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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Folkets Hus i Säter kl. 17.00 -19.30 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maud Jones Jans (S), ordförande 
Karl-Erik Finnäs ( C),1:e vice ordf 
Daniel Ericgörs (KD), 2:e vice ordf 
Abbe Ronsten (S) 
Mats Nilsson (S) 
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Tommy Andersson (M) 
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Håkan Gustâv ( L) 
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Abdulla Khaledian (S) 
Ulrika Åsåker (M) 
Niclas Bodin ( C) 
Jan-Erik Steen (S) 
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Pär Jerfström, kommunchef 
Carl-Johan Ingeström, VD Visit Södra Dalarna 
Bengt Wester, ordf kommunrevisionen 
Torbjörn Gunnarsson, kommunrevisionen 
Bert Stabforsmo, ekonomichef 

Utses att justera Ingemar Nygren och Mats Nilsson 
Justeringens  
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anslags uppsättande 2016-12-08 Datum för  

anslags nedtagande 2016-12-30 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 129 Dnr KS2016/0341 
 
Återkallande av uppdrag att förbereda upphandling av turistbyrå- och 
destinationsutvecklingsverksamheter (Nya Visit Dalarna) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar återkalla uppdraget till Region Dalarna att förbereda 
upphandling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna. 
 
Ärendet i sammanfattning 
Med bakgrund i att beslutet i Orsa kommunfullmäktige att till det nybildade bolaget 
Nya Visit Dalarna överföra kommunens turistbyrå- och destinationsutvecklings-
funktioner överklagades, avbröts den då pågående processen i samtliga länets kom-
muner.  
 
Som alternativ föreslogs alla kommuner uppdra till Region Dalarna att genomföra 
upphandlingen för deras räkning av turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktion-
erna i enlighet med tillämpliga delar av det avtal (Beslutsunderlag Nya Visit Dalarna 
2015-10-07) kommunerna ursprungligen fattat beslut om.  
 
Kommunfullmäktige i Säter beslutade 2016-04-11 (§47) att uppdra till Region Dalar-
na att förbereda upphandling av turistbyrå och destinationsutvecklingsfunktionerna. 
 
En arbetsgrupp som bedömt frågan ur ett upphandlingsperspektiv, har i sin slutsats 
landat i att två alternativ är möjliga, i alternativ 1 genomför Region Dalarna en upp-
handling av turistbyrå- och destinationsutvecklingsverksamheterna gemensamt för de 
samverkande kommunerna. I alternativ 2 skapar de samverkande kommunerna ett av 
dem helägt kommunalt bolag, där de driver turistbyrå och destinationsutvecklings-
verksamheterna.  
 
Arbetsgruppen förordar alternativ 2. Bakgrunden till denna bedömning går att ta del 
av i ”Sammanfattning avseende risker kring offentlig upphandling av ”Turistbyrå- 
och destinationsutvecklingsfunktionerna” i Dalarna. 
 
Alternativet att skapa ett helägt kommunalt bolag för drift av turistbyrå- och destinat-
ionsutvecklingsverksamheterna redovisas i ett särskilt ärende. 
 
__________ 
 
Beslutet sänds till 
Visit Dalarna 
Region Dalarna 
Berörda kommuner 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 130 Dnr KS2016/0340 
 
Bildande av länsgemensamt bolag för turistbyrå- och destinationsut-
vecklingstjänster (Utveckling i Dalarna Holding AB & Visit Dalarna 
AB) 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 
Att godkänna  Beslutsunderlaget Visit Dalarna, daterat 2016-10-05. 
 
Att godkänna  Förslag till bolagsordning Utveckling i Dalarna Holding AB. 

Förslag till ägardirektiv Utveckling i Dalarna Holding AB. 
Förslag till aktieägaravtal Utveckling i Dalarna Holding AB, 
med bilaga avseende Visit Dalarna AB. 
Kommunens andel av aktiekapitalet i Utveckling i Dalarna 
Holding AB, inklusive angivet ovillkorat kapital, enligt bilagd 
sammanställning samt att detta betalas ut. 
Föreslagen överlåtelse av aktierna i Visit Dalarna AB till Ut-
veckling i Dalarna Holding AB. 
Föreslaget förvärv av aktierna i Visit Dalarna AB av Utveckl-
ing i Dalarna Holding AB 

 
Att utse  Abbe Ronsten (S) som ledamot och Tommy Andersson (M) 

som ersättare i styrelsen för Utveckling i Dalarna Holding 
AB. 
Maud Jones Jans (S) ombud till årsstämma i Utveckling i Da-
larna Holding AB. 

 
Att godkänna  Förslag till bolagsordning Visit Dalarna AB. 

Förslag till ägardirektiv Visit Dalarna AB. 
Kommunens andel av aktiekapitalet i Visit Dalarna AB, in-
klusive angivet ovillkorat kapital, enligt bilagd sammanställ-
ning samt att detta betalas ut. 
Föreslagen utdelning och överlåtelse av inkråm och avtal från 
dagens destinationsbolag till Visit Dalarna AB. 
Förslag till Samverkansavtal mellan Visit Dalarna AB och nä-
ringslivets ekonomiska förening. 

 
Att godkänna  Förslag till Grundavtal mellan kommunen och Visit Dalarna 

AB. 
Förslag till Samverkansavtal mellan Visit Dalarna AB och nä-
ringslivets ekonomiska förening. 

 
   forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 130 forts 
 
Att genomföra  Överföring av kommunens turistbyråverksamhet med därtill 

hörande finansiering till Visit Dalarna AB. 
Verksamhetsövergång från den kommunala organisationen 
till Visit Dalarna AB när detta är tillämpligt. 
 

Att Kommunfullmäktige önskar att det i bolagsordningen till-
skrivs att valda lekmannarevisorer skall informera och sam-
råda med kommunrevisionen i de andra kommunerna vid re-
vision av det gemensamt ägda bolaget. 

 
För verkställande av KF:s beslut ovan, beslutar KF 
Att delegera till Region Dalarna att 

• För kommunens räkning hantera bildande av bolaget Utveckling i Dalarna 
Holding AB och ändringar i befintliga Visit Dalarna AB samt de frågor som 
är förenade med verksamhetens grundande. 

• För kommunens räkning hålla årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB 
för att fastställa bolagsordning, fastställa ägardirektiv och tillsätta styrelse. 

• För kommunens räkning hålla årsstämma i Visit Dalarna AB för att fastställa 
bolagsordning, fastställa ägardirektiv och tillsätta styrelse. 

• Underteckna nödvändiga handlingar för att kunna utföra delegerat uppdrag. 
 
Att ge fullmakt åt Region Dalarna att 

• För kommunens räkning hantera eventuella formalia- eller andra smärre ju-
steringar som kan följa av Bolagsverkets påpekanden i samband med registre-
ringen av Utveckling i Dalarna Holding AB och Visit Dalarna AB hos Bo-
lagsverket. 

 
Att uppdra till årsstämma i befintligt ägarbolag att 

• Fatta beslut om aktieöverlåtelse från respektive destinationsbolag till Utveckl-
ing i Dalarna Holding AB. 

• Fatta beslut om inkråmsöverlåtelse från respektive destinationsbolag till Visit 
Dalarna AB. 

 
Att instruera ombud vid årsstämma i Utveckling i Dalarna Holding AB att 

• Fastställa förslag till bolagsordning och ägardirektiv samt tillsätta styrelse. 
• Lämna instruktioner att fastställa bolagsordning och ägardirektiv samt tillsätta 

styrelse i Visit Dalarna AB. 
 
Att ovan nämnda beslut gäller under förutsättning att samtliga kommuner och samt-
liga ägar-/destinationsbolag med kommunalt ägande fattar motsvarande beslut. 
 
 
     forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 130 forts 
 
Ärendet i sammanfattning 
Med bakgrund i att beslutet i Orsa kommunfullmäktige att till det nybildade bolaget 
Nya Visit Dalarna överföra kommunens turistbyrå- och destinationsutvecklings-
funktioner under hösten 2015 överklagades, avbröts den då pågående processen i 
samtliga länets kommuner.  
 
Som alternativ föreslogs alla kommuner uppdra till Region Dalarna att genomföra 
upphandlingen för deras räkning enligt LOU av turistbyrå- och destinationsutveckl-
ingsfunktionerna i enlighet med tillämpliga delar av det avtal (Beslutsunderlag Nya 
Visit Dalarna 2015-10-07) kommunerna ursprungligen fattat beslut om. Kommun-
fullmäktige i Säter beslutade 20160411 (§47) att uppdra till Region Dalarna att förbe-
reda upphandling av turistbyrå och destinationsutvecklingsfunktionerna. 
 
I samband med utredningen kring förutsättningarna för en upphandling väcktes frå-
gan om ett för länets kommuner gemensamt kommunalt bolag med uppgift att driva 
turistbyrå- och destinationsutvecklingsfunktionerna. Arbetet med att undersöka för-
utsättningarna för en gemensam upphandling avbröts då, vilket redovisas i ett särskilt 
ärende.  
 
Nu föreliggande förslag är att länets kommuner bildar ett gemensamt och till lika de-
lar ägt ägarbolag, arbetsnamn: Utveckling i Dalarna Holding AB, med 100 % kom-
munalt ägande. I styrelsen föreslås de 15 KSO sitta. Bolaget har ingen verksamhet 
utöver att för dalakommunernas räkning kontrollera det kommunalt helägda dotter-
bolaget Visit Dalarna AB. I detta bolag sker arbetet med den kommunala turistbyrå- 
och destinationsutvecklingsverksamheten, som alltså överförs dit från respektive 
kommun. I denna styrelse sitter kommunala företrädare och det är möjligt att också 
ta in företrädare för turistnäringen.  
 
Den verksamhet som ska bedrivas, är densamma som var tilltänkt inför Nya Visit 
Dalarna. Verksamheten beskrivs ingående i bilaga Beslutsunderlag Visit Dalarna, da-
terat 2016-10-05. 
 
Detta ärende presenterar de förslag till bolagsordningar, ägardirektiv och aktieägarav-
tal samt samverkansavtal som härrör till de ovan redovisade föreslagna bolagen och 
den verksamhet som ska bedrivas.  
 
En arbetsgrupp bestående av advokat Hans Jones, Sylwan & Fenger-Krog, Carl Jo-
han Ingeström, Visit Södra Dalarna och Magnus Höög, Region Dalarna har tagit 
fram förslaget. Under arbetets gång har delpresentationer gjorts inför Region Dalar-
nas direktion och länets kommunchefer i olika grupperingar. Företrädare för be-
söksnäringen har hållits informerade. Olika avstämningar har gjorts med kommunju-
rister i länet och SKL:s juridiska avdelning. 
 
 
     forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 130 forts 
 
Information 
Vid sammanträdet informerar VD Visit Södra Dalarna, Carl-Johan Ingeström om 
förslaget. 
 
Ordförande i kommunrevisionen Bengt Wester lämnar synpunkter på förslaget gäl-
lande revisionens uppgift i det nya bolaget.  
 
Yttrande: 
I ärendet yttrar sig Abbe Ronsten (S) och Tommy Andersson (M). 
 
Tilläggsyrkande: 
Tommy Andersson (M) yrkar följande tillägg: 
Kommunfullmäktige önskar att det i bolagsordningen tillskrivs att valda lekmannare-
visorer skall informera och samråda med kommunrevisionen i de andra kommunerna 
vid revision av det gemensamt ägda bolaget. 
 
Kommunfullmäktiges ledamöter enas om tilläggsyrkandet. 
 
_________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 131 Dnr KS2016/0120 
 
Svar på motion – mäta bullernivån i våra kommunala förskolor 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att mäta bullernivån i våra kommunala förskolor lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-11 av Sverigedemokraterna. 
 
Motionärernas förslag:  
Lämplig nämnd får i uppdrag att 

− Utreda hur många av de kommunala förskolorna som genomfört en buller-
mätning. 

− Utreda möjligheterna, kostnaderna och förutsättningarna för att genomföra 
en kontroll av bullernivån på samtliga kommunala förskolor. 

− Utreda hur många av de kommunala förskolorna som har en plan för hur de 
ska arbeta föra tt få ner bullret på sin förskola. 

− Utreda möjligheterna och kostnaderna att ta fram planer för att minska bull-
ret, åt de för förskolor som saknar sådana. 

 
Beslutsunderlag: 
Motion inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-11 
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden som föreslår att motionen är besvarad. 
 
Yrkande: 
Malin Hedlund (M) yrkar bifall till motionen. 
Mats Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 
 
Proposition: 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid hon finner att kommunfullmäk-
tige beslutat enligt Mats Nilssons (S) yrkande tillika kommunstyrelsens förslag att av-
slå motionen.  
 
Reservation: 
Malin Hedlund (M), Tommy Anderson (M), Roger Karlsson (SD), Håkan Gustâv 
(L), Ulrika Åsåker (M), Leo Thorsell (M), Fredrik Andrén (L) och Inger Björnbom 
(M) reserverar sig skriftlig mot beslutet. Bilaga 1 Kf § 131/16. 
 
__________ 
 
  



Bilaga 1 Kf § 131/16
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 132 Dnr KS2016/0244 
 
Svar på medborgarförslag reklam för centralorten 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att med yttrande anse medborgarförslaget besvarat. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om reklam för centralorten lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2016-09-19  av Dan Ericson, Säter. 
 
Medborgarens förslag: 
”Tycker att det görs för lite reklam för centralorten. Det finns tre sätt att få med Sä-
ter i TV. Ett är landet runt. Två i vem vet mest. Tre i på spåret.” 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om reklam för centralorten 
Förvaltningens yttrande, 2016-10-31 
 
___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 133 Dnr KS2016/0365 
 
Nytt medborgarförslag om pedagogisk måltid inom demensvården 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att införa pedagogisk måltid inom Säters kommuns de-
mensvård lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-05 av Björn 
Grahn, Gustafs och Anette Karlsson, Säter. 
 
Medborgarnas förslag: 
Införa pedagogisk måltid inom Säters kommuns demensvård. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 134 
 
Information från sommarjobbarna 
 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 
 
Ärendebeskrivning: 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde deltar årets sommarjobbare 
Noah Magnusson 
Nura Awil Ahmed 
Rasmus Enqvist 
Sofia Pellams 
Vilmer Lindberg 
Tilde Larsen 
Oliver Vähätalo 
Narges Masoudi 
Linus Bäckström 
Clara Jark (deltog inte vid KF) 
Sommarjobbarna har under sommaren arbetat med Ungas inflytande. Arbetet har 
handlat om Barnkonventionen och enkätundersökningen LUPP. 
 
Uppdrag Lupp: Ungas Syn På Resultaten 
Politiker till klasserna 
Affischer 
Rampen 
Pulkabacken 
Multipark/Sport 
Lärare/Trivselenkät 
Evenemang 
Trygghet/Föreläsning 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 135 KS2016/0347 
 
Reviderad budget 2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
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. Uppdra åt ekonomienheten att ta fram förslag till öronmärkning av eget kapi-

tal för projekt inom integration 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige tog 2016-06-13 beslut om budget för 2017, plan för 2018-19. 
Det har sedan beslutet togs skett förändringar som påverkar såväl intäkter som kost-
nader 2017, vilket föranleder en revidering av budgeten. 
 
Intäkter 
De prognoser på intäktsutvecklingen som fanns tillgängliga inför beslutet om budget 
har visat sig vara alltför optimistiska. Totalt är intäkterna med aktuella prognoser 8,1 
mkr lägre än vid beslutet om budget. 
 
Skatteunderlagets ökning 2017 beräknas till 4,5 % jämfört med bedömningen i april 
då det bedömdes öka med 5,2 %. Orsaken till detta är framför allt att Migrationsver-
kets kraftigt sänkt sina antaganden om antal asylsökande, vilket som en följd av detta 
ger en lägre ökning av offentlig konsumtion. Tillsammans med förändringar i det ge-
nerella statsbidraget ger det här en effekt av totalt 4 mkr lägre intäkter. 
 
Kostnadsutjämningsavgiften blir högre än vad som prognosen visade i april. I ställer 
för att minska blir den ungefär lika hög 2017 som den är 2016. Vid beräkningen i 
april var inte alla parametrar uppdaterade. De stora förändringarna i beräkningarna i 
september ligger på delmodellerna befolkningsförändringar och gymnasieskolan. I 
delmodellen befolkningsförändringar är det kommunens egna positiva befolknings-
utveckling 2015 som minskar ersättningen för befolkningsminskningar. I delmodellen 
gymnasieskola ligger förändringen i programvalsfaktorn. Jag kan inte mer exakt ut-
röna vad som förändrats i den delen. Även avgiften till LSS-utjämningen ökar något. 
Total effekt 1,9 mkr högre utjämningsavgift. 
 
Det särskilda bidraget till välfärden fördelas 2017 till större delen utifrån antal asylsö-
kande och till en mindre del utifrån invånare i kommunen. Antalet asylsökande är 
lägre nu än det var i april när den tidigare beräkningen gjordes. SKL har låtit göra en 
ny beräkning per 2016-09-08. Totalbeloppet för Säters kommun minskar med 2,2 
mkr. Den del som fördelas per invånare ingår i SKL.S redovisning i det generella 
statsbidraget varför det är svårare att jämföra beloppen.   
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 135 forts 
 
Befolkningsutvecklingen 
Intäktsberäkningarna bygger på en befolkningsökning på 60 personer från 1 novem-
ber 2015 till samma tidpunkt 2016. När beslut om budgeten togs fanns en osäkerhet 
om utvecklingen vilket föranledde att en central reserv på 3mkr las inom den totala 
driftbudgetramen. Kommunen har under sommaren haft en mycket positiv befolk-
ningsutveckling och ingen större minskning under hösten. Uppdateringen av KIR 
2016-11-01 visar på en totalbefolkning på 11 071. Även om vissa justeringar sker är 
befolkningsmålet  nåbart och därmed finns inget behov av att hålla kvar den centrala 
reserven.  
 
Pensionsförvaltningen 
I budget för 2016 har det planerats för ett uttag från pensionsförvaltningen med 4,9 
mkr. Prognosen för 2016 utvisar på ett betydligt bättre resultat än budget. Därför 
finns inget behov av tillskott från pensions-förvaltningen 2016 utan dessa medel kan 
användas för framtida behov. För att få en jämnare utveckling föreslås att 2,9 mkr 
förs över till 2017 och 2,0 mkr förs över till 2018.  
 
Resultatmål 
Resultatmålet 13 mkr i balanskravsresultat föreslås ligga kvar oförändrat. Resultatet 
utgör tillsammans med årets avskrivningar utrymmet för självfinansiering av investe-
ringsbudgeten. För att inte behöva revidera investeringsbudgeten med hänsyn till be-
slutet om en 60%-ig självfinansieringsgrad behöver resultatnivån bibehållas. 
 
Budgetpropositionen 
I budgetpropositionen finns några regleringar enligt finansieringsprincipen. Från HT 
2017 skall betyg sättas i moderna språk varje termin fr o m årskurs 6. Lovskola skall 
erbjudas två veckor/läsår för elever  
i årskurs 8 och 9. En rätt till utbildning inom Komvux föreslås införas från 2017. För 
dessa reformer tillförs kommunerna 57 kr/invånare, I Säter blir detta 630 kkr. Ytter-
ligare reformer införs från 2018. Hänsyn till de nya uppgifterna och finansieringen av 
dessa får tas vid fördelning av driftbudgetramar. 
 
Organisationsförändringar 
Kommunfullmäktige har 2016-10-24 beslutat om två organisationsförändringar som 
påverkar resurs-fördelningen. Projektet egen försörjning som läggs under kommun-
styrelsen ska finansieras av medel som överförs från socialnämnden (0,7 mkr) och 
från barn- och utbildningsnämnden (1,0 mkr) tillsammans med de medel som redan 
finns i KS ram. 
En Miljö- och byggnämnd med ansvar för myndighetsutövning inrättas från 2017-01-
01. Jävsnämnden upphör från samma tidpunkt. 50 kkr förs från KS ram, 4 074 kkr 
från SBN:s ram och 100 kkr tillkommande kostnader läggs på MBN:s ram. 
 
     forts 
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Löneökningar 
2016 års löneöversyn innebar högre ökningar av personalkostnaderna än vad förvalt-
ningarna beräknat i behovskalkylerna för 2017. Detta innebär ett högre ingångsvärde 
på personalkostnaderna och det slår lite olika på olika förvaltningar. För socialför-
valtningen innebär det en ökad kostnad på 1,2 mkr, samt för ersättning obekväm ar-
betstid ökade kostnader på c:a 0,5 mkr. För barn- och utbildningsförvaltningen inne-
bär det ökade kostnader med 204 kkr. För samhällsbyggnadsförvaltningen är det i 
huvudsak lokalservice och kost som får högre kostnader, men detta läggs på priserna 
som interndebiteras. För kommunstyrelsens förvaltning och kulturförvaltningen är 
skillnaderna små. 
 
Hänsyn till de till de förhöjda kostnaderna kommer inte att kunna tas i den revide-
rade budgetens nya budgetramar. 
 
Driftbudgetramar 
Den totala driftbudgetramen sänks med 5 mkr till 627 800 kkr. 630 kkr läggs på BUN 
för tillkommande uppgifter enligt budgetpropositionen. Hänsyn tas till organisations-
förändringar enligt ovan. Den centrala reserven på 3 mkr tas bort. Kommunstyrel-
sens ram sänks med 2 730 kkr för att klara den totala ramen.  
 
Öronmärkning av eget kapital 
Resultatet för 2016 kommer att bli väsentligt mycket bättre än budgeterat. Orsakerna 
är flera. En stor bidragande orsak är statsbidrag avseende kostnader för integration. 
Intäkterna är högre än kostnader 2016. Samtidigt så för ett ökat mottagande av nyan-
lända med sig kostnader kommande år. En del av 2016 års ökning av det egna kapi-
talet bör därför öronmärkas för dessa tillkommande kostnader. Beslut om detta tas i 
samband med beslut om årsredovisning för 2016, och ett förslag till beslut behöver 
tas fram.  
 
Information 
Ekonomichef Bert Stabforsmo informerar om förslag till reviderad budget. 
 
__________ 
 

  



Reviderad budget

DRIFTBUDGET 

SÄTERS KOMMUN KF Förslag

1000-tal kr 2016-06-13 KSAU

Utfall Ram Preliminär Beslut Budget- Org- Övriga Reviderad

bokslut KF ram ram propp förändr ändringar ram 

Nämnd/förvaltning 2015 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017

Kommunstyrelsen exkl pensioner 33 570 37 461 38 364 42 766 1 650 -2 730 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 -4 074 53 854

Miljö- och byggnämnd 4 224 4 224

Kulturnämnd 12 863 13 093 13 408 13 708 13 708

Barn- och utbildningsnämnd 242 925 245 866 251 794 255 900 630 -1 000 255 530

  Ung i Säter 1 684 2 156 2 208 2 208 2 208

Socialnämnd 211 019 225 537 230 976 231 676 -700 230 976

Revision 747 850 870 900 900

Central reserv 0 2 000 2 048 3 000 -3 000 0

SUMMA 582 613 605 402 620 000 632 800 630 100 -5 730 627 800

Kontroll 605 402 620 000 632 800 627 800
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Finansiella mål  
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.  

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 
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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 utsträck-
ning 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.  

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 
 

 

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 

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). 
 

Balanskravsavstämning 2015Utf 2016Pr 2017Bu 2018 2019 2020
Resultat 2 073 30 090 5 304 5 694 7 085 6 791
Avkastning pensionsmedel -2 402 -11 235 -1 482 -1 385 -1 331 -1 271
Andra öronmärkningar m  m -489 -677 0 0 0 0
Tillskott pensionsmedel 2 700 0 9 200 8 800 7 300 7 551
Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0
Balanskravsresultat 1 882 18 178 13 022 13 109 13 054 13 071



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. 
 

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 

  



Resultaträkning 
 

 
 

 
 
 
 
 
   

Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos Prognos
2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 137 752 134 844 130 766 138 689 141 544 144 839 148 517
Verksamhetens kostnader -693 901 -712 559 -691 007 -734 162 -749 279 -766 720 -786 186
Avskrivningar -21 790 -24 087 -26 493 -28 527 -30 665 -31 719 -32 730
Jämförelsestörande poster 4 103 0 677 0 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -573 836 -601 802 -586 057 -624 000 -638 400 -653 600 -670 399

Skatteintäkter 478 717 501 285 498 476 519 735 541 421 557 547 573 353
Generella statsbidrag och utjämning 93 020 96 085 105 020 107 572 100 922 102 378 104 158
Finansiella intäkter 2 022 1 652 1 652 1 659 1 790 1 819 1 594
Finansiella kostnader -252 -836 -236 -1 144 -1 444 -2 390 -3 187

RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRV -329 -3 616 18 855 3 822 4 289 5 754 5 519

Pensionsförvaltning 2 402 1 960 11 235 1 482 1 405 1 331 1 272

ÅRETS RESULTAT 2 073 -1 656 30 090 5 304 5 694 7 085 6 791

N Y C K E L T A L
Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos Prognos
2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020Utfall  2015 udget 2016gnos 2016udget 2017udget 2018gnos 2019gnos 2020

Nettokostnadernas (exkl avskr. o 
jämförelsestörande poster) andel av 
skatteintäkter o generella statsbidrag 97,3% 96,7% 92,8% 94,9% 94,6% 94,2% 94,1%
Finansnettots andel av skatteint. -0,3% -0,1% -0,2% -0,1% -0,1% 0,1% 0,2%
Andel av skatteint. disp. för investeringar 3,0% 3,4% 7,4% 5,2% 5,4% 5,7% 5,6%

Årets resultat 2 073 -1 656 30 090 5 304 5 694 7 085 6 791

Kassaflöde (förändring räntebärande
tillgångar och skulder) -58 212 -25 399 -20 762 -48 154 -20 641 -18 196 -17 479

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

Balanskravsavstämning 2015Utf 2016Pr 2017Bu 2018 2019 2020
Resultat 2 073 30 090 5 304 5 694 7 085 6 791
Avkastning pensionsmedel -2 402 -11 235 -1 482 -1 385 -1 331 -1 271
Andra öronmärkningar m  m -489 -677 0 0 0 0
Tillskott pensionsmedel 2 700 0 9 200 8 800 7 300 7 551
Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0
Balanskravsresultat 1 882 18 178 13 022 13 109 13 054 13 071



Kassaflödesanalys 

 

Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos Prognos
2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 2 073 -1 656 30 090 5 304 5 694 7 085 6 791
Justering för avskrivningar 21 790 24 087 26 493 28 527 30 665 31 719 32 730
Just. för förändring pensionsavsättning 739 0 0 0 0 0 0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster som ingår i Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital 24 602 22 431 56 583 33 831 36 359 38 804 39 521
+/- Minskn/ökn övr. långfristiga fordr. 0 0 0 0 0 0 0
+/- Försäljn/inköp exploateringsmark 2 424 0 0 0 0 0 0
+/- Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr. -5 867 0 0 0 0 0 0
+/- Ökn/minskn övriga långfrist. skulder 1 498 0 0 0 0 0 0
+/- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder -9 905 0 0 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 752 22 431 56 583 33 831 36 359 38 804 39 521

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

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

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utlåning
Ökning Pensionsmedel, omsättn.tillg. -2 402 -1 960 -11 235 -1 482 -1 405 -1 331 -1 272
Minskning Pensionsmedel, omsättn.tillg. 2 700 4 900 0 9 200 8 800 7 300 7 551

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

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 298 32 940 18 765 37 718 37 395 5 969 6 279

Årets kassaflöde -27 915 7 541 -1 997 -10 436 16 754 -12 227 -11 200

Likvida medel vid årets början 31 015 3 100 3 100 1 103 -9 333 7 421 -4 806

Likvida medel vid årets slut 3 100 10 641 1 103 -9 333 7 421 -4 806 -16 006
Diff -1

RÄNTEBÄRANDE NETTOTILLGÅNG/SKULD

Räntebärande nettotillg./skuld vid årets början 138 309 80 097 80 097 59 335 11 181 -9 460 -27 656

Räntebärande nettotillg./skuld vid årets slut 80 097 54 698 59 335 11 181 -9 460 -27 656 -45 135

Förändring räntebärande nettotillg./skuld -58 212 -25 399 -20 762 -48 154 -20 641 -18 196 -17 479

Spec. till Årets kassaflöde
+/- Ökn/minskn kassa och bank -27 914 7 541 -1 997 -10 436 16 754 -12 227 -11 200
Årets kassaflöde -27 914 7 541 -1 997 -10 436 16 754 -12 227 -11 200



Balansräkning 

 

Utfall Budget Prognos Budget Budget Prognos Prognos
2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020

Immateriella anl.tillg. 0 0 0 0 0 0 0

Fastigheter o inventarier 341 050 364 793 391 902 445 360 471 695 496 976 521 246

Materiella anläggningstillgångar 341 050 364 793 391 902 445 360 471 695 496 976 521 246

Aktier o andelar 29 035 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 2 256

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

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 372 341 396 084 423 193 476 651 502 986 528 267 552 537

Exploateringsmark 6 800 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 65 304
Pensionsmedel, omsättn.tillg. 136 997 134 057 148 232 140 514 133 119 127 150 120 871
Kassa och bank 3 100 10 641 1 103 -9 333 7 421 -4 806 -16 006

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 212 201 216 802 221 439 203 285 212 644 194 448 176 969

SUMMA TILLGÅNGAR 584 542 612 886 644 632 679 936 715 630 722 715 729 506

Årets resultat 2 073 -1 656 30 090 5 304 5 694 7 085 6 791
Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936 5 936 5 936 5 936 5 936 5 936
Övrigt eget kapital 385 395 387 468 387 468 417 558 422 862 428 556 435 641

EGET KAPITAL 393 404 391 748 423 494 428 798 434 492 441 577 448 368

Pensionsavsättning 9 354 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 9 354

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

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

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

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

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

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER 584 542 612 886 644 632 679 936 715 630 722 715 729 506

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



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 136  Dnr KS2016/0351 
 
Budgetdirektiv och preliminära ramar 2018-2020 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar anta budgetdirektiv och preliminära ramar för 2018 - 
2020 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har tagit fram förslag till budgetdirek-
tiv för 2018 – 2020, med tidplan och preliminära ramar. 
 
Yttrande: 
I ärendet yttrar sig Ingemar Nygren (MP) och Abbe Ronsten (S). 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 137 
 
Information från revisionen 
 
Ordförande i kommunrevisionen Bengt Wester informerar om revisionens pågående  
verksamhet samt önskar God Jul och Gott Nytt År. 
 
_________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 138 Dnr KS2016/0293 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten. 
 
Ärendebeskrivning  
Från den 1 juli 2006 ska biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader rapporteras till 
inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunrevisionen och till kommunfullmäktige. 
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - 
LSS och enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 
För 2:a kvartalet 2016 har två beslut enligt LSS blivit rapporterade till IVO, som ej verk-
ställda inom 3-månadersgränden: 

4 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9§ p. 9 LSS 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

150317  Platsbrist. Kommunen köper plats i familjehem. 
Personen har tackat ja till erbjudande om lägenhet.  
Inflytt kan ske den 1 september 

150828  Ej verkställt på grund av platsbrist.  
Pesonen bor i föräldrahemmet. 

160118  Ej verkställt på grund av platsbrist. Personen har 2016-06-
20 ansökt om förhandsbesked enligt LSS i Sala kommun. 

160329  Ej verkställt på grund av platsbrist 
 
Övrigt 
Nybyggnation av gruppbostad kommer att ske enligt beslut i socialnämnden. Planering pågår 
och byggnationen påbörjas under hösten och väntas bli färdigställt juli 2017. 
 

1 beslut om särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

160317  Tackat nej till erbjuden lägenhet 2016-06-17 då platsen inte 
var på det önskade boendet. 
Erbjuden lägenhet på det önskade boendet 2016-07-25. 
Personen tackar åter nej. 

 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 139 Dnr KS2016/0292 
 
Ändring av hjälpmedelsavgiften i LSS- och psykiatriboende 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar anta den nya hjälpmedelsavgiften för LSS och psykia-
triboenden. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden föreslår 2016-09-22  att den nya hjälpmedelsavgiften för LSS och 
psykiatriboenden antas. 
 
Synpunkter har kommit in till Hjälpmedelsnämnden beträffande hjälpmedelsavgiften 
50 kr per månad för boende på LSS- och psykiatriboenden. Hjälpmedelsnämnden 
har därför åter igen tagit upp frågan och har beslutat att rekommendera kommunerna 
att istället debitera hjälpmedelsavgifter enligt ”Hjälpmedelsavgift ordinärt boende”, 
d.v.s 150 kr per hjälpmedel. 
 
Försäljning från egenansvarslistan: ”Egenansvarsprodukter” d.v.s produkter som inte 
kräver hälso- och sjukvårdspersonal för behovsbedömning och utprovning betalas av 
omsorgstagaren. Nuvarande månadsavgift 50 kr tas därmed bort. Beslutet ska gälla 
från 1 januari 2017. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-15 att följa Hjälpmedelsnämndens förslag 
om gemensamma avgifter för hjälpmedel i Dalarnas län. Målet är att kommunernas 
avgifter inte ska skilja sig från varandra samt att de ska samspela med landstingets av-
gifter för att förenkla för medborgarna. Beslutet innebar bland annat att en generell 
hjälpmedelsavgift på 50 kr per månad tillkom för omsorgstagare på särskilda boen-
den och på LSS- och psykiatriboenden från och med 1 mars 2016. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Malin Hedlund (M) och Sune Hemmingsson ( C). 
 
Yrkande 
Malin Hedlund (M) yrkar återremiss. 
Abbe Ronsten (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid hon finner att kommunfullmäk-
tige beslutat enligt Abbe Ronstens (S) yrkande tillika kommunstyrelsens förslag att 
anta den nya hjälpmedelsavgiften. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 140 Dnr KS2016/ 0361  
 
Fastställande av reglementen 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa reglementen för samhällsbyggnadsnämnden 
och miljö- och byggnämnden samt för styrelsen och nämnderna gemensamma be-
stämmelser. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I samband med att beslut fattades i Kommunfullmäktige om att inrätta miljö- och 
byggnämnd och att jävsnämnden därmed upphör finns behov att fastställa nya reg-
lementen för samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden. Det för sty-
relsen och nämnderna gemensamma bestämmelserna har justerats avseende närvaro-
rätt och personalansvar. 
 
Kommunstyrelsens reglemente är oförändrat. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 141 Dnr KS2016/0354 
 
Arvoden och organisation ny miljö- och byggnämnd 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Miljö-och byggnämndens presidium består av ordförande och vice ordfö-
rande. 

2. Miljö- och byggnämndens ordförande uppbär årsarvode med 10% av kom-
munalrådets årsarvode. 

3. Miljö- och byggnämndens vice ordförande uppbär årsarvode med 6% av 
kommunalrådets årsarvode. 

 
Ärendebeskrivning: 
Med anledning av ny organisation fr o m 2017-01-01 med införande av ny nämnd, 
miljö- och byggnämnd, diskuteras sammansättning och arvoden för den nya miljö- 
och byggnämnden. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 142 Dnr KS2016/0343 
 
Samverkansavtal Gysam  
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar anta samverkansavtal Gysam fr o m 2017-01-01.  
 
Ärendebeskrivning: 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår 2016-10-27, § 94 att samverkansavtal fr o m 
2017-01-01 antas.  
 
2016 fick Gysam i uppdrag att omförhandla avtalet för en anpassning till dagens be-
hov. Ett nytt samverkansavtal har nu tagits fram för Gysam. Avtalet gäller från och 
med 1januari 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27, § 94 
Nytt avtal Gysam 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Tommy Andersson (M), Mats Nilsson (S), Malin Hedlund (M) 
och Abbe Ronsten (S). 
 
Yrkande: 
Tommy Andersson (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 
Mats Nilssons yrkar (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena, varvid hon finner att kommunfull-
mäktige beslutat enligt Mats Nilssons (S) yrkande tillika kommunstyrelsens förslag att 
anta samverkansavtal Gysam fr o m 2017-01-01. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 143 Dnr KS2016/0349 
 
Uppdragsavtal Folkets Hus 2017-2019 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till uppdragsavtal mellan Säters kommun 
och Föreningena Säters Folkets Hus för perioden 170101--191231. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till uppdragsavtal mellan Säters kommun och Föreningen Säters Folkets Hus. 
 
Det nu gällande uppdragsavtalet mellan Föreningen Säters Folkets Hus och Säters 
kommun har sagts upp för revidering/ omförhandling. 
 
Ett nytt uppdragsavtal har tagits fram för perioden 170101--191231. Kulturnämnden 
har behandlat förslaget 2016-11-10. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Annbritt Grünewald (S). 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 144 Dnr KS2015/0253 
 
Program för uppföljning och insyn 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar återremittera Program för uppföljning och insyn i 
verksamhet som utförs av privata utförare för en översyn av vissa formuleringar. 
 
Ärendebeskrivning: 
Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för 
privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och reg-
ioner. Syftet är att kontrollen och insynen ska bli bättre. SKL har tagit fram ett stöd-
material för programarbetet. Programmet ska innehålla följande: 
 
Mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare, 
Information om hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på områ-
det ska följas upp, 
Och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses 
 
Kommunfullmäktiges presidium gav 2015-10-01 kommunchefen i uppdrag att ta 
fram förslag till program för uppföljning och insyn i verksamhet som utförs av pri-
vata utförare. Ett förslag presenterades i kommunstyrelsen 2016-08-30 som beslutade 
att återremittera programmet för att komplettera med en utökad omvärldsanalys. 
 
Fullmäktigeprogrammet har tagits fram med hjälp av SKLs stödmaterial, skrifterna 
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, 
Kvalitetssäkrad välfärd: förhindra fusk och oegentligheter, och Kvalitetssäkrad väl-
färd: förutsättningar för uppföljning. Information har även inhämtats vid SKLs kon-
ferens i ämnet.  Ytterligare omvärldsbevakning har gjorts genom att exempel har in-
hämtats från andra kommuner. Inspiration till detta förslag har särskilt hämtats från 
Österåkers, Eskilstunas samt Moras kommun. 
 
Efter att ha inhämtat synpunkter från kommunstyrelsens tidigare sammanträde har 
några mindre justeringar gjorts i programmet: programmets syfte har förtydligats. 
Även det lagstöd med vilket programmet stödjer sig på har förtydligats. Beskrivning-
en av processen med kravarbetet har förenklats. Kollektivavtal för den privata utföra-
rens anställda har lagts till som ett skall-krav. Denna tjänsteskrivelse beskriver även 
den omvärldsbevakning som har gjorts i framtagande av detta program, vilket har ef-
terfrågats av kommunstyrelsen. 
 
Datum för återrapportering 
Programmet för uppföljning och insyn ska vid varje mandatperiod antas. 
      forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 144 forts 
 
Yttrande: 
Håkan Gustâv yttrar sig i ärendet. 
 
Yrkande: 
Majoriteten, genom Abbe Ronsten (S), yrkar återremiss för en översyn av vissa for-
muleringar. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska beslutas under sammanträdet el-
ler om ärendet ska återremitteras varvid hon finner att kommunfullmäktige beslutar-
återremittera ärendet. 
 
 
__________ 
 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2016-12-05 24  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 145 
 
Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2017 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar att kungörelsen under 2017 införs i tidningarna Dala-
Demokraten, Falu-Kuriren och Södra Dalarnas Tidning samt kommunens webbplats. 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktige skall senast i december besluta i vilken eller vilka tidningar kun-
görelse om fullmäktiges sammanträden skall införas under kommande år.  
 
Kungörelsen har under 2016 införts i tidningarna Dala-Demokraten, Falu-Kuriren 
och Södra Dalarnas Tidning samt på kommunens webbplats. 
 
___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 146 Dnr KS2016/0380 
 
Avsägelse av uppdrag som ledamot och vice ordförande i kommun-
revisionen, Lennart Hinders ( C) 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen. 
 
Ärendebeskrivning: 
Lennart Hinders (C ) har avsagt sig uppdraget som ledamot och vice ordförande i 
kommunrevisionen. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 147 Dnr KS2016/0334 
 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Lotta 
Bergstrand (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen. 
 
Ärendebeskrivning: 
Lotta Bergstrand (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige har att besluta om att bevilja Lotta Bergstrand (L) entledigande 
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 148 Dnr KS 2016/0313 
 
Val av revisorer till kommunens förvaltade stiftelser från och med rä-
kenskapsåret 2016. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar välja Dagney Hansson och Torbjörn Gunnarsson till 
revisorer för kommunens förvaltade stiftelser från och med räkenskapsåret 2016. 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av revisorer till kommunens förvaltade stiftelser från och med räkenskapsåret 
2016. 
 
__________ 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2016-12-05 28  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 149 Dnr KS2016/0276 
 
Val till miljö- och byggnämnd 170101 t o m 181231 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
 

1. Till miljö- och byggnämnden för tiden 170101 - 181231 välja 
 
Ledamöter  Ersättare 
Kristoffer Olerås ( C)  Ola Hult ( C) 
Håkan Engberg (S)  Bo Floresjö (S) 
Östen Stenberg ( C)  Lena Jansson ( C) 
Sten-Olof Eklund (V )  Kakis Ziliaskoudis (S) 
   
 

2. Kristoffer Olerås ( C) väljs som ordförande i miljö- och byggnämden för pe-
rioden 2017-01-01 t o m 2018-12-31. 
 

3. Bordlägga val av en ledamot och en ersättare. 
 

4. Bordlägga val av vice ordförande i miljö- och byggnämnden för perioden 
2017-01-01 t o m 2018-12-31.  
 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat inrätta en ny nämnd, miljö- och byggnämnd, fr o m 
2017-01-01. Val av fem ledamöter och fem ersättare samt bland ledamöterna, en ord-
förande och en vice ordförande 
 
___________ 
 
 
 
___________ 
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Kf  § 150 KS 2016/0383 
 
Val samhällsbyggnadsnämnden fr o m 170101 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 
 

1. Entlediga nuvarande ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden  
fr o m 17-01-01. 

 
2. Till samhälsbyggnadsnämnd för tiden 170101-181231 välja 

 
Ledamöter  Ersättare 
Håkan Karlsson (S)  Horst Bodinger (S) 
Mikael Arvidsson ) C)  Lars Eriksson ( C ) 
Lisbeth Ander (S)  Sebastian Hagberg (S) 
Berith Lindgren (S)  Erik Hedström (S) 
Elsa Efraimsson Vestman ( C)  Sven Frejd ( C) 
Lena Stigsdotter (V)  Magnus Gabrielson (MP) 
Johan Fredriksson (M)  Daniel Ericgörs (KD) 
Malin Hedlund (M)  Vakant (L) 
Jenny Nordahl (SD)  Roger Karlsson (SD) 
 

3. Håkan Karlsson (S) väljs som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för 
perioden 2017-01-01 t o m 2018-12-31. 
 

4. Mikael Arvidsson (C ) väljs som vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 
ör perioden 2017-01-01 t o m 2018-12-31. 
 

5. Johan Fredriksson (M) väljs som 2:e vice ordförande i samhällsbyggnads-
nämnden för perioden ör perioden 2017-01-01 t o m 2018-12-31. 
 

6. Bordlägga val av en ersättare. 
 
Ärendebeskrivning 
Omval av samhällsbyggnadsnämnden tiden 170101 – 181231 med anledning av om-
organisation samt bland ledamöterna, en ordförande, en vice ordförande och en 
andre vice ordförande  
 
__________ 
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Kf § 151 Dnr KS2016/0334 
 
Avsägelse/fyllnadsval Lotta Bergstrand (L) 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som ledamot i kommunstyrelsen efter Lotta Bergstrand (L) välja Birgitta 

Gustafsson (L) 
3. Som ersättare Räddningstjänsten Dala Mitt efter Lotta Bergstrand (L) välja 

Birgitta Gustafsson (L). 
4. Som god man enligt fastighetsbildningslagen efter Lotta Bergstrand (L) välja 

Birgitta Gustafsson (L). 
 
Ärendebeskrivning: 
Lotta Bergstrand har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 
Ledamot i kommunstyrelsen, ersättare Räddningstjänsten DalaMitt och god man en-
ligt fastighetsbildningslagen ska väljas efter Lotta Bergstrand (L). 
 
__________ 
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Kf § 152  DnrKS2016/0378 
 
Avsägelse/fyllnadsval Tommy Andersson (M) 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Godkänna avsägelsen 
2. Som huvudman för Södra Dalarnas Sparbank efter Tommy Andersson (M) 

Välja Ulrika Åsåker (M) som huvudman för Södra Dalarnas Sparbank. 
 
Ärendebeskrivning: 
Tommy Andersson (M) har avsagt sig uppdraget som huvudman för Södra Dalarnas 
Sparbank. Fyllnadsval ska ske efter honom. 
 
_________ 
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Kf  § 153 
 
Delgivningar 
 
Kommunfullmäktige godkänner delgivningarna. 
 
Budgetuppföljning per 2016-10-31 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2016-10-25, 2016-11-08 och 
2016-11-22 
 

KS2016/0328 Länsstyrelsen har utsett ledamot efter Henrik Persson. Ny ledamot Rune Wigblad. 
Ny ersättare Jesper Sjöberg. 

 
KS2016/0324 Avgången ledamot i kommunfullmäktige, Johan Karlsson. 

 
KS2016/0251 Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-11-09 att medborgarförslag om förbättring-

ar i korsningen Fritidsvägen-Nämnsbovägen, är besvarat. 
 
KS2016/0198 Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-09-07 att medborgarförslag om förbättring-

ar för skidspår mellan skolan och elljusspåret i Stora Skedvi, är besvarat. 
 
__________ 
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Kf § 154 
 
Uppvaktningar 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ordförande Maud Jones Jans uppvaktar Annbritt Grünewald 
och Karl-Erik Finnäs som fyllt 75 år  
 
___________ 
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Kf § 155 KS2016/0330 
 
Utdelning av priset Ung Grokraft 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktiges presidium har utsett Max Petterson, Moa Floridan, Elin Ernes-
tes och Sofia Cantor Romereo till 2016:års mottagare av priset Ung Grokraft. Kom-
munfullmäktiges ordförande Maud Jones Jans delar ut priset vid kommunfullmäkti-
ges sammanträde och redogör för motiveringen. 
 
Motivering: 
”För erat engagemang att upplysa ungdomar i Säter angående vad som hände i 
Auschwitz och andra koncentrationsläger under 2:a världskriget. 
 
Genom att skriva ett förslag till kommunen och fortsätta att sprida budskapet, så att 
kommande generationer får samma möjlighet som du själv fått. 
 
För att ni är en god förebild för Säters ungdomar och står för dina åsikter.” 
 
____________ 
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Kf § 156 KS2016/0307 
 
Utdelning av Ungdomsledarstipendium 
Ungdio 
Ärendebeskrivning: 
Kommunstyrelsen har utsett Roger Johansson och Anette Sauhke till 2016:års ung-
domsledare. Kommunstyrelsens ordförande Abbe Ronsten delar ut stipendiet vid 
kom-munfullmäktiges sammanträde och redogör för motiveringen. 
 
Motivering: 
”Ni har under många år varit engagerad i klubben och tränat flera av Ulfshyttans 
barn och ungdomar, under det senaste året pojkar i Division 5. Förutom som ledare 
har du även varit aktiv i klubbens styrelsearbete samt i praktiska göromål som klipp-
ning av planer. 
 
Ni har betytt mycket för Ulfshyttans IF som är en liten klubb långt från tätorten. Det 
har bidragit till fotbollsglädje för många barn och unga i byarna och givit dem bra 
fotbollskunskaper och sportsmannaskap att bygga vidare på. Många av Ulfshyttans 
A-lag började träna med ungdomslagen i unga år. 
 
Ulfshyttans IF har under lång tid haft mottot att vara ”Dalarnas trevligaste fotbolls-
klubb” vilket du varit god representant för.” 
 
__________ 
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Kf § 157 
 
Utdelning av Kulturpris 
 
Ärendebeskrivning: 
Kulturnämnden har utsett Samuel Hällkvist och Peter Flinck som mottagare till Säters 
kommuns kulturpris 2016. Kulturnämndens ordförande Ann-Britt Grünewald delar ut 
priset vid kommunfullmäktiges sammanträde samt redogör för kulturnämndens mo-
tivering. 
 
Motivering. 
Samuel framför sin musik med stor skicklighet i kombination med ett innovativt sätt 
att se på musiken och gitarrens möjligheter. Med jazzen som grund för han ut sin 
musik på vägar som tidigare inte fanns och finner nya stigar där musiken får rita nya 
kartor. 
 
Peter har genom sitt engagemang för konsten lyft fram och sett till att levandegöra 
kulturlivet  
i Säterbygden. På så sätt har han bidragit till att människor fått en mötesplats där man 
kunnat ta del av kultur på ett inspirerande och berikande sätt 
 
__________ 
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Kf § 158 
 
Utdelning av Ungdomskulturstipendium 
 
Ärendebeskrivning: 
Kulturnämnden har utsett Boel Nihlman till 2016: års mottagare av ungdomskultur-
stipendiet i Säters kommun.  
 
Motivering:  
För hennes begåvade sång och som en uppmuntran till hennes fortsatta studier och 
projekt. 
 
__________ 
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Kf § 159 KS2016/0357 
 
Utdelning av 2016: års jubileumsgåvor 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktiges presidium delar vid samman-trädet ut jubileumsgåvor till föl-
jande förtroendevalda: 
 
Tommy Andersson (M) 
Hans-Otto Jönsson (L) 
 
__________ 
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