra 
anläggningarna mot kommunens vision. 
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Kulturnämnden  

 
Resultaträkning (kkr) Budget 

2016 
Redovisning 

2016 
Avvikelse Redovisning 

2015 
Förändring 

% 
Verksamhetens intäkter, 
inkl interna poster 198 330 132 551 -40% 
Verksamhetens kostnader, 
inkl interna poster 13 391 13 809 -418 13 414 3 % 
Årets resultat 13 193 13 479 -286 12 863 5 % 
Därav kapitalkostnad 131 143 12 140 2% 
Investeringar 210 219 9 285 -23% 
Antal årsarbetare  12,3  12,5 -2% 
 
 
Viktiga händelser 
Kulturförvaltningen har under året arbetet efter den av 
fullmäktige antagna Biblioteks- och kulturplanen. 
Den allmänkulturella verksamheten som möjliggörare 
för kulturella upplevelser och delaktighet poängteras. 
Bibliotekets roll som mötesplats, läsfrämjare och 
kunskapsförmedlare ska utvecklas. Under 2016 har de 
anställdas roller förtydligats och utvecklats. Detta för 
att möjliggöra individuell utvecklig och för att bättre nå 
uppsatta mål. Dessutom är en av de viktigaste 
effekterna av målarbetet att de anställda mår bättre med 
tydligare uppdrag. Genomförandeplaner 
(aktivitetsplaner) både övergripande och individuella 
har upprättats. 
 
Mål för verksamheten 
För biblioteksverksamheten finns tre strategier. Den 
första är att utveckla biblioteksrummet som 
demokratisk mötesplats samt motverka utanförskap. 
Det andra är att stärka det läsfrämjande uppdraget. Det 
tredje är att ge allmänheten möjlighet till information 
och erbjuda kompetenshöjande insatser för 
informationssökning och källkritik, även den digitala 
mötesplatsen ska utvecklas. Prioriterade målgrupper är 
barn och unga, personer med annat modersmål än 
svenska och personer med funktionsvariationer.  
 
Medie- och informationskunnighet 
Med utgångspunkt i den första strategin, om det 
demokratiska uppdraget och biblioteksplanens tredje 
strategi, så har en bibliotekarie anställts som ska arbeta 
med medie- och informationskunnighet (MIK). Detta  

 
för att minska den digitala klyftan och för att stärka 
informationskunnigheten hos allmänheten. Hon 
kommer att arbeta med att utveckla kompetenser inom 
informationsökning, sociala medier, källkritik, digitalt 
skapande, digital teknik och IT-säkerhet. För att nå 
allmänheten kommer hon också att jobba med 
marknadsföring, information och uppsökande 
verksamhet.  
 
Biblioteksrummet som demokratisk arena 
Både biblioteket och kultursekreteraren har som 
uppgift att utveckla biblioteksrummet/kulturhörnan 
som mötesplats. Under första delen av 2016 tog Säter 
emot flera personer som kom till Sverige i den stora 
flyktingströmmen och Stadshotellet gjordes om till 
flyktingförläggning. Flera av dem besökte biblioteket 
och ett femtiotal av dem ville lära sig svenska och 
biblioteket blev på onsdagarna en mötesplats för 
flyktingar, volontärer (lärare) och förvaltningens 
personal. Migrationsverket gjorde under sommaren en 
förflyttning av flyktingarna till andra orter och behovet 
av att tala svenska minskade. I ett samarbete med ABF 
så fortsätter svenskaundervisningen på onsdagarna för 
de asylsökande som fortfarande finns i kommunen. 
Förvaltningen har också startat ett projekt, Språkvän, 
där kultursamordnarens roll är att föra samman 
svensktalande med icke svensktalande, det är också ett 
integrationsprojekt. 

Film och dans 
Kulturnämndens ambition är att utveckla filmen och 

Av: Petra Sahlin 
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dansen i Säters kommun, Folkets hus har renoverats 
och en ny hörsal har byggts som kan utveckla dess 
verksamhet ytterligare, inom tex filmområdet. 
Diskussioner om att arrangera filmfestivaler i 
kommunen pågår. Den vikarierande kultursekreteraren 
har arrangerat filmvisningar i samarbete med TV- och 
Biografmuseet. Hon har också arrangerat välbesökta 
dansföreställningar.  
 
Bilden av Säter 
Kulturnämnden har beslutat att delta i projektet Bilden 
av Säter. För att komma fram till vad Bilden av Säter 
kan betyda för kulturnämndens verksamhet förs en 
utvecklingsdiskussion tillsammans med nämnden, 
kultursekreteraren, näringslivschefen och 
kommunikationschefen.  
Det ekonomiska resultatet 
För 2016 har Kulturnämnden gått 286 000 kr över 
planerad budget. Det beror på ökade kostnader i 
samband med vikariekostnader. 
 
Investeringar 
Investeringarna har gjorts enligt plan. Dock har inte 
den planerade investeringen av bokinkastet gått att 
åstadkomma eftersom det är svårigheter att tillverka 
bokinkastet. Ett underskott på 9000 kr beror delvis på 
att det planerade inköpet av larmet till TV- och 
biografmuseet blev dyrare än beräknat.  

Personalsituationen 
Under 2016 har de anställdas roller förtydligats och 
utvecklats. Detta för att möjliggöra individuell 
utvecklig och för att bättre nå uppsatta mål. En av de 
viktigaste effekterna av målarbetet är att de anställda 
mår bättre med tydligare uppdrag. 
Genomförandeplaner (aktivitetsplaner) både 
övergripande och individuella har upprättats. Det har 
också blivit lättare för de anställda att genomföra sitt 
arbete eftersom individuella mål också har satts upp. 
Flera har fått nya roller, tjänster har förtydligats och 
utvecklats. Detta för att möjliggöra individuell 
utvecklig och för att bättre nå uppsatta mål. Dessutom 
är en av de viktigaste effekterna av målarbetet att de 
anställda mår bättre med tydligare uppdrag. 
Genomförandeplaner (aktivitetsplaner) både 
övergripande och individuella har upprättats. 

Hur ser framtiden ut 2017-2018?  
• Ny teknik kommer att både vidga och begränsa 

vem som har tillgång till information. Både 
läskunnighet och digital informationskompetens 
behövs för att ha färdigheter i 
informationskunnighet (information literacy). 
Detta kommer att vara en förutsättning för att 
kunna ha tillgång till information i vårt samhälle. 

• Nätbaserad utbildning kommer att både 
demokratisera och samtidigt undergräva vårt 
lärande. Den snabba globala ökningen av 
nätbaserade utbildningsresurser kommer att göra 
möjligheterna till lärande långt fler, billigare och 
mer tillgängliga. Värdet på livslångtlärande 

kommer att öka och icke informell och informellt 
lärande kommer att få ett större erkännande. 

• Gränserna för personlig integritet och dataskydd 
kommer att omdefinieras. De allt större 
datamängder som samlas hos myndigheter och 
företag kommer att göra underlag för avancerad 
kartläggning av enskilda personer, samtidigt som 
sofistikerade metoder för att avlyssna och filtrera 
kommunikationsdata kommer att göra det både 
billigare och lättare att spåra dessa personer. 

• I det uppkopplade får fler möjlighet att gemensamt 
agera vilket kan stärka demokratin samtidigt som 
framväxten av enfrågerörelser gynnas. Ökad 
öppenhet och tillgång till uppgifter från den 
offentliga sektorn kommer att leda till större 
genomskinlighet och samhällsservice med 
medborgaren i centrum. 

• Nya digitala enheter, uppkopplade mobila 
enheter, nätverksanslutna sensorer i apparater och 
infrastrukturer, 3Dskrivare, 
maskinöversättningsprogram kommer att förändra 
ekonomiska strukturer. Nya uppfinningar hjälper 
människor att bli ekonomiskt aktiva längre fram i 
livet och från vilken plats som helst. 

Mål för verksamheten – metoder för 
uppföljning 
 
Övergripande målområden för Säters kommun 
Vision  
Säter har som mål att ha 12 000 invånare år 2030.  
Säters kommun präglas av framtidstro.  
I Säter känner medborgarna trygghet och livskvalitet.  
Bra boendemiljöer och goda uppväxtvillkor 
Förstärka den positiva bilden av Säter. 
 
Målområden 
Goda möjligheter till försörjning och bra 
kommunikationer. 
Bra boende miljöer och goda uppväxtvillkor. 
Förstärka den positiva bilden av Säter 
 
Kulturförvaltningen har att planera sin verksamhet 
utifrån den politiskt antagna Biblioteks- och kultur-
planen 2016-2018. Planen är treårig vilket betyder att 
en större uppföljning ska genomföras i planperiodens 
slut. Ambitionen var att under 2016 utveckla nyckeltal 
för uppföljning, detta har inte gått att genomföra. 
 
Mål1. Biblioteket ska prioritera läsfrämjande insatser  
för att öka läsförmågan bland barn och unga samt  
för personer med annat modersmål än svenska. 
 
Målet nås inte: Läsfrämjande insatser för annat  
modersmål än svenska har pågått under hela 2016.  
Under första delen av 2016 pågick Språkcafé för  
asylsökande varje onsdag på biblioteket. Under  
andra halvan av 2016 höll ABF svenskundervisning  
på biblioteket för asylsökande, både för unga och  
äldre. Läsfrämjande för små barn fungerar bra  
utifrån planerad verksamhet. Däremot borde  
läsfrämjande för svensktalande ungdomar ha  
utvecklats mer. 
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Mål 2. Biblioteket ska vara en demokratisk arena/ 
kommunikationsplattform för kommunens  
medborgare och kommunens verksamheter. 
 
Målet nås inte: Ett arbete har påbörjats med  
att utveckla Biblioteket som mötesplats tex,  
Språkcafé på onsdagar och Mind Craft och  
Maker Space  för 10-12åringar. Ipads har köpts  
in och placerats ut i bibliotekslokalen.  
Kommunens verksamheter har inte använt sig 
av bibliotekets lokaler. Ambitionen är också  
att föreningslivet kan använda sig av lokalen.  
Ytterligare marknadsföring behövs. 
 
Mål 3. Allmänkulturen och biblioteket ska prioritera  
målgrupperna barn och unga, personer med  
annat modersmål än svenska samt personer med 
funktionshinder. Säters kulturmiljöer och konst  

utomhus ska underhållas och renoveras. 
 
Målet nås: Verksamhet för barn från 0 till 12 år  
pågår med Bebiscafé varje vecka, alla förskole- 
klasser kommer till biblioteket. En tjänst har  
utvecklats för att jobba med ungdomar. En konst- 
utställning arrangerades i Säterdalen i samarbete  
med Gärdet. En teaterföreställning ”Churchill  
var inte heller klok” i samarbete med Autism- 
föreningen I Dalarna arrangerades på Folkets hus. 
Avsatta medel i budget används till renovering av  
kulturmiljön. 
 
Biblioteksverksamhet innebär ekologiskt hållbar 
Utveckling, eftersom böcker och andra medier 
återanvänds. Utlåningen av e-böcker ökar mycket, 
vilket sparar papper och skog. 

 
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Verksamhetens totala 
kostnad 

1319 1298 1171 1125 719 678 662 

Antal lån invånare 7,3 6,7 8,9 8,7 8,8 8,5 9,1 
Antal besökare 
biblioteket Säters 
Kommun 

81367 74622 75248 75025 74605 70257 72689 

Sammantaget 
öppethållande på 
biblioteken tim/vecka 

74 74 74 74 74 77 77 

Utlån antalet e-böcker 1300 1150 1651 1591 1040 405 402 
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Barn- och utbildningsnämnd 

  
Resultaträkning (kkr) Budget 

2016 
Redovisning 

2016 
Avvikelse Redovisning 

2015 
Förändring 

% 
Verksamhetens intäkter, 
Inkl. interna poster 29 135 41 821 12 686 46 652 -10% 
Verksamhetens kostnader, 
Inkl. interna poster 278 557 293 335 -14 778 291 261 1% 
Årets resultat 249 422 251 514 -2 092 244 609 3% 
Därav kapitalkostnader 1 534 1 474 60 1 419 4% 
Nettoinvesteringar 1 850 852 998 1 810 -53% 
Antal årsarbetare 

 379,8  370,8 2% 
 

Viktiga händelser 
Förskola och pedagogisk omsorg 

Under året har alla barn till föräldrar som anmält behov av 
barnomsorg erbjudits plats inom fyra månader.  

Förskolan får höga betyg av vårdnadshavarna i 2016 års 
brukarenkät. Resultatet visar att 99% av vårdnadshavarna 
känner sig välkommen att närvara vid barnets förskola. 97 
% att man får fortlöpande information om barnets ut-
veckling och 99% upplever att personalen och förälder 
samarbetar bra kring barnets fostran. 

Beslut har fattats om att bygga ny förskola i Stora Skedvi, 
Byggstart inleddes hösten 2016. 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ge förvalt-
ningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att till 
hösten 2017 införa barnomsorg på obekväma tider. 

Förskoleklass/grundskola/fritidshem 

En tendens under året har varit att fler elever väljer skola i 
annan kommun eller i fristående skola. Detta har innebu-
rit högre kostnader för interkommunala ersättningar och 
ersättningar till fristående skolor. 

Kunskapsresultaten visar en tillbakagång medan andelen 
behöriga till gymnasiet ökat marginellt jämfört med före-
gående år. 
Tabell 1. Betygsresultat vt. 2016 skolår 9 källa: Skolverket. 

 2016 2015 2014 
Genomsnittligt meritvärde 209,1 216,2 198,4 
Andel (%) behöriga till gymna-
siet 84,5 84,4 83,0 

Tabell 2. Preliminära meritvärden skolår 6, vt. 2016, källa: Säters kommun. 
Skola 2016 2015 2014 
Enbacka skola 220,6 220,6 206,1 
Kungsgårdsskolan 205,7 218,9 199,7 
Stora Skedvi skola 218,6 225,5 205,0 
Total 212,7 220,9 203,1 

Nyanlända elever 

Under läsåret har fler nyanlända anlänt till kommunen än 
tidigare år. Det ökande mottagande ledde till att elever 
fick bussas från centrala Säter till Stora Skedvi skola. 
Kungsgårdsskolan och Klockarskolan är de två skolor i 
kommunen som har störst andel nyanlända elever.  

Externa granskningar 

I Föräldraalliansens kommunala grundskoleindex1 har 
Säter förbättrat sin placering och blev 2016 näst bästa 
kommun i Dalarna. Säter hamnar på plats 33 av landets 
290 kommuner. En förbättring med 40 placeringar från 
2015 års mätning. 

Grundsärskolan 

Grundsärskolan i Säters kommun är organiserad i två 
undervisningsgrupper, en vid Kungsgårdsskolan för elever 
åk 1-5 och träningsskola, samt en för åk 6-9 vid Klockar-
skolan. Under året har man haft minskade interkommu-
nala kostnader för verksamheten. 

1 Föräldraalliansen Sveriges kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som 
utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs 
samman till ett sammanlagt kvalitetsindex för grundskolan i respektive kommun. 

42,84% 

57,16% 

Andel av kommunens nettokostnader 
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Gymnasieskolan 

Under 2015/2016 beslutade Barn- och utbildningsnämn-
den om en utvecklingsplan med sikte mot 2017 som arbe-
tats fram av personalen på Dahlander kunskapscentrum 
utifrån att gymnasieskolans nationella program avvecklas.  

Under året fick Dahlander kunskapscentrum en kraftig 
ökning på språkintroduktion i samband med stort antal 
nyanlända ungdomar.  

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen ingår tillsammans med gymnasiesko-
lan i Dahlander Kunskapscentrum. Vuxenutbildningen 
omfattar utbildning i svenska för invandrare (SFI), särskild 
utbildning för vuxna (LÄRVUX) och kommunal vuxen-
utbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Under 
läsåret 2015/2016 har vuxenutbildningen även bedrivit 
uppdragsutbildning mot Landstinget Dalarna – Rättspsy-
kiatriska kliniken. Under läsåret har vuxenutbildningen 
även haft elever på annan ort, interkommunal ersättning 
via Yrkesvux. 

Kulturskolan 

Kulturskolan ansvarar för musik- och dramaundervisning-
en i grundskolan samt erbjuder frivillig ämnesundervis-
ning i musik/drama/dans. Ca 250 elever erhåller instru-
mental-, sång- eller dansundervisning. Kulturskolan har 
egna lokaler vid Kungsgårdsskolan 

Skapande skola 

Säters kommun har en lång tradition med kulturverksam-
het i skolan och har kunnat utveckla och utöka detta ar-
bete genom Skapande skola, ett statsbidrag till kultur- och 
skapande verksamhet i skolan som har sin utgångspunkt i 
skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan. I första 
hand har det handlat om kulturaktiviteter kopplade till 
arbetet med skolans värdegrund och kulturupplevelser 
genom professionella föreställningar men även att ge 
eleverna möjlighet att prova på eget skapande i olika for-
mer och uttryck.  

Kommunala aktivitetsansvaret  

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) omfattar ung-
domar som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 
år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nat-
ionella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola 
eller motsvarande utbildning i syfte att kunna erbjuda dem 
lämpliga individuella åtgärder. Under andra halvåret 2016 
har KAA omfattat 87 personer. Av dessa går 45 på olika 
introduktionsprogram (IM).  

Ungdomsverksamheten, Ung i Säter 

Syftet med ungdomsverksamheten är att ungdomar i Säter 
ska ges möjlighet till inflytande och delaktighet och att 
skapa arenor som bygger på ungdomarnas eget engage-
mang och intressen. En annan viktig del är samarbetet i 
ungdomsfrågor med olika aktörer; kommunala förvalt-
ningar, BRÅ, föreningar, näringsliv m.fl. samt arbetet med 
Ungdomens Hus.  

Ungdomens hus  

Ungdomens Hus ligger vid Klockarskolan och riktar sig 
till ungdomar i åldern 13-19 år och har öppet eftermid-

dags- och kvällstid måndag, onsdag och fredag. Under lov 
har man öppet alla dagar. 

Summercamp och Summer edition 

Summer Camp erbjöds under veckorna 24-26 på sommar-
lovet. Målgrupp är ungdomar som slutat årskurs 6 och 
elever i årskurserna 7-9. Även gymnasieungdomar deltar. 
Nytt för 2016 var Ungdomens Hus, Summer Edition. En 
ungdomsgårdsverksamhet som drivs av unga för unga. 
Från 4 juli till 11 augusti höll Ungdomens Hus Summer 
Edition riktat sig till Ungdomar mellan 13 - 19 år. Nytt för 
2016 var också Summer Fun junior, gratis sommarlovsak-
tiviteter för barn 6-12 år. Verksamheten bedrevs en dag i 
veckan och alternerade mellan kommunens tätorter.  

Konventionen om barnets rättigheter 

För tredje gången erbjöds en ungdomsutbildning för 
sommarjobbande ungdomar här i Säter. Det var tio ung-
domar i åldern 15 år som fick lära sig mer om konvent-
ionen om barnets rättigheter. Utbildningen omfattade 
föreläsningar, dramaövningar, studiebesök, möte med 
sommarjobbande ungdomar från andra dalakommuner, 
planering och genomförande av uppdragen med tillhö-
rande redovisningar för Kommunfullmäktige. Under 
hösten 2016 genomfördes en föreläsning med organisat-
ionen Maskrosbarn för elever i årskurs 7, samt till perso-
nal i samtliga förvaltningar. 

Föräldrastöd 

Föräldrastödet genom COPE-utbildningar med ledare 
från elevhälsa erbjuds alla föräldrar till barn 3-12 år. Under 
året har elevhälsa utarbetat ett komplement till denna 
utbildning genom COPE-caféer. Caféerna inbjuder till 
öppna diskussioner utifrån allas vardag och kopplade till 
funderingar kring COPE-strategier. Inbjudan har gått till 
både ”nya och gamla” föräldrar som gått utbildning. För 
att säkerställa fortsatta COPE-utbildningar och också 
kunna utvidga till tonårs-COPE så utbildas fler personal 
från elevhälsa under 2016. 

Det ekonomiska resultatet 
Resultatet för 2016 uppvisar ett underskott på 2 092 tkr. 
Underskottet har varit prognostiserat under hela året.  
Tabell 3. Ekonomiskt resultat, barn- och utbildningsnämnden 2016. 

Verksamhetsområde tkr 
Administration & politik 2 201 
Förskola & pedagogisk omsorg 5 054 
Fritidshem -900 
Förskoleklass 453 
Grundskola -6 498 
Gymnasieskola -4 134 
Vuxenutbildning 106 
Särskola 1 434 
Kulturskola -24 
Ung i Säter 216 

 
-2 092 

 

Förskola och pedagogisk omsorg visar ett överskott på  
5 054 tkr. och beror främst på statsbidrag, färre placerade 
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barn i andra kommuner och anpassning av personal inom 
pedagogisk omsorg och högre avgiftsintäkter. 

Underskottet för grundskolan är 6 498 tkr. och avser 
främst interkommunala kostnader samt höga personal-
kostnader samt vikariekostnader. 

För gymnasiet blev underskottet 4 134 tkr. Höga omställ-
ningskostnader för avvecklingen av de nationella pro-
grammen och lägre interkommunala intäkter. 

Överskottet för grund- och gymnasiesärskolan 1 434 tkr. 
beror främst på minskade interkommunala kostnader. 

Central administration visar ett överskott på ca 2 201 tkr.  

Övriga verksamheter visar smärre avvikelser, underskott, 
motsvarande ca 150 tkr. 

Investeringar 
Investeringarna uppgick till 1 850 tkr. Av dessa har 852 
tkr förbrukats. En ramöverföring på 800 tkr har sedan 
gjorts avseende nybyggnation av förskola i Stora Skedvi.  

Lokaler 

Om- och tillbyggnaden av Enbacka skola invigdes i febru-
ari 2016. 

Moduler för fyra klassrum till Kungsgårdsskolan togs i 
bruk till terminsstart vårterminen 2016. 

Under hösten inleddes ny- och ombyggnation av Stora 
Skedvi förskola och skola. 

Barn- och utbildningsnämnden beställde under 2015 en 
utbyggnad (en ytterligare modul) av Trollskogens förskola 
i Siggebo. Modulen skulle varit på plats till årsskiftet 2015-
16, men blev försenad. Modulen blev klar att tas i bruk 
under våren 2016.  

Hösten 2016 drabbades förskolan Varggropen av en vat-
tenskada. Verksamheten flyttade till lokalen vid förskolan 
Smultronet under renoveringen. 

Personalsituationen 
Under perioden 2017-2021 kommer 63 anställda att fylla 
65 år. 32 tillsvidareanställda lärare, 3 elevassistenter, 8 
förskollärare, 8 barnskötare, 2 inom elevhälsan, 2 admi-
nistratörer och 8 skolledare. 

Då barn- och elevutvecklingen bedöms stabil eller något 
ökande, kommer det att uppstå ett rekryteringsbehov. Ett 
flertal personalkategorier har varit svåra att rekrytera. 
Exempel är skolledare, förskollärare, lärare, studie- och 
yrkesvägledare, skolsköterskor, specialpedagoger och 
speciallärare. Genom kravet på lärarlegitimation har kon-
kurrensen om legitimerade lärare ökat i regionen. Bedöm-
ningen är att detta kan komma att verka lönedrivande vid 
framtida rekryteringar. 

Karriärtjänster 

Karriärtjänsterna förstelärare och lektor ska göra läraryr-
ket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. 
Säter har valt att anställa förstelärare. Totalt kommer då 
kommunen att ha 16 förstelärare. 

Säter har också valt att söka statsbidrag för lärarlönelyftet. 
Under hösten fick 58 lärare del av denna satsning som 

innebär en lönehöjning på mellan 1 800 – 3 900 kr per 
månad. 

Sjukstatistik 

Sjuktalet inom barn- och utbildningsnämndens verksam-
hetsområden har efter tre år av sjunkande sjuktal ökat 
2016. Resultatet måste dock ses som preliminärt eftersom 
man bytt personalsystem i slutet av året. 

 
Figur 1. Det genomsnittliga sjuktalet (%), BUN, 2007-2016 

Internkontroll 
Internkontrollplan är upprättad, riskanalys genomförd och 
fastställd av nämnden. Planen innehåller 24 kontrollmo-
ment. Redovisning till nämnden görs månatligen av ge-
nomförda kontrollmoment. Vid behov har nämnden fattat 
beslut om åtgärder med anledning av resultatet av gjorda 
iakttagelser. Med utgångspunkt från risk- och konse-
kvensbedömningar har en årlig sammanfattande uppfölj-
ning genomförts. Uppföljningen ligger till grund för ny 
plan för 2017. Beslut fattas av nämnden i februari månad. 
Inga avvikelser mot rutiner har konstaterats. 

Hur ser framtiden ut? 
Nämndens styrning: Nämnden har beslutat om tre strate-
gier som långsiktigt skall bidra till en framgångsrik utbild-
ning för Säters invånare. Strategierna utgår från de nation-
ella styrdokumenten, forskning och beprövad erfarenhet 
och kommunala ambitioner. Nämnden kommer under 
2017 även att besluta om strategi för ungdomsverksam-
heten. 

Resursfördelning 

Under 2017 fördelas resurserna till grundskolan enligt en 
modell för behovsstyrd resursfördelning, så att resursför-
delningen mellan skolenheterna anpassas efter skolornas 
skiftande behov och förutsättningar. Nästa steg är att 
utarbeta en ny resursfördelningsmodell för förskolan.  

Personalsituationen 

I syfte att säkra försörjningen har barn- och utbildnings-
förvaltningen upprättat en rekryteringsstrategi. Strategin 
innehåller bl.a. en utveckling av samarbetet med Högsko-
lan Dalarna och lärarutbildningen. Här ingår att utveckla 
den verksamhetsförlagda lärarutbildningen och ny lärarut-
bildning och utbildningskontrakt. 

Barn- och elevutveckling 

Barn- och elevantalet i kommunen är ökande de kom-
mande åren. Det är också fortsatt viktigt att ha ett ut-
rymme för ytterligare barn och elever då förhållande kan 

6,56 

5,87 
5,60 

4,64 4,59 

6,37 

5,47 
5,13 

6,33 

% % % % % % % % %
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Sjukfrånvaro, BUN, totalt 2007-2016 (%) 
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komma att ändras bl.a. utifrån in- och utflyttning och 
mottagning av nyanlända barn och elever. Prognosen 
nedan innehåller prognos över det faktiska barnantalet 
2016 (15/10) medan övriga år innehåller prognostiserat 
antal barn/elever för målbilden 12 000 invånare år 2030. 

 
Figur 2. Prognos barn- och utbildningsnämnden och elevutveckling perioden 2017-
2023 

Förskolan och grundskolan 

Prognosen visar att behovet av förskoleplatser kommer 
att vara fortsatt stort främst i Säters tätort och i Gustafs  

Planering för att möjliggöra utökade öppettider vid för-
skolan inleds under 2017 med målsättningen att erbjuda 
barnomsorg på obekväma tider till hösten 2017. 

Under 2017 fortsätter arbetet med att införa ett digitalt 
stöd för förskolans dokumentation och kommunikation 
med vårdnadshavare till samtliga förskolor. 

Stora Skedvi skola 

Om- och tillbyggnad av Stora Skedvi skola har påbörjas 
efter det att bygget av ny förskola är klar under hösten 
2017. 

Enbacka skola och Gustafs förskoleområde 

Enbacka skola och Gustafs förskoleområde deltar i ett 
forsknings- och utvecklingsprogram (FoU) under ledning 
av Ifous2. Det övergripande syftet är att utifrån forskning 
och beprövad erfarenhet förbättra skolans förutsättningar 
att skapa inkluderande lärmiljöer, dvs. att barn och elever 
på medverkande förskolor/skolor får ökad insikt i demo-
kratins villkor och processer och upplever sig som delakt-
iga och medskapande i förskolan och skolan. Syftet är 
också att de medverkande forskarna får tillgång till den 
kunskap och de erfarenheter som finns hos skolhuvud-
männen och låta detta utgöra grund för ny forskning och 
ytterligare kunskapsbyggande. 

Dahlander kunskapscentrum 

De nationella programmen på ungdomsgymnasiet ska 
vara helt avvecklade senast 2017-07-01. 

Parallellt med avvecklingen av de nationella programmen 
har en utvecklingsplan tagits fram för den verksamhet 
som blir kvar på skolan. Planen omfattar vuxenutbild-
ningen och gymnasieskolans introduktionsprogram.  

2 Ifous – Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola. Ifous är ett 
fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och 
förskola. Särskilt fokus läggs på utvecklingsområden som har stor betydelse för 
lärandet. 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret fördes 
under årsskiftet 2016/2017 över från barn- och utbild-
ningsnämnden till kommunstyrelsen, egen försörjning.  

Ungdomsverksamheten - Ung i Säter 

Implementeringen av strategin Dalarna, Sveriges bästa 
ungdomsregion och arbetet med målen fortsätter.  

Vidareutveckling av Summer edition och Summer Fun 
junior. 

Lokalbehov 

I Stora Skedvi beräknas den nya förskolan att öppna un-
der senare delen av hösten. I samband med detta avveck-
las Fäggeby förskola.  

Översyn av förskolans och skolans lokalbehov i centrala 
Säter pågår och utgör en del av arbetet med ny lokalplan 
för Säters kommun 

Mål för verksamheten 2016 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade om två förvalt-
ningsövergripande utvecklingsområden för 2016: Barn- 
och elevers delaktighet och inflytande samt att förbättra 
kunskapsresultaten: 

Elevers delaktighet och inflytande 

Resultatet av genomförda elevenkäter visar att eleverna 
upplever att de möts av höga förväntningar. Andelen barn 
och elever som känner sig delaktiga och har inflytande i 
det egna lärandet har inte ökat. 

Kunskapsresultaten 

Kunskapsresultateten inom grundskolan visar att merit-
värdet sjunkit och SALSA-värdet har gått tillbaka från 
föregående år. Andelen elever med studieavbrott inom 
vuxenutbildningen har för åren 2014-2015 varit oföränd-
rad (16%). Andelen undervisningstimmar per elev och 
vecka för särvux har ökat mellan 2014 och 2015, från 2 till 
3 undervisningstimmar (60 min) per elev och vecka. 
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Socialnämnd 

 
 

 
 

 
Resultaträkning (kkr) 

Budget 
2016 

Redovisning 
2016 

Avvikelse Redovisning 
2016 

Förändring 
% 

Verksamhetens intäkter, 
inkl interna poster 

90 094 96 381 6 287 60 506 59% 
Verksamhetens kostnader, 
inkl interna poster 

315 631 303 690 11 941 271 525 12% 
Årets resultat 

225 537 207 309 18 228 211 019 -2% 
Därav kapitalkostnader 421 432 -11 434 0% 
Investeringar  400 402 -2 373 8% 
Antal årsarbetare  412,2  411,1 0% 
 

Viktiga händelser 
Den stora andel av ensamkommande barn och flyktingar 
som kom under 2016 blev en stor utmaning för 
förvaltningen. Ett nytt HVB, hem för vård eller boende, 
startades och personal anställdes på kort varsel. Trots det 
tryck som var, har all personal på ett föredömligt sätt 
bedrivit ett professionellt integrationsarbete som 
återspeglar sig i trivsel och trygghet för våra nyanlända. 
 
När det gäller bostäder för äldre personer och personer 
med funktionsnedsättning, har det inte kunnat erbjudas 
efter behov. Den planerade gruppbostaden enligt LSS 
som skulle vara klar sommaren 2016 har blivit försenad 
på grund av orsaker som socialförvaltningen inte har 
kunnat påverka. Det har lett till att förvaltningen inte har 
kunna erbjuda bostäder inom den lagstadgade tiden. 
Antalet äldre som ansökt och fått beslut om bostad har 
ökat under senare delen av 2016. Orsaken till ökningen är 
bl.a. att allt fler personer lever länge och antalet personer 
över 90 år har ökat.  
 
BBIC (Barnens behov i centrum) är en arbetsmetod som 
ska stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn 
och unga. BBIC utgår från barnets behov och ger den 
sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och 
evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande 
och uppföljning. BBIC, barnens behov i centrum har 
under året börjat implementeras. Personalen har arbetat 
strukturerat och inspirerat med uppdraget.  
 
Socialförvaltningen har erhållit stimulansmedel från 
staten och har kunnat erbjuda kvalificerade utbildningar  

 
 
för personalen. T.ex. har nio undersköterskor utbildats 
eller påbörjat en utbildning till Silviasystrar som är en 
specialistutbildning för undersköterskor inom 
demensvård. Genom utbildningarna har kunskapsnivån 
inom demensvården ökat och förvaltningen kan erbjuda 
mera professionella insatser för målgruppen och deras 
anhöriga.  
 
Inom verksamheten funktionsnedsättning har en stor 
utbildningsinsats gjorts för att höja spetskompetensen 
inom verksamheterna. Personal har erbjudits olika 
högskoleutbildningar och andra utbildningar för att 
kunna ge individanpassat stöd och service för personer 
med olika former av funktionsnedsättningar.  
 
Fyra personer  har påbörjat en vård- och 
stödsamordningsutbildning på högskolan.  Genom 
utbildningen får personalen inom kommunen och 
landstingets öppenvårdspsykiatri en gemensam 
kunskapsgrund och ett arbetssätt som utgår från en 
evidensbaserad praktik.  
 
Fyra anställda har påbörjat specialpedagogutbildningen på 
Stockholms universitet med inriktning mot tecken som 
alternativ kommunikation. Genom utbildningen ska 
personalen hitta alternativa metoder för kommunikation. 
 
Teknikutvecklingen har påbörjats inom förvaltningen. 
Inom verksamheten funktionsnedsättning har en 
teknikutvecklingsgrupp startats tillsammans med 
Myndigheten för Delaktighet. Fyra anställda utbildas till 
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teknikombud för att de sedan ska kunna stötta enskilda 
individer/brukare till att bli mer självständiga med hjälp 
tekniska hjälpmedel.  
Hälso- och sjukvårdteamet har fått åtkomst till 
patientjournaler via läsplatta vilket möjliggör åtkomst till 
journaler även vid hembesök i patientens hem. 
Satsningen leder till säkrare vård för patienter. 
Rehabpersonal har under året utbildat 
omvårdnadspersonalen i förflyttningstekning.   
Positiv händelse är att det under året har pågått planering 
för ett nytt särskilt boende för äldre och en gruppbostad 
för personer med funktionsnedsättning, men tyvärr har 
bygget av gruppbostad blivit försenat.  
Personalen i hemtjänsten och hälso- och sjukvårdteamet 
har fått 4-hjulsdrivna bilar i år. Satsningen har gjorts för 
att tillförsäkra bättre framkomlighet ut till brukare 
utanför stadskärnan och för att tillförsäkra tryggare 
arbetsmiljö för personalen. 

Det ekonomiska resultatet 
Socialnämnden redovisar er överskott på totalt 18,2 
miljoner kronor i bokslutet 2016 
• Socialnämndens gemensamma verksamhet 

redovisar ett överskott på 2,1 mkr  Detta beror på 
en vakant tjänst under året och att man har kunnat 
använda premien från omvårdnadslyftet till 
utbildningar inom förvaltningen. 

• Individ- och familjeomsorgen redovisar ett 
överskott på 2,4 mkr  inom familjehemsvård barn 
och ungdomar. 

• Biståndsenheten redovisar ett underskott på 0,8 
mkr. På grund av sjukdom har man anlitat konsulter 
för att verksamheten ska fungera.  

• Särskilda boenden redovisar ett underskott på 1,5 
mkr för personalkostnader. En del av dessa 
kostnader beror på årets löneutveckling som inte 
var budgeterade och inte kompenserades under 
året. 

• Hälso- och sjukvårdsteamet verksamhet redovisade 
ett +/- 0 resultat 

• Särskilda omsorgen/personlig assistans redovisade 
ett +/- 0 resultat 

• Vård- och omsorg i ordinärt boende redovisade ett 
överskott på 1,7 mkr Behovet har minskat något 
under året , även om löneutvecklingen var högre än 
budget  och inte kompenserades under året 
lyckades man minska personalkostnaderna. 

• Bostadsanpassning redovisade ett överskott på 0,2 
mkr 

• Integration redovisar ett överskott på 14,2 mkr 
Kommunen har  under 2016 ett avtal med 
Migrationsverket om att ta emot 80 
ensamkommande barn/ungdom, ersättningen 
baseras på detta antal. Under året minskade behovet 
av platser  och även kommunens  kostnader, men 
grundersättningen betalas ut under hela året som 
baserades på 80 platser. 

Investeringar 
Inga större investeringar har gjort under året. 
  
Personalsituationen 
Verksamheterna har känt av att konkurrensen om 
personal ökar inom alla verksamheter. Det har varit 
särskilt svårt att rekrytera vissa yrkesgrupper, bl.a. 
socionomer, enhetschefer och  biståndshandläggare. 
Socionomkonsulter har använts för att täcka vikariat både 
inom individ- och familjeomsorgen och biståndsenheten. 
Det har även varit svårt att har rekrytera semestervikarier 
till baspersonal inom vård och omsorg.  
  
Personalomsättningen har på grund av pensioneringar 
ökat inom delar av äldreomsorgen.  
 
Arbete med att förvandla deltidstjänster till heltidstjänster 
har fortsatt. Antalet heltider har under året ökat med 28.  
 
Sjukfrånvaron är fortsatt hög och har ökat inom vissa 
områden, trots att verksamheterna har arbetat med att 
minska sjukfrånvaron bl.a. genom ett nära samarbete med 
personalenheten.  
 
Internkontroll 
Socialförvaltningen har fullföljt interkontrollen enligt av 
nämndens fastställd plan, men vissa avvikelser från 
planen har skett. Kontroll av loggar i socialförvaltningens 
verksamhetssystem Procapita har inte skett enligt 
internkontrollplanen. Orsaken till avvikelsen har varit att 
systemadministratören inte varit i tjänst under stor del av 
året och att otydliga rutiner har funnits för vad och hur 
kontroller ska ske. 
 
Hur ser framtiden ut 2017 - 2018?  
Säters befolkningsstruktur skiljer sig från den i riket. 
Andelen personer i åldern 50-70 år påtagligt högre i Säter, 
medan åldern kring 80 år är något högre än den i riket. 
Säter har, likt andra kommuner, svängningar i 
ålderskullarnas storlek. Ökning i åldern + 80 år kommer 
smygande till en början och ökar i slutet av perioden fram 
till 2030. Behovet av insatser för äldre kommer ytterligare 
efter 2030 att stiga. Behov av antal platser beräknas öka 
med 57 platser fram till år 2030.   
Det viktigt att redan nu börja planera för den kommande 
ökningen.  
 
Det kommer att bli en ändring i betalningsansvarslagen 
från fem till tre dagar inom somatisk vård och förslaget 
när det gäller psykiatrin är från trettio till tre dagar. 
Förslaget är att det skall träda i kraft 1 januari 2018. När 
det verkställs kommer trycket på den kommunala hälso- 
och sjukvården sannolikt att öka. Speciellt märkbart blir 
det gällande psykiatrin och det kan väntas få märkbara 
konsekvenser. Troligtvis leder förändringen till att 
efterfrågan på hemtjänst, boendestöd, korttidsboende 
och särskilda boendeformer ökar. Behovet av 
rehabiliteringsinsatser kommer med all sannolikhet att 
öka och är redan idag är större än vad det finns resurser 
till. Det gäller både inom särskilt- och ordinärt boende. 
Avtalet gällande läkarmedverkan kommer att ha en 
avgörande betydelse för att god och säker vård skall 
kunna ges. Det är av yttersta vikt att medarbetarna i 
hälso- och sjukvårdsteamet har tillgång till läkare. 
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Försörjningsstödet är omvärldsberoende och kommer att 
påverkas av bl.a. ändrade statliga ersättningsregler för 
nyanlända. Kommunen har flera grupper som riskerar ett 
utanförskap. Det är därför viktigt att fortsätta samarbetet 
över förvaltningar för alla Säterbor ska ges möjlighet till 
deltagandet i samhällslivet och möjlighet till 
självförsörjning. 
 
När det gäller insatser för barn och ungdomar fortsätter 
utvecklingen med allt mer komplexa ärenden. Samma 
utveckling finns även inom verksamheter för 
funktionsnedsättningar, där antalet personer med 
komplexa behov ökar.  
 
Arbetsförmedlingens prognoser visar att de kommer att 
bli brist på personal inom de närmaste åren. 
Konkurrensen om personal kommer att öka varför 
förvaltningen behöver arbeta för att bli attraktiv som 
arbetsgivare. Inom förvaltningen kommer flera personer i 
ledningsgruppen, staben biståndsenheten att nå 
pensionsåldern under 2018. Det kommer att innebära ett 
stort rekryteringsbehov av kvalificerade medarbetare. 
 
Arbete med att tillskapa heltider fortsätter under 2017.  
I januari 2017 fanns det 23 personer som arbetade deltid  
  
Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta med 
teknikutveckling inom vård och omsorg. Utvecklingen 
inom Välfärdsteknologin kommer att ge nya möjligheter 
och lösningar för hemtjänsten. Initialt finns ett 
investeringsbehov för tekniken, men all ny teknik som 
kan underlätta kvarboendet bör prioriteras.  
 
Kommunen har en brist på bostäder, både 
hyreslägenheter och anpassade bostäder för vissa 
grupper. Den senaste omvärldsanalys som 
Migrationsverket gjort signalerar ett fortsatt lågt antal 
ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl. 
Integrationsverksamheten har påbörjat arbetet med att 
övergå från HVB-verksamhet till mer stödboende. En 
process som kommer att pågå även under 2018. Antal 
asylsökande och kvotflyktingar som anvisas till Säter har 
ökat från 35 personer 2016 till 49 personer under 2017. 
Det innebär utmaningar i framför allt 
bostadsanskaffningen. 
 
Tjänsten som bostadsanpassare kommer att 
organisatoriskt flyttas till biståndsenheten för att öka 
samverkan med de övriga handläggare inom enheten. 
 
Mål för verksamheten – metoder för 
uppföljning 
 
Mål 1. Brukarnas nöjdhetsgrad i äldreomsorgen. 
Socialnämndens mål för 2016 var att 91% av brukarna i 
hemtjänsten och 85 % av brukarna på särskilt boende ska 
vara nöjda med verksamheten. Resultatet visar att  till 94 
% i hemtjänsten och inom särskilda boende till 89 %. 
Målet är uppnått.  
 
Mål 2. Väntetiden för plats i särskilt boende ska för 2016 
uppgå till max 50 dagar. Väntetiden i antal dagar 2016 var 
42 dagar. Målet är uppnått.  

 
Mål 3. Handläggningstiden inom individ och familje-
omsorgen ska va kort. Målet under 2016 är att den 
genomsnittliga väntetiden i antal dagar från första kontak-
tillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörj-
ningsstöd vara max 14 dagar.  
 
Målet för handläggningstid gällande  försörjningsstöd är 
ej nått. Handläggningstiden för försörjningsstöd under 
2016 var 23 dagar.  
 
Den genomsnittliga utredningstiden i antal dagar från 
påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och 
ungdom 0-20 år ska vara max 69 dagar. Målet är inte 
uppnått eftersom den genomsnittliga utredningstiden i 
Säter under 2016 var 113 dagar. 
 
Kommentar 
Orsaken till att målet inte är nått är att vuxengruppen har 
varit underbemannad även under 2016. Ny personal har 
anställts med det tar tid innan att lära sig arbetet.  Det tar 
också längre tid att träffa personer med annat modersmål 
än svenska och det kan vara svårare för dem att komma 
in med alla handlingar. Under 2017 finns personal i tjänst, 
vilket är förutsättningen för att lyckas förkorta 
handläggningstider  
 
Orsaken till de långa utredningstiderna inom barn och 
ungdom är bristen på handläggare till följd av sjukdom 
och föräldraledighet. Verksamheten har under 2016 
infört BBIC, vilket har tagit tid från handläggningen.  
I många utredningar behövs svar/resultat från andra 
myndigheter, vilket ibland tar lång tid och gör att 
utredningstiden blir längre. Under 2017 kommer 
verksamheten att granska genomförda utredningar för att 
se om det finns ett mönster varför handläggningstiden är 
långa.  
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Kommunrevisionen 

 
Resultaträkning (kkr) Budget 

2016 
Redovisning 

2016 Avvikelse 
Redovisning 

2015 
Förändring 

% 
Verksamhetens intäkter, 
inkl interna poster 0 0 0 0 0 

Verksamhetens kostnader, 
inkl interna poster 850 609 241 747 -18 % 

Årets resultat 850 609 241 747 -18 % 

Revisorernas uppdrag 
Revisorernas uppdrag är att i den omfattning som följer 
av god revisionssed granska verksamheten som bedrivs 
inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna 
prövar om nämndernas verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande 
och om den interna kontrollen som görs är tillräcklig. Ett 
effektivt revisionsarbete förutsätter dialog och förtroende 
mellan de förtroendevalda revisorerna och de som 
granskas.  
 
2016 års revisionsarbete har planerats och genomförts 
efter en genomförd risk- och väsentlighetsanalys av de 
verksamheter och områden som revisorerna på uppdrag 
av kommunfullmäktige och kommunallagen ska granska. 
En stor del av revisionsarbetet har avsett 
förvaltningsrevision.  
 
Genom utsedda lekmannarevisorer granskas i den 
omfattning som följer av god revisionssed verksamheten 
i de kommunala företagen.   

Årets viktiga händelser 
Årets viktigaste händelse är avlämnandet av 
revisionsberättelsen för Säters kommun och 
granskningsrapporterna för kommunens bolag.  
För att kunna avlämna revisionsberättelsen och 
granskningsrapporterna har bl.a. följande granskningar 
genomförts: 
 

• Bokslut och årsredovisning för år 2016 
• Översiktlig granskning av delårsrapport 2016-

08-31. 

• Städning i skolor 
• Myndighetsbeslut inom LSS 
• Kulturnämnden 
• Behörigheter och loggkontroll inom 

socialnämnden 
• Förstudie – Samhällsbetalda resor. Förstudien 

har genomförts gemensamt av samtliga 
kommuner i Dalarna och landstinget 

• Årlig granskning – presidiemöten 
• Intern kontroll 

 
Under året har revisorerna även löpande tagit del av 
protokoll, haft informations- och andra träffar med 
fullmäktiges presidium, presidier och tjänstemän i 
nämnder samt genomfört besök vid nämndernas 
sammanträden. Vi har även gjort verksamhetsbesök. 
 
Revisorerna har deltagit i olika former av 
kompetensutveckling, utbildning och utbyten med 
revisionskollegier från andra kommuner. 
 
Löpande under året har information lämnats om de 
kommunala bolagen som en följd av den samordning 
som finns mellan kommunens revisorer och 
lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen. 

Framtiden 
Kommunens revisorer arbetar med att utveckla sina 
arbetsformer och att förbättra kommunikationen med 
sina uppdragsgivare, kommunfullmäktige.  
 
Kommunen bedriver alltmer verksamhet tillsammans 
med andra kommuner. Revisorerna kommer även under 
kommande år att delta i kommungemensamma 
granskningar.  

0,12%

99,88%

Andel av kommunens nettokostnader  
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RESULTATRÄKNING
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget

2016 2015 2016 2015 2016
Specifikation            (kkr) Not

Verksamhetens intäkter: 1 238 374 189 860 182 379 137 752 134 844
Jämförelsestörande intäkt 1 4 103 4 103
Verksamhetens kostnader 2 -782 175 -727 805 -745 300 -693 901 -712 559
Avskrivningar 3 -30 640 -28 190 -23 586 -21 790 -24 087

Verksamhetens nettokostnader -574 441 -562 032 -586 507 -573 835 -601 802

Skatteintäkter 4 499 390 478 717 499 390 478 717 501 285
Generella statsbidrag     5 105 021 93 021 105 021 93 021 96 085
Finansiella intäkter 6 1 602 1 533 2 025 2 022 1 652
Jämförelsestörande finansiell intäkt 975 975
Finansiella kostnader 7 -2 141 -2 613 -117 -252 -836
Pensionsförvaltning 8 11 374 2 402 11 374 2 402 1 960
Resultat för e o poster 41 781 11 029 32 162 2 075 -1 656
Skatteskuld -2 589 -1 532

Årets resultat 9 39 192 9 497 32 162 2 075 -1 656

KASSAFLÖDESANALYS
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

2016 2015 2016 2015
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 39 192 9 497 32 162 2 075
Utbetalningar för ianspråkstagna avsättningar
Justering för ej likviditetspåverkande poster 10 30 115 28 746 23 346 22 737
Medel från verksamheten för förändring 
av rörelsekapitalet 69 307 38 243 55 508 24 812
Ökning (-)/ minskning (+) kortfr fordringar 18 -6 008 -14 976 -5 500 -5 867
Ökning (-)/ minskning (+) pensionsförvaltning 19 -14 075 298 -14 075 298
Ökning (-)/ minskning (+) förråd -37 44
Ökning (-)/ minskning (+) exploateringsfastigheter 2 108 2 424 2 108 2 424
Ökning (+)/ minskning (-) korta skulder -6 975 107 -4 314 -9 905
Kassaflöde från den löpande verksamheten 44 320 26 140 33 727 11 762

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar -248 -248
Investering i materiella anläggningstillgångar 11 -64 513 -118 995 -41 858 -68 581
Försäljning av materiella anl tillgångar 12 676 130 676 130
Inköp av finansiella anlägningstillgångar 13 -2 351 -2 728 -2 351 -2 728
Försäljning av finansiella  anl tillgångar

Kassaflöde från investeringsverksameten -66 436 -121 593 -43 781 -71 179

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 42 000 66 000 30 000 30 000
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga skulder 23 906 1 485 829 1 498
Minskning av långfristiga fordringar 17 58
Kassaflöde från investeringsverksamheten 42 906 67 543 30 829 31 498

Likvida medel vid årets början 3 312 31 222 3 100 31 015
Likvida medel vid årets slut 24 100 3 312 23 875 3 100
Årets Kassaflöde 20 788 -27 910 20 775 -27 915

KommunenKoncernen

Koncernen Kommunen
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BALANSRÄKNING 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Specifikation                                 (kkr) 2016 2015 2016 2015

TILLGÅNGAR
Not

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 14 248 0 248 0
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 15,16 570 578 536 125 338 242 319 757
Maskiner och inventarier 15,16 22 431 23 152 20 955 21 293
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, aktier o bostadsrätter 17 5 686 3 375 31 386 29 035
Långfristiga fordringar 17 2 676 2 610 2 256 2 256
Summa anläggningstillgångar 601 620 565 262 393 088 372 342

Omsättningstillgångar:
   förråd 220 183
  expl mark och fastighetsförsäljning 4 692 6 800 4 692 6 800
   fordringar 18 64 432 58 424 70 804 65 304
   pensionsförvaltning 19 151 073 136 998 151 073 136 998
   kassa och bank 20 24 100 3 312 23 875 3 100
Summa omsättningstillgångar 244 517 205 718 250 443 212 202

SUMMA TILLGÅNGAR 846 136 770 979 643 531 584 544

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Ingående eget kapital 422 082 412 862 393 406 391 331
Resultat 39 192 9 497 32 162 2 075
Summa eget kapital 21 461 274 422 359 425 567 393 406

Avsättningar
Avsättningar långfristiga 22 9 665 9 354 9 665 9 354
Summa avsättningar 9 665 9 354 9 665 9 354

Skulder
Långfristiga skulder 23 253 228 210 322 95 241 64 412
Kortfristiga skulder 24 121 969 128 944 113 058 117 372
Summa skulder 375 197 339 266 208 299 181 784

SUMMA AVSÄTTNINGAR, SKULDER OCH EGET 
KAPITAL

846 136 770 979 643 531 584 544

Panter och ansvarsförbindelser
Borgen och andra förpliktelser mot kommunens 
företag 25 7 477 7 492 145 377 133 392
Ställda säkerheter 26 24 069 24 069
Övriga förpliktelser 27 12 924 13 013 15 194 18 732
Pensionsutfästelser inkl löneskatt 28 240 160 249 156 240 160 249 156

Koncernen Kommunen
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NOTFÖRTECKNING (KKR)

2016 2015 2016 2015
RESULTATRÄKNING

Not 1: Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter 13 709 8 839 7 810 8 042
Taxor och avgifter 47 955 45 523 47 955 45 523
Hyror och arrenden 57 827 59 126 7 732 7 815
Bidrag 109 989 63 259 109 989 63 259
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 8 893 13 079 8 893 13 079
Exploateringsintäkter 0 34 34
Jämförelsestörande intäkt 0 4 103 4 103
Summa kommunens intäkter 238 374 193 963 182 379 141 855

Not 2: Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter 440 373 411 541 429 143 400 507
Pensionskostnader 33 948 31 080 33 077 30 364
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial 5 036 6 540 5 046 6 540
Bränsle, energi och vatten 26 389 29 093 12 120 11 626
Köp av huvudverksamhet 115 244 108 688 116 971 110 698
Lokal- och markhyror 10 417 7 767 24 035 21 573
Övriga tjänster 25 478 24 917 28 123 20 807
Lämnade bidrag 18 428 18 647 18 428 18 647
Realisationsförluster och utrangeringar 0 256 256
Bolagsskatt 0
Övriga kostnader 106 861 89 276 78 358 72 883
Summa kommunens kostnader 782 175 727 805 745 300 693 901

Not nr 3: Av- och nedskrivningar
Avskrivningar:
Avskrivning immateriella tillgångar 0 115 0 115
Avskrivning mark, byggnader o tekniska anläggningar 24 899 23 008 18 240 16 875
Avskrivning maskiner och inventarier 5 741 5 067 5 346 4 799
Nedskrivning maskiner och inventarier
Summa 30 640 28 190 23 586 21 790

Not 4:  Skatteintäkter och generella statsbidrag
Preliminär kommunalskatt 501 201 479 092 501 201 479 092
Preliminär slutavräkning innevarande år -2 268 467 -2 268 467
Slutavräkningsdifferens föregående år 456 -842 456 -842 
Summa skatteintäkter 499 390 478 717 499 390 478 717

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag 98 806 88 365 98 806 88 365
Strukturbidrag 0 1 130 1 130
Kommunal fastighetsavgift 23 214 23 093 23 214 23 093
Kostnadsutjämningsavgift -19 893 -16 493 -19 893 -16 493 
Avgift för LSS-utjämningen -1 987 -3 911 -1 987 -3 911 
Konjunkturstöd 0 818 818
Flyktingbidrag, tillfälligt 5 258 438 5 258 438
Regleringsbidrag -377 -421 -377 -421 
Summa generella statsbidrag och utjämning 105 021 93 021 105 021 93 021

Not 6: Finansiella intäkter
Ränteintäkter 256 256 54 64
Borgensavgift kommunens bolag 341 281
Aktieutdelning 174 459 399
Ersättn från kommunkontosystemet äldrebostäder 1 171 1 277 1 171 1 277
Övriga finansiella intäkter 975 0 975 0
Summa 2 577 1 533 3 000 2 022

Not 7: Finansiella kostnader
Räntor på lån 2 047 2 501 23 141
Övrigt 94 111 94 111
Summa 2 141 2 613 117 252

Koncernen Kommunen
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Not 8: Kommunens pensionsförvaltning
Pensionsförvaltningen avser framtida pensions- 11 374 2 402 11 374 2 402
utbetalningar. Se även ekonomisk översikt.

Not 9: Årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen 39 192 19 024 32 162 2 075
 - därav resultat kapitalförvaltning pensioner 11 374 2 402 11 374 2 402
 - därav resultat va-enheten 590 490 590 490

Avstämning mot balanskrav 32 162 2 075
 - Realisationsvinst -975 
 - Återbetalning villkorat aktieägartillskott
 - Utnyttjande av pensionsmedel 2 700
 - Utnyttjande av resultatutjämningsreserv
 - Avgår resultat VA-enheten -590 -490 
 - Förändring diskonteringsränta
 - Kapitalförvaltning pensioner -11 374 -2 402 
Justerat resultat 19 222 1 883

KASSAFLÖDESRAPPORT

Not 10 Ej likviditetspåverkande poster
Avsättning för pensioner, se balansräkning not 22 311 746 311 739
Avskrivningar 30 640 28 190 23 586 21 790
Realisiationsvinst/förlust -551 208 -551 208
Justering eget kapital se not 9
Balansjusteringar - eget kapital -285 -399 
Summa 30 115 28 745 23 346 22 737

Not 11:  Investering i materiella anläggningstillgångar
Fasta anläggningstillgångar 59 462 111 545 36 851 62 402
Inventarier, inköp 5 052 7 450 5 008 6 180
Summa 64 513 118 995 41 858 68 581

Not nr 12: Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Såld del av Fastighet 524 524
Såld markreserv 152 81 152 81
Såld maskin/inventarie 49 49
Summa 676 130 676 130

Not 13: Investering i finansiella tillgångar
Dala Energi 12 12
Kommuninvest 2 359 2 697 2 359 2 697
Folkets hus 19 19
Bostadsrätter -8 -8 
Summa 2 351 2 728 2 351 2 728

BALANSRÄKNING

Not : 14 Immateriella anläggningstillgångar
Förvärvade IT-licenser
Anskaffningsvärde 986 738 986 738
Ackumulerade avskrivningar -738 -738 -738 -738 
Bokfört värde 248 0 248 -0 
Avskrivningstid 3 år 3 år 3 år 3 år

Redovisat värde vid årets början 0 115 0 115
Årets investeringar 248 248
Årets avskrivningar 0 -115 0 -115 
Redovisat vid årets slut 248 0 248 0

Not 15 , Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 852 376 811 231 471 387 451 742
Ackumulerade avskrivningar -281 799 -275 106 -133 145 -131 985 
Bokfört värde 570 578 536 125 338 242 319 757
Avskrivningstid 10-100 år 10-100 år 10-100 år 10-100 år
Linjär avskrivning tillämpas. Mark avskrives ej
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 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 65 853 61 831 61 525 56 670
Ackumulerade avskrivningar -43 422 -38 679 -40 570 -35 377 
Bokfört värde vid årets slut 22 431 23 152 20 955 21 293
Avskrivningstider 3-20 år 3-20 år 3-10 år 3-10 år
Linjär avskrivning tillämpas. Konst avskrives ej

Not 16  Materiella anläggningstillgångar, årets händelser
Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Redovisat värde vid årets början 536 125 447 659 319 757 274 473
Årets investeringar 60 587 105 097 36 851 61 573
Avyttring/Utrangering -1 269 -2 454 -125 -270 
Årets avskrivningar -24 866 -22 814 -18 240 -16 842 
Överföring från annan slags tillgång 0 0
Pågående investeringar 8 642 829
Övrigt -6 -6 
Redovisat värde vid årets slut 570 578 536 125 338 242 319 757
 Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början 23 152 21 045 21 293 20 014
Årets investeringar 5 052 7 450 5 008 6 180
Avyttring/Utrangering 1 -116 -101 
Nedskrivning
Årets avskrivningar -5 741 -5 226 -5 346 -4 799 
Överföring från annan slags tillgång
Bokfört värde vid årets slut 22 464 23 152 20 955 21 293

Not 17: Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, aktier och bostadsrätter
Aktier Säterbostäder AB 19 000 19 000
Aktieägartillskott  Säterbostäder 6 700 6 700
Falun Borlänge-regionen AB 38 38 38 38
Andelskapital Kommuninvest 5 533 3 174 5 533 3 174
Visit Södra Dalarna AB 65 65 65 65
Andel i bostadsrättsförening 0 8 0 8
Övriga aktier och andelar 51 91 51 51
Summa 5 686 3 375 31 386 29 036

Långfristiga fordringar
Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening 1 788 1 788 1 788 1 788
Region Dalarnas övertagande av Dalatrafik 468 468 468 468
Husbyggnads varor HBV 40
Övriga långfristiga fordringar 380 354
Summa 2 676 2 610 2 256 2 256

Not 18 : Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 970 4 492 6 891 8 583
Skattefordringar 17 376 17 517 14 956 14 800
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 14 768 12 114 14 480 13 253
Övriga kortfristiga fordringar 30 317 24 301 34 476 28 669
Interimsfordringar

64 432 58 424 70 804 65 304

Not 19: Pensionsförvaltning
Bankmedel avsedda för fondering till framtida
pensionsutbetalningar  
Upplupna ränteintäkter 536 -1 794 536 -1 794 
Obligationer, förlagsbevis mm 144 765 119 802 144 765 119 802
Nedskrivning av kortfristiga placeringar -213 -1 591 -213 -1 591 
Kassa kapitalförvaltning 5 984 20 581 5 984 20 581
Summa 151 073 136 998 151 073 136 998
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Not 20: Kassa och bank
Kassa, bank 2 285 2 404 2 059 2 192
Koncernkonto 21 815 908 21 815 908
Summa 24 100 3 312 23 875 3 100
Koncernkonto:
Limit ej utnyttjad -55 000,000 -55 000 -55 000 -55 000 
Behållning koncernkonto 21 815 908 21 815 908
varav
Säters kommun 24 086 6 627 24 086 6 627
Säterbostäder AB -2 259 -5 409 -2 259 -5 409 
Säters Kommuns Fastighets AB -11 -310 -11 -310 

21 815 908 21 815 908
Not 21: Eget kapital
Ingående eget kapital 422 359 413 261 393 406 391 331
 - Varav Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936
 - Varav Social investeringsfond 3 500 3 500
 - Varav Säterdalen 500 500
Justering eget kapital föregående år -277 -399 
Årets resultat 39 192 9 497 32 162 2 075
Summa eget kapital 461 274 422 359 425 567 393 406
Under året har Säterbostäder AB och Säters Kommuns 
Fastighets AB övergått till komponentredovisning. 
Därmed har det egna kapitalet justerats för år 2014.
Eget kapital består av:
Pensionsmedel för framtida pensionsutbetalningar 151 073 136 998
Vatten- och renhållning -239 -829 
Övrigt eget kapital 274 734 257 237
Summa eget kapital 425 567 393 406

Anläggningskapital 338 726 345 585 288 182 283 712
Rörelsekapital 122 548 76 774 137 385 109 694
Summa eget kapital 461 274 422 359 425 567 393 406

Not 22: Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående avsättning 6 180 5 221 6 180 5 221
Årets förändring 328 959 328 959
 Varav
 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 58 77 58 77
Övrigt -116 -5 -116 -5 
 Pensionsutbetalningar -498 -343 -498 -343 
 Sänkning av diskonteringsränta 0 0
 Intjänad PA-KL 820 1 042 820 1 042
Intjänad Förmånsbestämd ålderspension 1 1 1 1
Intjänad Särskild avtalspension 0 0
Nya efterlevandepensioner 0 0
 Förändring av löneskatt 63 187 63 187
Summa avsatt till pensioner 6 508 6 180 6 508 6 180

Avsättning för förtroendevalda 2 541 2 555 2 541 2 555
Löneskatt 616 619 616 619

3 157 3 174 3 157 3 174
Summa visstids- och garantipensioner 3 157 3 174 3 157 3 174
Antal personer 0
Summa avsättning till pensioner 9 665 9 354 9 665 9 354

Förpliktelsen minskad genom försäkring
Aktualiseringsgrad 96% 95%
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Not 23: Långfristiga skulder
Lån i banker/kreditinstitut 246 300 204 300 90 000 60 000
Anslutningsavgifter långfristig del 5 241 4 412 5 241 4 412
  - Återstående antal år (vägt medel) 20 år 20 år 20 år
Uppskjuten skatteskuld 1 688 1 610
Summa 253 228 210 322 95 241 64 412

Not 24: Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 346 287 346 287
Leverantörsskulder 39 161 40 680 37 039 35 550
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 7 084 6 552 7 084 6 552
Övriga kortfristiga skulder 927 3 769 256 4 185
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 74 450 77 655 68 333 70 797
Summa Kortfristiga skulder 121 969 128 944 113 058 117 372

Not 25: Borgens- och andra förpliktelser  
mot kommunens företag
Kommunen:
Säterbostäder AB 135 500 123 500
Säters Kommuns Fastighets AB 2 400 2 400
AB Dalatrafik 7 477 7 492 7 477 7 492
Summa 7 477 7 492 145 377 133 392

Not 26: Ställda säkerheter
Säterbostäder, ställda säkerheter 24 069 24 069

Not 27: Övriga förpliktelser
Kommunen:
Kommunalt borgens- o förlustansvar egnahem 505 622 505 622
Kommunen för  Säters Golfklubb 6 500 6 500 6 500 6 500
Kommunen för Säters IF Fotboll 1 980 1 980
Kommunen för Säters GOIF 3 139 3 391 3 139 3 391
Kommunen för Nyberget Fiber ekonomisk förening 800 2 500 800 2 500
Kommunen för  Säters kommuns fastighets AB 11 310
Kommunen för Säterbostäder 2 259 5 409

12 924 13 013 15 194 18 732
Not 28: Pensionsutfästelser enligt avtal
Pensionsutfästelser netto enl KPA 190 369 197 856 190 369 197 856
Löneskatt 24,26 % 46 184 48 000 46 184 48 000

236 553 245 856 236 553 245 856
Ansvarsförbindelsen, specifikation:
Ingående avsättning 197 856 202 897 197 856 202 897
Gamla utbetalningar -9 670 -9 335 -9 670 -9 335 
Sänkning av diskonteringsränta
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2 858 3 748 2 858 3 748
Aktualisering 40 85 40 85
Bromsen 0
Övrigt  (post som kan bero på bl a ändrad samordning, dödsfall -715 461 -715 461
under året och på att personer aktualiserats.)
Utgående avsättning 190 369 197 856 190 369 197 856
Ingående löneskatt 48 000 49 223 48 000 49 223
Förändring av löneskatt -1 816 -1 223 -1 816 -1 223 

46 184 48 000 46 184 48 000
236 553 245 856 236 553 245 856

Ansvarsförbindelse  för förtroendevalda 2 903 2 656 2 903 2 656
Löneskatt 704 644 704 644
Summa 3 607 3 300 3 607 3 300

Summa ansvarsförbindelse inkl löneskatt 240 160 249 156 240 160 249 156

År 2016 År 2015
Antal personer, därav 4841 4636
   Arbetstagare 1464 1561
   Pensionstagare 488 469
   Avgångna 2887 2606
   Garantipensioner 2 0
   Visstidspensioner 0 0
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TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Kapitalkostnader 
Kommunen 
Kapitalkostnaderna belastar förvaltningarnas driftsanslag. De består av avskrivningar och intern ränta. 
Avskrivningen beräknas på tillgångens ursprungliga anskaffningsvärde och är linjär, d v s lika stort belopp 
varje år under nyttjandeperioden. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs ingen 
avskrivning.  
Intern ränta beräknas på tillgångens bokförda värde vid varje månads ingång. Räntesatsen för år 2016 var 
1,0 %.  Räntan baseras på den ränta kommunen betalar på sina externa lån.  
De investeringar som aktiverats som anläggningstillgångar har i huvudsak haft ett anskaffningsvärde som 
överstiger ett basbelopp (basbeloppet 44,3 kkr år 2016) och en ekonomisk livslängd som överstiger tre år.  
 
Bolagen 
I bolagen är avskrivningstiden för markanläggningar 20 år, 25-33 år för byggnader och 5-20 år för 
inventarier. Under år 2015 har bolagen övergått till komponentavskrivningar.  
 
Personalomkostnadspålägg 
I samband med bokföring av lön kostnadsförs personalomkostnader (arbetsgivaravgifter, 
avtalsförsäkringar och intjänad pensionsrätt). Under år 2016 har procentsatsen för anställda enligt 
kommunala avtal varit 38,33% och för politiker 37,01 % och uppdragstagare mm 31,42 %. Sveriges 
kommuner och landstings schablon används. 
Personalomkostnadstillägget betalas som en intern ersättning från förvaltningarna till finansförvaltningen 
som ansvarar för utbetalningarna.  
 
Intäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL´s decemberprognos. 
Anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och 
periodiseras över 20 år. 
 
Interna tjänster 
Varor och tjänster som överförs från en verksamhet till en annan internfaktureras till självkostnadspris. 
Interna administrativa tjänster internfaktureras endast i speciella fall, t ex vid va- och renhållning. 
Kommunens interna transaktioner uppgår till ca 74 mkr, varav ca 44 mkr avser hyror och lokalkostnader, 
6 mkr material och 24 mkr interna tjänster. 
Kommunkoncernens interna poster är ca 15 mkr och består av hyror, tjänster och va-renhållning. 
 
Redovisningsprinciper sammanställd redovisning 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvs- 
metoden innebär att det egna kapitalet som förvärvats vid anskaffningstillfället har eliminerats. 
Proportionell konsolidering innebär att endast ägda andelar av räkenskapsposterna tas med i 
koncernredovisningen.  
Bolagskoncernen ägs av kommunen till 100 procent. 
Interna transaktioner mellan kommunen och bolagskoncernen och inom den sistnämnda har eliminerats.   
Pensionsskulden har redovisats olika inom koncernen. Säterbostäder har premiereservsystem 
 
Leasingavgifter 
Kommunens leasingavtal klassificeras som operationella. Även bolagens leasingavtal klassas som 
operationella. 
Hyresavtalen klassificeras som operationella eftersom de ekonomiska fördelar och risker som förknippas 
med ägandet i allt väsentligt inte överförs till kommunen. 
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ORD OCH UTTRYCK 
 
Resultaträkningen 
visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit. Den visar även förändringen av eget kapital, något 
som också kan utläsas genom att jämföra balansräkningen för de två senaste åren. 
Kassaflödesanalysen 
visar hur årets löpande verksamhet och investeringar har finansierats och hur verksamhetens likvida 
ställning har påverkats. Kostnadsanalysen är utformad som en betalningsflödesrapport. 
Balansräkningen 
visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Man kan också säga att den visar hur 
kapitalet har använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital). Genom att 
jämföra två balansräkningar kan vi se hur likvida medel, lån och anläggningars värde har förändrats under 
året. 
Tillgångar 
är dels omsättningstillgångar till exempel kontanter, pengar på banken, statsbidragsfordringar, förråd, dels 
anläggningstillgångar till exempel fastigheter, inventarier, aktier, långfristiga fordringar. 
Eget kapital 
visar skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av två delar. Dels rörelsekapitalet som är 
skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, dels anläggningskapitalet som är 
skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 
Avsättningar 
är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. En del av 
pensionsskulden finns bland avsättningar. 
Skulder 
är dels kortfristiga (skall betalas inom ett år) och dels långfristiga. 
 
Kkr  = kilokronor, tusentals kronor 
Mkr  = megakronor, miljontals kronor 
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Driftredovisning 2016
+ = överskott

- = underskott

Avvik
Nämnd/styrelse netto
kkr Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto

 
Kulturnämnden (KN) 13 809 330 13 479 13 391 198 13 193 -286
Revisionen (Rev) 609 0 609 850 0 850 241
Barn-och utbildnings nämnd (BUN) 293 335 41 821 251 514 278 557 29 135 249 422 -2 092
Socialnämnden (SOC) 303 690 96 381 207 309 315 631 90 094 225 537 18 228
Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 130 694 75 631 55 063 131 721 74 667 57 054 1 991
VA- enheten (VA) 32 936 33 454 -517 32 803 32 803 0 517
Överförmyndare (ÖFM) 2 508 1 609 899 1 585 670 915 16
Räddningtjänst (RDM) 9 167 0 9 167 9 114 0 9 114 -53
Upphandlingscenter (UHC) 858 0 858 856 0 856 -2
Kommunstyrelsen (KS) 42 249 6 751 35 498 43 393 4 882 38 511 3 013
Pensionsutbetalningar 13 289 0 13 289 12 200 0 12 200 -1 089
Summa 843 145 255 977 587 169 840 101 232 449 607 652 20 483

S:a nämnder /styr 843 145 255 977 587 169 840 101 232 449 607 652 20 483

Redovisning Budget 
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INVESTERINGSREDOVISNING 2016

Nämnd/styrelse Budget 2017 2016 2015 2014 2013

Kommunstyrelseförvaltningen 4 400 487 1 233 112 111
Kulturnämnden 695 219 285 163 79
Barn- och utbildningsnämnden 2 900 852 1 810 2 168 1 296
Socialnämnden 600 403 373 410 209
SBN VA/Renhållningsenheten 14 600 2 330 4 181 3 432 4 551
Samhällsbyggnadsnämnd 55 000 34 659 58 589 35 011 28 951
IT-enheten 3 790 3 156 2 719 2 789 2 367
 
Summa 81 985 42 107 69 188 44 083 37 563

Nämnd Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse Utfall
 år 2016 år 2015

Kulturnämnden
Konstinköp 60 60 60 0 54
Inventarier 435 103 100 -3 230
Brand- och inbrottslarm, låssystem 56 50 -6
Biblioteksdatasystem 200 0
Totalt Kulturnämnden 695 219 210 -9 285

Barn-och utbildningsnämnden 2 900 852 1 850 998 1 810
Socialnämnden 600 403 400 -3 373

Fastighetskontor
Tillgänglighetsåtgärder offentliga lokaler 500 0
Oförutsedda investeringar 2 500 1 720 1 720
Yttre lärmiljö-lekplatsutrustning 400 0 179
Energisparåtgärder 500 300 300 235
Om- och tillbyggnad Enbackaskola 7 505 7 800 295 33 867
Förskola Öster Filargatan 602 600 -2

P Om- och tillbyggnad Stora Skedvi skola 42 700 14 711 34 970 20 259 829
P Räddningsstation 303 0 -303

Förskola Siggebo omb och markarb moduler 2 130 -2 130
Säkerhet i byggnader 100 100
Åtgärder Säterdalen 500 558 500 -58 214
OVK och brandskydd 2 000 500 500

P Folkets Hus 4 928 3 000 -1 928 192
Klockarskolan OVK 0 89
Klockarskolan kokgryta 0 321
KG-skolan OVK 0 34
KG-skolan moduler 0 6 156
Mora IP 0 170
Mora by förskola/altan 0 122
Ishallen 0 64
Skönvikshallen 0 12 172
Totalt Fastighetskontor 49 100 30 737 49 490 18 753 54 644
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Nämnd Budget 2017 Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse Utfall
 år 2016 år 2015
Gatukontor
Beläggningskartering 400 0
Nytt upplag för gatuverksamhet 1 000 0
Omb gator o vägar 1 200 704 800 96
Centrum i Gustafs 500 0
Projekt - bytespunkt Säter 400 0
Gatu- och vägbelysning 500 646 670 24
Åtgärdsplan Ljusterån 62 62 38
Lekredskap 250 618 596 -22 404
Maskinutrustning 250 0 246
Autamatstyrning dammluckor 0 119
Trädvårdsplan 150 123 200 77 97
Investeringsfond idrottsanläggning 400 63 63 193
Kawasaki 164 164
Badplatser 150 75 100 25 176
Säterdalen 250 100 100
Villavägen 0 719
Vägbelysning 1 130
Mårbyvägen, hasighetstavla 0 59
Gång- och cykelvägar 914 1 137 223 63
Parcourbana 0 297
Förråd Norrtull 0 160
Tillgänglighetsåtgärder 300 250 250
El-bil 243
Hastighetsmätare 0 29
Innerstadsförbättring 0 101
Trafiksäkerhetsanordningar 102 200 98
Maskinutrustning 240 240
K-vagn schakt boggie 141 141 0
Projekt Södra Kyrkogatan 200
Säkerhetsskåp typ 90 49 49 0
Totalt Gatukontor 5 750 3 778 4 972 1 237 3 831

Städenheten/ mopptvättmaskin 100 55 90 35 113
Miljö ovh byggenheten
Kostenheten/vagnar 50 90 100 10 0

VA-Enhet
Ombyggnad vattenverk 1 200 1 200
Polymerupplösare 250 250
Vattenreservoar Mora by 12 000 0
Ledningsrenovering 1 000 4 703 4 703 314
Styr och regler 500 1 700 1 700
Skivfilter 0 1 829
Drift och övervakningssystem 390 0 -390
Ombyggnad pumpstation 300 0 422
Ledningsnät exploatering 684 0 -684
Va-gata Villavägen 0 1 346
Pingbo vattenverk förbättring 473 500 27
Ombyggnad Slamhantering 0 99
Siggebo ombyggnation ledningsnät dricksvatten 123 0 -123
Maskin pumpstation 416 500 84
Siggebo ombyggnation ledningsnät avlopp 122 0 -122
Reinvestering fastigheter 500 500 500
Siggebo ombyggnation dagvatten 122 0 -122
Energieffektivisering reningsverk 300 500 500 171
Totalt VA-Enheten 14 600 2 330 9 853 7 523 4 181
Kommunstyrelsförvaltningen
Utveckling av bostadsområden 2 000 159 2 000 1 841 1 142
Bredband 2 000 5 000 5 000
Nytt lönesystem 300 248 500 252
Inventarier 100 79 350 271 91
Totalt kommunledningskontor 4 400 487 7 850 7 363 1 233
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It - enhet
It-utrustning 800 686 700 14 580
IT-infrastruktur
Reinvesteringar 0
Utbyggnad datornätverk 600 711 800 89 304
It-utveckling i skolan 1 200 984 1 000 16 680
Lärardatorer 0
Utrustning lärosalar 90 110 90 -20 277
Utbyggnad trådlöst nätverk 100 80 80 25
Elevdatorer/Pekplattor 1 000 665 660 -5 852
Elevdatorer Dahlandergymnasiet
Totalt it-enhet 3 790 3 156 3 330 99 2 719

Totalt  - tecken = överskridande P = pågående investeringar
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NYCKELTAL
2016 2015 2014 2013 2012 2011

Antal invånare 31 dec 11 086 11 009 10 886 10 873 10 851 10 861

Kommunen
Likvida medel/ externa kostnader inkl pensionsförvaltning 22,7% 19,6% 24,4% 25% 25% 27%
Likvida medel/ externa kostnader exkl pensionsförvaltning 3,1% 0,4% 4,5% 5% 4% 5%

Soliditet exkl ansvarsförbindelse pension 66% 67% 70% 71% 72% 72%
Soliditet inkl ansvarsförbindelsen 29% 25% 24% 21% 24% 23%

Skuldsättningsgrad exkl ansvarsförbindelsen 34% 33% 30% 29% 28% 28%
Skuldsättningsgrad inkl ansvarsförbindelsen 71% 75% 76% 79% 76% 77%

Skulder och avsättn/ invånare, kr 19 661 17 362 15 507 14 349 13 308 13 154

Långfristig skuld/ invånare 8 591 5 851 3 024 2 995 2 992 2 957
Eget kapital/invånare, kr 38 388 35 735 35 948 34 971 34 216 33 817
Tillgångar/invånare, kr 58 049 53 097 51 455 49 320 47 523 46 954

2016 2015 2014 2013 2012 2011
Kommunkoncernen
Likvida medel/ externa kostnader inkl pensionsförvaltning 21,5% 18,5% 23,3% 24% 23% 25%
Likvida medel/ externa kostnader exkl pensionsförvaltning 3,0% 0,4% 4,3% 5% 4% 5%

Soliditet exkl ansvarsförbindelse pension 55% 55% 60% 61% 59% 60%
Soliditet inkl ansvarsförbindelsen 26% 22% 23% 20% 21% 20%

Skuldsättningsgrad exkl ansvarsförbindelsen 45% 45% 40% 39% 41% 40%
Skuldsättningsgrad inkl ansvarsförbindelsen 74% 78% 77% 80% 79% 80%

Skulder och avsättn/ invånare, kr 34 657 35 735 25 748 23 998 24 411 23 692
Långfristig skuld/ invånare 22 842 19 105 13 121 13 066 12 978 12 946

Eget kapital/invånare, kr 41 609 38 365 37 963 36 850 35 597 34 959
Tillgångar/invånare, kr 76 266 70 032 63 710 60 848 60 008 58 651

Skattesats:
Säterbygden 2010 fr o m (Säter föregående år) 35,50 35,50 35,53 35,53 35,03 35,00
Stora Skedvi
Gustafs/ Silvberg
varav:
Landstinget 11,16 11,16 11,16 11,16 10,89 10,89
Kommunen 22,79 22,79 22,79 22,79 22,56 22,56
Säterbygden fr o m  2010 (Säters församling föregående år)* 1,55 1,55 1,58 1,58 1,58 1,55
Stora Skedvi församling
Gustafs/Silvbergs församling

* begravningsavgift ingår med 0,28% 
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RESULTATRÄKNING VA-ENHETEN 2016 (kkr) Rev budget
Not 2016 2015 2014 2016

Verksamhetens intäkter 1 23 251 22 337 22 228 22 589
Jämförelsestörande intäkt
Verksamhetens kostnader 2 -20 266 -19 640 -19 000 -18 883
Avskrivningar 3 -2 958 -3 184 -3 523 -3 305
Nedskrivningar
Sidoordnad verksamhet 4 1 065 1 134 898 925
Verksamhetens nettokostnader 1 092 648 604 1 326

Finansiella kostnader 5 -502 -158 -823 -1 326
Resultat för e o poster 590 490 -219

Årets resultat 590 490 -219

 
BALANSRÄKNING  (kkr)
TILLGÅNGAR Not 2016 2015 2014

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
   mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 50 200 50 823 49 827
   maskiner och inventarier 7 5 10 15
Summa anläggningstillgångar 50 204 50 833 49 841

Omsättningstillgångar:
Förutbetalda kostnader och uppluppna intäkter 1
Kundfordringar 8 960 2 059 2 797
Summa omsättningstillgångar 961 2 059 2 797

SUMMA TILLGÅNGAR 51 166 52 892 52 638

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital 9
Ingående eget kapital -827 -1 317 -1 097
Resultat 590 490 -219
Summa eget kapital -237 -827 -1 317

Skulder
Långfristiga skulder
Lån av kommunen 10 43 226 48 055 49 799
Investeringsfond
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 11 5 241 4 412 2 914

Kortfristiga skulder
Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter 415
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 12 346 287 198
Leverantörskulder 13 2 175 964 1 043
Summa skulder 51 402 53 719 53 954

SUMMA AVSÄTTNINGAR, SKULDER OCH 51 166 52 892 52 638
EGET KAPITAL
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NOTHÄNVISNINGAR VA-ENHETEN 2016

RESULTATRÄKNING 2016 2015 2014

Not 1: Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter 9 3 1
Taxor och avgifter 22 925 22 096 22 081
Bidrag 44 45 116
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 273 193 30
Summa verksamhetens intäkter 23 251 22 337 22 228

Not 2: Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter -5 841 -5 303 -5 326
Pensionskostnader -299 -277 -283
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -2 636 -2 953 -2 198
Bränsle, energi och vatten -2 473 -2 384 -2 483
Köp av huvudverksamhet 40 -809 -385
Lokal- och markhyror -148 -146 -148
Övriga tjänster -2 231 -2 068 -1 563
Lämnade bidrag -10 0 0
Övriga kostnader -6 668 -5 700 -6 614
Summa verksamhetens kostnader -20 266 -19 640 -19 000

Not 3: Av- och nedskrivningar     
anläggningar -2 953 -3 179 -3 505
Avskrivning maskiner och inventarier -5 -5 -18
Summa av- och nedskrivningar -2 958 -3 184 -3 523

Not 4: Sidoordnad verksamhet
Intäkter enskilda avlopp 1 977 2 031 1 670
Driftskostnad -912 -897 -772
Summa Sidoordnad verksamhet 1 065 1 134 898

Not 5 Finansiella kostnader
Kommuninterna räntor -502 -158 -823
Summa finansiella kosntader -502 -158 -823
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BALANSRÄKNING 2016 2015 2014
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Not 6: Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Ingående bokfört värde 50 823 49 827 49 900
Årets avskrivningar -2 953 -3 179 -3 308
Investeringar 2 330 4 175 3 235
Summa bokfört värde 50 200 50 823 49 827

Not 7: Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde 10 15 428
Årets avskrivningar -5 -5 -18
Investeringar 0 0 -396
Summa bokfört värde 5 10 15

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Not 8: Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 960 2 059 2 797
Summa kortfristiga fordringar 960 2 059 2 797

Not 9: Eget kapital

Tidigare års resultat 2006-2011 -2 085 -2 085 -2 085
Resultat 2012 726 726 726
Resultat 2013 261 261 261
Resultat 2014 -219 -219 -219
Resultat 2015 490 490
Årets resultat 590

-237 -827 -1 317

Not 10: Långfristiga skulder
Lån av kommunen 43 854 49 841 50286
Amortering  -2 958 -3 184 -3 326
Nya lån 2 330 1 398 2 839
Summa lån av kommunen 43 226 48 055 49799

Not 11: Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter
Resultatbokförs med 5% över 20år

Anläggnings
avgifter

Överf. till 
kto 2421
kortfristig 
skuld

Saldo kto 
2391

2006 893 45 581
2007 355 18 249
2008 280 14 210
2009 180 9 144
2010 697 35 592

Från och  med årsredovisning 2010 tillämpas RKR:s rekomendation nr 18. I årsredovisningen för 2016 
redovisas ett överskott på 590 tkr som läggs till Eget kapital.  Det ackumulerade egna kapitalet visar ett 
underskott på 237 tkr. År 2012 infördes en ny taxa med förändrad konstruktion. 

 g g     g     
redovisades det egna kapitalet till 0 kr.  
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2011 237 12 81
2012 501 25 294
2013 276 14 77
2014 543 27 290
2015 1785 89 1607
2016 1174 59 1116

6 922 346 5241

Not 12: Kortfristiga skulder 2016 2015 2014
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 287 198 171
Intäktsbokfört under året -287 -198 -171
Överf. från lånfristig skuld 346 287 198
Summa: 346 287 198

Not 13: Leverantörskulder 2016 2015 2014
Leverantörskulder 2 175 964 1 043

72



73


	Kommunövergripande 2016
	Organisationsshcema politisk
	Politsk organisation�

	Organisationsshcema forvaltning
	Förvaltningsorganisation�

	Koncenen kommentarer 2016
	SAMMANSTÄLLD REDOVISNING OCH GEMENSAM VERKSAMHETSBERÄTTELSE

	Finansiell analys av Säter kommun 2016
	FINANSIELL ANALYS AV SÄTER KOMMUN
	Modell för finansiell analys
	Mål för god ekonomisk hushållning
	RESULTAT OCH KAPACITET
	Årets resultat
	Nettokostnadsandel
	Årets investeringar
	Likviditet
	Soliditet
	Pensionsförpliktelser
	Kommunens borgensåtaganden

	Avstämning av KFs mål 2016
	Finansiella mål
	Strategiska mål för mandatperioden 2015-18
	Uppföljning av mål för verksamheten 2016

	Kommunens Kvalitet i Korthet 2016
	Kommunens Kvalitet i Korthet 2016
	Läsanvisning
	Tillgänglighet
	Trygghet
	Delaktighet och information
	Effektivitet
	Samhällsutveckling


	Miljöbokslut Säter 2016
	Inledning
	Vad har hänt 2016?
	Övergripande
	Verksamhet

	Fortsatt arbete

	Personalbokslut 2016-med belopp
	Personalbokslut
	Sjukfrånvaro
	Hälsofrämjande arbete och friskvård inkl. företagshälsovård
	Arbetsmiljö
	Jämställdhet  I den gällande Jämställdhet- och mångfaldsplanen för Säters kommun finns ett antal punkter som har följts upp under året.


	Befolkningsutveckling 2016
	Diagr2

	ADP774C.tmp
	KONCERNBOLAG
	Säterbostäder AB
	Årets resultat

	Årets verksamhet
	Framtiden

	Säters kommuns Fastighets AB
	Årets verksamhet
	Framtiden


	ADPC1CB.tmp
	Vi växer och behöver plats att växa
	Nya Säterbor
	Säterdalen
	Bättre skolresultat
	Ledarskap för bättre resultat och kvalitet


	Nämndernas kommentarer
	KS 2016
	Kommunstyrelsen
	Viktiga händelser
	Säters kommun har från 1 april 2016 ett avtal med Falu kommun om gemensam lönenämnd. Detta innebär att Säters löneadministration och pensionsadministration nu hanteras av Falu kommun.
	Det ekonomiska resultatet
	Personalsituationen
	Några förändringar gällande personal har skett under 2016. I och med verksamhetsövergången av lön/pension valde en medarbetare att följa med till Falun och två valde att avsluta sina anställningar. Förutom det har en medarbetare valt att sluta och en ...
	Internkontroll Internkontroll planen för 2016 har omarbetats utifrån att
	Hur ser framtiden ut? Kommunstyrelseförvaltningens arbete kommer fortsatt att ha fokus på att utveckla den centrala funktionen så att verksamheterna kan få det stöd som behövs.  Arbetsmetoderna hos stödfunktionerna inom förvalt-ningen ska utvecklas fö...



	SBN 2016
	Samhällsbyggnadsnämnden
	Viktiga händelser  Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för en hållbar och strategisk samhällsbyggnadsprocess samt myndighets-utövning. Samhällsbyggnadsförvaltningen är under nämnden ansvarig att förvalta, samt driva och utveckla de verksamhetsområden som...
	Nedan följer exempel på viktiga händelser inom Samhällsbyggnad 2016:
	Stab
	Kost
	Det ekonomiska resultatet
	Investeringar
	Personalsituationen
	Internkontroll
	Hur ser framtiden ut 2017 - 2018?
	Mål för verksamheten – metoder för uppföljning



	Kulturnämnd 2016
	Kulturnämnden
	Film och dans Kulturnämndens ambition är att utveckla filmen och dansen i Säters kommun, Folkets hus har renoverats och en ny hörsal har byggts som kan utveckla dess verksamhet ytterligare, inom tex filmområdet. Diskussioner om att arrangera filmfesti...
	Personalsituationen Under 2016 har de anställdas roller förtydligats och utvecklats. Detta för att möjliggöra individuell utvecklig och för att bättre nå uppsatta mål. En av de viktigaste effekterna av målarbetet är att de anställda mår bättre med tyd...
	Hur ser framtiden ut 2017-2018?
	Mål för verksamheten – metoder för uppföljning

	BUN 2016
	Barn- och utbildningsnämnd
	Viktiga händelser
	Förskola och pedagogisk omsorg
	Förskoleklass/grundskola/fritidshem
	Nyanlända elever

	Externa granskningar
	Grundsärskolan
	Gymnasieskolan
	Vuxenutbildningen
	Kulturskolan
	Skapande skola

	Kommunala aktivitetsansvaret
	Ungdomsverksamheten, Ung i Säter
	Ungdomens hus
	Summercamp och Summer edition
	Konventionen om barnets rättigheter

	Föräldrastöd

	Det ekonomiska resultatet
	Investeringar
	Lokaler

	Personalsituationen
	Karriärtjänster
	Sjukstatistik

	Internkontroll
	Hur ser framtiden ut?
	Resursfördelning
	Personalsituationen
	Barn- och elevutveckling
	Förskolan och grundskolan
	Stora Skedvi skola
	Enbacka skola och Gustafs förskoleområde

	Dahlander kunskapscentrum
	Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
	Ungdomsverksamheten - Ung i Säter
	Lokalbehov

	Mål för verksamheten 2016
	Elevers delaktighet och inflytande
	Kunskapsresultaten



	SN 2016
	Socialnämnd
	Viktiga händelser
	Det ekonomiska resultatet
	Investeringar
	Personalsituationen
	Internkontroll
	Hur ser framtiden ut 2017 - 2018?
	Mål för verksamheten – metoder för uppföljning


	Revisionen 2016
	Kommunrevisionen
	Revisorernas uppdrag  Årets viktiga händelser  Framtiden



	Räkenskaper
	Resultaträkning och finansieringsanalys 2016
	år 2016

	Balansräkning 2016
	BR 2016

	Notförteckning 2016
	Noter 2016

	Tillämpade redovisningsprinciper 2016
	Balansräkningen

	Driftredovisning 2016
	Årsredovisning sammandrag 2016 

	Nyckeltal 2016
	Nytt utseende

	RR o BR VA 2016 gäller
	RR o BR Va-enheten

	Nothänvisning VA 2016
	201413

	ADP1413.tmp
	Sammanställning 2016 kort


	Innehållsförteckning -16 kf.pdf
	Innehållsförteckning




