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1 Utdrag ur Kommunfullmäktiges beslut §§ 64 och 67     
 
Kf § 64    Dnr KS2016/0171 
 
Kommunal skattesats 2017 
 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa den kommunala skattesatsen 2017 till 22:79 kronor vilken är 
oförändrad mot 2016. 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunallagen kap 8 anger att kommunfullmäktige skall fastställa den kommunala 
skattesatsen. Den kommunala skattesatsen för 2016 är 22:79 kronor. 
 
Kf § 67                                             Dnr KS2016/0199 
 
Förslag till budget 2017 och plan för 2018-2019. 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
1. Fastställa driftbudgetramar för 2017, 632 800 000 kr enligt bilaga 1 Kf § 67/16. 
 
2. Fastställa investeringsbudgetramar för 2017, 81 985 000 kr enligt bilaga 2 Kf § 67/16. 
 
3.    För 2018 och 2019 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: 
- Driftbudgetram 2018: 652 745 000 kr 
- Driftbudgetram 2019: 671 909 000 kr 
- Investeringsram 2018: 43 590 000 kr 
- Investeringsram 2019: 29 280 000 kr 
 
4.  Fastställa finansiella mål 2017-19 , bilaga 3 Kf § 67/16. 
 
5.  Fastställa verksamhetsmål 2017-19, bilaga 4 Kf § 67/16. 
 
6. Investeringsobjekt som överstiger 2 mkr skall föreläggas för kommunstyrelsen för beslut om 
igångsättning innan upphandling påbörjas 
 
7. Bemyndiga kommunstyrelsen att i anspråkta upp till 500 000 kr per ärende av medel som innebär 
förändring av det egna rörelsekapitalet. 
 
8. Bemyndiga samhällsbyggnadsnämnden att för kommunens räkning förvärva el- ler överlåta 
fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 500 000 kr per ärende. 
 
9. Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2017 rätt att omsätta och uppta nya lån upp till 120 000 000 
kr, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto. 
 
10. Såsom för egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 145 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 
 
11. Såsom för egen skuld ingå borgen för Säters Kommuns Fastighets AB:s låne- förpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 2 400 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 
 
__________ 
 



 
Kf § 135                                           KS2016/0347 
 
Reviderad budget 2017 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
1. Omfördela uttag från pensionsförvaltningen från 2016 till 2017 med 2,9 mkr och till 2018 med  
    2 mkr 
2. Om ny total driftbudgetram för 2017 med 627 800 kkr 
3. Fördela driftbudgetramen enligt bilaga 1 Kf § 135/16. 
4. Anta reviderade finansiella mål enligt bilaga 2 Kf § 135/16 
5. Att uppdra åt ekonomienheten att ta fram förslag till öronmärkning av eget kapital för projekt  
     inom integration 



2 Finansiella mål 
2.1 Inledning 
Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande 
förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om, och de 
satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund 
fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare. 
 
Kommunen har sedan 2002 budgeterat för att intäkterna skall vara högre än kostnaderna. Detta är ett 
grundläggande krav i kommunallagen som kommunen är skyldig att följa. Denna nivå är dock inte 
tillräcklig för att ge marginaler för oförutsedda händelser under året, och det ger inte heller kommunen 
möjlighet att under året vidta åtgärder som på sikt kan främja kommunens utveckling. 
 
Kommunen skall i första hand klara sina investeringar med egna medel, och endast till en mindre del 
behöva ta upp nya lån för detta ändamål. För att inte äventyra kommunens likviditet måste 
investeringar och amorteringar anpassas i storlek och tid. Under den kommande planperioden 
kommer investeringsbehovet i Säters kommun, i likhet med många andra kommuner, att vara så stort 
att en ny upplåning inte kan undvikas. 
 
Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. 
Bolaget bedöms inte behöva ytterligare finansiellt stöd från kommunen, och de borgens-åtaganden 
kommunen har för bolagets lån bedöms inte behöva infrias. Det tidigare utgivna aktieägartillskottet på 
9 mkr har under 2014 återbetalats till kommunen. Återbetalningen har använts för att finansiera en 
nyemission på 9 mkr i aktiekapital. Genom att öka aktiekapitalet möjliggörs en högre utdelning från 
bolaget. Beslut om utdelning tas på bolagets stämma efter avgiven årsredovisning. 
 
Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som inte redovisas som skuld i 
kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt anställd 
personal går i pension, och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant när de stora 
åldersgrupperna födda på 40-talet går i pension. Mer är 50 % av denna kostnadsökning kan finansieras 
via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i samband med försäljningen av Säters Energiverk. 
Resterande kostnadsökning måste hanteras inom ordinarie ekonomiska ramar, och för detta måste 
kommunen ha en finansiell beredskap. 
 

2.2 Intäktsutvecklingen 
Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, 
skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning, samt statens anslag till 
detta. 
 
Under perioden 1995- 2004 minskade Säters befolkning med i snitt 100 personer/år. 2005 -2007 
bromsades utvecklingen upp och vändes till en liten befolkningsökning och kommunen nådde 2007-
12-31 åter 11 000 invånare. 2008 – 2010 minskade befolkningen åter med sammanlagt 160 personer. 
Det stora ungdomskullarna födda runt 1990 har påverkat flyttnettot negativt, men denna påverkan 
minskar och kommunen kan åter öka sin befolkning. 
 
Kommunen har antagit ett långsiktigt mål för befolkningsutvecklingen. 2030 skall kommunen ha 12 
000 invånare. För perioden 2017 – 19 är målet en ökning med 60 personer/år. I intäktsberäk-ningen 
görs en avstämning mot faktisk befolkningsutveckling för det närmaste året. Utvecklingen 2015 var 
mycket positiv. Flera bostadsprojekt färdigställdes under året och befolkningen har därmed ökat. 
Befolkningstalet 1 november landade på 11 009 invånare, vilket var en ökning med 144 personer 
sedan 1 november 2014. Under 2016 har befolkningsutvecklingen fortsatt att vara positiv och bedöms 
öka med 60 personer. 
 
De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatte-underlaget, 
de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän vid definitiv 



taxering i december året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäkts-beräkningen på 
prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som görs av Sveriges 
kommuner och landsting, 4 – 5 gånger per år. För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån 
historiska utfall. 
 
SKL har v 40 presenterat sin senaste skatteunderlagsprognos. Ur denna kan citeras: 
 
” Den svenska ekonomin har under de senaste två åren utvecklats väl, med en snabbt stigande 
produktion och sysselsättning parallellt med en vikande arbetslöshet. Den svenska ekonomin har 
därmed återhämtat det fall i resursutnyttjandet som skedde i samband med finanskrisens utbrott 
hösten 2008. 
 
Den relativt starka tillväxten har varit möjlig trots en svag utveckling i omvärlden. BNP på de främsta 
svenska exportmarknaderna ökade sammantaget med endast 1,8 procent respektive med 1,7 procent 
2014 och 2015. Även i år beräknas tillväxten stanna vid 1,7 procent. Det är en utveckling som är 
väsentligt svagare än historiskt och anmärkningsvärd mot bakgrund av att konjunkturen förstärks och 
arbetslösheten i flera länder går ned. Den fortsatt svaga utvecklingen internationellt innebär att det 
inte blir någon större fart på svensk export. I år beräknas exporten (i kalenderkorrigerade ter-mer) öka 
med 3,2 procent och nästa år med 3,5 procent. Det är ökningar som ligger en bra bit under historiska 
genomsnitt, trots att den svenska kronan under de senaste åren försvagats med omkring 10 procent, 
vilket borde verkat stimulerande för svensk ex-port. 
 
Det är i stället stark inhemsk efterfrågan som drivit på tillväxten i Sverige. Särskilt under de två senaste 
åren har inhemsk efterfrågan ökat mycket snabbt (2,9 respektive 4,0 procent 2014 och 2015). 
Ökningstalen är en bra bit över historiskt genomsnitt och i år beräknas inhemsk efterfrågan växa 
ytterligare något snabbare. Utveckling sammanhänger till stor del med snabbt växande investeringar. 
Men den inhemska efterfrågan har under senare tid också drivits på av en ytterligt stark utveckling av 
offentlig konsumtion. Såväl statlig som kommunal konsumtion ökar kraftigt, inte minst i år, till följd 
av det stora antalet asylsökande. Trots att bedömningen av asylmottagandet och inte minst 
bedömningen av antalet ensamkommande flyktingbarn väsentligt justerats ned. Migrationsverket 
räknar nu (i sitt huvudalternativ) med 34 500 asylsökande för i år mot 100 000 i prognosen från 
februari. Prognosen för antalet en-samkommande flyktingbarn har justerats ned från 18 000 till 3 000. 
Även för kommande år har prognoserna för antalet asylsökande och ensamkommande flyktingbarn 
justerats ned. 
 
Färre asylsökande och färre ensamkommande flyktingbarn innebär att vår prognos för storleken på 
offentlig konsumtion har skruvats ned. Statens finanser blir av detta skäl väsentligt bättre än vad vi 
räknade med i april. För kommunsektorns del är bilden inte lika tydlig. Trots färre asylsökande och 
inte lika stora ökningar av befolkningen har kommuner och landsting även i denna rapport uppenbara 
problem att få sina ekonomier att gå ihop åren bortom 2017. Förklaringen kan sökas i ett svagare 
skatteunderlag. ” 
 
Skatteunderlaget beräknas öka med 4,5 % 2017. 2018 ökar skatteunderlaget med 3,9 % och 2019 ökar 
skatteunderlaget med 3,8 %. 
 
Det system som finns för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna vilar till stor del 
på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. Riksdagen 
beslutade inför 2014 att revidera utjämningssystemet. Förändringen innebar för Säters kommun en 
11,7 mkr lägre avgift än 2013. Demografiska förändringar påverkar i stor utsträckning 
kostnadsutjämningen där kommunens demografi jämförs med rikets snitt. För 2017 beräknas avgiften 
ligga på samma nivå som 2016. 
 
Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) 
som infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma. För 2017 beräknas 
utjämningsavgiften minska med 300 kkr och uppgå till 1,7 mkr. 
 



Den kommunala fastighetsavgiften som infördes 2008 beräknas vara oförändrad jämfört med 2016 
och uppgå till 23 mkr. 
 
I budgetpropositionen görs några justeringar enligt finansieringsprincipen men detta ger inga större 
förändringar utan generella statsbidraget till kommuner och landsting ligger i princip fast på 2016 års 
nivå. 
 
Regeringen har i samband med vårpropositionen aviserat att en satsning om 10 miljarder kommer till 
kommuner och landsting från år 2017. Pengarna till kommunsektorn kommer dels att fördelas på 
samma sätt som via det kommunalekonomiska utjämningssystemet dvs. i kronor per invånare, dels 
med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända. En aktuell preliminär 
beräkning för 2017 innebär att Säter kommer att få 7,5 mkr. 2018 till 2020 kommer bidraget successivt 
att fördelas i större utsträckning per invånare för att från 2021 bakas in i det generella statsbidraget. 
 
Sammantaget innebär ovanstående utveckling att kommunens intäkter från skatter, generella 
statsbidrag och utjämning ökar 2017 med 24 mkr jämfört med 2016. 
 
Intäktsökning genom ytterligare höjning av kommunens utdebitering bedöms inte som möjlig under 
planperioden. Genom de höjningar som skett 2002 och 2003 på sammanlagt 1 kr befinner sig Säters 
kommun högt bland såväl länets som landets kommuner avseende kommunal skatt. 

2.3 Resultatmål 
Ett vanligt förekommande mål för resultat är att det skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella 
statsbidrag och utjämning. Detta innebär för Säters kommun ett plusresultat på c:a 13 mkr. 
Plusresultatet är inte en vinst utan ett överskottsmål, som bl. a skall täcka: 
 
- Inflationssäkring av eget kapital. Vid ett nollresultat minskar det egna kapitalet i  
 reala värden med kostnaden för inflationen 
- Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar, och pensionsåtaganden 
- Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader 
 
Resultatmål för planperioden: 
 
Resultatmålet är lagt på det balanskravsavstämda resultatet, där hänsyn tagits till såväl avkastning som 
tillskott från kommunens pensionsmedelsförvaltning. 
 
Resultat efter balanskravsavstämning 
2017: + 13,0 mkr 
2018: + 13,1 mkr 
2019: + 13,1 mkr 
 

2.4 Investeringar 
Investeringsbehovet är stort. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter behöver nya och 
ombyggda lokaler. Standarden på kommunens fastigheter behöver generellt höjas framför allt på 
ventilation och brandskydd. På gatusidan behövs ombyggnader, förbättrad gatubelysning och nya 
gång- och cykelvägar. Anläggningar för vatten och avlopp behöver byggas om och förbättras. 
Användningen av IT inom skola och administration kräver löpande investeringar. 
 
För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan 
behöver investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Över en fyraårsperiod, innevarande år plus 
planperiodens tre år, ska minst 60 % av investeringarna vara självfinansierade. Med själv-finansiering 
menas det likvida utrymme som skapas av kommunens resultat och nivån för avskrivningar. Med en 
resultatnivå på 13 mkr och en beräknad avskrivning på 22 mkr/år innebär detta att 140 mkr av 
investeringsvolymen kan finansieras med egna medel och 93 mkr behöver lånas upp under 
fyraårsperioden. 



 
Följande investeringsnivåer föreslås för perioden; 
 
2016: 78,1 mkr 
2017: 82,0 mkr 
2018: 43,6 mkr 
2019: 29,3 mkr 
 

2.5 Skuldsättning 
 
Säters kommun har 2016-01-01 en låneskuld på 60 mkr. Ytterligare ett lån på 30 mkr har upp-tagits i 
mars 2016. Med planerade investeringar 2017 – 19 kommer en utökad upplåning att behöva göras 
med c:a 90 mkr. En del av behovet löses inom ramen för kommunens koncern-kredit. Ytterligare två 
nya lån om 30 mkr vardera bedöms behöva tas upp under 2017 och 2018. 
 
Säters kommun har en jämförelsevis låg skuldsättningsnivå. Det har även kommunens bostadsbolag, 
Säterbostäder AB. Både kommunen och bostadsbolaget står dock inför stora investeringar som kräver 
ökad upplåning, och skuldsättningen behöver styras. I riktlinjer för god ekonomisk hushållning har 
därför ett skuldsättningstak införts. Detta är relaterat till Kommun-invests limit för 
kommunkoncerner. Kommunens skuldsättning ska maximalt uppgå till 75 % av Kommuninvests 
limit. I skuldsättning ingår kommunkoncernens kortfristiga och långfristiga skulder, avsättningar, 
pensionsåtaganden och extern borgen med avräkning av kassa/bank samt 85 % av det bokförda 
värdet på kommunens kapitalförvaltning (pensionsmedel). 
 
2016-01-01 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 44 533 kr/invånare. 75 % av koncernens 
limit var 92 250 kr/invånare. Ett nytt lån på 30 mkr innebär en utökning med 
2 725 kr/invånare. 
 

2.6 Pensionsförvaltning 
Vid försäljningen av Säters energiverk avsattes 70 mkr till kapitalförvaltning för framtida 
pensionskostnader. 1998 placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det 
reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara 
placerat i räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets utveckling. 
När kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra kommunens kapital. Vid 
nedgången i börsen sjunker värdet. För att motverka svängningar i kapitalets värde, har kapitalet 
placerats om under våren 2006. Kapitalet är nu placerat i Statliga realränteobligationer, samt i 
bostadsobligationer utgivna av svenska bostadsfinansieringsinstitut. Detta ger en långsammare, men 
mer stabil värdeökning. 
 
Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för 
pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen kan 
utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan underbalanseras med 
det belopp som används ur fonden. 
 
Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden 2017 - 2019 
• Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till  

1 %/år 
• Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till 7,2 mkr/år av skattemedel.  
 För belopp över denna nivå tillskjuts medel från pensionsförvaltningen. 
• 2016:  0 kr. Överförs till 2017 och 2018. 
• 2017:  9,2 mkr (varav 2,9 mkr från 2016) 
• 2018:  8,8 mkr (varav 2 mkr från 2016) 
• 2019:  7,3 mkr 
 



3 Mål för verksamheten av betydelse för god ekonomisk 

hushållning 
3.1 Vision och strategiska mål för mandatperioden 

Vision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategiska mål för mandatperioden 2015-18 
Kommunstyrelsen föreslår att fokus ska läggas på tre områden under den innevarande 
mandatperioden 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 bostadsmark-naden och 
vara aktiv i dialog med nationella organ i bostadsfrågor. 
 
Mål: Utbudet av bostäder skall öka med 200 under mandatperioden. 
 
Arbetstillfällen. Säter är en pendlingskommun och befolkningsutvecklingen är beroende av hur 
arbetsmarknaden utvecklas i regionen. Kommunen kan dock inte enbart förlita sig på utveck-lingen i 
regionen utan måste även aktivt arbeta för att öka antalet arbetstillfällen i kommunen. 
 
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. 
 
Skola. Benägenheten att flytta varierar mellan olika åldersgrupper. Den är som störst i ålders-gruppen 
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 uppväxt-villkor 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. 

Bilden av Säter 
 

Säters kommun präglas av framtidstro. 
I Säter känner medborgarna trygghet och livskvalitet 

Säter har 2030 12 000 invånare 
 



 
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 
 
Miljömål 
• Säters kommun ska vara hållbart ur ett miljöperspektiv. Kommunens egna verksamheter skall bidra 
till ökad miljömedvetenhet i den egna organisationen samt bidra till en ökad miljömedvetenhet i hela 
kommunen. 
• Ett Miljöbokslut redovisas varje år med start vid 2016 års bokslut 
• Plan för fortsatt miljöarbete samt mätbara mål tas fram efter att första bokslutet redovisas 
 
Nämndplan 
Nämnderna skall ta fram en nämndplan där mål och strategier redovisas utifrån nämndens uppdrag 
och kommunens vision och strategiska mål. 
 

  



        4 Resultatbudget 
 

 
 

 
       



            5 Kassaflödesanalys 
  

Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos
2015 2016 2016 2017 2018 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 2 073 -1 656 30 013 5 303 5 694 7 084
Justering för avskrivningar 21 790 24 087 26 493 28 527 30 665 31 719
Just. för förändring pensionsavsättning 739 0 0 0 0 0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster som ingår i Årets resultat 0 0 0 0 0 0

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital 24 602 22 431 56 506 33 830 36 359 38 803
+/- Minskn/ökn övr. långfristiga fordr. 0 0 0 0 0 0
+/- Försäljn/inköp exploateringsmark 2 424 0 0 0 0 0
+/- Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr. -5 867 0 0 0 0 0
+/- Ökn/minskn övriga långfrist. skulder 1 498 0 0 0 0 0
+/- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder -9 905 0 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 752 22 431 56 506 33 830 36 359 38 803

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anl.tillg. 0 0 0 0 0 0
Försäljning av immateriella anl.tillg. 0 0 0 0 0 0
Investering i materiella anläggn.tillg. -68 238 -47 830 -77 345 -81 985 -57 000 -57 000
Investeringsbidrag materiella anläggn.tillg. 0 0 0 0 0 0
Försäljning av materiella anläggn.tillg. 0 0 0 0 0 0
Investering i aktier o andelar -2 727 0 0 0 0 0
Försäljning av aktier o andelar 0 0 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -70 965 -47 830 -77 345 -81 985 -57 000 -57 000

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utlåning
Ökning Pensionsmedel, omsättn.tillg. -2 402 -1 960 -11 235 -1 482 -1 405 -1 331
Minskning Pensionsmedel, omsättn.tillg. 2 700 4 900 0 9 200 8 800 7 300

Upplåning
Nyupptagna långfristiga lån 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0
Amortering långfristiga lån 0 0 0 0 0 0
Ökning kortfristiga lån 0 0 0 0 0 0
Minskning kortfristiga lån 0 0 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 298 32 940 18 765 37 718 37 395 5 969

Årets kassaflöde -27 915 7 541 -2 074 -10 437 16 754 -12 228

Likvida medel vid årets början 31 015 3 100 3 100 1 026 -9 411 7 343

Likvida medel vid årets slut 3 100 10 641 1 026 -9 411 7 343 -4 885
Diff -1

RÄNTEBÄRANDE NETTOTILLGÅNG/SKULD

Räntebärande nettotillg./skuld vid årets början 138 309 80 097 80 097 59 258 11 103 -9 538

Räntebärande nettotillg./skuld vid årets slut 80 097 54 698 59 258 11 103 -9 538 -27 735

Förändring räntebärande nettotillg./skuld -58 212 -25 399 -20 839 -48 155 -20 641 -18 197

Spec. till Årets kassaflöde
+/- Ökn/minskn kassa och bank -27 914 7 541 -2 074 -10 437 16 754 -12 228
Årets kassaflöde -27 914 7 541 -2 074 -10 437 16 754 -12 228



         6 Balansbudget 
 

Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos
2015 2016 2016 2017 2018 2019

Immateriella anl.tillg. 0 0 0 0 0 0

Fastigheter o inventarier 341 050 364 793 391 902 445 360 471 695 496 976

Materiella anläggningstillgångar 341 050 364 793 391 902 445 360 471 695 496 976

Aktier o andelar 29 035 29 035 29 035 29 035 29 035 29 035
Övr. långfristiga fordr. 2 256 2 256 2 256 2 256 2 256 2 256

Finansiella anläggningstillgångar 31 291 31 291 31 291 31 291 31 291 31 291

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 372 341 396 084 423 193 476 651 502 986 528 267

Exploateringsmark 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800 6 800
Övriga kortfrist. fordr. 65 304 65 304 65 304 65 304 65 304 65 304
Pensionsmedel, omsättn.tillg. 136 997 134 057 148 232 140 514 133 119 127 150
Kassa och bank 3 100 10 641 1 026 -9 411 7 343 -4 885

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 212 201 216 802 221 362 203 207 212 566 194 369

SUMMA TILLGÅNGAR 584 542 612 886 644 555 679 858 715 552 722 636

Årets resultat 2 073 -1 656 30 013 5 303 5 694 7 084
Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936 5 936 5 936 5 936 5 936
Övrigt eget kapital 385 395 387 468 387 468 417 481 422 784 428 478

EGET KAPITAL 393 404 391 748 423 417 428 720 434 414 441 498

Pensionsavsättning 9 354 9 354 9 354 9 354 9 354 9 354

AVSÄTTNINGAR 9 354 9 354 9 354 9 354 9 354 9 354

Långfristiga lån 60 000 90 000 90 000 120 000 150 000 150 000
Övriga långfrist. skulder 4 412 4 412 4 412 4 412 4 412 4 412

Långfristiga skulder 64 412 94 412 94 412 124 412 154 412 154 412

Kortfristiga lån 0 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 117 372 117 372 117 372 117 372 117 372 117 372

Kortfristiga skulder 117 372 117 372 117 372 117 372 117 372 117 372

SKULDER 181 784 211 784 211 784 241 784 271 784 271 784

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER 584 542 612 886 644 555 679 858 715 552 722 636

Soliditet 67% 64% 66% 63% 61% 61%



       7 Driftbudget 
 
 

DRIFTBUDGET 
SÄTERS KOMMUN KF KF
1000-tal kr 2016-06-13 2016-12-05

Utfall Ram Preliminär Beslut Reviderad
bokslut KF ram ram ram 

Nämnd/förvaltning 2015 2016 2017 2017 2017
Kommunstyrelsen exkl pensioner 33 570 37 461 38 364 42 766 41 686
  Pensioner 12 655 12 200 12 494 13 500 13 500
Verksamhet i samverkan
  Räddningstjänst Dalamitt 8 958 9 114 9 334 9 367 9 367
  Överförmyndare i samverkan ÖiS 588 915 937 955 955
  Upphandling FBR 759 856 877 891 891
Samhällsbyggnadsnämnd 56 845 55 354 56 689 57 928 53 854
Miljö- och byggnämnd 4 224
Kulturnämnd 12 863 13 093 13 408 13 708 13 708
Barn- och utbildningsnämnd 242 925 245 866 251 794 255 900 255 530
  Ung i Säter 1 684 2 156 2 208 2 208 2 208
Socialnämnd 211 019 225 537 230 976 231 676 230 976
Revision 747 850 870 900 900
Central reserv 0 2 000 2 048 3 000 0
SUMMA 582 613 605 402 620 000 632 800 627 800



          8 Investeringsbudget 
In

ve
st

er
in

gs
bu

dg
et

   
20

17
 - 

20
19

10
00

-ta
l k

r

N
äm

nd
U

tfa
ll

B
ud

ge
t 2

01
6

B
ud

ge
t

Pl
an

Pl
an

20
15

In
kl

 ti
ll.

 a
ns

la
g

20
17

20
18

20
19

T
ot

al
ni

vå
69

 19
0

78
 14

5
81

 9
85

43
 5

90
29

 2
80

K
ul

tu
rn

äm
nd

28
5

21
0

69
5

62
0

36
0

Ba
rn

- o
ch

 u
tb

ild
ni

ng
sn

äm
nd

1 
81

0
1 

85
0

2 
90

0
2 

45
0

1 
50

0
So

ci
al

nä
m

nd
37

3
40

0
60

0
50

0
50

0
Sa

m
hä

lls
by

gg
na

ds
nä

m
nd

 sk
at

te
fin

an
sie

ra
t

58
 5

89
54

 6
52

55
 0

00
24

 8
80

9 
10

0
SB

N
 V

A
/R

en
hå

lln
in

gs
en

he
t

4 
18

1
9 

85
3

14
 6

00
7 

90
0

12
 1

00
K

om
m

un
st

yr
el

se
n

1 
23

3
7 

85
0

4 
40

0
3 

60
0

2 
10

0
K

S 
IT

-e
nh

et
2 

71
9

3 
33

0
3 

79
0

3 
64

0
3 

62
0

Sä
te

rs
 K

om
m

un



             9 Var får kommunen sina inkomster från? 
De egna skatteintäkterna är den största inkomstkällan. Hur höga dessa blir beror på två saker, dels 
skatteunderlaget, d v s den samlade skattepliktiga inkomsten kommunens invånare har,  
dels skattesatsen d v s hur stor procent kommunen tar ut av de skattepliktiga inkomsterna.  

 
 
 
Skatteunderlaget varierar över landet. Den genomsnittliga skattepliktiga inkomsten är olika hög. Säter 
ligger på c:a 95 % av rikssnittet. För att jämna ut skillnaderna i landet finns ett utjämnings-system, och 
Säter får på detta sätt ta del av de ”rikare” kommunernas skatteunderlag. 2017 bedöms 
skatteunderlaget i riket att öka med 4,5 %.  
 

 
 
Det finns även ett system för att utjämna skillnader i kostnader i kommunerna. Det kan vara t ex 
kommuner med mycket barn eller mycket äldre som får större kostnader för barnomsorg, skolor och 
äldreomsorg. Vissa kommuner har även höga kostnader för handikappomsorg, s.k. LSS-verksamhet. 
Dessa kostnadsskillnader kompenseras i viss mån genom utjämningsbidrag från andra kommuner.  
 
En del av kommunens kostnader finansieras av avgifter. Graden av avgiftsfinansiering varierar kraftigt 
mellan olika verksamheter. För vatten, avlopp och renhållning finns ett principbeslut att de skall 
finansieras till 100 % av avgifter. Inom äldreomsorg och barnomsorg begränsas kommunens 
möjligheter att ta ut avgift av de statligt beslutade maxtaxorna. Avgiftsfinansieringsgraden ligger här på 
c:a 8-10 % för barnomsorg och 4-5% för äldreomsorg. 

Utdebitering 2017 Säters kommun Dalarnas län Riket
   kommun 22,79 22,66 20,75
   landsting 11,16 11,16 11,37
total utdebitering 33,95 33,82 32,12



       10 Vad använder kommunen sina inkomster till? 
 

 
 
 
Kommunens externa driftkostnader består till största delen, 59 %, av personalkostnader.  
År 2017 beräknas kommunen betala ut 458,8  mkr i löner, arvoden, sociala avgifter och andra 
personalkostnader. Av detta utgör arvoden och fortbildning till politiker, inkl sociala avgifter  
c:a 4,6 mkr. Kostnader för pensioner till kommunens personal beräknas totalt kosta c:a 33,9 mkr 
inklusive löneskatt, varav 12,2 mkr utgörs av utbetalda pensioner till f d anställda. 
 
Kommunen köper tjänster för c:a 158,3 mkr 2017. I detta ingår gymnasieskola och räddnings-tjänst 
som drivs av annan juridisk person än Säters kommun. Andra verksamheter som bedrivs i 
entreprenadform är bygg- och anläggningsarbeten, renhållning, snöröjning, färdtjänst och skolskjutsar.  
 
24,1 mkr betalas ut som bidrag i olika former till enskilda och föreningar. Kostnader för 
försörjningsstöd har för 2017 budgeterats till 4,7 mkr. 1,4 mkr utbetalas i aktivitets- och lokalbidrag till 
föreningar och studieförbund. 1,8 mkr utbetalas till föreningsdrivna anläggningar och 1,3 mkr till 
enskilda vägar.  
 
Kommunen har kostnader för lokaler inklusive underhåll och media på drygt 40 mkr. 
 
I övriga kostnader ingår livsmedel, transporter, telekommunikation, materiel m m.  
 

 



         11 Kommunens budget fördelat på verksamheter 
 
Så här fördelar kommunen det ekonomiska utrymme som vi får av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning. Till detta kommer avgifter och riktade bidrag i varierande grad till  
olika verksamhetsgrenar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunens driftbudget för 2017 är totalt 627,8 mkr. Av detta utgör den pedagogiska verksamheten, 
242,4  mkr och vård och omsorg c:a 221,8 mkr.  
 
I fritid och kultur ingår bibliotek och allmänkultur, Kulturskolan, föreningsbidrag, idrotts- och 
fritidsanläggningar, Säterdalen, Biografmuseum, Åsgårdarna samt fritidsgårdar. 
 
I infrastruktur och skydd ingår vatten och avlopp, renhållning, gator, vägar, parker, kollektiv-trafik, 
färdtjänst, skolskjutsar, näringslivsverksamhet, turism, räddningstjänst, miljö, hälsoskydd samt plan 
och bygg. 
 
I övrig verksamhet ingår kommunledning, politisk verksamhet, ekonomikontor, personalkontor, 
pensionsutbetalningar, samt övrig kommunövergripande verksamhet 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



12 Kommunstyrelsen  
Förord 
.  
Kommunstyrelsen har en viktig roll när det gäller ledning och styrning av kommunen.   
Ett ansvar är att ge nämnder och bolag det professionella och samordnade stöd de behöver för att de 
ska få de bästa förutsättningarna att bedriva sin kärnverksamhet. 
 
Många av kommunens övergripande processer ligger på kommunstyrelsens ansvar att följa och driva. 
Det innebär ett direkt ansvar för exempel kollektivtrafik, konsumentrådgivning, sysselsättnings- och 
näringslivsfrågor, brottsförebyggande arbete och evenemang. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att uppnå en effektiv resursanvändning och att aktivt arbeta för att 
skapa en social hållbarhet. Att vara en attraktiv arbetsgivare och att skapa förutsättningar för ett 
levande och hållbart näringsliv är ytterligare viktiga områden  
 
Som en del i Säters vision att öka invånarantalet ökar behovet av bostäder. Målet är 200 nya bostäder 
under mandatperioden.  
 
Kommunstyrelsens arbete bereds genom två utskott, arbetsutskottet och personalutskottet.   
 
Abbe Ronsten  
Kommunstyrelsens ordförande 

Inledning 
I nämndplanen förtydligas de ansvarsområden och uppdrag som kommunfullmäktige överlämnat till 
nämnder genom reglementet. Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur 
kommunstyrelsen avser att ta sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska ramar. 
Förutom detta ska kommunstyrelsen ange vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för lagar, 
förordningar och kommunens egna styrdokument. Utifrån dialog med verksamheten beslutar 
kommunstyrelsen om vilka prioriteringar/strategier samt vilka indikatorer som ska följas upp och 
kontinuerligt återrapporteras till kommunstyrelsen. Nämndplanen beslutas av kommunstyrelsen och 
revideras årligen.  
 
Omvärldsbevakning/Framtid 
Säters kommun är en kommun med stora möjligheter att växa, detta utifrån bl.a. det geografiska läget. 
Närheten till både Falu/Borlänge regionen, Mälardalen och Uppsala/Stockholm gör det möjligt att bo 
i Säter och pendla till olika destinationer för att arbete. Säters gynnsamma geografiska läge ger en 
mycket stark arbetsmarknadsintegration. Säter har den högsta totala pendlingen i hela Dalarna, i 
relation till sin storlek.  
 
Säters befolkning minskade ända från början av 90-talet fram till 2011, men har därefter ökat igen. 
Ökningen består främst i allt mer positiva flyttnetton. Födelsenettona har dock fortsatt att vara 
negativa.  
 
Under 2015 kom stora flyktingströmmar till Sverige och Europa. Genom att klara utmaningen med 
mottagande, på ett sätt som gör att människor väljer Säter för att bo, leva och verka, ökar 
förutsättningarna att klara målet med 12000 kommunmedlemmar 2030 och skapa en social hållbarhet 
som ett attraktivt samhälle behöver.  
 
Säters största tillgång har varit den starka privata sysselsättningsutveckling man har haft, framför allt 
inom regionala näringar. Tyvärr har den utvecklingen vänt neråt de senaste åren.  
 
Demografin kommer att förändras med en ökande andel äldre av befolkningen vilket innebär att Säter 
behöver anpassa byggandet även för att möte den utvecklingen. Säter har idag en brist på bostäder. 



 

Utifrån en samhällsutveckling med fler i utanförskap finns ett ökat behov av 
kommunövergripande samverkan, för att öka alla kommuninnevånares aktiva deltagande i 
samhället. 
 
Ny teknik kommer att både vidga och begränsa vem som har tillgång till information.  Den 
globala informationsekonomin kommer att förändras av ny tekniken. Nya digitala enheter 
kommer att förändra ekonomiska strukturer. Nya uppfinningar hjälper människor att bli 
ekonomiskt aktiva längre fram i livet och från vilken plats som helst. 

Ansvar enligt reglemente och övriga styrdokument 
Reglemente 
Kommunstyrelsens reglemente utgår från kommunallagen och förtydligar den givna roll 
kommunstyrelsen har.  
 
Kommunstyrelsen skall leda och samordna förvaltningen, ha uppsikt över nämnder och 
gemensamma nämnder, samt över hel- eller delägda bolag och kommunalförbund. 
Kommunstyrelsen skall följa frågor som inverkar på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning, göra framställningar till kommunfullmäktige, övriga nämnder och myndigheter, begära 
in yttranden och upplysningar från övriga nämnder och anställda, bereda och yttra sig i ärenden 
som ska handläggas av kommunfullmäktige samt ansvarar för den ekonomiska förvaltningen. 
 
Kommunstyrelsen skall i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat över till 
styrelsen. I Säter har kommunstyrelsen fått uppdraget att; 
  

• Ansvara för frågor gällande den kommunövergripande kollektivtrafiken såsom 
trafikbeställningar och trafikförsörjningsplaner mm 

• Förvalta skogsinnehav enligt gällande Skogvårdsplan 
• Ansvara för boende-, sysselsättnings- och näringslivsfrågor och åtgärder för att allmänt 

främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen.  
• Ansvara för att leda och samordna de kommunala marknads- och 

sysselsättningsåtgärderna 
• Ansvara för kommunens centrala informationsverksamhet och ha ett övergripande ansvar 

för interna säkerhetsfrågor i kommunen 
• Ansvara för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 

arbetstagare 
• Ansvara för konsumentrådgivning 
• Ansvarig för lokalt brottsförebyggande arbete 
• Samordning av övergripande IT- frågor 
• Ansvara för evenemangsråd i samarbete med övriga förvaltningar 
• Ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och 

ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, 
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister 

Syfte med kommunstyrelsens ansvarsområde utifrån Säterbons perspektiv 

Kommunstyrelsen har Säterbon i focus. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska 
förvaltningsorgan. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska 
personer som avses och sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. 



 

 
Kommunstyrelse leder kommunstyrelseförvaltningen och ansvarar för att leverera professionellt 
och samordnat stöd så att nämnder, styrelser och bolag kan bedriva sin kärnverksamhet effektivt 
och kvalitativt. 
 
Säterbon ska förvänta sig att kommunstyrelsen tar ansvar för sin ledande och styrande roll i den 
kommunala organisationen. Kommunstyrelsen uppsiktsplikt innebär inte att den tar över det 
ansvar som åvilar andra nämnder, egna och gemensamma bolag och kommunalförbund, men att 
det finns en instans att vända sig till om Säterbon upplever att den som har ansvar för en 
verksamhet inte tar detta ansvar fullt ut. 
 
Kommunstyrelsen har ett direkt ansvar för exempel kollektivtrafik, konsumentrådgivning, 
sysselsättning- och näringslivsfrågor, brottsförebyggande arbete och evenemang. 

Nämndens mål och strategier 
Ytterligare ett steg mot helhetssyn med Säterbon i fokus är att identifiera tänkbara sam-
verkansparter som kan bidra till bästa möjliga måluppfyllelse. Under mandatperioden ska  
former för samverkan och uppföljning utvecklas för att utarbeta gemensamma strategier i  
arbetet mot att nå kommunfullmäktiges mål.  
I detta arbete ska de tvärsektoriella frågorna kopplas för att stödja verksamheterna i deras 
ambitioner att nå sitt uppdrag och därigenom kommunfullmäktiges mål. 
Mål som främst relaterar till  
 
Bostäder.  
Mål: Utbudet av bostäder skall öka med 200 under mandatperioden. 
 
Arbetstillfällen.  
Mål: I snitt 7 nya företag/ 1000 invånare skall startas varje år under mandatperioden. 
        Antalet sysselsatta, dagbefolkning skall öka med i snitt 40/år under mandatperioden. 
 
Skola.  
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 
 
Miljömål 
Mål : Kompletteras senare 
 
Strategier 
Bilden av Säter  
Bilden av Säter skapas genom de möten som sker mellan människor, i kommunens verksamheter 
och i andra möten som sker där Säters kommun har en roll.  
Bilderna skapas bl.a. då näringslivet och kommunmedlemmar får den service som leder till att 
man väljer Säter för etablering och boende. 
Genom att mötas, beskriva, förmedla, visa och informera i det stora- och lilla perspektiven ska 
den attraktiva bilden av Säter och dess unika miljöer förstärkas. 
 
Kommunstyrelsen skall: 
Leda och styra kommunens samordning av de strategiska processer som förmedlar de attraktiva 
bilderna av Säter. 



 

 
Bostadsplanering  
Säters kommun är en kommun med möjligheter att nå tillväxtmålet 12000 kommunmedlemmar 
2030. Säter är en pendlingskommun och med bra kommunikationer kan pendlingsradien öka.  
För att växa krävs bostäder, kommunal service, arbetsmarknad och ett socialt hållbart samhälle 
med fokus på främjande miljöer. Främjande miljöer ger förutsättningar att skapa trygga och 
attraktiva samhällen som människor väljer att bo, leva och verka i. 

 
Kommunstyrelsen skall: 
Leda och styra Säters utveckling i de strategiska bostadsförsörjningsprocesserna. Bl..a. genom att 
kvalitetssäkra kommunens processer 
 
Effektiv resursanvändning 
Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar de kommande åren. Det finns ett stort 
investeringsbehov i verksamhetslokaler och infrastruktur. Investeringarna genererar ökande 
kapitalkostnader som kommer att ta utrymme från andra kostnader. Det demografiska trycket 
kommer att påverka kostnadsutvecklingen inom förskola/skola och äldreomsorg. En del av 
förväntad befolkningsökning kommer att bestå av nya barn och elever och i den befintliga 
befolkningen kommer de stora grupper av idag yngre pensionärer med tiden att bli kunder i 
äldreomsorgen. 
 
Kommunstyrelsen skall: 
Leda och styra kommunens ekonomiska processer så att högsta möjliga medborganytta uppnås 
på såväl lång som kort sikt. 
 
Kompetensförsörjning 
För att Säters kommun ska bli 12 000 kommunmedlemmar 2030 måste kommunen tillhandahålla 
kommunalservice på hög nivå. För att klara det är medarbetarnas kompetens avgörande. 
Kompetensförsörjning handlar om ARUBA (Attrahera, rekrytera, utveckla, bibehålla, avveckla). 
Säters kommuns ambitioner ställer höga krav på kompetens inom verksamheten.  
 
Sverige står inför ett generationsskifte på arbetsmarknaden och Dalarna är det län som är först ut 
i den växlingen. Det innebär en utmaning både i kvantitet och i kvalitet av kompetens.  
 
Kommunstyrelsen skall: 
Leda och styra kommunen i den strategiska kompetensförsörjningen. 
 
Samverkansparter  
Kommunstyrelsen har en skyldighet att samverka med många parter för att gemensamt bidra till 
måluppfyllelse. Regionala, nationella och i vissa fall internationella parter har lika stor betydelse 
som att samverka med den egna organisationen och viktigast: Säterbon. 
 
Mycket av det arbete som utförs måste göras i samverkan för att få resultat. I takt med 
samhällsutvecklingen, förändras kretsen av möjliga samverkanspartners och sätten att samverka 
på. Sätersbons möjlighet till påverkan och insyn på kommunens verksamheter kan utvecklas 
genom ökad transparens av processer. Möjligheten till kommunmedlemmarnas delaktighet i 
samhällsutvecklingen är avgörande för kommunens framtid. 
 
Kommunstyrelsen uppdrag att leda och styra måste ske genom lyhördhet, kommunikation och 
omvärldsanalys. Kommunstyrelseförvaltningen är en stödorganisation med uppdrag att stödja 
och leda processer i verksamheterna som är skapar förutsättningar till ökad måluppfyllelse.  



 

Uppföljning  
Kommunstyrelsen kommer att löpande under året informeras om hur strategierna utvecklas. I 
samband med delårsrapport och årsredovisning görs en utvärdering av hur kommunstyrelsen 
lyckats med sina strategier. Lämpliga indikatorer kommer att tas fram i förvaltningens 
verksamhetsplan. 

Finansiella förutsättningar  
Kommunstyrelsens preliminära nettokostnadsram är för 2017 beslutad till 38 364 kkr.  
 
Ekonomiska förutsättningar 
I kommunstyrelsens ram ingår 1 mkr för lönesatsningar till prioriterade grupper, samt 923 kkr för 
utvecklingsinsatser i kommunens förvaltningar. I övrigt fördelas ramen preliminärt på följande 
vis; 
 
Kommunchef    1 401 kkr 
IT-enhet   10 574 kkr 
Näringslivs- och arbetsmarknadsenhet   5 971 kkr 
Ekonomienhet    2 894 kkr 
Kanslienhet     8 584 kkr 
Personalenhet    6 297 kkr 
Medel för förvaltningens utveckling      585 kkr 
 
Investeringar  
Medel till inventarier       100 kkr 
Medel till PA-system       300 kkr 
Medel till utveckling av bostadsområden   2 000 kkr 
Medel till bredbandsutbyggnad   2 000 kkr 
Medel till IT- administration      700 kkr    
Medel till IT- nätverk       800 kkr 
Medel till IT- skola    2 390 kkr 
 
Nämndens resursfördelningssystem  
Vid fördelning av resurser för kommande år används tidigare års utfall och innevarande års 
budget som utgångspunkt. Justeringar görs vid förändrad inriktning på förvaltningens arbete och 
förändrad ansvarsfördelning mellan förvaltningens enheter. Förvaltningschefen kan under 
budgetåret ta delegationsbeslut om omfördelning mellan enheterna. 
 
Nämndens ekonomiska kommentar  
För att frigöra resurser för utveckling av verksamheten har vissa tjänster vakanshållits under 
2015-16 Befintliga arbetsuppgifter har fördelats om eller lösts på annat sätt till exempel genom 
samverkan med andra kommuner. Detta är en utveckling som kommer att fortgå. När vakanser 
uppstår sker en prövning av hur arbetsuppgiften kan lösas för att bäst nå kommunstyrelsens mål.  

Personella förutsättningar 

Nuläge 
Den 30 november 2015 hade kommunstyrelseförvaltningen 31 personer anställda (tillsvidare och 
visstidsanställda). 
Förvaltningen har inom de närmaste fem åren flera pensionsavgångar och ett behov av nya 
kompetenser för att klara uppdraget. Vilka kompetenser som krävs har delvis identifierats så som 



 

kommunikationschef och ökat PA/HR stöd. 
 
Säters kommun har en sjukfrånvaronivå som ligger på medelnivå, sjukfrånvaro kan sänkas med 
riktade insatser vilket minskar kostnader både för organisationen och individen. 
Sjukfrånvaron var för perioden 2015-01-01-2015-12-31 6,27 % (6,85 % för kvinnor och 3,68 % 
för män) samma period 2014 var sjukfrånvaron 6,76 % (7,23 % för kvinnor och 4,58 % för män). 

 
Utveckling 
Den viktigaste resursen vi har för att nå framgång är medarbetarna.  Medarbetare med rätt 
kompetens är avgörande för att Säters kommun skall lyckas i sitt uppdrag.  
 
Att behålla och utveckla den personal vi har idag är viktigt. Att vara framgångsrika i rekrytering 
kommer vara avgörande både för att rekrytera till specialist kompetenser men även för att klara 
att rekrytera till de områden kommuner kvantitet av olika kompetenser. 
 
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-11-30 utökar Säters kommun samarbetet med Falu 
kommun kring löne- och pensionsadministration. Detta innebär att löneutbetalningar och 
pensionsadministration köpas av Falu kommun. Detta möjliggör att Kommunstyrelse-
förvaltningen kan frigöra resurser för att klara andra uppdrag som kommunen har behov av. 
 
I takt med ökad digitalisering finns ett ständigt behov av kompetensutveckling. Den ökade 
digitaliseringen är en viktig faktor för att möta framtiden men ställer också ökade krav på IT 
säkerhet och dokumenthantering. 
 
Kommunens sätt att hantera medier har fått andra utmaningar sedan de sociala medierna i stora 
dela tagit över arenan. Kommunens generella kompetens för att agera på dess medier är relativt 
låg och ett helhetsgrepp som leds av kommunstyrelseförvaltningen är nödvändigt.  
 
  



 

13 Samhällsbyggnadsnämnden 
Förord 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för en hållbar och strategisk samhällsbyggnad samt 
myndighetsutövning. Samhällsbyggnadsförvaltningen är under nämnden ansvarig att förvalta samt driva 
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 
 
Samhällsbyggnadsnämndens mål: 

Planberedskap: God planberedskap för att möta mål om 12 000 invånare 

Vatten & avlopp: Ta hand om avloppsvatten samt arbeta för att minimera dess miljöpåverkan. Anpassa 
och utveckla avloppsverksamheten mot satta visioner och förändrat klimat. 

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

 
Våra strategier för att nå våra mål är 

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. 

 
Håkan Karlsson    
Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden   
 

Inledning 
I nämndplanen förtydligas de ansvarsområden och uppdrag som kommunfullmäktige överlämnat till 
nämnder genom reglementet. Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur 
Samhällsbyggnadsförvaltningen avser att ta sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska 
ramar. Förutom detta ska Samhällsbyggnadsnämnden ange vilka prioriteringar som ska göras inom ramen 
för lagar, förordningar och kommunens egna styrdokument. Utifrån dialog med verksamheten beslutar 
Samhällsbyggnadsnämnden om vilka prioriteringar/strategier samt vilka indikatorer som ska följas upp 
och kontinuerligt återrapporteras till Samhällsbyggnadsnämnden. Nämndplanen beslutas av 
Samhällsbyggnadsnämnden och revideras årligen. 



 

 

Omvärldsbevakning/framtid  
Knut Vareide och Ola Granholm gjort en attraktivitetsanalys för Säters kommun.  Den regional 
analys för Säter 2016 beskriver i korthet att: 
Säters befolkning minskade ända från början av 90-talet fram till 2011, men har därefter ökat 
igen.  
Ökningen består främst i allt mer positiva flyttnetton. Födelsenettona har dock fortsatt att vara 
negativa.  Säters största tillgång har varit den starka privata sysselsättningsutveckling man har 
haft, framför allt inom regionala näringar. Tyvärr har den utvecklingen vänt neråt de senaste åren.  
 
Säter har ett stort negativt pendlingsnetto (utpendlingen är större än inpendlingen). Både in- och 
utpendling har ökat tämligen kontinuerligt ända sedan sekelskiftet. Procentuellt så har dock 
inpendlingen ökat betydligt mer än utpendlingen, vilket speglar Säters starka 
sysselsättningsutveckling. Vi kan se ett litet trendbrott 2013 med ökande utpendling och en 
minskande inpendling.  
 
Säters gynnsamma geografiska läge ger en mycket stark arbetsmarknadsintegration. Man har den 
högsta totala pendlingen i hela Dalarna, i relation till sin storlek. Detta är en stor fördel då orter 
med stor pendling i genomsnitt är mer attraktiva för inflyttning än orter med dåliga 
förutsättningar för pendling.  
 
Säters kommun är en kommun med stora möjligheter att växa, detta utifrån bl.a. det geografiska 
läget. Närheten till både Falu/Borlänge regionen, Mälardalen och Uppsala/Stockholm gör det 
möjligt att bo i Säter och pendla till olika destinationer för att arbete. Säter har idag en brist på 
bostäder. 
 
Under 2015 kom stora flyktingströmmar till Sverige och Europa. Genom att klara utmaningen 
med mottagande, på ett sätt som gör att människor väljer Säter för att bo, leva och verka, ökar 
förutsättningarna att klara målet med 12000 kommunmedlemmar 2030 och skapa en social 
hållbarhet som ett attraktivt samhälle behöver.  
 

Ansvar enligt reglemente och övriga styrdokument 
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar gentemot fullmäktige inom följande ansvarsområden med enligt 
reglementet ingående delar: 

• Fastigheter och anläggningar 
• Mark och exploatering 
• Offentliga platser 
• Park 
• Kost 
• Städ 
• VA (Vatten- och Avlopp) 
• Renhållning 
• Trafik 
• Miljö och Bygg 
• Kartor, namnfrågor och adresser 
• Miljöstrategiska frågor 
• Tillänglighetsrådet 



 

 
Syfte med nämndens ansvarsområde utifrån Säterbons perspektiv 
 
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 & verksamhetsnyttan 
 
Vi är till för medborgarna och fokus på medborgarna ska ständigt genomsyra vår verksamhet 
Medborgarfokus gäller i alla områden som täcks in av Samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområden.  

Vi är även, där vi har möjlighet, med och stödjer medborgarfokus inom andras 
verksamhetsansvar. Följande områden är prioriterade för att bygga det hållbara samhället 

Nämndens mål och strategier 
För att nå våra uppsatta mål behöver vi vidta olika åtgärder eller aktiviteter. Den plan som 
beskriver dessa aktiviteter bildar en strategi. En strategi kan definieras som ”övergripande, 
generella aktivitetsstrukturer som sträcker sig över en längre tidsperiod.  
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Mål som främst relaterar till Samhällbyggnadsnämnden 
Nämnden har utifrån nationella och lokala styrdokument identifierat ett antal mål som man vill 
prioritera att arbeta emot under den kommande planperioden. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens mål 

 
Planberedskap: God planberedskap för att möta mål om 12 000 invånare 
 
Vatten & avlopp: Ta hand om avloppsvatten samt arbeta för att minimera dess miljöpåverkan. 
Anpassa och utveckla avloppsverksamheten mot satta visioner och förändrat klimat. 
 
Kollektivtrafik: Kollektivtrafik i alla kommundelar som möjliggör pendling till skola, arbete och 
handel. 
 
Strategier 
För att nå de övergripande målen har nämnden identifierat följande strategier: 

 
Samhällsbyggnadsnämnden skall: genomföra bebyggelseutvecklingsprocessen från början till 
färdigställande & förvaltning. 
 Attraktiv kommun (boende, arbete/skola, fritid) 
 Omvärldsanalys 
 Säkerställa kommunikationer 
 Trygga miljöer och varierade fritidsmöjligheter 
 Hantera långsiktiga trender och omvärld 
 Ett varierat bostadsutbud 

 
Samhällsbyggnadsnämnden skall: leda och genomföra utvecklingen mot ett energieffektivt och hållbart 
samhälle. 
 Resurs-/och energieffektiviseringsprocess 
 Ledande & stödjande övergripande miljöåtagande 
 Stödja och arbeta mot fossilfri kommun 
 Information till medborgarna & verksamheter 

 
Samhällsbyggnadsnämnden skall: förvalta och utveckla våra anläggningar så att de stödjer ett hållbart 
samhälle som kan lämnas över till nästa generation. Vi skall även ha en förvaltning som upplevs stödja 
medborgarna inom våra verksamhetsområden. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och genom att skapa 
goda förutsättningar för dem kan vi skapa en utvecklande förvaltning. 
 Samsyn från styrelserummet till verkstaden (Mckinsey) 
 Budgetprocess: Vägval baserat på långsiktighet 

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.  

 



 

 Ledarskapsprocess 
 Kompetensförsörjningsprocess 
 ”Bäst i klassen”: Samverkan & benchmarking/lär av andra 
 Utveckla en kundnära, effektiv organisation som ger medarbetarna möjlighet att utvecklas 

 
Samhällsbyggnadsnämnden skall: få helheten bli större en ingående beståndsdelar 
 Vi stödjer en positiv utveckling i alla kommundelar 
 Känslan av positiv rörelse & utveckling: Det behöver inte vara ett likhetstecken mellan 

kommundelarna, men alla ska känna att vi satsar och utvecklar.  
 Unga ska ”gilla” och förstå det vi gör. Viktigt att vi kommunicerar ut planer och åtgärder inom 

rätt forum. 
 Frågar vi om de ungas åsikter måste vi också lyssna även om vi inte gillar svaret 
 Tillgänglig demokrati för alla 

 
Samverkansparter  
Samhällsbyggnadsnämnden har en skyldighet att samverka med många parter för att gemensamt 
bidra till måluppfyllelse. Regionala, nationella och lokala parter har lika stor betydelse som att 
samverka med den egna organisationen och viktigast: Säterbon. 
 
Mycket av det arbete som utförs måste göras i samverkan för att få resultat. I takt med 
samhällsutvecklingen, förändras kretsen av möjliga samverkanspartners och sätten att samverka 
på. Sätersbons möjlighet till påverkan och insyn på kommunens verksamheter kan utvecklas 
genom ökad transparens av processer. Möjligheten till kommunmedlemmarnas delaktighet i 
samhällsutvecklingen är avgörande för kommunens framtid. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens förvaltande och utvecklande av ingående ansvarsområden måste ske 
genom lyhördhet, kommunikation och omvärldsanalys. Samhällsbyggnadsnämnden  är en 
stödorganisation med uppdrag att förvalta och utveckla det fysiska samhället. 

Uppföljning  
Samhällsbyggnadsnämnden kommer att mäta om strategierna leder till måluppfyllelse genom 
följande indikatorer: 
 
Bebyggelseutvecklingsstrategi: 
 Förmåga att säkra planberedskapen mot 12 000 invånare. 
 Förmåga att säkra VA & Avlopp mot 12 000 invånare 
 Förmåga att säkerställa kollektivtrafik i alla kommundelar som möjliggör pendling till 

skola, arbete och handel. 
 Förmåga att möta efterfrågan på tomter 

 
Miljö-och hållbarhetsstrategi: 
 Förmåga att minska energiförbrukning inom kommunens verksamhet 
 Förmåga att arbeta mot satta miljömål 
 Organisationens förmåga att minska sin miljöpåverkan 
 Införande av hushållsnära sortering 

 
Utvecklande förvaltning:  

• Förmåga att skapa en arbetsplats med en god fysisk och psykosocial arbetsplats 

Hela Säters kommun skall leva & utvecklas: 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. 

 



 

• Förmåga att driva processer som över tid är resurseffektiva och ger mest kundnytta.  
• Förmåga att implementera MCU: medarbetardriven chefsstödd utveckling 

 
Hela Säter: 1+1=3: 

• Förmåga att skapa attraktivitet genom aktiviteter i alla kommundelar 
• Förmåga att skapa gränsöverskridande framtidstro och känsla av framåtrörelse 
• Förmåga att bidra till tillgänglig demokrati som skapar delaktighet och tidig dialog 
 

Nämndens särskilt prioriterade utvecklingsområden 
1. Effektiv Samhällsbyggnadsprocess: med medborgarens i centrum från planering  

till genomförande till förvaltning & tillsyn 
 

 
2. Medarbetarchefsstödd utveckling MCU: en ledarskap som skapar förutsättsättningar 

för medarbetarna att utföra ett bra arbete. För att tydliggöra detta arbete så har 
ledningsgruppen på förvaltningen arbetat fram en avsiktsförklaring som avser ledarskapet 
på förvaltningen. 

 

Finansiella förutsättningar  
Samhällsbyggnadsnämndens preliminära nettokostnadsram är för 2017 beslutad till 56 689 kkr.  
 
Ekonomiska förutsättningar 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet & driftsbudget delas upp inom följande 
verksamhetsområden. Delar av verksamheten är taxefinansierad och delar av verksamheten är 
intäktsfinansierad. 



 

• Central administration & nämnd 
• Trafik 
• Park 
• Kollektivtrafik 
• Fastighet 
• Fritid 
• Kostförsörjning 
• Lokalvård 
• Miljö & Hälsoskydd  
• Plan & byggverksamhet 
• Naturvård 
• Vattenförsörjning 
• Avloppsverksamhet 
• Renhållning 

 
Investeringar  
De investeringar som utförs syftar till att kunna erbjuda våra medborgare väl fungerande och 
hållbara anläggningar över tid. Exempel på detta är: 

• Ny-ombyggnad skolor & förskolor 
• Nybyggnad av vattentorn 
• Reinvestering i befintliga anläggningar 
• M.m 

Se separat investeringsplan för att se planerade projekt & åtgärder. 
 
Nämndens resursfördelningssystem  
.Vid fördelning av resurser för kommande år används tidigare års utfall och innevarande års 
budget som utgångspunkt. Justeringar görs vid förändrad inriktning på förvaltningens arbete och 
förändrad ansvarsfördelning mellan förvaltningens enheter. Förvaltningschefen kan under 
budgetåret ta delegationsbeslut om omfördelning mellan enheterna. 
Där handlingsutrymme finns omfördelas resurser för att på bästa sätt skapa förutsättningar för att 
arbeta mot kommunens Vision & mål. 
 
Nämndens ekonomiska kommentar  
Löpande formas organisationen och ingående tjänster för att på bästa sätt gå från förvaltande 
organisation till utvecklande förvaltande organisation. De ökade satsningarna & framstegen mot 
kommunens vision ger att organisationen löpande försöker att anpassa sig mot medborgarnas 
behov. Organisationen kommer löpande att anpassas för en effektivare 
Samhällsbyggnadsprocess. 

Personella förutsättningar 

Nuläge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har ca 105 anställda när organisationen är fulltalig.  
 
Personalen är Samhällsbyggnadsförvaltningens viktigaste resurs. Från att ha gått till en relativt 
hög medelålder inom de tekniska verksamheterna börjar vi nu få en mer jämnt fördelad 
åldersstruktur. 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 kompetensutveckla 



 

dem så att de möter nya krav på ett effektivt sätt. För att minimera kompetensbrist bör vi även 
söka samarbeten över förvaltningsgränserna. 
Under 2015/2016 så har det skett nyrekryteringar. På grund av detta riskerar det att i vissa 
funktioner bli tidsmässiga glapp. För att motverka eventuella negativa effekter av detta så 
kommer förvaltningen att ta stöd av övriga förvaltningar under en övergångsperiod. Inom 
rekryteringarna har det lagt stor vikt på att säkerställa en bra rutin för att gallra fram de kandidater 
som bäst matchar kravprofilen samt i förlängningen välja ut den kandidat som har störst potential 
att vara med och utveckla verksamheten mot satta mål och visioner. 
 
Sjukfrånvaron ligger kring ca 6,5%. Sedan starten 2013 så kan det skönjas en svagt ökande trend 
vilket bland annat kan antas härledas till de utökade utmaningarna. Under 2016 inleds ett projekt 
för att identifiera korttidssjukfrånvaro och inleda åtgärder för att minska den. 

Utveckling 
Den viktigaste resursen vi har för att nå framgång är medarbetarna.  Medarbetare med rätt 
kompetens är avgörande för att Säters kommun skall lyckas i sitt uppdrag. Att behålla och 
utveckla den personal vi har idag är viktigt. Att vara framgångsrika i rekrytering kommer vara 
avgörande både för att rekrytera till specialist kompetenser men även för att klara att rekrytera till 
de områden kommuner kvantitet av olika kompetenser. 
 
Vi kommer att fortsätta arbeta för en lärande & platt organisation där medarbetarna får ta ansvar 
inom sina respektive verksamhetsområden. 
 
 
 



 

14 Kulturnämnden  
Förord 
Kultur skapar det demokratiska samhället med mångfald, kvalitet och tillgänglighet som är 
verktyg för egen personlig utveckling och för samhällsengagemang. Kulturen och konsten väcker 
känslor, skapar kreativitet och gör oss nyfikna.  
 
Alla har rätt till kultur oavsett utbildningsbakgrund och ekonomiska förutsättningar, samt enligt 
den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter. Kultur skapar 
mötesplatser för samverkan över alla gränser och är en grundbult i Säter där 
folkbildningsambitionen är den bärande tanken. Samverkan sker med föreningsliv, konstutövare, 
och de aktörer som bidrar till ett rikt kulturliv i Säter. 
 
Kultur bidrar till Säters samhällsutveckling, därför sker samspel med andra politikområden. 
Samverkan ska utvecklas med samtliga av kommunens förvaltningar. 
 
Ny teknik kommer att både vidga och begränsa vem som har tillgång till information. Både 
läskunnighet och digital informationskompetens kommer att vara en förutsättning för att kunna 
ta till sig information i vårt samhälle. Nya medier skapas och den generella tillgängligheten är en 
viktig faktor för att öka kommunikationen mellan olika grupper i samhället. 
 
Med det uppkopplade samhället får allt fler möjlighet att gemensamt agera vilket kan stärka 
demokratin samtidigt som enfrågerörelser kan gynnas. Kulturnämnden vill arbeta för större 
genomskinlighet och samhällsservice med medborgaren i centrum. 
 
I världen är människor på flykt undan krig och förtryck, några av dessa människor finns nu i 
Säter och kulturnämnden utvecklar sina integrationsinsatser. 
 
Folkbiblioteket tillhandahåller hela världslitteraturen för kommunens innevånare. Gratis. Det är 
en svindlande tanke som vi behöver påminnas om i dagens informationsflöde. Denna 
kunskapsbank som folkbiblioteken tillhandahåller utgör ett viktigt fundament för folkbildning 
och demokratiutveckling.  
 
AnnBritt Grünewald  
Kulturnämndens ordförande 
 

Inledning 
I nämndplanen förtydligas de ansvarsområden och uppdrag som kommunfullmäktige överlämnat 
till nämnder genom reglementet. Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt 
beskriva hur kulturnämnden avser att ta sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska 
ramar. Förutom detta ska kulturnämnderna ange vilka prioriteringar som ska göras inom ramen 
för lagar, förordningar och kommunens egna styrdokument. Utifrån dialog med verksamheten 
beslutar kulturnämnden och prioriteringar/strategier samt vilka indikatorer som ska följas upp 
och kontinuerligt återrapporteras till kulturnämnden. Nämndplanen beslutas av nämnden och 
revideras årligen.  
 
  



 

Omvärldsbevakning/framtid 
 

• 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. 

 
 

Ansvar enligt reglemente och övriga styrdokument 
Fullmäktige har delegerat följande områden för kulturnämnden: 

• Bibliotek.  
• Allmänkultur. 
• Stöd till föreningar med särskilt avtal. 
• Lokalhistoria och kulturmiljö. 
• Kulturpris och ungdomskulturstipendium 
• Anslag och bidrag till studieförbund och föreningar. 
• Konstinköp/konstnärlig utsmyckning 
 

Kulturnämndens ansvar. 
Kulturnämnden har det samlade ansvaret för drift och förvaltning av Säters kommuns biblioteks- 
och kulturverksamhet enligt kommunens kulturpolitiska mål samt att arbeta enligt 
bibliotekslagen. 
 
Kulturnämndens allmänna uppgifter. 
Kulturnämnden ska genom samverkan med kommunens nämnder och förvaltningar, med 
kulturföreningar och enskilda, samt den regionala nivån, arbeta för att stärka Säters kommun som 
attraktiv boendekommun genom kulturen. 
 
 



 

Syfte med nämndens ansvarsområde utifrån Säterbons perspektiv 
 Kulturnämnden slår vakt om demokratin genom att bedriva en kulturverksamhet av sådan 

mångfald, kvalitet och tillgänglighet att den för kommunens invånare blir ett verktyg för egen 
personlig utveckling och för samhällsengagemang. 

 Kulturnämndens verksamhet är en demokratisk plattform för alla i samhället, där vi fokuserar 
på att alla ska finna sin plats, sitt utbud och ha sin röst. Vår värdegrund är att Alla ryms. 
Biblioteket ska ge den engagerade service som behövs och möta alla med respekt. 

 
Verksamheten styrs av Kommunallagen och Bibliotekslagen (2013:801). Enligt bibliotekslagen så 
ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och 
intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Prioriterade målgrupper är personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål 
än svenska och nationella minoriteter och barn och unga. Enligt internationella organet IFLA:s 
/UNESCOS folkbiblioteksmanifest så ska folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgöra en 
grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell 
utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället. Folkbibliotekets tjänster är till för 
alla, oberoende av ålder, etnisk tillhörighet, kön, religion, nationalitet, språk, eller social status. 
Speciellt anpassade tjänster och material ska finnas tillgängliga för personer som av någon 
anledning inte kan utnyttja det ordinarie utbudet, exempelvis människor som tillhör en språklig 
minoritet eller har funktionsvariationer. Alla åldersgrupper ska kunna hitta material som 
motsvarar deras behov. Material och tjänster ska omfatta alla typer av lämpliga medier och 
moderna tekniska lösningar såväl som traditionellt material. Materialet ska spegla nutida trender 
och samhällsutveckling. Lånen ska vara avgiftsfria. 
Den allmänkulturella verksamheten styrs inte av någon särskild lag. 
 
Vägvisaren 
Verksamheten ska ge vägledning genom både personliga möten och genom digitala möten. 
 
Möjliggöraren 
Verksamheten ska vara ett öppet rum för människors möten. Vi ska vara en möjliggörare för 
människors idéer. 
 
Lyssnaren 
Vi ska lyssna och sammanställa synpunkter, föra dem vidare och forma vår verksamhet utifrån 
medborgarens behov. 

Nämndens mål och strategier 
Ytterligare ett steg mot helhetssyn med Säterbon i fokus är att identifiera tänkbara sam-
verkansparter som kan bidra till bästa möjliga måluppfyllelse. Under mandatperioden ska  
former för samverkan och uppföljning utvecklas för att utarbeta gemensamma strategier i  
arbetet mot att nå kommunfullmäktiges mål.  
I detta arbete ska de tvärsektoriella frågorna kopplas för att stödja verksamheterna i deras 
ambitioner att nå sitt uppdrag och därigenom kommunfullmäktiges mål. 

Kulturnämndens strategiska mål 
Nämnden har utifrån nationella och lokala styrdokument identifierat ett antal strategiska mål som 
man vill prioritera att arbeta emot under den kommande planperioden. 



 

Mål 1: Med stärkt demokrati motverkas utanförskap i samhället. 
Klyftan ökar mellan de som har tillgång till litteratur och information och de som inte har 
tillgång. Brist på läsförmåga och information skapar samhällen med grupper som inte är delaktiga.  
Kulturnämnden behöver ständigt arbeta för att skapa förutsättningar för den enskildes 
delaktighet och för det demokratiska samhället. Kulturförvaltningen ska samverka med 
kommunens samtliga förvaltningar, folkbildningen och föreningslivet för att utveckla det 
demokratiska arbetet.  
 
Med det uppkopplade samhället får allt fler möjlighet att gemensamt agera vilket kan stärka 
demokratin samtidigt som enfrågerörelser kan gynnas. Kulturnämnden vill arbeta för större 
genomskinlighet och samhällsservice med medborgaren i centrum 
 
Med kultur skapas förutsättningar för delaktighet för den enskilde, den ger också 
konstupplevelser av musik, litteratur, teater, dans och bildkonst. Kultur fungerar också som 
hälsofrämjare och den håller oss friska genom det sociala deltagandet tex i föreningslivet. Kultur 
ger oss också möjligheter att reflektera.  
 
Den allmänkulturella verksamheten bidrar med kulturarrangemang för de som bor i Säter, och 
för de som besöker Säter. Med ett medvetet kulturutbud utvecklas Säter som boendekommun. 
Kultur bidrar till utveckling av både näringsliv och besöksnäring när riktade insatser görs. I ett 
ekonomiskt välmående samhälle stärks demokratin med hjälp av kulturen både för den enskilde 
och för samhällets strukturer i stort.  
 
I världen är människor på flykt undan krig och förtryck, några av dessa människor finns nu i 
Säter och kulturnämnden utvecklar sina integrationsinsatser. 
 
Kulturnämnden skall:  

• Utveckla biblioteket som mötesplats för kunskap (folkbildning) och 
medborgarkommunikation. 

• Delta i kommunens arbete med Bilden av Säter. 
• Delta i kommunens integrationsarbete. 

Mål 2: Folkbiblioteket främjar läsning för alla. 
Ambitionen med läsfrämjande är att öka läsmotivationen, bredda läsintresset och förbättra 
attityder till läsning. Läskunnighet är en definition på hur god en läsförmåga är. 
Läsfrämjande är att: 
• Göra läsare av läskunniga  
• Öppna vägar till litteraturen för den som inte läser  
• Öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i alla 
åldrar  
• Ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur  
• Ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och stärka läsarens självtillit och läsaridentitet  
 
Kulturnämnden skall:  

• Ha medvetna och riktade läsfrämjandesatsningar i och utanför biblioteket. 
 

Mål 3: Folkbiblioteket främjar medie- och informationskunskap för alla.  
Vårt samhälle digitaliseras alltmer, det innebär att medborgarna måste kunna använda sig av 
myndigheters och samhällsfunktioners digitala tjänster. Biblioteket har en betydande roll för att 



 

erbjuda de som behöver digital utrustning och kunskap, och visa hur den hanteras, samt hur 
information hittas och hur den kan sorteras. Vi ser att den digitala utvecklingen sker snabbt och 
kommer att förändra behoven av biblioteken. 
 
Kulturnämnden skall:  

• Erbjuda fler digitala hjälpmedel och tjänster  
• Ökad handledning i informationskunskap och teknik  
• Öka medie- och informationskunskapen hos bibliotekspersonalen och utveckla nya 

arbetsätt  
 
Samverkansparter  
Arbetet utförs genom samverkan med föreningslivet, folkbildningen och med de fria 
konstutövarna inom samtliga konstområden. Samarbete sker också med Landstinget Dalarnas 
kulturverksamheter samt kyrkan. Kultur bidrar till samhällsutvecklingen och därför är samverkan 
med kommunens förvaltningar betydande. Kulturnämnden vill arbeta för större genomskinlighet 
och samhällsservice med medborgaren i centrum. 

Uppföljning  
Kulturnämnden kommer att löpande under året informera om hur strategierna utvecklas. I 
samband med delårsrapport och årsredovisning görs en utvärdering av hur Kulturnämnden 
lyckats med sina strategier. Lämpliga indikatorer kommer att tas fram i förvaltningens 
genomförandeplan. 

Nämndens särskilt prioriterade utvecklingsområden 
Kulturnämndens utvecklingsmål är de redan nämnda tre målen med strategier. 

Finansiella förutsättningar  
Kulturnämndens preliminära nettokostnadsram är för 2017 beslutad till 13 408 kkr.  
 
Investeringar  
Kulturnämndens investeringsbehov:  

• Inventarier till nytt bibliotek i Stora Skedvi 300 000 kr.(om nya bibliotekslokaler byggs) 
• Bibliotekssystem för skolbibliotek och folkbibliotek 200 000 kr. (upphandling pågår, 

investeringskostnaden är i dagsläget osäker) 
• Utlåningsstationer i Stora Skedvi och Gustafs 140 000 kr.  
• Inventarier och biografutrustning till Folkets hus 1 300 000kr. 
• Biografutrustning TV- och biografmuseet 100 000 kr 

 
Nämndens resursfördelningssystem   
Kulturnämndens budget är fördelad på bibliotek 6 070 kkr, kultur 3 082 kkr, Åsgårdarna 635 kkr, 
Folkets hus 2 440 kkr, TV- och Biografmuseet 944 kkr samt Kulturnämnden 235 kkr. 
 
Nämndens ekonomiska kommentar  
Ny teknik kommer att både vidga och begränsa vem som har tillgång till information. Både 
läskunnighet och digital informationskompetens kommer att vara en förutsättning för att kunna 
ta till sig information i vårt samhälle. Nya medier skapas och den generella tillgängligheten är en 
viktig faktor för att öka kommunikationen mellan olika grupper i samhället. Kulturnämnden ska 
erbjuda fler digitala hjälpmedel och tjänster, ökad handledning i informationskunskap och teknik, öka 
medie- och informationskunskapen hos bibliotekspersonalen och utveckla nya arbetssätt. Detta för 
att utveckla bibliotekets folkbildande uppdrag. 



 

 
Med det uppkopplade samhället får allt fler möjlighet att gemensamt agera vilket kan stärka 
demokratin samtidigt som enfrågerörelser kan gynnas. Kulturnämnden vill arbeta för större 
genomskinlighet och samhällsservice med medborgaren i centrum. 
 
I världen är människor på flykt undan krig och förtryck, några av dessa människor finns nu i 
Säter och kulturnämnden utvecklar sina integrationsinsatser. 
 
Kulturnämndens ambition är att uppfylla målen i Säters biblioteksplan 2016-2018 samt 
bibliotekslagen och är därmed i behov av utökad budget utöver den föreslagna preliminära 
budgeten för 2017 med 400 000 kr för att förverkliga ovanstående punkter, marknadsföring av 
verksamheten samt för kulturmiljövården. 
 

Personella förutsättningar 

Nuläge 
Kulturförvaltningen har 10 personer anställda. Förvaltningen har också timanställda vikarier. 
Personalen är högutbildad och är förhållandevis ung. Samtliga tillsvidareanställda är kvinnor. 
Förvaltningen har inget problem med korttidsfrånvaro däremot finns långtidssjukskrivningar.  

Utveckling 
Den viktigaste resursen för att nå framgång är medarbetarna. Kompetens är avgörande för att 
kulturförvaltningen skall lyckas i sitt uppdrag. Tydliga mål och förankrade strategier skapar ett 
medvetet arbetssätt. Det bidrar också till att arbetsuppgifterna är meningsfulla och intressanta 
och att man har inflytande över sitt arbete. Organisationen ska ta tillvara på medarbetarnas 
kompetens och utvecklingsförmåga för att nå framgångar. Lönen ska vara konkurrenskraftig och 
medarbetarna erbjuds personlig utveckling och möjlighet till karriärmöjligheter.  
 
 
 



 

 15 Barn- och utbildningsnämnden  
Förord 
I nämndplanen beskrivs barn- och utbildningsnämndens uppdrag, dels utifrån kommunens 
reglemente, dels utifrån statliga styrdokument. I planen framgår vilka förutsättningar som ligger 
till grund för nämndens uppdrag, förutsättningar i form av ekonomiska ramar och personella 
resurser.  
Utbildningen i Säter ska leda till att alla elever ges förutsättningar att skapa ett liv med egen 
försörjning. Det sker genom att lärandet hänger ihop från första dagen i förskolan till den dag 
man lämnar utbildningen i Säter.  
Nämnden pekar ut en färdriktning som verksamheten skall sträva mot. Färdriktningen 
sammanfattas i tre strategier för långsiktig framgång. 
Strategierna lyfter fram ett antal viktiga förutsättningar som ska leda till goda resultat. De 
utvecklar och stödjer huvudprocesserna, vilka beskriver hur det bästa lärandet sker, i en 
verksamhet som utgår från varje enskild individs förutsättningar. 
När eleverna lämnar utbildningen i Säter känner de fortsatt nyfikenhet och har utvecklat en grund 
för ett livslångt lärande. De har utvecklat sin kreativitet och kunskaper, de är trygga, har blivit 
sedda för den de är och de har mötts av respekt från kamrater och personal.  
Genom Kulturskolan får barnen erfarenhet av estetiska lärprocesser och får uppleva hur dessa 
utvecklar och fördjupar lärandet.  
Via Ung i Säter får ungdomarna möjlighet till en aktiv och innehållsrik fritid. Härigenom skapas 
viktiga sociala kontaktytor som är till nytta och glädje resten av livet. 
Ett nära samarbete har utvecklats mellan elev, vårdnadshavare och förskola/skola, där man 
tillsammans utvecklat de bästa vägarna till en framgångsrik utbildning. 
Nyfikenhet genom livet ger fortsatt kunskapsutveckling! 
 
Mats Nilsson,  
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden 
 

Inledning 
I nämndplanen förtydligas de ansvarsområden och uppdrag som kommunfullmäktige överlämnat 
till nämnder genom reglementet. Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt 
beskriva hur barn-och utbildningsnämnden avser att ta sig an fullmäktiges uppdrag inom 
fastställda ekonomiska ramar.  
Förutom detta ska barn-och utbildningsnämnden ange vilka prioriteringar som ska göras inom 
ramen för lagar, förordningar och kommunens egna styrdokument. Utifrån dialog med 
verksamheten beslutar barn- och utbildningsnämnden vilka prioriteringar/strategier samt vilka 
indikatorer som ska följas upp och kontinuerligt återrapporteras till nämnden.  
Nämndplanen beslutas av barn- och utbildningsnämnden och revideras årligen. 

Ansvar enligt reglemente och övriga styrdokument 

Reglemente  
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet, förskoleverksamheten, 
skolbarnsomsorgen och vuxenutbildningen. Undantag är ansvaret för skolskjutsverksamheten.  
Nämndens uppgifter omfattar följande: Förskola, Fritidshem, Förskoleklass, Annan pedagogisk 
verksamhet, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Särskild utbildning 
för vuxna, Kommunal vuxenutbildning med utbildning i svenska för invandrare (SFI). 

Utöver detta ansvarar nämnden för Kulturskola och Ungdomsverksamheten. 



 

Nämnden ansvarar även för det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar (KAA). KAA 
innebär ansvar för att löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen 
är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har 
fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller 
motsvarande utbildning.  

Andra aktuella styrdokument 
Verksamheten för förskola och skola är reglerad i skollagen och riktad till huvudmannen, men 
också direkt riktad till professionen, till förskolechef/rektor och lärarna. Syftet med detta är att 
tydliggöra professionens ansvar som rättsgarant för att barnen/eleverna får det som föreskrivs 
och har rätt till.  
Nationella mål ska uppnås med hjälp av lokala resurser. Den inbördes ”hierarkin” lagarna emellan 
innebär att en speciallag alltid gäller framför en allmän lag vid en eventuell intressekonflikt. 
Kommunallagen är en allmän lag och skollagen är en speciallag, precis som socialtjänstlagen och 
arbetsmiljölagen. 
Till skollagen tillkommer förordningar, läroplaner, föreskrifter och allmänna råd.  
Exempel på andra styrande lagar är kommunallagen, personuppgiftslagen, arbetsmiljölagen, 
arbetstidslagen, socialtjänstlagen, sekretesslagen m.fl. 

Syfte med barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde utifrån Säterbons 
perspektiv 
Syftet med utbildningen beskrivs i skollagen (SL) 1 kap. 4 - 5 §§. Det är vad utbildningen i Säter 
skall garantera invånarna. Verksamheten skall bedrivas med hög kvalitet så att barn och elever ges 
förutsättningar till ett framgångsrikt liv med egen försörjning. 
 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på. 
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. 
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare (SL 1 kap. 4 §). 
Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 
människor. 
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och 
aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SL 1 kap 5 §). 
 

I barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde finns Säters Kulturskola. Syftet med den är att 
musik, drama och dans ska vara en naturlig del i elevernas vardag. 
Genom att Kulturskolan ansvarar för musikämnet i grundskolan samordnas kommunens resurser 
på ett sätt som ger stärkt musik-, dans- och dramaprofil i skolan, samt möjlighet till 
utvecklingsarbete i samverkan kring estetiska lärprocesser.  



 

Barn och ungdomar ges också möjlighet att på sin fritid utöva och framträda med musik, teater 
och dans.  
Ett annat viktigt verksamhetsområde som ligger i barn- och utbildningsnämndens ansvar är 
ungdomsverksamheten. Ung i Säter verkar för att ge ungdomar en aktiv och innehållsrik fritid 
som förstärker det demokratiska uppdraget som ligger i linje med skollagen. Arbetet med FN:s 
konvention om barnets rättigheter är framgångsrikt och betydelsefullt för ungdomarnas och 
kommunens utveckling. 

Omvärldsbevakning/Framtid 
Den svenska skolan är inne i en period av vikande resultatutveckling, minskande tillgång på 
behörig personal. Vid mätningar får ofta verksamheten goda resultat av vårdnadshavare och 
elever vad gäller trygghet och tilltro. 
Utbildningsområdet har de senaste tio åren varit en arena där många känt sig manade att tala om 
vad som behöver göras. Forskning och erfarenheter som både Skolverket och Skolinspektionen 
lyft fram ger en tydlig bild om vad som behöver utvecklas. Det kan i princip sammanfattas i tre 
områden, lärarskapet, ledarskapet och lokalernas förutsättningar. 
Skolverket har på regeringens uppdrag gett bra stöd i arbetet med införande av de nya 
styrdokumenten samt satsningar på matematik och svenska, angelägna och framgångsrika 
satsningar.  
Barn- och utbildningsnämnden har via de beslutade strategierna beskrivit hur man vill ge ett 
långsiktigt och stabilt stöd för att utbildningen skall ges kompetens och trygghet i det fortsatta 
utvecklingsarbetet för hög måluppfyllelse. 

Nämndens mål och strategier 
För att vara framgångsrik i utvecklingen och lärandet för varje barn/elev har barn- och 
utbildningsnämnden identifierat två huvudprocesser.  

Huvudprocesser1 

1 Lärprocessen 
Den första är själva lärandet, lärprocessen. John Hattie har i sin studie av 800 
forskningsrapporter, ”Visible learning”, påvisat lärarens betydelse i ett framgångsrikt lärande. Han 
lyfter fram sex punkter som avgörande2. Fem av dessa sex punkter handlar om lärarens betydelse 

                                                 
1 Se mer i bilaga 1: Utbildningen i Säter år 2022, en framtidsvision 
2 Hatties sex punkter: 

1. Det läraren vet, kan och gör, är en av de starkaste påverkansfaktorerna på lärande. 

2. Lärare behöver vara instruktiva, påverkande, omhändertagande, aktivt och passionerat engagerade i undervisning 
och lärande. 

3. Lärare behöver vara medvetna om vad varje elev tänker och kan för att skapa meningsfulla erfarenheter i ljuset av 
detta, samt själv ha goda kunskaper om sitt ämne för att kunna erbjuda meningsfull återkoppling till stöd för elevens 
progression. 

4. Lärare behöver kunna lärandemålen och kriterierna för måluppfyllelse för sina lektioner och veta hur bra de når 
dessa kriterier för alla sina elever, samt veta vad som är nästa steg, i ljuset av skillnaden mellan elevernas nuvarande 
kunskap och kriterierna för måluppfyllelse. 

5. Lärare behöver röra sig från de enskilda idéerna till mångfalden av idéer, relatera till dessa och sedan erbjuda dem 
så att eleverna konstruerar och rekonstruerar kunskap och idéer. Det är inte kunskapen eller idéerna, utan elevernas 
konstruktion av denna kunskap och dessa idéer som är det kritiska 

6. Skolledare och lärare behöver skapa skolor, personalrum och klassrumsmiljöer där misstag välkomnas som en 
möjlighet för lärande, där förkastad felaktig kunskap och förståelse är välkommen och där deltagarna kan känna 
trygghet i att lära och lära igen och utforska kunskap och förståelse 



 

och den sjätte om skolledaren. Dessa sex punkter skall vara ledstjärnor i arbetet med Säters 
framgångsrika förskolor/skolor. 

2 Inkluderande lärmiljö 
Den andra huvudprocessen är att verksamheten genomsyras av en inkluderande lärmiljö. En 
inkluderande skola möter varje individ utifrån dess behov och anpassar sig efter eleverna - inte 
tvärtom. Det viktiga är att alla elever känner att de är delaktiga i ett sammanhang och att de får 
möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Elevernas olikheter ska vara en tillgång i 
undervisningen och för lärandet. En inkluderande skola har olika lärmiljöer för olika behov hos 
olika elever. Inkluderande lärmiljöer främjar alla elevers utveckling såväl socialt som 
kunskapsmässigt. 
Utbildningsverksamheten kan beskrivas utifrån en schematisk bild. Bilden beskriver hur allt skall 
stödja huvudprocesserna. Enligt forskning behövs fem till sju år för att tillskapa en varaktig 
förändring. När verksamheten är tydlig i vad som är avgörande för att bli framgångsrik så vet vi 
också vad som inte bidra till hög måluppfyllelse.  

 

Barn- och utbildningsnämndens strategier 
Nämnden har beslutat om tre strategier som långsiktigt skall bidra till en framgångsrik utbildning 
för Säters invånare. Strategierna utgår från de nationella styrdokumenten, forskning och beprövad 
erfarenhet och kommunala ambitioner. 

Strategi 1 

Inkluderande lärmiljöer 
Skolan och förskolan ska kännetecknas av en demokratisk gemenskap, där alla elever är delaktiga, 
en miljö där elever har möjlighet att utvecklas och lära sig och där olikheter ses som en tillgång.  
I det långsiktiga arbetet skall följande punkter vara vägledande  

− Stadieövergångarna F-Gy ”den röda tråden” 
− Organisation för särskilt stöd 
− Kompetensförsörjning - ledarskapet i verksamheten 
− Närvaroteam - tydligare rutiner för att hantera olika typer av frånvaro 



 

Strategi 2 

Organisation 
Alla som verkar i förskolan/skolan har en gemensam förståelse för uppdraget och en 
organisation med mötesplatser i vardagen som gynnar barnets/elevens lärande.  
”Organisationer hålls samman av gemensam förståelse av verksamhetens uppdrag. Människor 
handlar utifrån sin förståelse av verkligheten och utifrån de lärdomar man gjort när man försöker 
förverkliga sin förståelse av uppdraget. Att leda och organisera innebär att skapa lärprocesser, där 
gemensam förståelse utvecklas.” (Scherp) 
I det långsiktiga arbetet skall följande punkter vara vägledande:  

− Mötesplatser 
− Kollegialt lärande 
− Ämnesövergripande undervisning 
− Övergångar 
− Studie- och yrkesvägledning (SYV) 

Strategi 3 

Kommunikation 
Kommunikation är en social process som innebär att dela tankar, känslor och erfarenheter med 
andra. Kommunikation bygger på ömsesidighet och gemenskap med omgivningen. 
Att kommunicera är en mänsklig rättighet - alla kan inte tala, men alla kan kommunicera.  
Barn, elever och vuxna i behov av kommunikativt stöd ska kunna delta i undervisningen och ges 
förutsättningar för att nå målen. 
En fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande och delaktighet. 
I det långsiktiga arbetet skall följande punkter vara vägledande  

− Information och kommunikationsteknologi (IKT) 
− Litteratur – läsandet - litteracitet 
− Samtal 
− Lek 
− Estetiska lärprocesser 
− Språkpraktik 
− AKK (Alternativ kompletterande kommunikation)3 

Samverkansparter 

Samverkan med vårdnadshavarna 
Samverkan med vårdnadshavare och elever är grunden till ett framgångsrikt lärande. I skollagen 
står: Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga 
utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (1 kap. 4 §). 

Samverkan med kommunala förvaltningar 
Barn- och utbildningsnämnden och utbildningsnämnden har ett nära samarbete med kommunens 
samtliga verksamheter.  
                                                 
3 AKK är en samlingsterm för insatser som avser att förbättra en människas möjligheter att kommunicera. AKK står 
för Alternativ och Kompletterande Kommunikation och innebär att man kompletterar eller ersätter ett bristfälligt tal 
eller språk. Förutom uttryckssätt som kroppsspråk och gester (ibland kallade naturliga AKK-former), finns specifika 
AKK-former som tecken, bilder, blissymboler och ord. Behov av AKK finns i olika grupper med 
funktionsnedsättningar. AKK är inte bara till för den som har en funktionsnedsättning, utan också för omgivningen. 



 

Förskola/skola och socialtjänst har ett gemensamt ansvar för att barn och ungdomar i 
kommunen mår bra och utvecklas positivt. Det är därför väsentligt att tidigt identifierar de barn 
som far illa eller riskerar att fara illa och att det finns struktur och rutiner för hur man 
tillsammans agerar. Gemensamt har de båda förvaltningarna uppdraget att bevaka barns rätt 
utifrån barnkonventionens tredje paragraf: ”Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i 
främsta rummet”. Mot bakgrund av detta har barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
utarbetat ett samverkansavtal. Syftet med avtalet är att: 
- kvalitén i arbetet med barn och ungdom skall bli bättre 
- de tillgängliga resurserna samordnas och används på ett så effektivt sätt som möjligt 
- insatser sker så tidigt som möjligt i förhållande till problemområde 
I syfte att samordna pågående och planerade byggprojekt träffas representanter från barn- och 
utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden ca en gång per månad för att stämma av 
utvecklingen. Vid mötena deltar ordförande i nämnderna och ansvariga tjänstemän. Utöver dessa 
möten sker en regelbunden samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningens 
fastighetssamordnare och fastighetschefen. I denna samverkan hanteras också frågor om 
fastighetsunderhåll och vaktmästarfunktion. 
Styrgruppen för Ung i Säter har uppdraget att implementera konventionen om barnets rättigheter 
och arbetet sker i samverkan med kommunens folkhälsoplanerare.  
Ett arbete i syfte att utveckla skolbiblioteksverksamheten har inletts tillsammans med 
Kulturförvaltningen. Inom ramen för arbetet planeras ett modernt, funktionellt skolbibliotek i 
centrala Säter. 

Samverkan med externa, offentliga myndigheter och institutioner 
Samverkan med högskola, landsting och andra länsöverskridande funktioner bidrar till att Säter 
får viktig information och kunskap men också stöd i enskilda och generella frågor. Samverkan 
sker även med statliga myndigheter och nationella intresseorganisationer, främst Skolverket, 
Skolinspektionen och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Samverkan sker också med andra 
kommuner och institutioner i Sverige.  
Polisen är en annan viktig samarbetspart i arbetet med att motverka mobbing, våld och 
drogmissbruk. Samverkan mellan polis och skola har visat sig ha stor betydelse när det gäller att 
skapa trygghet och förebygga att ungdomar dras in i kriminalitet eller påverka ungdomar till att 
själva avsluta sin redan påbörjade kriminella bana.  

Samverkan med näringslivet 
Enligt grundskolans läroplan ska alla som arbetar i skolan verka för att utveckla kontakter med 
kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan som kan berika den 
som en lärande miljö.  
Under 2017 fortsätter Matspanarna där alla 4-5 åringar får åka på studiebesök till lantbruk i 
kommunen för att se var maten kommer ifrån. Detta är ett samarbete mellan förskolan och det 
lokala näringslivet. 

Uppföljning/utvärdering  
Nämnden kommer, med start 2017, maj eller juni, få en uppföljning av hur arbetet med 
respektive strategi fortlöper. Vid novembermötet skall nämnden via framtagna indikatorer ges 
utvärdering av de beslutade strategierna. I övrigt regleras uppföljning och utvärdering via 
nämndens systematiska kvalitetsarbete. 

Finansiella förutsättningar 
Barn- och utbildningsnämndens preliminära ram för 2017 är beslutad till 251 794 tkr. Det är 
5 928 tkr högre än 2016 års ram.  



 

Ekonomiska förutsättningar 
Ramfördelning för 2016 års budget gällande förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem, grundsärskola, elevhälsa, kulturskola. 
Tabell 1. Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola, elevhälsa, kulturskola 
 tkr 
Politisk verksamhet 600 000 
Administration 17 860 000 
Förskola 50 467 000 
Pedagogisk omsorg 5 947 000 
Särskoleverksamhet 6 441 000 
Förskoleklass 3 973 000 
Fritidshem 13 801 000 
Grundskola 92 623 000 
Gymnasieskola 45 285 000 
Vuxenutbildning 5 342 000 
Kulturskola 3 527 000 
Totalt 245 866 000 
  
Ung i Säter 2 156 000 
Totalt 2 156 000 

Ramfördelning av budget 2017 beslutas av barn- och utbildningsnämnden i december månad 
2016. 

Investeringar 
Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget 2017 uppgår till 2 900 tkr varav 1 500 tkr 
avser reinvesteringar av verksamhetsanknutna inventarier samt arbetsmiljöåtgärder i befintliga 
lokaler. Resterande 1 400 tkr avser investeringar i inventarier kopplade till nybyggnad av skolor 
och förskolor. 

Nämndens resursfördelning 
Resurserna till förskolorna och skolorna fördelas genom fördelningstal/nyckeltal. Fördelningen 
anpassas även efter utfall och eventuella förändringar i verksamheterna. Särskild resurs fördelas 
för att tillgodose nyanländas behov. 

Nämndens ekonomiska kommentar 
Utbildningen i kommunen ska vara likvärdig. Resurser som tilldelas skolan ska vara anpassade till 
elevers olika behov och förutsättningar. För att nå målet att alla elever ska få tillgång till en 
likvärdig utbildning av god kvalitet avser barn- och utbildningsnämnden inför 2017 att utarbeta 
ny socioekonomisk resursfördelningsmodell för grundskolan. Behov av motsvarande modell för 
förskola, förskoleklass och fritidshem kommer därefter att utredas. 
En gymnasieskola med få elever och höga budgeterade programkostnader och en grundskola 
med en förändrad elevstruktur medför ett behov av att fördela om resurser inom nämndens 
verksamhetsområden. Barn- och utbildningsnämnden genomför omfattande ny- och 
ombyggnationer av förskol- och skollokaler anpassat efter pedagogiska behov. Detta kan 
medföra ökade samt oförutsedda kostnader. Ett av nämndens särskilt prioriterade och 
utmanande verksamhetsområden bör vara att minska ned gymnasieskolans kostnader. 
För grundskolan handlar det om en ökad rörlighet där vårdnadshavare i större utsträckning väljer 
andra kommunala eller fristående skolor för sina barns utbildning. Detta gäller främst elever som 
börjar i årskurs 7. Det medför behov att kostnadsanpassa högstadieverksamheten. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare kartlagt vårdnadshavarnas behov av barnomsorg 
på obekväma tider. Kartläggningen visade att det finns ett behov av utökade öppettider inom 
barnomsorgen. Det är därför angeläget att skapa förutsättningar för en lösning med en förskola i 



 

varje kommundel, Säter, Gustafs och Stora Skedvi med utökade öppettider. Planering för att 
möjliggöra utökade öppettider vid förskolan inleds under 2016 med målsättningen att erbjuda 
barnomsorg på obekväma tider till hösten 2017. En förutsättning för att tillgodose behovet är att 
barn- och utbildningsnämnden kan utnyttja delar av den planerade kostnadsminskningen 
avvecklingen av de nationella gymnasieprogrammen vid Dahlander kunskapscentrum beräknas 
ge.  

Personella förutsättningar 

Nuläge 
Under perioden 2017-2023 kommer 72 anställda (22 %) att fylla 65 år4. Då barn- och 
elevutvecklingen bedöms stabil eller något ökande, kommer det att uppstå ett rekryteringsbehov. 
Ett flertal personalkategorier är svåra att rekrytera. Exempel är förskollärare, lärare skolår 1-6, 
studie- och yrkesvägledare, skolsköterskor, lärare i modersmål, svenska som andraspråk, moderna 
språk, naturorienterande ämnen, specialpedagoger och speciallärare. I syfte att säkra 
försörjningen har barn- och utbildningsförvaltningen upprättat en rekryteringsstrategi som bl.a. 
innehåller samarbete med Högskolan Dalarna och lärarutbildningen.  
Genom kravet på lärarlegitimation har konkurrensen om legitimerade lärare ökat i regionen. 
Bedömningen är att detta kan komma att verka lönedrivande vid framtida rekryteringar. 

Sjukstatistik 
Sjuktalet inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden visar en positiv trend. Efter 
en uppgång av sjuktalen 2013 har sjuktalen vänt och låg 2015 på 5,13 %. 

 
Figur 1. Det genomsnittliga sjuktalet (%), BUN, 2007-2015 

Utveckling 
Den viktigaste resursen vi har för att nå framgång är medarbetarna. Behörighet och kompetens är 
avgörande för att Säters kommun skall lyckas i sitt uppdrag.  

                                                 
4 Av dessa är 33 (23 %) tillsvidareanställda lärare/elevassistenter, 25 anställda (19 %) inom förskola/ förskoleklass/ fritidshem, 3 anställda (33 %) 
inom Kulturskolan och 11 anställda (24 %) inom administrationen. 



 

Att behålla och utveckla den personal vi har idag är viktigt. Här kommer strategierna bidra i det 
långsiktiga arbetet. Att vara framgångsrika i rekrytering kommer vara avgörande. Det första som 
behöver vara tydligt är att är att arbetsuppgifterna är meningsfulla och intressanta och att man har 
inflytande på sitt arbete. Att vi har en sund miljö och en organisation som tar tillvara på 
medarbetarnas kompetens och utvecklingsförmåga för att nå framgångar. Att vi har arbetslag 
med goda relationer och att vi erbjuder en lön som är konkurrenskraftig. Att vi erbjuder 
medarbetarna personlig utveckling och möjlighet till karriärmöjligheter.  
Att se till att förvaltningen och övriga kommunen ger stöd och service till organisationen så att 
ledarna kan vara pedagogiska ledare. I förvaltningen utvecklas kontinuerligt stödet till 
verksamheterna som till exempel tillskapandet av en bemanningsenhet, stöd i fastighetsfrågor, 
stöd i kvalitetsarbetet med mera. 

Kompetensutveckling 
Barn- och utbildningsnämnden fortsätter sin satsning på att möjliggöra för lärare att vidareutbilda 
sig inom Lärarlyftet. Läraren kan komplettera sin legitimation med fler behörigheter genom 
lärarlyftets kurser och utbildningar. Nämnden avsätter 250 tkr. för Lärarlyftet i 2016 års budget.  

Karriärmöjligheter 
En bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster ger medarbetare chansen att utveckla 
både sig själva och verksamheten, vilket gör yrket mer attraktivt. Säters kommun har tilldelats en 
statsbidragsram som gjort det möjligt att anställa 15 förstelärare. Från 2016 kan ytterligare en 
tjänst rekryteras, alltså totalt 16 tjänster.   

Lönebildning 
Lönerna ska sättas lokalt och individuellt. Syftet med individuell lön är att stimulera medarbetaren 
att öka måluppfyllelsen och att bidra till utveckling av verksamheten. För att framgångsrikt nå 
denna ambition är det av största betydelse att arbetsgivaren klargör kopplingen mellan 
arbetsgruppens gemensamma mål och resultat, medarbetaren egna uppdrag och resultat och lön. 
För att genomföra detta krävs att det skapas goda förutsättningar på arbetsplatsen och att arbetet 
sker i dialog mellan chefen och medarbetaren, både som gruppmedlem och som enskild individ.  

VFU/övningsskolor 
Barn- och utbildningsförvaltningen avser att anmäla intresse för att utöka den 
verksamhetsförlagda utbildningen vid förskollärar- och grundlärarprogrammet, Högskolan 
Dalarna. På detta sätt kommer Säter att vara en del i utbildningen av framtidens lärare. Ett 
deltagande i denna satsning antas komma att underlätta framtida rekrytering av lärare till Säter 
kommuns skolor. 

Ledarskapet 
Barn- och utbildningsnämnden erbjuder förskolechefer/rektorer som genomgått den statliga 
befattningsutbildningen (rektorsprogrammet) fortbildning med inriktning på pedagogiskt 
ledarskap för skolutveckling (tidigare Rektorslyftet). Fortbildningen fördjupar relevanta delar av 
nuvarande befattningsutbildning där fokus ligger på elevernas lärmiljö och skolans resultat. 
 



 

16 Socialnämnden  
Förord 
Socialnämndens verksamhet utgör en viktig del i det samhällsstöd som kan behövas när livet ”tar 
en ny vändning”. Det gäller för barn/unga, vuxna och äldre både Sverigefödda Säterbor och 
nyanlända Säterbor. 
 
Socialnämndens medarbetare som utför samhällsstödet ska med ett gott bemötande och hög 
kompetens ge stöd till Säterborna så att det bidrar till ekonomisk och social trygghet. 
Det svenska samhället bygger på solidaritet och gemenskap, det är viktigt för att motverka 
utanförskapet. 
 
Det är viktigt att de personer som under en längre period är beroende av försörjningsstöd för sitt 
uppehälle får ett särskilt aktivt stöd så att de kan lämna bidragsberoendet och leva ett 
självständigt liv.  
 
Säters kommun och Sverige står inför utmaningar de kommande åren och vi har nyligen klarat av 
att ta emot många ensamkommande barn och familjer som har flytt undan krig och terrorism. 
Utmaningen är nu, om det behövs, fortsätta ta emot nya svenskar kombinerat med att bidra till 
en lyckad integration. 
 
Framgångsfaktorer för en lyckad integration är förutom att kunna kommunicera på det svenska 
språket även att integrera de nyanlända i den svenska kulturen och jämlikheten mellan män och 
kvinnor. 
 
I Säters kommun kan vi se att antalet Säterbor över 80 år ökar från 2017 med en markant ökning 
från 2020 och efterföljande år, dvs. endast 1 år efter nuvarande planperiod. 
 
Det innebär att under denna planperiod behövs aktiva åtgärder för att möta ökningen av behovet 
av äldreomsorg. Utöver boende och omsorg är de kommunala sjukvårdsinsatserna viktiga för de 
äldre.  
 
Unga och gamla med olika former av funktionshinder behöver ett särskilt stöd alltifrån stöd i 
boendet till särskilda anpassade aktiviteter. Det medför behov av anpassade bostäder och olika 
former av insatser från medarbetarna. 
 
Sammantaget för Socialnämnden – ”Samhällsnämnden” innebär framtidens utmaningar och 
möjligheter att arbetet, likväl som nu, måste organiseras och utförs kostnadseffektivt med 
ständiga förbättringar där varje medarbetare förväntas bidra till en hög kvalitet i insatserna. 
 
Ett särskilt fokus för ledningen är att säkerställa en god arbetsmiljö för sina medarbetare. 
Säter den 25 januari 2016 
 
Sune Hemmingsson 
Ordförande i Säters socialnämnd  



 

Inledning 
I nämndplanen förtydligas de ansvarsområden och uppdrag som kommunfullmäktige överlämnat 
till nämnder genom reglementet. Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt 
beskriva hur socialnämnden avser att ta sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska 
ramar. Förutom detta ska nämnderna ange vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för 
lagar, förordningar och kommunens egna styrdokument. Utifrån dialog med verksamheten 
beslutar socialnämnden om prioriteringar/strategier samt vilka indikatorer som ska följas upp och 
kontinuerligt återrapporteras till nämnden. Nämndplanen beslutas av socialnämnden och 
revideras årligen. 

Omvärldsbevakning 
Kommunen står inför stora utmaningar inom en nära framtid. Demografin förändras med en 
ökande andel äldre av befolkningen.  
Den demografiska förändringen innebär ett ökat behov av anpassade bostäder och ett ökat behov 
av stöd och service till en åldrande befolkning.  
Under 2015 kom stora flyktingströmmar till Sverige och Europa. Under 2015 har Säter tagit emot 
en stor grupp ensamkommande barn/ungdomar. Ny lagstiftning som reglerar kommunernas 
mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd träder i kraft den 1 mars 2016. 
Säter har idag en brist på bostäder. Bristen är särskilt märkbar för nyanlända och personer i 
behov av olika former av anpassade bostäder. 
Kommunen har grupper som riskerar ett utanförskap. Det finns därför anledning att hitta former 
för alla säterbors möjlighet att delta i samhällslivet och möjlighet till självförsörjning. 
 

Ansvar enligt reglemente och övriga styrdokument 

Socialnämndens reglemente 
Utöver det gemensamma reglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente för 
socialnämnden. 

Socialnämndens ansvar  
• 1 Vård och omsorg 

Socialnämnden ansvarar för att kommunens invånare får vård och omsorg i enlighet med gällande 
lagstiftning. Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av 
kompletterande samhällsinsatser. 

• 2 Kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård 
Socialnämnden ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som efter beslut av kommunen 
bor på särskilt boende, i en gruppbostad eller motsvarande samt till den som vistas på dagverksamhet.  

Socialnämnden ansvarar vidare för att erbjuda en god hälso- och sjukvård i hemmet till dem som vistas i 
kommunen (hemsjukvård). 

Socialnämnden ansvarar även för att erbjuda rehabilitering och hjälpmedel för personer med 
funktionsnedsättning. 

• 3 Integrationen 
Socialnämnden ansvarar i enlighet med tecknade avtal med Migrationsverket för mottagande och boende 
för asylsökande och flyktingar. Socialnämnden ansvarar i samverkan med andra aktörer för integrationen i 
samhället. 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser Individ-och 
familjeomsorg och vad som i lag sägs om socialnämnd inom dessa områden.  



 

Syfte med nämndens ansvarsområde utifrån Säterbons perspektiv 
Socialnämnden ansvarar för att främja säterbons ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och deltagande i samhällslivet. 
Arbetet inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på respekt för säterbons självbestämmanderätt och integritet. 
 
Socialnämnden skall verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. 
 
Omsorgen om de äldre skall inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. Vidare skall socialnämnden verka för äldres möjligheter att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden med en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 
andra. 
 
Socialnämnden skall verka för att säterbor med olika funktionshinder får möjlighet att delta i 
samhällets gemenskap, få en meningsfull sysselsättning och ett boende som är individanpassat. 

Socialnämnden skall sörja för att säterbor med missbruk får stöd och vård. 

Socialnämnden skall erbjuda stöd till personer som vårdar närstående. 

Socialnämnden skall verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och 
hjälp. 

Socialnämnden skall erbjuda god hälso-och sjukvård till äldre och funktionshindrade personer 
inom särskilda boendeformer i kommunen.  

Vidare skall socialnämnden erbjuda god hälso-och sjukvård till personer som inte själva kan ta sig 
till vårdcentralen, enligt den så kallade ”tröskelprincipen”. 

Nämndens mål och strategier 
Ytterligare ett steg mot helhetssyn med Säterbon i fokus är att identifiera tänkbara sam-
verkanspartner som kan bidra till bästa möjliga måluppfyllelse. Under mandatperioden ska  
former för samverkan och uppföljning utvecklas för att utarbeta gemensamma strategier i  
arbetet mot att nå kommunfullmäktiges mål.  
I detta arbete ska de tvärsektoriella frågorna kopplas för att stödja verksamheterna i deras 
ambitioner att nå sitt uppdrag och därigenom kommunfullmäktiges mål. 

Socialnämndens mål  
• Säterbon skall av Socialnämndens medarbetare få ett gott och professionellt bemötande 

som bidrar till ekonomisk och social trygghet, samt ökar individens möjligheter till ett 
självständigt liv. 

• Socialnämndens uppgifter skall utföras med hög kvalitet och resurseffektivitet. 

Mål som främst relaterar till Socialnämnden 
I kommunens övergripande mål- vision prioriterar socialnämnden  

• Trygghet 
• Livskvalitet 
• Framtidstro 

I kommunens övergripande strategiska mål vill socialnämnden särskilt uppmärksamma  behovet 
av bostäder och då särskilt för de kommuninvånare som har svårigheter att få bostad eller är i 
behov av anpassade bostäder. 



 

Strategier 
För att nå målen har nämnden identifierat följande strategier. 

Systematiskt förbättringsarbete 
Förvaltningen skall arbeta systematiskt. Resultaten följs löpande i syfte att förbättra kvalitet och 
effektivitet i verksamhetens alla delar.  
 

 

Flexibilitet 
Förvaltningen skall arbeta för en ökad flexibilitet 

Teknik 
Förvaltningen skall följa teknikutvecklingen och utvecklingen inom välfärdsteknologi för att öka 
effektivitet och/eller kvalitet. 

Personal 
Förvaltningen skall verka för att all personal är kompetenta, delaktiga och ansvarstagande.   

Samverkan 
Mycket av det arbete som utförs kan göras i samverkan med andra verksamheter/aktörer. I takt 
med samhällsutvecklingen, förändras kretsen av möjliga samverkanspartners och sätten att 
samverka på.  
Internt behöver verksamheten samverka med andra delar av förvaltningen och kommunen. 
Socialnämnden ser ett ökat behov av samarbete med kommunens interna stödfunktioner. 
 
Socialnämnden har etablerade forum för brukarkontakter och genomför regelbundet 
brukarenkäter i delar av verksamheten.  
Socialnämnden ser ett behov av ökade kontakter med olika grupper av brukare och deras 
anhöriga. 
 
Utifrån en samhällsutveckling där fler riskerar utanförskap ser socialnämnden ett behov av 
kommunövergripande samverkan, för att öka alla kommuninnevånares aktiva deltagande i 
samhället.  
  



 

Uppföljning  
Socialnämnden kommer att mäta om strategierna leder till måluppfyllelse genom indikatorer från 
KKiK och internkontrollplan. 
 
Individ-och familjeomsorgen 2014 2015 2016 2017 

mål 
2018 
 mål 

2019 mål 

Inv. som någon gång under året 
erhållit ekonomiskt bistånd, 
andel % 

2,3 2,0     

Liknande kommuner IFO 2,7 2,7     
Kostnader barn och 
ungdomsvård kr/inv 

1 517 1 547     

Liknande kommuner IFO 1 579 1 801     
Kostnad missbruksvård vuxna 
kr/inv 

471 266     

Liknande kommuner IFO 440 445     
Utredningstid i antal dagar från 
påbörjad utredning till avslutad 
utredning inom barn och 
ungdom 0-20 år, medelvärde 

89 104     

Liknande kommuner IFO 117 114     
Väntetid i antal dagar från första 
kontakttillfäller för ansökan vid 
nybesök till beslut inom 
försörjningsstöd, medelvärde 

19 30     

Liknande kommuner IFO 14 19     
 
Särskilda boende 2014 2015 2016 2017 

mål 
2018 
 mål 

2019 mål 

Invånare 65+ i särskilda 
boendeformer, andel % 

3,6 3,9     

Liknande kommuner 
äldreomsorg 

4,0 3,7     

Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg helhetssyn, 
andel % 

 
74 

 
75 

    

Liknande kommuner 
äldreomsorg 

83 85     

Kostnader särskilt boende 
äldreomsorg kr/brukare 

844tkr 850tkr     

Liknande kommuner 
äldreomsorg 

908tkr 911tkr     

Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt 
boende, medelvärde 

 
100 

 
59 

 
42 

   

Liknande kommuner 
äldreomsorg 

34 50 53    

 



 

Hälso-och sjukvård 2014 2015 2016 2017 
mål 

2018 
 mål 

2019 mål 

Avliden som smärtskattats, 
andel % 

 
29 

 
33 

    

Liknande kommuner 
äldreomsorg 

46 64     

Personer med trycksår i särskilt 
boende, andel % 

 
4,3 

 
1,7 
 

    

Liknande kommuner 
äldreomsorg 

11,2 5,8 12,2    

 
Hemtjänsten 2014 2015 2016 2017 

mål 
2018 
 mål 

2019 mål 

Invånare 65+ som var beviljade 
hemtjänst i ordinärt boende, 
andel % 

 
7,3 

 
7,0 

    

Liknande kommuner 
äldreomsorg 

6,4 7,3     

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg helhetssyn,  
andel % 

 
91 

 
94 

    

Liknande kommuner 
äldreomsorg 

90 90     

Kostnad hemtjänst 
äldreomsorg, kr/brukare 

285tkr 245tkr     

Liknande kommuner 
äldreomsorg 

234tkr 292tkr     

Personalkontinuitet, antal 
personal som en 
hemtjänstmottagare möter 
under 14 dagar, medelvärde 

 
18 

 
12 

 
15 

   

Liknande kommuner 
äldreomsorg 

15 14 14    

       
 
LSS 2014 2015 2016 2017 

mål 
2018 
 mål 

2019 mål 

Invånare 0-64 år med insatser 
enl LSS andel % 

 
0,67 

 
0,73 

    

Liknande kommuner LSS 0,90 0,94     
Kostnad exkl lokalkostnader 
boende enligt LSS kr/brukare 

 
704tkr 

 
718tkr 

    

Liknande kommuner LSS 778tkr 728tkr     
Nettokostnad för insatser enl 
LSS kr/inv 

3 982 4 189     

Liknande kommuner LSS 4 086 4 319     
Utredningstid i antal dagar från 
ansökan till beslut om LSS-

 
56 

 
62 

 
19 

   



 

LSS 2014 2015 2016 2017 
mål 

2018 
 mål 

2019 mål 

insatser(alla insatser) 
medelvärde 
Liknande kommuner LSS 54 54     
 

Nämndens särskilt prioriterade utvecklingsområden 
Nämnden vill särskilt prioritera följande: 

• Socialnämnden vill bidra till en optimal funktion och hög kompetens på det nya särskilda 
boendet i Säter. 

• Socialnämnden vill skapa ett gemensamt forum med representanter från 
brukarorganisationer och ideella organisationer. 

• Socialnämnden vill verka för att i samarbete med landstinget finna en fungerande lösning 
för ungdomsmottagningen. 

• Socialnämnden vill lokalt och regionalt verka för ett förbättrat samarbete med landstinget  

• Socialnämnden vill verka för ökat samarbete med andra kommuner för ökad möjlighet till 
samverkan och flexibilitet 

• Socialnämnden vill främja attraktiva arbetsplatser/arbetsmiljö 

• Socialnämnden skall erbjuda alla anställda heltider 

• Socialnämnden skall främja hälsan och minska sjuktalen hos de anställda 

Finansiella förutsättningar  
Socialnämndens preliminära nettokostnadsram är för 2017 beslutad till xxx kkr.  

Ekonomiska förutsättningar 
. 
Verksamhet Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 
Äldre- och 
handikappomsorgen 

192 537    

Individ- och 
familjeomsorgen 

33 000    

Integrationsenheten 0 0   
Totalt 225 537 230 976   
  

Investeringar 
Under planperioden har nämnden behov av investeringar i form av inventarier till ny 
gruppbostad och ett nytt särskilt boende. 
Beroende på utveckling inom teknik och/eller välfärdsteknologi kan nämnden ha behov av 
investeringar. 

Nämndens resursfördelningssystem 
Resurser fördelas efter tidigare års utfall. Justering görs utifrån kända förändringar i 
verksamheterna. Därefter tillkommer löneökning och övriga kostnadsökningar. 



 

Nämndens ekonomiska kommentar 
Socialnämnden har en aktiv omvärldsbevakning för att möta nya behov, men också för att följa 
utveckling av nya metoder och arbetssätt.  
Socialnämndens omvärldsbevakning, löpande utvärdering och justering av verksamheten syftar 
till att tilldelade medel används så effektivt som möjligt. 

Personella förutsättningar 
Nuläge 
Rekryteringsbehovet kommer att öka i framtiden, beroende på stora pensionsavgångar samtidigt 
som den demografiska utvecklingen visar på ett ökat omvårdnadsbehov, i takt med en ökande 
andel äldre av befolkningen. 
 
Förvaltningen har svårigheter att rekrytera socionomer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster/fysioterapeuter och personal till chefstjänster. På sikt kommer kommunen ha 
svårigheter att rekrytera undersköterskor och annan omvårdnadspersonal. 
Omsorgerna märker av ökade rekryteringssvårigheter under somrarna. 
Förvaltningen börjar märka av intern konkurrens avseende tjänster inom omsorgerna och 
integrationen. En anledning är det ökade behovet av personal till kommunens boende för 
ensamkommande flyktingbarn. 
  
Arbete med att omvandla deltidstjänster till heltidstjänster har påbörjats. Under året har antalet 
heltidstjänster ökat med 60. Arbetet är inte slutfört, utan kommer att fortsätta. 
 
Sjukfrånvaron följs genom månatliga redovisningar på gruppnivå.  
Förvaltningens genomsnittliga sjukfrånvaro 2015 är 7,46 %. En förbättring med 0,83 % jämfört 
med 2014. 

Utveckling 
Socialnämndens viktigaste resurs är medarbetarna. 
För att nå framgång är medarbetarnas kompetens och erfarenheter viktiga. Likaså är 
förvaltningens förmåga att utveckla och behålla medarbetare viktiga. En annan framgångsfaktor 
är vår förmåga att rekrytera personal med önskade kvalifikationer. 
 
För att konkurrera med andra arbetsgivare måste vi erbjuda god arbetsmiljö, möjlighet till 
personlig utveckling och konkurrenskraftig lön. 
 
Kommunen bör också erbjuda bostäder, kommunikationer, barnomsorg utanför ”kontorstid”.  
 
Socialnämnden bör delta i olika forum för att säkra kompetensförsörjningen och kvaliteten på 
utbildning. 
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