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Förvaltningsberättelse 

Allmänt 
 
Enligt Lagen om kommunal redovisning kap.13, ska kommuner minst en gång under räkenskapsåret 
upprätta en särskild redovisning, delårsrapport. Delårsrapporten skall innehålla en översiktlig 
redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående 
räkenskapsårs utgång. Delårsrapporten avser i Säters kommun perioden januari till augusti. 
 
Säters kommun upprättar budget- och verksamhetsuppföljningar med prognos av årsutfallet sju 
gånger om året, där detaljeringsgraden är betydligt högre än i delårsrapporten. Utgångspunkten är att 
bidra till kommunfullmäktiges styrning och uppföljning av den ekonomiska utvecklingen. I det 
sammanhanget måste delårsrapporten ses som en mer formaliserad komplettering till dessa 
uppföljningar.  
 

Viktiga händelser 
 
Enligt SCB:s officiella siffror gällande befolkningsutvecklingen har Säters befolkning 2020 minskat 
under året med 2 personer och antal invånare 2020-06-30 var 11 091. Enligt statistik från KIR 
befolkningsregister har Säters befolkning därefter ökat och var per augusti 11 107 invånare och 
förväntas öka ytterligare under hösten. Prognosen är att målet på 11 250 personer den 1 november 
inte kommer att nås. 
 
Kommunfullmäktige har under året beslutat, 

 Strategi för hållbart byggande ska remitteras till kommunens nämnder samt till Säterbostäder 
AB. Syftet med dokumentet är att ge en grund för en hållbar byggnadsverksamhet och 
därmed stödja både kommunens strategiska mål och de nationella och regionala miljömålen 
samt fastställa att byggande i trä är prioriterat i Säters kommun.  

 Nytt särskilt boende i Säter, SÄBO, igångsättningsbeslut. 
 

Avstämning av finansiella mål 
 
Resultat 
För 2020 är resultatmålet satt till 1,7 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning och 
under år 2021 ska resultatmålet enligt plan återgå till 2,0%. Detta innebär för Säters kommun ett 
budgeterat plusresultat på 11,5 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 justerade resultatet, där hänsyn tagits till såväl avkastning som tillskott 
från kommunens pensionsmedelsförvaltning. 
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Justerat resultat 
2020: + 11,5 mkr 
2021: + 13,9 mkr 
2022: + 14,4 mkr 
 
Prognosen för justerat resultat är 20,5 mkr. Målet uppnås. 
  Budget 2020 Prognos 2020 
Resultat/balanskravsresultat 1 565 9 068 
VA resultat/prognos 0 1 500 
Avkastning pensionsmedel -1 301 -1 301 
Tillskott pensionsmedel 11 200  11 200 
Justerat resultat 11 464 20 467 

 
Då inga avdrag/tillägg görs vid en balanskravsutredning är resultatet på 9 068 kkr även 
balanskravsresultat.  
 
Investeringar 
Investeringsbehovet är fortsatt stort. Standarden på flera av kommunens fastigheter behöver 
generellt höjas. Anläggningar för vatten och avlopp behöver byggas om och förbättras. 
Användningen av IT inom skola och administration kräver löpande investeringar. Till detta kommer 
bl.a beslutade åtgärder som sker i samarbete med Trafikverket. 
 
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, tre föregående år plus 
beräkningsår, ska minst 60 % av investeringarna vara självfinansierade. Med självfinansiering menas 
det likvida utrymme som skapas av kommunens resultat och nivån för avskrivningar. Undantag från 
självfinansieringsgraden kan beslutas av kommunfullmäktige för enskilda objekt. 
 
Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2020-22 är de preliminära nivåerna 
fördelade jämt över tidsperioden: 
2020:   77,9 mkr 
2021:    47,7 mkr 
2022:   39,7 mkr 
Total:  165,3 mkr 
 
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 77,9 mkr. Till detta kommer från 2019 överförda 
investeringsmedel med 64,1 mkr. Summa investeringsvolym 142,0 mkr. Prognosen för årets 
investeringar ligger på 111,9 mkr. Självfinansieringsgraden uppgår till 44 %. Målet uppnås inte. 
 
Skuldsättning 
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 Kommuninvests 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). 
 
2019-12-31 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 67 781 kr/invånare. 75 % av koncernens 
limit var 92 250 kr/invånare. 
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Kommunstyrelsen beslöt att uppta ett nytt lån under våren 2020 om 50 mkr. Kommunens 
långfristiga lån uppgår därmed till 250 mkr. En fullständig beräkning av kommunens skuldsättning 
kan inte göras till delårsrapporten då kommunen inte gör ett koncernbokslut. Även med utökad 
upplåning ligger dock kommunkoncernen under beslutat skuldsättningstak. Målet uppnås. 
 
Pensionsmedlens användning 
I beslut om budget för 2020 bestämdes att 11,2 mkr skall disponeras ur pensionsmedelsförvaltningen 
för att finansiera kostnader för intjänad pensionsrätt. Målet uppnås.  
 
 
Avstämning av strategiska mål 
 
I arbetet med Mål och Vision inför gällande mandatperiod beslutades om ett förändrat sätt att 
beskriva Mål och Vision för Säters kommun. Detta innebär att de numerärer som beslutats om av 
Kommunfullmäktige tidigare är borttagna och måluppfyllelse ska mätas med flera indikatorer som 
visar vilken riktning Säters kommun har i olika frågor. 
 
Arbetet har kommit olika långt kring hur mätningen kommer att ske vilket innebär att den redovisas 
inom vissa områden i denna delårsrapport men kommer att kompletteras inför bokslut 2020.  
Nedan redovisas de 6 strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat om. 
 
1. Ett rikare liv 
Alla människor har behov av att känna samhörighet. Fritid är den tid vi inte är i skola eller på jobb. 
Rik fritid innebär rekreation och social gemenskap som är tillgänglig för alla. Rik fritid stimulerar och 
skapar välbefinnande. Fler människor ska kunna utöva och ta del av det ökande utbudet av 
organiserade och oorganiserade aktiviteter. 
 
Kommentar:  
Fritidsaktiviteter har förändrats under pandemin med covid 19, många föreningar avslutade sina 
aktiviteter kopplat till de restriktioner som var under våren. Planen är att återuppta mycket av 
verksamheterna under hösten men att fortsatt hantera Pandemin. Många människor har valt att 
använda oorganiserade aktiviteter i utomhusmiljö vilket bidragit till ett ökat intresse för närområden 
och den möjlighet som naturen ger för rekreation. Restriktionerna med anledning av pandemin har 
minskat möjlighet till sociala kontakter för många och för människor över 70 år har möjligheten varit 
ännu mer begränsad. 
 
2. Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun 
Säters kommun tar sitt ansvar för vår gemensamma framtid. De nationella och regionala miljömålen 
ligger till grund för ett ansvarsfullt och strategiskt lokalt miljöarbete. Kommunens verksamheter ska 
utveckla ett förhållningssätt som innebär kloka beslut och agerande utifrån ett miljöperspektiv. Vi ska 
bidra till att öka kunskap, förmåga och motivation till ett miljö- och klimatmedvetet förhållningssätt. 
 
Kommentar: 
Säters kommun har deltagit i Glokala Sverige – Agenda 2030, det är ett samverkansprojekt som 
genomförs för att stötta kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030. Agenda 2030 består av 
17 globala mål för hållbar utveckling som inkluderar de ekonomiska, sociala och miljömässiga 
perspektiven. Kommunens 6 strategiska mål kommer att dra nytta av Agenda 2030. 
Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt för att sprida kunskap och 
engagemang kring Agenda 2030. Det utförs i samverkan mellan SKR och Svenska FN-förbundet och 
finansieras med stöd av Sida. Flera tjänstemän och politiker har deltagit i inledande utbildning.   
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3. En omsorgsfull boendeutveckling 
I Säters kommun ska det alltid vara möjligt att bo, i miljöer som är hälsofrämjande och som upplevs 
passa den egna levnadssituationen. I all planering och byggnation är hållbarhet prioriterat. Det 
innebär att miljöpåverkan minimeras, att det möjliggör att människor kan skapa och upprätthålla 
goda sociala relationer och ger möjlighet att leva rika liv. Det är tryggt att bo och leva i Säters 
kommun. 
 
Kommentar: 
Säter växer till antalet invånare. Det är en bra boendekommun och nära till andra orter. Under året 
har Säterbostäder byggt klart Liljan i Säter med 74 lägenheter, det har bidragit till att fler har sålt sina 
villor och att nyinflyttade har bosatt sig i Säter. Sockenstugan i Stora Skedvi har förvärvats under året 
av Säterbostäder för att byggas om till 17 lägenheter. Det finns ett fortsatt stort behov av lägenheter i 
olika storlekar i hela kommunen. Även externa intressenter vill bygga lägenheter i Säters kommun.  
 
4. En bra start i livet 
Alla i Säters kommun ska ha en egen försörjning och ett liv med god hälsa. Unga ska ha 
förutsättningar för att göra val i livet baserat på förmågor och intressen. De unga årens upplevelser 
och lärande ska öka barn och ungas förmåga och motivation att delta i samhällslivet och den 
demokratiska processen. 
 
Kommentar: 
Det kommunövergripande arbetet med tidiga insatser och förebyggande arbete pågår. Säter 
kommuns arbete med ”Fler i egen försörjning” håller på att utvärderas för att bli ännu bättre och 
minska behovet av bidrag. Barnkonventionen är sedan 2020-01-01 lag och arbetet med att säkerställa 
att barns bästa ska vara i fokus pågår. Samordning av arbetet ligger under kommunstyrelsen. 
Antalet orosanmälningar för barn har ökat något under pandemin vilket är en nationell trend. 
 
5. En stimulerande tillväxt 
I Säters kommun ska det vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla många sorters företagande. 
Det innebär att vi ska öka vår förmåga att kunna bistå med planlagd mark, bistå med att hitta lokaler 
och tillsammans med näringslivet arbeta för goda kommunikationer, tillgång till kompetens och 
företag som ligger i framkant av utvecklingen.  
 
Kommentar: 
Arbetet med att utveckla kommunens metoder och processer kopplade till näringslivsutveckling och 
myndighetsutövning pågår. Beslut finns på att använda konceptet ”Tillväxt och tillsyn” som en del av 
arbetet. En näringslivsplan togs fram och beslutades under våren. Regelbundna möten med företag 
samt företagsbesök har genomförts under året. Kommunen har också gjort vissa strategiska inköp av 
fastigheter för att möjliggöra företagsetableringar med mera.  
  
6. En uppdragsbaserad kommun  
Säters kommun ska erbjuda den kommunala service som människor behöver och vill ha nu och 
framöver. Det kräver att vi utvecklar en ännu mer kompetent organisation som anpassar sig, är 
innovativ och vågar prova nya metoder. Kommunen utvecklar förhållningssätt som innebär att 
invånare och andra som kommer i kontakt med oss i högre grad upplever att vi är professionella, och 
ger effektivt och behovsanpassat bemötande. 
 
Kommentar: 
För att Säters kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare krävs flera saker. En viktig del är 
medarbetarnas delaktighet. Under våren har arbetsgivaren tillsammans med de fackliga parterna 
diskuterat formerna för ett reviderat samverkansavtal.  
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Resultat 
 
Det periodiserade resultatet för verksamheterna i delårsrapporten per augusti uppgår till +21,0 mkr 
och budget ligger på +17,2 mkr. Avvikelsen är + 3,8 mkr.  
 
Resultatet för år 2020 prognostiseras till 9,1 mkr, vilket är 7,5 mkr bättre än budget på 1,6 mkr.  
Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen, samt VA-enhetens 
resultat av- och tillräknas visar ett överskott på + 20,5 mkr (budget + 11,5 mkr). 
 

Verksamheternas nettokostnader 
 
Utfall för verksamheternas nettokostnader per augusti är 7,8 mkr högre än budget och prognosen för 
helår 2020 är 10,7 mkr högre än budgeterat. 
 

 
 
Vid augusti månads uppföljning har tre sektorer och en verksamhet i samverkan inrapporterat 
avvikelser från budget i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall 
för perioden. 
 
I uppföljningen januari till augusti finns kostnader som uppkommit med anledning av Coronaviruset. 
Totalt har 0,9 mkr bokförts på det speciella projektnummer som används för dessa kostnader. 
Coronakostnader finns även med i prognosen för helåret. Kommunen håller förnärvarande på med 
ansökningar om medel för kostnadstäckning för coronarelaterade kostnader där beslut väntas senare 
under året samt vissa bidrag kommer att ansökas senare under hösten. I prognosen finns därför 
ingen intäkt upptagen för de bidrag som ännu inte är beviljade. Kommunen har erhållit ersättning för 
sjuklöner för perioden april till juli med 4,8 mkr. Förlängning av coronarelaterade åtgärder fortsätter 
som bl.a innebär att kommunen kommer att få viss ersättning för en del av sjuklönekostnaderna för 
kommande perioder. 
 

Ack utfall Budget-
2020-08 Ackumulerat Ackumulerad Årets  i % av Prognos avvikelse
Nämnd utfall budget budget årsbudget per 201231 per 201231

Totalsumma 445 465 437 705 683 447 65% 694 191 10 744
Kommunstyrelse 47 413 50 645 76 119 62% 75 869 -250
  Kommunstyrelsens förvaltning 37 378 39 242 59 015 63% 58 765 -250
  Pensioner (inkl pensionsförsäkring) 10 035 11 403 17 104 59% 17 104 0
Räddningstjänsten Dalamitt 8 113 6 923 10 385 78% 11 679 1 294
Överförmyndare i samverkan 653 671 1 006 65% 1 006 0
Upphandlingscenter FBR 718 719 1 078 67% 1 078 0
Samhällsbyggnadsnämnd 21 824 27 263 40 566 54% 41 066 500
  SBN Skattefinansierat 21 484 27 318 40 566 53% 39 866 -700
  VA/Renhållningsenhet 340 -55 0 0% 1 200 1 200
Miljö- och byggnämnd 1 756 2 356 3 590 49% 3 390 -200
Kulturnämnd 9 258 10 626 15 940 58% 15 940 0
Barn- och utbildningsnämnd 179 553 168 374 276 832 65% 276 832 0
Socialnämnd 175 747 169 487 256 969 68% 266 369 9 400
Kommunrevisionen 430 641 962 45% 962 0
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Kommunstyrelsen har förbrukat 63 % av årsbudgeten och vid en jämn förbrukning över året skulle 
8/12 eller 67% har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget 
uppgår till +1,9 mkr. Till årets slut förutspås ett resultat på +0,3 mkr. 
 
Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 59%. Till årets slut förutspås ett resultat på 
budgetnivå. 
 
Räddningstjänsten Dalamitt. Förbrukning 78 %. Prognosunderskott med 1,3 mkr. 0,25 mkr 
motsvarar täckningen av underskottet 2019 utöver uppbokat i bokslut 2019 med -0,75 mkr. RDM 
har därutöver aviserat ett underskott för 2020 på totalt 15,6 mkr, av vilket 1,0 mkr kommer att 
belasta Säters kommun. Orsaken till överskridandet är framför allt kostnader för covid-19 och högre 
kostnader för pensioner. 
 
Överförmyndare i Samverkan. Förbrukning 65 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.  
 
Upphandlingscenter GNU. Förbrukning 67 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 53 %. Till årets slut 
förutspås ett överskott på 0,7 mkr. Gatuenhetens överskott på 0,6 mkr beror på låga kostnader för 
vinterväghållning under den snöfattiga vintern men dessa äts till viss del upp av ofinansierade ökade 
kapitalkostnader. SBN gemensamt 0,1 mkr p.g.a. ej återbesättning av tjänst men effekten minskas 
dock av ökade kostnader för utredningar och planer under hösten. 
 
VA/Renhållning har för närvarande något högre kostnader än budget. Till årets slut förutspås ett 
underskott på 1,2 mkr p.g.a. kostnadsökningar som ej täcks av taxan. Framtagning av förslag till 
taxehöjning pågår.  
 
Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 49%. Till årets slut förutspås ett överskott på 0,2 mkr. 
 
Kulturnämnden ligger i utfall på 58 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 65 %. Vissa periodiseringsavvikelser i utfallet jämfört 
med budget per augusti 2020. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå, men med viss 
osäkerhet. Oförutsedda merkostnader p.g.a. omvärldsfaktorerna kan påverka utfallet och 
antagningen till gymnasieskolorna kommer att påverka prognosen negativt.   
 
Socialnämnden ligger i utfall på 68 %. Årets underskott prognosticeras till -9,4 mkr. Bidragande 
orsaker är ökade kostnader för försörjningsstöd p.g.a. ökat antal hushåll, placeringar av barn och 
ungdom, externa placeringar av vuxna med beroendeproblematik samt förstärkning av bemanningen 
inom hälso- och sjukvården p.g.a. hög arbetsbelastning. En återsökning av merkostnader under 
perioden februari-augusti 2020 har gjorts med anledning av covid-19. Sociala sektorn har återsökt  
1,1 mkr hos Socialstyrelsen. Ansökan är vid denna tidpunkt ännu ej beviljad och därför inte med i 
Socialnämndens prognos. 
 
Kommunrevisionen ligger i utfall på 45 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. 
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Skatte- och statsbidragsintäkter 
V 40/2019 redovisade SKR prognosen som ligger till grund för beslut om budget för 2020. 
V 51/2019 redovisades prognosen som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 2020.  
V 35 2020 redovisade SKR senaste skatteprognos för året. Under 2020 har regering och riksdag med 
anledning av pandemins påverkan på den ekonomiska utvecklingen aviserat/beslutat om särskilda 
stöd till kommuner och regioner. Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 40. 
 

Avvikelse budget Prognos v 35 
Allmän kommunalskatt +6,5 mkr 
Slutavräkning 2019                 -2,4 mkr 
Skatteavräkning 2020 -2,5 mkr 
Inkomstutjämning   - 7,0 mkr 
Kostnadsutjämning    -0,6 mkr 
LSS-utjämning +0,2 mkr 
Regleringsbidrag   -0,2 mkr 
Fastighetsavgift +0,7 mkr 
Övriga bidrag -1,7 mkr 

 -7,0 mkr 
  

Beslutade/aviserade statsbidrag under 2020  
Aviserat 20 januari +3,8 mkr 
Riksdagsbeslut februari +1,9 mkr 
Aviserat 2 april  +11,3 mkr 
Aviserat 18 maj +3,2 mkr 
Kompensation avs. periodiseringsfonder (prognos) +1,9 mkr 

  +22,1 mkr 
  

Netto +15,1 mkr 
 

 
 
Finansiella intäkter 
Prognos: 1,2 mkr högre än budget. 
Högre utdelning från Kommuninvest och Säterbostäder, högre ränta på borgensavgift och högre 
momsbidrag än budgeterat.  
 

Finansiella kostnader 
Prognos: 2,0 mkr lägre än budget 
Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1,5 %. Ränteläget är lägre.              
I senaste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen 0,36%. 
 

Investeringar 
Prognos: 111,9 mkr 
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 77,9 mkr. Till detta kommer från 2019 överförda 
investeringsmedel med 64,1 mkr. Total budget för året 142,0 mkr. Prognosen för årets investeringar 
ligger på 111,9 mkr, en avvikelse på 30,1 mkr. I prognosen har SBN gjort omfördelningar av 
investeringar på 64,3 mkr till år 2021 och investeringar avseende SÄBO ingår med 37 mkr. 
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Pensionsmedelsförvaltning 
Prognos: Enligt budget 
Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr. Varierande marknadsvärde gör det svårt att 
prognosticera utfallet på årsbasis. 
    

Pensionsförpliktelser    
Kommunen har år 2000 antagit en pensionsstrategi som bl.a. innebär att hela den avgiftsbaserade 
delen av avtalspensionen fr.o.m. 1998 utbetalas till de anställda. Avsättningar för pensioner i 
balansräkningen uppgick 2020-08-31 till 12,3 mkr inkl. löneskatt.  
 
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 skall enligt gällande redovisningsprinciper redovisas som en 
ansvarsförbindelse inom linjen. Dessa uppgick 2020-08-31 till 221,0 mkr inkl. löneskatt. I beloppet 
ingår 3,7 mkr avseende pensioner till förtroendevalda. Beloppet kan jämföras med det bokförda 
värdet på pensionsfondsförvaltningen som uppgår till 137,5 mkr. Detta täcker således 
ansvarsförbindelsen till c:a 62 %. Resten har återlånats till verksamheten och måste vid kommande 
pensionsutbetalningar stjäla utrymme från framtida verksamhet. 
 
I beslut om budget för 2020 har kommunen planerat att använda 11,2 mkr från pensionsförvalt-
ningen. Slutligt beslut tas i samband med årsredovisning.  
 
Kommunen har försäkrat bort delar av de pensionsförpliktelser som intjänats efter 1998. Det rör sig 
om förmånsbestämd ålderspension över brytpunkten på 7,5 basbelopp, samt efterlevandepension. 
För pensionsrätt intjänad före 1998 finns inga försäkringar, utan kommunen betalar själv denna del 
fullt ut.  
 
 
Personalredovisning   
 
Antal medarbetare beräknat per den 31 juli 2020  
Säters kommun har till och med 31 juli 2020 haft 982 anställda, tillsvidare och visstidsanställda med 
månadslön. Variationen mellan antalet anställda mellan åren 2020, 2019 och 2018 visar på en 
normalvariation på antalet anställda. 
 

 Säters kommun       Säterbostäder AB    

  2020 % 2019 % 2018 % 2020 % 2019 % 2018 % 

Totalt anställda 982   974   990   25    24    24    

varav antal 
kvinnor 804 81,9% 801 82,2% 803 81,1% 7  28,0% 7  29,2%   7  25,0% 

varav antal män 178 18,1% 173 17,8% 187 18,9% 18  72,0%   17 70,8%  17  75,0%  

 
 
Medelåldern 
Den totala medelåldern för tillsvidareanställda i Säters kommun har mellan 2020 och 2019 sjunkit 
med 1 år. Medelåldern för 2020 är 46 år och för 2019, 47 år. Även för Säterbostäder AB har 
medelåldern för tillsvidareanställda sjunkit med ett år. Medelåldern för Säterbostäders anställda är för 
2020 54 år och för 2019 55 år.                                                     
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Könsfördelning 
Andelen kvinnor bland kommunens medarbetare med tillsvidareanställning ökade något mellan 2020 
och 2019 medan den minskade något mellan 2020 och 2018. 
 
Könsfördelning Säters kommun 

 
 
Könsfördelning Säterbostäder AB 

 
 
 
Sjukfrånvaro redovisat till och med 31 juli 2020 
Den totala sjukfrånvaron har vid jämförelse med samma period under föregående år ökat med     
1,84 procentenheter. För perioden januari till februari minskade den med 1,34 procentenheter 
jämfört med föregående år. Från mars månad till och med maj månad ökande sjukfrånvaron 
markant, bedöms bero på Coronapandemin. Därefter har sjukfrånvaron gått mot en normalisering.  
 
Total sjukfrånvaro för Säterbostäders anställda i förhållande till ordinarie arbetstid ligger år 2020 på 
2,5%, för kvinnor på 2,0% och för män 2,7%: Motsvarande siffror för 2019 totalt 1,9%, för kvinnor 
2,7% och män 1,6%. 

 Säters kommun Säterbostäder AB 

  2020 2019 2020 2019 

Total sjukfrånvaro i procent av de 
8,51% 6,67% 2,50% 1,90% 

anställdas sammanlagda arbetstid 

Sjukfrånvaro kvinnor 9,13% 7,31% 2,00% 2,70% 

Sjukfrånvaro män 5,91% 3,84% 2,70% 1,60% 
 
 
Kompetensförsörjning 
Generationsväxlingen inom Säters kommun fortgår med ökat rekryteringsbehov. Förutom 
pensionsavgångar finns även naturlig rörlighet. Varje sektor har tagit fram en verksamhetsplan och i 
den redovisas bland annat de processer och aktiviteter för att säkra kompetensförsörjningen. 
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De kommunala bolagen 

Säterbostäder AB 
För perioden januari – augusti redovisar Säterbostäder ett överskott på 8,9 Mkr. Årsresultatet 
beräknas uppgå till 8,7 Mkr före skatt. Det är 6,7 Mkr högre än budgeterat resultat. Anledningen 
till ett högre resultat än budgeterat resultat är återhållsamhet med underhåll pga covid -19 och lite 
snörenhållning i början av året. I budget ingick inte heller Liljans intäkter och kostnader för de sista 
fyra månaderna på året.  
 
Den ekonomiska vakansgraden uppgår hittills i år till 2,2%. Motsvarande siffra i fjol är 1,8%  
De pågående stamrenoveringarna med behov av evakueringsbostäder bidrar till fortsatta vakanser. 

Säters Kommuns Fastighets AB 
För perioden januari – augusti redovisar Säters kommuns Fastighets AB underskott på 0,1 Mkr. 
Bolaget räknar med att göra ett underskott på 0,1 Mkr för hela året.  
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RESULTATRÄKNING Delår Delår Bokslut Budget Delår/ Prognos

202008 201908 2019 2020 årsbudget 2020
Specifikation            (kkr) Not

Verksamhetens intäkter: 1 91 898 91 359 134 737 148 896 62% 148 896
Verksamhetens kostnader 2 -511 690 -501 277 -766 227 -788 196 65% -798 940 
Avskrivningar 3 -20 590 -19 094 -28 586 -32 949 62% -32 949 

Verksamhetens nettokostnader -440 383 -429 012 -660 076 -672 249 -682 993 

Skatteintäkter 4 361 277 362 833 544 593 541 537 67% 543 113
Generella statsbidrag     5 97 826 78 499 117 190 133 384 73% 146 894

Verksamhetens resultat 18 720 12 320 1 707 2 672 7 014

Finansiella intäkter 6 2 084 2 308 4 160 1 217 171% 2 378
Finansiella kostnader 7 -708 -480 -703 -3 625 20% -1 625 
Pensionsförvaltning 8 941 11 782 5 998 1 301 72% 1 301

Resultat efter finansiella poster 21 036 25 930 11 162 1 565 9 068

Extraordinära poster (netto)

Årets resultat 21 036 25 930 11 162 1 565 9 068

FINANSIERINGSANALYS/

Kassaflödesanalys Delår Delår Bokslut
202008 201908 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 21 036 25 930 11 162
Utbetalningar för ianspråktagna avsättnignar
Justering för ej likviditetspåverkande poster 9 19 761 21 382 29 860
Medel från verksamheten för förändring 
av rörelsekapitalet 40 797 47 312 41 022
Ökning (-)/ minskning (+) kortfr fordringar 16 13 691 16 713 6 785
Ökning (-)/ minskning (+) pensionsförvaltning 17 -943 -13 536 1 548
Ökning (-)/ minskning (+) förråd
Ökning (-)/ minskning (+) exploateringsfastigheter 359 1 303 1 639
Ökning (+)/ minskning (-) korta skulder 22 6 021 -16 960 9 516

Löpande verksamheten 59 925 34 832 60 510

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar -181
Investering i materiella anläggningstillgångar 10 -51 116 -31 985 -57 060
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 11 114 185 587
Investeringsbidrag
Inköp av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finanseilla anläggningstillgångar 65 65

Investeringsverksameten -51 002 -31 735 -56 589

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 50 000 40 000 40 000
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga skulder 21 111 340 384
Minskning av långfristiga fordringar -8 0

Finansieringsverksamheten 50 111 40 332 40 384

Likvida medel vid årets början 61 460 17 156 17 156
Likvida medel vid årets slut 120 495 60 585 61 460
Årets kassaflöde 59 035 43 429 44 304
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BALANSRÄKNING  (kkr)

TILLGÅNGAR Not Delår Delår Bokslut 

202008 201908 2019

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 12 222 532 563
Materiella anläggningstillgångar
   mark, byggnader och tekniska anläggningar 13 504 301 460 778 468 988
   maskiner och inventarier 14 21 072 18 123 25 565
  pågående investeringar

Finansiella anläggningstillgångar
   värdepapper, aktier o bostadsrätter 15 34 034 34 034 34 034
   långfristiga fordringar 15 1 788 1 796 1 788
Summa anläggningstillgångar 561 418 515 263 530 938
Omsättningstillgångar:
   exploateringsmark 4 244 4 939 4 603
   fordringar 16 56 776 60 539 70 467
   kortfristiga placeringar 17 137 521 151 662 136 578
   kassa och bank 18 120 495 60 585 61 460
Summa omsättningstillgångar 319 034 277 725 273 109

SUMMA TILLGÅNGAR 880 452 792 988 804 047

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Ingående eget kapital 444 628 434 851 434 366
Resultat 21 036 25 930 11 162
Summa eget kapital 19 465 663 460 781 445 528

Avsättningar
Avsättning för pensioner 20 12 312 12 383 12 174
Summa avsättningar 12 312 12 383 12 174

Skulder
Långfristiga skulder 21 259 080 208 925 208 969
Kortfristiga skulder 22 143 397 110 900 137 376
Summa skulder 402 477 319 825 346 345

880 452 792 988 804 047

Panter och ansvarsförbindelser

23 334 900 259 900 309 900
Övriga förpliktelser 24 15 655 18 157 15 655
Pensionsutfästelser enligt kollektivavtal 25 220 973 228 529 223 787

571 528 506 586 549 342

SUMMA AVSÄTTNINGAR, 
SKULDER OCH EGET KAPITAL

Borgen och andra förpliktelser mot 
kommunens företag
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NOTHÄNVISNINGAR Redovisning Redovisning Redovisning
202008 201908 2019

RESULTATRÄKNING
Not 1: Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter 6 065 5 624 9 451
Taxor och avgifter 38 526 36 259 54 856
Hyror och arrenden 5 435 5 541 8 268
Statliga bidrag 33 591 35 020 51 162
Övriga bidrag 1 452 1 381 2 135
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 6 245 6 346 8 841
Försäljning av anläggningstillgångar 586 1 189 24

Verksamhetens intäkter 91 898 91 359 134 737

Not 2: Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter 301 372 296 477 461 094
Pensionskostnader 28 346 25 246 36 402
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 3 079 327 442
Bränsle, energi och vatten 8 832 9 396 14 312
Köp av huvudverksamhet 73 471 71 947 104 920
Lokal- och markhyror 16 179 15 670 23 412
Övriga tjänster 21 664 21 749 35 751
Lämnade bidrag 15 112 14 540 20 530
Realisationsförluster och utrangeringar 370
Övriga kostnader 43 556 45 844 68 834
Räkenskapsrevision 80 80 160
Verksamhetens kostnader 511 690 501 277 766 227
Säsongsvariationer
Vinterväghållningen belastar kostnadssidan under årets första fem månader och årets två sista. 
Årets prognos är -1,5 mkr över budget.

Not 3: Av- och nedskrivningar
Avskrivning immateriella tillgångar 340 300 450
Avskrivning mark, byggnader och tekniska anläggningar 15 803 14 952 22 377
Avskrivning maskiner och inventarier 4 447 3 842 5 759
Summa 20 590 19 094 28 586

Not 4: Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt 366 399 366 078 549 116
Preliminär slutavräkning innevarande år -2 396 492 -4 791
Slutavräkningsdifferens föregående år -2 726 -3 737 268

Summa skatteintäkter 361 277 362 833 544 593

Not 5: Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag 66 250 64 533 96 799
Kommunal fastighetsavgift 19 439 18 982 27 914
Kostnadsutjämningsavgift -10 890 -8 848 -13 271
Avgift till LSS-utjämningen -3 971 -3 336 -5 004
Införandebidrag 4 778
Flyktingstöd tillfälligt bidrag 1 183 1 952 2 928
Bidrag för att stärka välfärden 13 453
Regleringsbidrag 7 584 5 217 7 825
Summa generella statsbidrag o utjämning 97 826 78 499 117 190
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Redovisning Redovisning Redovisning
202008 201908 2019

Not 6 Finansiella intäkter
Ränteintäkter 166 203 217
Aktieutdelning 463 848 849
Borgensavgift kommunens bolag 527 371 607
Ersättning från kommunkontosystemet äldrebostäder 900 885 1 328
Övriga finansiella intäkter 28 1 160
Summa 2 084 2 308 4 160

Not 7 Finansiella kostnader
Räntor på lån 551 346 431
Övrigt 157 133 273
Summa 708 480 703

Not 8: Kommunens pensionsförvaltning
Pensionsförvaltningen avser framtida pensionsutbetalningar. 941 11 782 5 998

941 11 782 5 998

Ny redovisningslag from 2019-01-01 som innebär  att pensionsmedlen ska värderas till marknadsvärde.
För period 201908 är det värdet 9,4 mkr.

NOTHÄNVISNINGAR Redovisning Redovisning Redovisning
FINANSIERINGSANALYS/Kassaflödesanalys 202008 201908 2019

Not 9: Ej likviditetspåverkande poster
Avskrivningar 20 590 19 094 28 586

Avsättning för pensioner, se balansräkning not 24 138 781 572

Balansjustering - eget kapital -900 -473 -958

Balansjustering - eget kapital. Ny redovisningslag 1 735 1 735

Realisationsvinst/förlust -68 245 -75

Summa 19 761 21 382 29 860

Not 10:  Investering i materiella anläggningstillgångar
Fasta anläggningstillgångar 3 320 541 47 620
Inventarier, inköp 9 440
Pågående investeringar 47 796 31 444
Summa 51 116 31 985 57 060

Not 11: Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Utrangeringar 327
Fastigheter
Maskiner och inventarier 114 185 260
Summa 114 185 587
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NOTHÄNVISNINGAR Redovisning Redovisning Redovisning
BALANSRÄKNING 202008 201908 2019
Not 12: Immateriella tillgångar
Förvärvade immateriella tillgångar

Anskaffningsvärde 2 098 1 917 2 098
Ackumulerade avskrivningar -1 875 -1 385 -1 535
Bokfört värde 222 532 563
Genomsnittlig nyttjandeperiod 3 år 3 år 3 år

Redovisat värde vid årets början 563 832 832
Årets investeringar 0 181
Årets avskrivningar -340 -300 -450
Redovisat värde vid årets slut 222 532 563

Not 13  Materiella anläggningstillgångar, årets händelser
Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde 662 087 614 623 614 623
Årets investeringar 3 320 541 47 620
Försäljningar -285 -156
Pågående investeringar 47 796 31 444
Övrigt
Utgående anskaffningsvärde 713 203 646 323 662 087

Ingående ackumelerade avskrivningar -193 099 -170 722 -170 722
Försäljningar 129
Årets avskrivningar -15 803 -14 952 -22 377
Utgående ackumulerade avskrivningar -208 902 -185 544 -193 099

Utgående redovisat värde 504 302 460 778 468 989
Genomsnittlig nyttjandeperiod 24 år 24 år 24 år
Linjär avskrivning tillämpas. Mark avskrives ej

Not 14 Maskiner och Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 83 475 74 390 74 390
Årets investeringar 9 440
Försäljningar -99 -1 690 -356
Utgående anskaffningsvärde 83 375 72 700 83 475

Ingående ackumelerade avskrivningar -57 910 -52 151 -52 151
Försäljningar 54
Utrangeringar 1 422
Årets avskrivningar -4 447 -3 848 -5 759
Utgående ackumulerade avskrivningar -62 303 -54 577 -57 910

Utgående redovisat värde 21 072 18 123 25 565
Genomsnittlig nyttjandeperiod 6 år 6 år 6 år
Linjär avskrivning tillämpa. Konst avskrives ej.
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Redovisning Redovisning Redovisning
202008 201908 2019

Not 15: Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, aktier och bostadsrätter
Aktier Säterbostäder och aktieägartillskott 19 000 19 000 19 000
Aktieägartillskott Säterbostäder 6 700 6 700 6 700
Andelar Kommuninvest 7 983 7 983 7 983
Falun Borlänge -regionen AB 38 38 38
Utveckling i Dalarna Holding AB 220 220 220
Inera AB 43 43 43
Övrigt 51 51 51

34 034 34 034 34 034

Långfristiga fordringar
Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening 1 788 1 796 1 788
Summa 1 788 1 796 1 788

Not 16 : Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 877 6 167 9 248
Skattefordringar 26 364 24 484 29 666
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 22 135 20 623 19 229
Övriga kortfristiga fordringar 5 400 9 265 12 324
Summa 56 776 60 539 70 467

Not 17: Pensionsförvaltning
Bankmedel avsedda för fondering till framtida
pensionsutbetalningar
Upplupna ränteintäkter 929 958 -7 772
Obligationer, förlagsbevis mm 130 622 132 654 132 654
Nedskrivning av kortfristiga placeringar
Värdereglering verkligt värde 1 931 9 411 2 713
Kassa kapitalförvaltning 4 039 8 638 8 983
Summa 137 521 151 662 136 578

Genomsnittlig räntebindningstid 7,9 år 8,3 år 8,3 år
Genomsnittlig ränta 2,38% 2,38% 2,28%

Not 18: Kassa och bank
Kassa, bank 1 289 1 391 1 423
Koncernkonto 119 206 59 193 60 038

120 495 60 585 61 460
Koncernkonto:
Limit -55 000 -55 000 -55 000
Behållning koncernkontot 119 206 59 193 60 038
varav
Säters kommun 92 292 62 238 47 803
Säterbostäder AB 26 715 -3 059 12 138
Säters kommuns Fastighets AB 199 15 97

119 206 59 193 60 038
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Redovisning Redovisning Redovisning
202008 201908 2019

Not 19: Eget kapital
Ingående eget kapital 445 528 435 324 433 589
Justering eget kapital föregående år -900 -473 777
Årets resultat 21 034 25 930 11 162
   Varav Byte av redovisningsprincip för värdering av 
kortfristiga placeringar 9 431 3 183
   Varav Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936 5 936
   Varav övrigt eget kapital 2 139 3 524 3 039
Summa eget kapital 465 661 460 780 445 528

Anläggningskapital 290 024 293 955 309 795
Rörelsekapital 175 637 166 825 135 733
Summa eget kapital 465 661 460 780 445 528

Eget kapital består av:
Pensionsmedel för framtida pensionsutbetalningar 137 521 151 662 136 578
Vatten- och renhållning (belopp anges vid årsbokslut) -873
Övrigt eget kapital (inkl va-renh vid delårsbokslut) 328 140 309 118 309 823
Summa Eget kapital 465 661 460 780 445 528

Not 20: Avsättningar för pensioner
Ingående avsättning 8 022 7 488 7 488
Årets förändring 138 596 534
      Varav
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 231 267 268
Övrigt 244 262 309
Pensionsutbetalningar -320 -556 -832
Förändring vid byte från KPA till Skandia
Intjänad Förmånsbestämd ålderspension 1 507 24
Intjänad särskild avtalspension -45 662
Förändring av löneskatt 27 117 103

8 160 8 084 8 022

Avsättning för förtroendevalda 3 341 3 460 3 341
Löneskatt 811 839 811

4 152 4 299 4 152
Summa visstids- och garantipensioner 4 152 4 299 4 152
Summa avsättning till pensioner 12 312 12 383 12 174

Not 21: Långfristiga skulder
Lån i banker/kreditinstitut 250 000 200 000 200 000
Genomsnittlig räntebindningstid 6 år 1,2 år 1,2 år
Genomsnittlig ränta 0,36% 0,25% 0,25%
Anslutningsavgifter långfristig del 9 080 8 925 8 969
 - Återstående antal år (vägt medel) 20 år 20 år 20 år
Summa långfristiga skulder 259 080 208 925 208 969

Not 22: Kortfristiga skulder
Kortfristig skuld till kreditinstitut och kunder 27 542 601 12 845
Leverantörsskulder 19 631 23 244 32 688
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 8 624 8 149 7 531
Övriga kortfristiga skulder -3 754 -113 -3 452
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 91 353 79 020 87 764
Summa 143 397 110 900 137 376
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Redovisning Redovisning Redovisning
202008 201908 2019

Not 23 Borgens-och övriga ansvarsförbindelser 
Säterbostäder AB 332 500 257 500 307 500
Säters Kommuns Fastighets AB 2 400 2 400 2 400
AB Dalatrafik 0 0 0

334 900 259 900 309 900

Not 24: Övriga förpliktelser
Kommunen:
Kommunalt borgens- o förlustansvar egnahem 228 250 228
Kommunen för  Säters Golfklubb 6 500 6 500 6 500
Kommunen för Säters IF Fotboll 1 764 1 935 1 764
Kommunen för Säters GOIF 2 563 1 813 2 563
Östra Gustafs Fibernät Ekonomisk förening 4 600 4 600 4 600
Kommunen för Säterbostäder 0 3 059 0
Kommunen för  Säters kommuns fastighets AB 0 0 0

15 655 18 157 15 655

Not 25: Pensionsutfästelser enligt avtal
Pensionsutfästelser netto enl KPA/Skandia 174 838 180 423 176 729
Löneskatt 24,26 % 42 416 43 771 42 874

217 254 224 194 219 603
Ansvarsförbindelse specifikation
Ingående avsättning 176 729 182 736 182 736
Utbetalningar -6 690 -6 536 -9 709
Sänkning av diskonteringsränta
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 4 809 5 279 5 584
Aktualisering
Bromsen
Övrigt -10 -1 056 -1 882
Utgående avsättning 174 838 180 423 176 729
Ingående löneskatt 42 874 44 333 44 332
Förändring av löneskatt -459 -561 -1 457

42 415 43 772 42 874
217 254 224 195 219 603

Ansvarsförbindelse för förtroendevalda 2 993 3 489 3 368
Löneskatt 726 846 817
Summa 3 719 4 335 4 185

220 973 228 530 223 788
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INVESTERINGSSAMMANDRAG (kkr)

Nämnd/Styrelse Redovisning Årsbudget Prognos Utfall aug Budgetavvikelse

 202008 2020 2020 av årsbudget 2020

Kulturnämnd 164 450 450 37% 0

Barn- och utbildningsnämnd

För- och grundskola 584 2 300 2 181 25% -119 

Gymnasieskola - vux 119 119 119

703 2 300 2 300 31% 0

Socialnämnden 222 500 500 44% 0

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen 15 350 0 38 400 38 400

Miljö- och byggnadsnämnd 0 0 0 0

Fastighetskontoret 10 927 85 618 23 784 13% -61 834 

Gatukontoret 8 819 17 125 14 725 51% -2 400 

Städenheten 55 100 100 55% 0

Kostenheten 292 400 400 73% 0

VA/Renhållning 7 200 20 815 16 590 35% -4 225 

42 642 124 058 93 999 34% -30 059 

Kommunstyrelse

Kommunkansli 4 431 10 290 10 290 43% 0

IT- enheten 2 954 4 370 4 370 68% 0

7 385 14 660 14 660 50% 0

S:a nämnder/styrelser 51 116 141 968 111 909 36% -30 059 



23 
 

 

 

 Redovisning Redovisning Redovisning 
NYCKELTAL 202008 201908 2019 
Verksamheternas nettokostnads andel av skatteintäkterna 96% 97% 100% 
Förändring av verksamheternas nettokostnad kronor jmf 
med motsvarande period föregående år 11 371 7 545 16 408 
Ökningen i  procent 3% 2% 3% 
Förändring av  av skatteintäkterna kronor 17 771 12 862 19 963 
Förändring  av skatteintäkterna procent 4% 3% 3% 

    
Likvida medel/ externa kostnader 23% 12% 8% 
Likvida medel/ externa kostnader inkl pensionsfond 48% 41% 25% 

    
Soliditet exkl ansvarsförbindelse pensioner 53% 58% 55% 
Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner 28% 29% 28% 
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TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Delårsbokslutet är upprättad efter den nya Redovisningslagen (LKBR) samt efter de rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR). De områden som är berörda är framför allt värdering av kortfristiga 
placeringar, se mer nedan. 
 
Kapitalkostnaderna belastar förvaltningarnas driftsanslag. De består av avskrivningar och intern ränta. 
Avskrivningen beräknas på tillgångens ursprungliga anskaffningsvärde och är linjär, d v s lika stort belopp 
varje år under nyttjandetiden. Intern ränta beräknas på tillgångens bokförda värde vid varje månads ingång. 
Räntesatsen för år 2020 är 1,5 %.  
Räntan baseras på den ränta kommunen betalar på sina externa lån.  
Aktivering av anläggningstillgångar sker i huvudsakligen där anskaffningsvärdet överstiger ett basbelopp 
(basbeloppet 47,3 tkr år 2020) och en ekonomisk livslängd som överstiger tre år. Tillgångarnas livslängd utgår 
från investeringens nyttjandetid. 
 
Personalomkostnadspålägg kostnadsförs i samband med bokföring av löner (arbetsgivaravgifter, 
avtalsförsäkringar och intjänad pensionsrätt). Under år 2020 har procentsatsen för anställda enligt kommunala 
avtal varit 40,15 % och för politiker och uppdragstagare mm 31,42%. Personalomkostnadstillägget betalas 
som en intern ersättning från förvaltningarna till finansförvaltningen som ansvarar för utbetalningarna.  
 
Interna transaktioner: Varor och tjänster som överförs från en verksamhet till en annan internfaktureras till 
självkostnadspris. Interna administrativa tjänster internfaktureras endast i speciella fall, t ex vid va- och 
renhållning. Kommunens interna transaktioner uppgår i augusti till 61,0 mkr, varav 30,4 mkr avser hyror och 
lokalkostnader, 11 mkr material och 19,3 mkr interna tjänster. 
   
Periodisering av leverantörsfakturor, statsbidrag mm har skett i viss mån, men inte i samma utsträckning 
som till årsbokslutet. Helårsprognosen prioriteras.  
 
Löneskuld för augusti  8,3 mkr har medräknats i delårsrapporten. Summan har kommit från Lönekontoret i 
Falun, och är lönekostnader som utbetalas i september men som tillhör januari till augusti 2020. Löneökningar 
på 2,5 % har också medräknats i löneskulden, 4,0 mkr. 
 
Skatteintäkterna bokförs månadsvis i enlighet med Skatteverkets redovisningsräkning.  Periodisering och 
justering för slutavräkning 2019 och 2020 har redovisats utifrån SKR:s prognos i cirkulär 20:32. För år 2020 
har 8/12 medräknats. Fastighetsavgiftens förändring har redovisats utifrån prognos i SKR med 8/12.  
Årets extra skatteintäkt för att stärka välfärden har periodiserats med 8/12 delar enligt RKR´s 
rekommendation. 
 
Pensionerna Periodisering av den individuella delen av pensionerna och löneskatten har skett med underlag 
från Skandia´s prognos 2020-08. Samma prognos har använts för avsättningar och ansvarsförbindelse.  Se 
även förvaltningsberättelsen. 
 
Semesterlöneskulden bokförs löpande under året i samband med löneutbetalningarna. Uppehålls- och 
ferielöneskuld har periodiserats med utgångspunkt från sammanställning från HRplus. Vid delårstillfället 
överstiger uttaget av semester den intjänade, men utjämning sker under hösten. 
 
Finansieringsanalysens siffror gäller förändringen från januari till augusti. Någon periodiserad budget görs 
inte på denna och jämförelse kan därför inte göras. 
 
Leasingavgifter Kommunens leasingavtal klassificeras som operationella. Även bolagens leasingavtal klassas 
som operationella. 
Hyresavtalen klassificeras som operationella eftersom de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med 
ägandet i allt väsentligt inte överförs till kommunen. 
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Pensionsmedelsförvaltning Pensionsmedlen värderas till marknadsvärde.  
 
Bolagen Sammanställd redovisning görs inte i delårsrapporten. Bolagens resultaträkningar bifogas och en 
sammanställning av större koncerninterna mellanhavanden görs. Bolagskoncernen ägs av kommunen till 100 
procent.  Resultatet kommenteras även i förvaltningsberättelsen under särskild rubrik. 
 
 

ORD OCH UTTRYCK 

 
Resultaträkningen 
visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit. Den visar även förändringen av eget kapital, något som 
också kan utläsas genom att jämföra balansräkningen för de två senaste åren. 
 
Finansieringsanalysen 
visar hur årets löpande verksamhet och investeringar har finansierats och hur verksamhetens likvida ställning 
har påverkats. Finansieringsanalysen är utformad som en betalningsflödesrapport. 
 
Balansräkningen 
visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Man kan också säga att den visar hur 
kapitalet har använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital). Genom att jämföra 
två balansräkningar kan vi se hur likvida medel, lån och anläggningars värde har förändrats under året. 
 
Tillgångar 
är dels omsättningstillgångar till exempel kontanter, pengar på banken, statsbidragsfordringar, förråd, dels 
anläggningstillgångar till exempel fastigheter, inventarier, aktier, långfristiga fordringar. 
 
Eget kapital 
visar skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av två delar. Dels rörelsekapitalet som är skillnaden 
mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, dels anläggningskapitalet som är skillnaden mellan 
anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 
 
Avsättningar 
är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. En del av 
pensionsskulden finns bland avsättningar. 
 
Skulder 
är dels kortfristiga (skall betalas inom ett år) och dels långfristiga. 
 
Kkr  = kilokronor, tusentals kronor 
Mkr  = megakronor, miljontals kronor 
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Resultatrapport        
        

        
Säterbostäder AB    Prognos   Differens 

Resultaträkning  
Jan-

augusti  helår  Budget prognos/ 

(Mkr)  2020  2020  2020 budget 

        
Nettoomsättning  55,6  84,7  82,5 2,2 
Driftskostnader  -33,1  -53,6  -56,5 2,9 
Underhållskostnader  -5,3  -9,2  -10,5 1,3 
Fastighetsskatt  -0,6  -0,9  -0,9 0,0 
Driftnetto  16,6  21,0  14,6 6,4 

        
Avskrivningar  -5,4  -8,9  -8,5 -0,4 
Räntekostnader (netto)  -2,3  -3,4  -4,1 0,7 
Resultat före bokslutsdisp. och skatt  8,9  8,7  2,0 6,7 

        

        
Säters kommuns Fastighets AB        
Resultaträkning    Prognos   Differens 

(Mkr)  
Jan-

augusti  helår  Budget prognos/ 

  2020  2020  2020 budget 

        
Nettoomsättning  0,9  1,5  1,6 -0,1 
Driftskostnader  -0,8  -1,4  -1,5 0,1 
Avskrivningar  -0,1  -0,1  -0,2 0,1 
Räntekostnader (netto)  0,0  0,0  0,0 0,0 
Resultat före bokslutsdisp. och skatt  -0,1  -0,1  -0,1 0,0 

        
Större koncerninterna mellanhavanden       
(Mkr)        
Kommunens intäkter        
Specifikation  Säterbostäder Fastighetsbolaget Summa 
Konsumtionsavgifter va/renhållning mm 3,57  0,00   3,57 

  3,57  0,00   3,57 
Kommunens kostnader        
Specifikation  Säterbostäder Fastighetsbolaget  
Hyror  7,55  0,00   7,55 
Motorvärmare/Carport  0,20  0,00   0,20 
Värme  0,06  0,07   0,13 
Tjänsteköp och liknande  3,55  0,00   3,55 
Övrigt, "samordnade inköp"  0,71  0   0,71 

  12,07  0,07   12,13 



27 
 

Utlåtande från kommunens revisorer  
 



Revisorerna i Säters kommun 2020-10-08 

Till 
Fullmäktige i Säters kommun 
organisationsnummer 212 000-2247 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i 
delårsrapport per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. 

Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på 
övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet. 

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit att utfallet för perioden januari tom augusti 
2020 uppgår till + 21 mkr, att jämföra med + 25,9 mkr per augusti föregående år, dvs, en 
skillnad på — 4,9 mkr. Det försämrade resultatet beror främst på föregående års 
omvärdering av pensionsmedlen till marknadsvärde. 

Enligt prognos för helår 2020 beräknas resultatet till +9,1 mkr vilket innebär en positiv 
budgetavvikelse med +7,5 mkr. Det prognostiserade högre resultatet beror främst på 
erhållna statsbidrag relaterade till pågående Covid-19 pandemi. 

Fullmäktige har fattat beslut om fyra finansiella mål som enligt de ekonomiska 
riktlinjerna i kommunen är viktiga för att bedöma god ekonomisk hushållning. Två av 
målen bedöms uppnås, ett av målen bedöms inte kunna uppnås för år 2020 och ett mål 

kan inte fullständigt beräknas i delårsrapporten. 

Kommunfullmäktige har beslutat om sex målområden/strategiska mål (verksamhetsmål) 
för Säters kommun; "Ett rikare liv", "Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun", 

"En omsorgsfull boendeutveckling", "En bra start i livet", "En stimulerande tillväxt och 
"En uppdragsbaserad kommun". I delårsrapporten saknas indikatorer för måluppfyllelse 
samt prognos på utfall avseende de strategiska målen. Arbetet med mätningen av de 
strategiska målen är inte färdigställt till delårsrapporten utan kommer kompletteras inför 

bokslutet 2020. Revisorerna anser att avsaknaden av mätmetoder och indikatorer är en 
brist som riskerar att medföra att fullmäktiges målstyrning försvagats under 2020. Vi 
förväntar att mätmetoder och indikatorer kopplat till de strategiska målen antas inom kort. 
Vi kan därmed inte utifrån avrapporteringen i delårsrapporten utläsa huruvida resultatet är 
förenligt med de strategiska mål som fullmäktige fastställt. 

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport. 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte fullt ut är 
förenligt med de finansiella mål fullmäktige fastslagit. Avseende fullmäktiges 
övergripande strategiska mål har vi på grund av avsaknad av indikatorer för 
måluppfyllelse samt uppföljning av målen inte kunnat göra en bedömning vid 
delårstidpunkten varför vi avstår från att uttala oss om måluppfyllelsen. 
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Bilagor: 
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Sammanfattning
Vi har av Säter kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2020-08-31. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020.

Kommunens revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- Kommunens resultat för delåret uppgår till 21,0 mkr, vilket är 4,9 mkr lägre än samma period förra året. Det beror främst på föregående 
års omvärdering av pensionsmedlen till marknadsvärde. Verksamhetens nettokostnader har ökat jämfört med samma period förra året,
men så har även generella statsbidrag.

- Kommunens prognos för resultat på helåret uppgår till 9,1 mkr, vilket är 7,5 mkr högre än budget. Det beror främst på erhållna 
statsbidrag relaterade till Covid-19.

- Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än prognosen för helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer 
linjärt över året.

- Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 9,1 mkr för 2020 vilket alltså är samma som prognostiserat resultat.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning.
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Sammanfattning forts.
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den
ekonomiska förvaltningen.

Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. 
Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige beslutade målen inte fullt ut har uppnåtts eftersom målet om självfinansiering av
investeringar ej är uppnått.

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att vi inte kan bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med verksamhetsmålen för god
ekonomisk hushållning då delårsrapporten inte visar några indikatorer för måluppfyllelse.

Säter 2020-10-08

Jenny Barksjö Forslund Karin Helin-Lindkvist
Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor



2. Inledning
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av 
minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport 
som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

 Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god redo-
visningssed i kommuner och regioner

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till Kommunfullmäktige.

Inledning
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2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2020-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av
SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att
delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som
vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade
om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med
utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

5 Sveriges Kommuner och Landsting

6 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

Inledning forts.
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2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 Interna regelverk och instruktioner
 Fullmäktigebeslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som 
är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudie av relevanta dokument
 Intervjuer med berörda tjänstemän
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
 Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

Inledning forts.



3. Resultat av 
granskningen
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3.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR 
preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad 
förvaltningsberättelse.

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17.

3.2 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. 
Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet.

Resultat av granskningen
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3.2.1 Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige beslutade målen inte fullt ut har uppnåtts eftersom målet om självfinansiering av
investeringar ej är uppnått.

Resultat av granskningen forts.

Mål fastställda av fullmäktige Måltal Utfall Vår bedömning

Det justerade resultatet ska överstiga 1,7% av 
skatteintäkter,  generella statsbidrag och 
utjämning.

1,7%, dvs
11,7 mkr

Prognos 20,5 
mkr

Målet bedöms uppnås.

Minst 60% av investeringarna ska vara 
självfinansierade. Självfinansieringsgraden ska 
beräknas över en rullande fyraårsperiod (tre 
föregående år plus beräkningsår).

60% 44% utifrån 
prognos resultat 
och investeringar 
2020 

Målet bedöms inte uppnås.

Kommunen skuldsättning ska maximalt uppgå 
till 75 % av Kommuninvests limit.

En fullständig beräkning av kommunens 
skuldsättning kan inte göras till delårsrapporten 
då kommunen inte gör ett koncernbokslut. Även 
med utökad upplåning bedöms dock kommun-
koncernen ligga under skuldsättningstak. 
Målet bedöms uppnås.

11,2 mkr ska disponeras ur 
pensionsmedelsförvaltningen för att finansiera 
kostnader för intjänad pensionsrätt

11,2 mkr 11,2 mkr Målet bedöms uppnås.
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3.2.2 Verksamhetsmål

I arbetet med Mål och Vision inför gällande mandatperiod beslutades om ett förändrat sätt att beskriva Mål och Vision för Säters kommun. 
Detta innebär att de numerärer som beslutats om av Kommunfullmäktige tidigare är borttagna och måluppfyllelse ska mätas med flera 
indikatorer som visar vilken riktning Säters kommun har i olika frågor, kopplat till de 6 strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat om.

Vår sammanfattande bedömning är att vi inte kan bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med verksamhetsmålen för god 
ekonomisk hushållning då delårsrapporten inte visar några indikatorer för måluppfyllelse.

Resultat av granskningen forts.

Strategiska mål i sammandrag

1. Ett rikare liv
Känsla av samhörighet och rik fritid. Fler människor ska kunna utöva och ta del av det ökande utbudet av aktiviteter.

2. Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun
Vi ska bidra till att öka kunskap, förmåga och motivation till ett miljö- och klimatmedvetet förhållningssätt.

3. En omsorgsfull boendeutveckling
I Säters kommun ska det alltid vara möjligt att bo, i miljöer som är hälsofrämjande och som upplevs passa den egna 
levnadssituationen. Det är tryggt att bo och leva i Säters kommun.

4. En bra start i livet
Alla i Säters kommun ska ha en egen försörjning och ett liv med god hälsa. Unga ska ha förutsättningar för att göra val 
i livet baserat på förmågor och intressen. De unga årens upplevelser och lärande ska öka barn och ungas förmåga 
och motivation att delta i samhällslivet och den demokratiska processen.

5. En stimulerande tillväxt
I Säters kommun ska det vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla många sorters företagande.

6. En uppdragsbaserad kommun
Säters kommun ska erbjuda den kommunala service som människor behöver och vill ha nu och framöver. Det kräver 
att vi utvecklar en ännu mer kompetent organisation som anpassar sig, är innovativ och vågar prova nya metoder. 
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3.3 Balanskravet

En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. 
Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter 
balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur 
reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.

Kommunen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att kommunens
prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 9,1 mkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.

Resultat av granskningen forts.
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3.4 Resultaträkning 

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.

Kommunens resultat för delåret uppgår till 21,0 mkr, vilket är 4,9 mkr lägre än samma period förra året. Det beror främst på föregående års 
omvärdering av pensionsmedlen till marknadsvärde. Verksamhetens nettokostnader har ökat jämfört med samma period förra året, men så 
har även generella statsbidrag (relaterade till Covid-19).

Kommunens årsprognos uppgår till 9,1 mkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än 
vid helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. Tidigare år har vår granskning visat på att prognosen för 
helåret stämmer ganska bra överens med årets slutliga resultat.

3.5 Balansräkning 

Balansomslutningen har ökat med ca 76 mkr sedan årsskiftet. Bland tillgångarna är det främst materiella anläggningstillgångar och 
banktillgodohavanden som har ökat. 

Långfristiga skulder har ökat med ca 50 mkr som följd av nyupptaget lån hos Kommuninvest vilket är inom ramen för beslut i 
kommunfullmäktige. Då inte investeringen av SÄBO kommit igång så som det var tänkt så har lånet inte behövt ianspråktas vilket förklarar 
ökningen av bank.

Soliditeten visar betalningsförmågan på lång sikt, vilket betyder att kommunen har täckning för sina skulder. Kommunen redovisar en soliditet 
på 53% och en soliditet med hänsyn taget till ansvarsförpliktelser på 28%, vilket visar på att kommunen har betalningsförmåga för sina 
skulder.

Balanslikviditeten visar betalningsförmågan på kort sikt. Kommunens balanslikviditet är god i samband med delårsbokslutet.  

Pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelser uppgår till 221 mkr (224 mkr vid bokslut 2019). 

Tillgångar och skulder till väsentliga belopp har stämts av mot underlag och vi bedömer att balansräkningen i all väsentlighet  
ger en rättvisande bild.

Resultat av granskningen forts.
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3.6 Investeringar

Säters kommuns årsbudget för investeringar 2020 uppgår till 77,9 tkr. Till budgeten kommer från 2019 överförda investeringsmedel med 
64,1 mkr. Total budget för året är 142,0 mkr. Till och med augusti har kommunen investerat 51,1 mkr.

Årsprognosen visar att kommunen under 2020 kommer att investera 111,9 tkr, vilket visar på att 30,1 mkr inte kommer att användas under 
året. Det beror bland annat på omfördelningar med framskjutna investeringar.

Vi rekommenderar att kommunen ser över budgeten för investeringarna eftersom den inte uppnås år efter år, vilket kan innebära att 
trovärdigheten minskar. Under de fem senaste åren har de genomsnittliga nettoinvesteringarna uppgått till ca 75 mkr per år.

3.7 Sammanställd redovisning

Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska personer i vilka 
kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett betydande inflytande förutsätts föreligga när 
kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget 
har en ringa omsättning eller balansomslutning.

I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av delårsrapporten.     
Att de kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges måls för hela kommunkoncernen      
som ska bedömas.

Kommentar
Säters kommun lämnar en kortfattad information om de kommunala bolagen i förvaltningsberättelsen men upprättar ingen sammanställd 
redovisning i delårsbokslutet.

I separat avsnitt lämnas information om de kommunala bolagen samt om större koncerninterna mellanhavanden.

Säterbostäder AB redovisar ett resultat om 8,9 mkr och prognostiserat resultat om 8,7 mkr före skatt vilket är 6,7 mkr högre än 
budget. Anledningen till detta är återhållsamhet med underhåll pga Covid-19 samt mindre snörenhållning i början av året.

Säters kommuns Fastighets AB redovisar en prognos om -0,1 mkr vilket är i nivå med budget.

Resultat av granskningen forts.
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3.8 Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer
eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring
säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten
av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket
avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer. Vi bedömer däremot att uppgifterna om säsongsvariationer och
cykliska effekter saknas.

Resultat av granskningen forts.
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