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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 63 Dnr KS2016/0171 
 
Kommunal skattesats 2017 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa den kommunala 
skattesatsen 2017 till 22:79 kronor vilken är oförändrad mot 2016. 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunallagen kap 8 anger att kommunfullmäktige skall fastställa den kommunala 
skattesatsen. Den kommunala skattesatsen för 2016 är 22:79 kronor. 
 
__________ 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunstyrelsen 2016-05-24 3  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 64 Dnr KS2016/0161 
 
Förslag till reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om revidering av riktlinjerna 
för god ekonomisk hushållning enligt förslag. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2013-10-31 tagit beslut om lokala riktlinjer, som reviderats i 
nytt beslut i Kf 2014-11-24.  
 
I riktlinjerna finns ett lånetak för kommunen på 100 mkr. Lånetaket har varit en me-
tod för att begränsa investeringsvolymerna och de effekter höga volymer har på 
kostnadsutvecklingen. Investeringar i avgiftsfinansierad verksamhet har undantagits 
från lånetaket då dessa kostnadsökningar kan hanteras via avgifter. 
 
Metoden för styrning av investeringsvolymerna är svåradministrerad. Taket är nått 
redan under det här året och det finns ytterligare behov av investeringar. Därför har 
en ny metod för styrning av investerings-volymerna tagits fram. Volymerna begränsas 
genom självförsörjningsgrad. 60 % av investeringarna under en löpande 4-årsperiod 
skall vara självfinansierade via resultat och avskrivningar. 
 
Lånetaket för kommunen tas bort men ersätts av ett skuldsättningstak för kommun-
koncernen, som uppgår till maximalt 75 % av den limit för kommunkoncerner som 
Kommuninvest tillämpar.  
 
I skuldsättning ingår kommunkoncernens kortfristiga och långfristiga skulder, avsätt-
ningar, pensionsåtaganden och extern borgen med avräkning av kassa/bank samt 
85 % av det bokförda värdet på kommunens kapitalförvaltning (pensionsmedel). 
 
Yrkande: 
Tommy Andersson (M) med instämmande av Lotta Bergstrand (L) yrkar att 50 % av 
investeringarna under en löpande 4-årsperiod skall vara självfinansierade via resultat 
och avskrivningar. 
Hans Johansson (C ) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition: 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Hans Johanssons yrkande tillika arbetsutskottets förslag. 
 
__________ 
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Ks § 65 Dnr 2015-000009 
 
Om- och tillbyggnad St Skedvi skola 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Tillstyrka byggnation av skola/förskola enligt alternativ 3. 
2. För byggnationen, utöver de 34 970 kkr som finns budgeterade 2016, anslå 

43 430 kkr fördelat på 2017 och 2018. Totalt för projektet finns då 78 400 
kkr anslaget.  

3. Bygga en stor sporthall och anslå ytterligare 13 000 kkr. 
4. Totalt avsätts 91, 4 Mkr för projektet. 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2016-04-13 beslutat föreslå kommunfullmäktige att 
budgetera 43,4 mkr i ytterligare medel för utförande enligt alternativ 3 av Stora Sked-
vi skolor. 
 
Alternativ 3 innebär en om-, till- och nybyggnation av skola och förskola som in-
rymmer samtliga skol- och förskolebarn i Stora Skedvi kommundel, och att Fäggeby 
förskola avvecklas. Hyreskostnaden blir något högre jämfört med att behålla Fäg-
geby, men detta kompenseras av lägre personalkostnader för förskolan, fastighets-
skötsel och kostproduktion. 
 
Investeringsutgifter och årliga driftskostnader har gåtts igenom vid ett flertal tillfällen 
och de frågetecken som har funnits har retts ut. Kalkylerna som nu föreligger är 
kvalitetssäkrade så långt som det är möjligt att göra i dagsläget. 
 
Aktuell kalkyl på förskola/skola inklusive liten sporthall ligger på totalt 80 400 kkr. 
För byggande av stor hall tillkommer ytterligare 13 000 kkr. Det som skiljer denna 
kalkyl från den som presenterades vid KS presidium 2016-04-04 är följande;  
2 000 kkr för energisparåtgärder fönster har tagits bort  
2 000 kkr för energisparåtgärder enligt antagen strategi har tagits bort. 
Medel för yttre lärmiljö förskola har utökats från 2 000 kkr till 4 000 kkr. Här finns 
ingen motivering för utökningen angiven i SBN:s beslut. De 2 000 kkr som funnits 
med från början är väl kommunicerade mellan SBF och BUF och anses räcka för än-
damålet. Det totala beloppet för investeringen kan således reduceras till 78 400 kkr. 
 
Frågan om byggnation av en stor hall är en politisk ambitionsfråga. En liten hall fyller 
skolans behov men en stor hall ger ett mervärde för allmänheten och kan nyttjas för 
olika fritidsaktiviteter. Det finns en hög efterfrågan på tider i befintliga anläggningar i 
kommunen och en stor hall skulle kunna tillgodose detta behov inte bara för Stora 
Skedvi kommundel utan för kommunens som helhet. 
 
     forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 65 forts 
 
Yrkande: 
Lotta Bergstrand (L) med instämmande av Tommy Andersson (M) yrkar återremiss. 
 
Proposition: 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet varvid han finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
Lotta Bergstrand och Tommy Andersson reserverar sig mot beslutet. 
 
__________ 
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Ks § 66  Dnr KS2016/0151 
 Dnr KS2016/0199, 0312 
 
 
Förslag till budget 2017 och plan för 2018-2019. 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Fastställa driftbudgetramar för 2017, 632 800 000 kr enligt bilaga 1 Ks § 66/16. 
2. Fastställa investeringsbudgetramar för 2017, 81 985 000 kr enligt bilaga 2 Ks § 

66/16. 
3. För 2018 och 2019 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: 

- Driftbudgetram 2018: 652 745 000 kr 
- Driftbudgetram 2019: 671 909 000 kr 
- Investeringsram 2018: 43 590 000 kr 
- Investeringsram 2019: 29 280 000 kr 

4. Fastställa finansiella mål 2017-19 , bilaga 3 Ks § 66/16.  
5. Fastställa verksamhetsmål 2017-19, bilaga 4 Ks § 66/16. 
6. Investeringsobjekt som överstiger 2 mkr skall föreläggas för kommunstyrelsen 

för beslut om igångsättning innan upphandling påbörjas 
7. Bemyndiga kommunstyrelsen att i anspråkta upp till 500 000 kr per ärende av 

medel som innebär förändring av det egna rörelsekapitalet. 
8. Bemyndiga samhällsbyggnadsnämnden att för kommunens räkning förvärva el-

ler överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 500 000 kr per 
ärende. 

9. Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2017 rätt att omsätta och uppta nya lån 
upp till 120 000 000 kr, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommu-
nens koncernkonto. 

10. Såsom för egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp 
till ett totalt högsta lånebelopp om 145 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader.  Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

11. Såsom för egen skuld ingå borgen för Säters Kommuns Fastighets AB:s låne-
förpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 400 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

12. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om budgetförutsättningar för 2017-19 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till barn- och utbildningsnämnden, inför beslut 
om reviderad budget, utreda möjligheten att inom befintlig budget starta upp barn-
omsorg på obekväm arbetstid under 2017. 
 

      Forts 
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Ks § 66 forts 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till budget  
 
Ekonomichef Bert Stabforsmo redovisar förslag till budget 2017 och plan för 2018 – 
2019. Genomgång av intäktsläget, skuldsättningstak, plan för pensionsmedel de sam-
lades äskanden i drift och investeringsbudgetar. 
 
Tilläggsyrkande 
Majoriteten yrkar på följande tillägg: 
Att uppdra till barn- och utbildningsnämnden, inför beslut om reviderad budget, ut-
reda möjligheten att inom befintlig budget starta upp barnomsorg på obekväm ar-
betstid under 2017. 
 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen godkänner tilläggsyrkandet. 
 
__________ 

 
 
 
  



Förslag KS

DRIFTBUDGET 
SÄTERS KOMMUN KS
1000-tal kr 2016-05-24

Utfall Ram Preliminär Behov Diff 1 Nya Diff 2 Förändring Förslag
bokslut KF ram Bef. ram Behov ram jmf ram

Nämnd/förvaltning 2015 2016 2017 verks behov behov prel ram 2017
Kommunstyrelsen exkl pensioner 33 570 37 461 38 364 38 364 0 700 700 4 402 42 766
  Pensioner 12 655 12 200 12 494 13 500 1 006 0 1 006 1 006 13 500
Verksamhet i samverkan 0 0 0
  Räddningstjänst Dalamitt 8 958 9 114 9 334 9 367 33 0 33 33 9 367
  Överförmyndare i samverkan ÖiS 588 915 937 955 18 0 18 18 955
  Upphandling FBR 759 856 877 891 14 0 14 14 891
Samhällsbyggnadsnämnd 56 845 55 354 56 689 56 927 239 1 550 1 789 1 239 57 928
Kulturnämnd 12 863 13 093 13 408 13 408 0 400 400 300 13 708
Barn- och utbildningsnämnd 242 925 245 866 251 794 255 901 4 106 1 500 5 606 4 106 255 900
  Ung i Säter 1 684 2 156 2 208 2 207 -1 0 -1 0 2 208
Socialnämnd 211 019 225 537 230 976 231 676 700 455 1 155 700 231 676
Revision 747 850 870 900 30 0 30 30 900
Central reserv 0 2 000 2 048 2 000 -48 1 000 952 952 3 000
SUMMA 582 613 605 402 620 000 626 096 6 097 5 605 11 702 12 800 632 800
Kontroll 605 402 620 000 632 800

Bilaga 1 till kommunstyrellsens protokoll 2016-05-24, § 66



Sammanställning KS förslag

Investeringsbudget   2017 - 2019
1000-tal kr

Nämnd Utfall Budget 2016 Budget Plan Plan S:a perioden
2015 Inkl till. anslag 2017 2018 2019 2016-19

Totalnivå 69 190 78 145 81 985 43 590 29 280 233 000

Kulturnämnd 285 210 695 620 360 1 885
Barn- och utbildningsnämnd 1 810 1 850 2 900 2 450 1 500 8 700
Socialnämnd 373 400 600 500 500 2 000
Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierat 58 589 54 652 55 000 24 880 9 100 143 632
SBN VA/Renhållningsenhet 4 181 9 853 14 600 7 900 12 100 44 453
Kommunstyrelsen 1 233 7 850 4 400 3 600 2 100 17 950
KS IT-enhet 2 719 3 330 3 790 3 640 3 620 14 380

Säters Kommun

Bilaga 2 till kommunstyrelsens protokoll 2016-05-24, § 66



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 

Bilaga 3 till kommunstyrelsens protokoll, 2016-05-24 § 66 



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. 
 
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 17 presenterat sin senaste skatteunderlagsprognos. Ur denna kan citeras: 
 
”Den svenska ekonomin utvecklades mycket starkt i fjol med en ökning av BNP på närmare 4 
procent i kalenderkorrigerade termer. Framöver beräknas tillväxten bli något lägre och BNP 
väntas i år och nästa år öka med omkring 3 procent. Den svenska ekonomin fortsätter därmed att 
utvecklas betydligt starkare än ekonomin i många andra länder. Förklaringen är en mycket stark 
utveckling av inhemsk efterfrågan. Investeringarna och inte minst byggnadsinvesteringarna växer 
snabbt. I år växer också den offentliga konsumtionen rejält som en konsekvens av den 
omfattande flyktinginvandringen. 
 
Jämfört med bedömningen som presenterades i februari har en del förändringar skett. Den mest 
avgörande är en ny befolkningsprognos som innebär att befolkningen framöver inte växer lika 
mycket som i tidigare bedömning. I bedömningen från februari antogs befolkningen öka med 
uppemot 1 miljon mellan 2014 och 2019, men i den nya befolkningsprognosen begränsas 
ökningen till cirka 690 000. Skillnaden hänger samman med en inte lika omfattande 
nettoinvandring. 
 
Förändringen av befolkningsprognosen har resulterat i en något svagare bedömning av den 
ekonomiska utvecklingen jämfört med vad vi räknade med i februari och inte minst då vad avser 
utvecklingen av offentlig konsumtion. Till det ska läggas att den svenska ekonomin under början 
av i år har utvecklats svagare än beräknat vilket dragit ner bedömningen för i år. Trots de nedjus-
teringar som gjorts är bilden att den svenska ekonomin utvecklas i relativt god takt i år och nästa 
år. Det innebär att svensk ekonomi lämnar lågkonjunkturen bakom sig och når konjunkturell 
balans. Konjunkturläget nästa år kan beskrivas i termer av ”mild högkonjunktur”. 
 
En fortsatt stark utveckling av inhemsk efterfrågan gör att sysselsättningen och därmed också 
skattunderlaget växer snabbt. Skatteunderlaget ökar i år och nästa år med drygt 2 procent i reala 
termer vilket är ungefär dubbelt mot normalt. Samtidigt når arbetslösheten nästa år ner mot 6,5 
procent. ” 
 
Skatteunderlaget beräknas öka med 5,2 % 2017. 2018 ökar skatteunderlaget med 4,3 % och 2019 
ökar skatteunderlaget med 4,3 %. 
 
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 de demografiska förändringarna ge en 2,2 mkr lägre avgift än 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 1,6 mkr. 
 
Den kommunala fastighetsavgiften som infördes 2008 beräknas vara oförändrad jämfört med 
2016 och uppgå till 23 mkr. 
 
Inga förändringar av det generella statsbidraget har aviserats i vårpropositionen och nivån på det 
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 preliminär 
beräkning för 2017 innebär att Säter kommer att få 9,6 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 35,4 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: + 13,1 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). 
 
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. 
 

Balanskravsavstämning 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Resultat 2 073 -2 704 8 758 8 195 7 655 7 234
Avkastning pensionsmedel -2 402 -1 960 -1 994 -1 930 -1 856 -1 755
Andra öronmärkningar m  m -489 0 0 0 0 0
Tillskott pensionsmedel 2 700 4 900 6 300 6 800 7 300 7 551
Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0
Balanskravsresultat 1 882 236 13 064 13 065 13 099 13 030



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 1,5 %/år 
• Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till 7,2 mkr/år av skattemedel. För 

belopp över denna nivå tillskjuts medel från pensionsförvaltningen.  
• 2017: 6,3 mkr 
• 2018: 6,8 mkr 
• 2019: 7,3 mkr 

  



Resultaträkning 
 

 
 
 

 
 
 
 
   

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

Verksamhetens intäkter 137 752 134 844 135 263 139 846 143 446 147 208 150 946
Verksamhetens kostnader -693 901 -712 559 -714 772 -740 287 -759 347 -779 261 -799 049
Avskrivningar -21 790 -24 087 -26 493 -28 559 -30 444 -31 056 -31 151
Jämförelsestörande poster 4 103 0 0 0 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -573 836 -601 802 -606 002 -629 000 -646 345 -663 109 -679 254

Skatteintäkter 478 717 501 285 500 260 519 478 543 369 562 802 580 033
Generella statsbidrag och utjämning 93 020 96 085 99 762 115 961 109 803 107 316 107 667
Finansiella intäkter 2 022 1 652 1 652 1 469 1 603 1 977 1 814
Finansiella kostnader -252 -836 -336 -1 144 -2 165 -3 187 -4 781

RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRV -329 -3 616 -4 664 6 764 6 265 5 799 5 479

Pensionsförvaltning 2 402 1 960 1 960 1 994 1 930 1 856 1 755

ÅRETS RESULTAT 2 073 -1 656 -2 704 8 758 8 195 7 655 7 234

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% 96,6% 94,5% 94,3% 94,3% 94,2%
Finansnettots andel av skatteint. -0,3% -0,1% -0,2% -0,1% 0,1% 0,2% 0,4%
Andel av skatteint. disp. för investeringar 3,0% 3,4% 3,6% 5,6% 5,6% 5,5% 5,3%

Årets resultat 2 073 -1 656 -2 704 8 758 8 195 7 655 7 234

Kassaflöde (förändring räntebärande
tillgångar och skulder) -58 212 -25 399 -54 356 -44 168 -4 951 8 931 -37 095

Soliditet 67% 64% 64% 61% 59% 60% 60%

Balanskravsavstämning 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Resultat 2 073 -2 704 8 758 8 195 7 655 7 234
Avkastning pensionsmedel -2 402 -1 960 -1 994 -1 930 -1 856 -1 755
Andra öronmärkningar m  m -489 0 0 0 0 0
Tillskott pensionsmedel 2 700 4 900 6 300 6 800 7 300 7 551
Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0
Balanskravsresultat 1 882 236 13 064 13 065 13 099 13 030



Kassaflödesanalys 

 

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

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 2 073 -1 656 -2 704 8 758 8 195 7 655 7 234
Justering för avskrivningar 21 790 24 087 26 493 28 559 30 444 31 056 31 151
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 23 789 37 317 38 639 38 711 38 385
+/- 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 23 789 37 317 38 639 38 711 38 385

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 -78 145 -81 485 -43 590 -29 780 -75 480
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 -78 145 -81 485 -43 590 -29 780 -75 480

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utlåning
Ökning Pensionsmedel, omsättn.tillg. -2 402 -1 960 -1 960 -1 994 -1 930 -1 856 -1 755
Minskning Pensionsmedel, omsättn.tillg. 2 700 4 900 4 900 6 300 6 800 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 32 940 34 306 34 870 5 444 5 796

Årets kassaflöde -27 915 7 541 -21 416 -9 862 29 919 14 375 -31 299

Likvida medel vid årets början 31 015 3 100 3 100 -18 316 -28 178 1 741 16 116

Likvida medel vid årets slut 3 100 10 641 -18 316 -28 178 1 741 16 116 -15 183
Diff -1

RÄNTEBÄRANDE NETTOTILLGÅNG/SKULD

Räntebärande nettotillg./skuld vid årets början 138 309 80 097 80 097 25 741 -18 427 -23 378 -14 447

Räntebärande nettotillg./skuld vid årets slut 80 097 54 698 25 741 -18 427 -23 378 -14 447 -51 542

Förändring räntebärande nettotillg./skuld -58 212 -25 399 -54 356 -44 168 -4 951 8 931 -37 095

Spec. till Årets kassaflöde
+/- Ökn/minskn kassa och bank -27 914 7 541 -21 416 -9 862 29 919 14 375 -31 299
Årets kassaflöde -27 914 7 541 -21 416 -9 862 29 919 14 375 -31 299



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 341 050 364 793 392 702 445 628 458 774 457 498 501 827

Materiella anläggningstillgångar 341 050 364 793 392 702 445 628 458 774 457 498 501 827

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 372 341 396 084 423 993 476 919 490 065 488 789 533 118

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. 136 997 134 057 134 057 129 751 124 881 119 437 113 641
Kassa och bank 3 100 10 641 -18 316 -28 178 1 741 16 116 -15 183

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 212 201 216 802 187 845 173 677 198 726 207 657 170 562

SUMMA TILLGÅNGAR 584 542 612 886 611 838 650 596 688 791 696 446 703 680

Årets resultat 2 073 -1 656 -2 704 8 758 8 195 7 655 7 234
Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936 5 936 5 936 5 936 5 936 5 936
Övrigt eget kapital 385 395 387 468 387 468 384 764 393 522 401 717 409 372

EGET KAPITAL 393 404 391 748 390 700 399 458 407 653 415 308 422 542

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 584 542 612 886 611 838 650 596 688 791 696 446 703 680

Soliditet 67% 64% 64% 61% 59% 60% 60%



 

Mål för verksamheten 
Vision  
 
 
 
 
 

 

 
 

Strategiska mål för mandatperioden 2015-18 
Kommunstyrelsen föreslår att fokus ska läggas på tre områden under den innevarande 
mandatperioden för att kommunen skall utvecklas mot visionen om 12 000 invånare 2030; 
Bostäder, arbetstillfällen och skola. 
 
Bostäder. En grundläggande förutsättning för att befolkningen ska öka är att utbudet av 
bostäder ökar. Kommunen har ett relativt stort utbud av byggklara tomter för småhus. Däremot 
finns det brist på bostadslägenheter. Kommunen har genom sitt bostadsbolag Säterbostäder 
påbörjat projekt med såväl nybyggnation som ombyggnation som kommer att öka utbudet av 
hyres-lägenheter. Även andra aktörer på marknaden måste bidra till att utbudet ökar. Arbeta för 
att det ska finnas attraktiva lägen för såväl privata hyresrätter som bostadsrätter och egna hem i 
kommunen  
 
Aktiviteter: Fördjupningar av översiktsplanen. Planläggning för flerbostadshus. Framtagande av 
en bostadsförsörjningsplan. Kartläggning av attraktiva lägen för andra aktörer på bostadsmark-
naden och vara aktiv i dialog med nationella organ i bostadsfrågor. 
 
Mål: Utbudet av bostäder skall öka med 200 under mandatperioden.  
 
Arbetstillfällen. Säter är en pendlingskommun och befolkningsutvecklingen är beroende av hur 
arbetsmarknaden utvecklas i regionen. Kommunen kan dock inte enbart förlita sig på utveck-
lingen i regionen utan måste även aktivt arbeta för att öka antalet arbetstillfällen i kommunen.  
 
Aktiviteter: Aktivt arbete med näringslivsutveckling och ett bra företagsklimat. Understödja 
nyföretagande, och generationsväxling. Nätverksbyggande inom såväl privat som offentlig 
verksamhet, för att öka förståelsen för näringslivets förutsättningar i den kommunala 
handläggningen. 
 
Mål: I snitt 7 nya företag/ 1000 invånare skall startas varje år under mandatperioden.  
Mått 33 KKiK  
Antalet sysselsatta, dagbefolkning skall öka med i snitt 40/år under mandatperioden. SCB 
Registerbaserade statistik.  
 

Bilden av Säter 
 

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

Säter har 2030 12 000 invånare 
 

Bilaga4 till kommunstyrelsens protokoll 2016-05-24, § 66 



Skola. Benägenheten att flytta varierar mellan olika åldersgrupper. Den är som störst i ålders-
gruppen 18 – 40 år. Det är familjer med barn eller unga vuxna som kommer att bilda familj och 
skaffa sig barn. För dem är det viktigt att den kommun de bosätter sig i erbjuder goda uppväxt-
villkor för barnen. En väl fungerande skola är en viktig faktor. 
 
Aktiviteter: Säters kommun skall genom en aktiv kvalitetsuppföljning och ständig förbättring 
upprätthålla en hög nivå på skolundervisningen. 
  
Mål: Säters kommun skall tillhöra de femtio bästa kommunerna i Sverige i SKL:s öppna 
jämförelser av grundskolan på 
- genomsnittligt meritvärde åk 9 
- andel elever som klarat alla delprov i ämnesproven i åk 3, och 6  
 

Miljömål 
• Säters kommun ska vara hållbart ur ett miljöperspektiv. Kommunens egna verksamheter 

skall bidra till ökad miljömedvetenhet i den egna organisationen samt bidra till en ökad 
miljömedvetenhet i hela kommunen. 

• Ett Miljöbokslut redovisas varje år med start vid 2016 års bokslut 
• Plan för fortsatt miljöarbete samt mätbara mål tas fram efter att första bokslutet redovisas 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 67 Dnr 2015-000094 
 
Lokalplan och Bostadsplan 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta Bostadsplan och Lokal-
plan för Säters kommun. 
 
Bostadsplan delområde Säter 

• Uppdra till Säterbostäder att initiera byggstart genom att påbörja planlägg-
ning/exploatering på Liljan S2 A & B senast 2017 avseende 30-80 lägenheter 

• Uppdra till Säterbostäder att initiera byggstart genom att påbörja planlägg-
ning/exploatering på Åsen S1 alternativt Siggebo S5 senast 2017 avseende 
minst 24 lägenheter.  

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att skyndsamt utreda framtida an-
vändning av Prästgärdet 

 
Bostadsplan delområde Gustafs 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att initiera byggstart genom att 
påbörja planläggning/exploatering på Folieraren G2 2016-2017 avseende vil-
latomter 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att initiera utredning avseende: 
i. Bostäder på Folieraren G4. Utredning påbörjas omgående avseende 

genomförande och huvudman. 
ii. Bostäder i området G1. I första hand med inriktning på förtätning. 

Utredning påbörjas omgående avseende genomförande och huvud-
man. 

iii. Bostäder kring vattentornet G5. Utredning påbörjas omgående av-
seende genomförande och huvudman. 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att fördjupning centrum, med ex-
terna fastighetsägare, näringsliv, kommunala intressen i syfte att förtäta med 
bostäder, trafikflöden, p-platser och verksamheter arbetas fram i samband 
med arbetet avseende fördjupad översiktsplan. 

 
Bostadsplan delområde Stora Skedvi 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att initiera byggstart genom att 
påbörja planläggning/exploatering på Yttersätra SK1A G2 2017-2018 avse-
ende villatomter 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att initiera utredning avseende  
Yttersätra SK1B avseende genomförande och huvudman. 

 
    forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 67 forts 
 
Bostadsplan delområden för externa intressenter 

• Uppdra till Kommunchef att undersöka förutsättningar och intresse avseende 
etableringar på identifierade fastigheter 

i. Bostäder på planlagd mark Skönvik S3, S4 & S7.  
ii. Bostäder på Alga/Kulan S8 
iii. Bostäder sjöläge vid Ljustern söder om Smedjebacksvägen S13 
iv. Förtätning av centrum på identifierade tomter S9, S10, S11 med flera 
v .Enbacka vid älven G3 

 
Prioritering av detaljplaner 

• •Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att omprioritering av detaljplaner 
sker i enlighet med detta beslut. 

 
Lokalplan 

• Uppdra till Kommunchef avseende fortsatt inriktning enligt vägval 2 skola 
samt utred alternativ 2A eller 2B. Arbetet sker i nära samarbete med personal 
och arbetstagarorganisationer 

• Uppdra till Säterbostäder att, under mandatperioden, utreda framtida an-
vändning av Fågelsången. Utredning påbörjas omgående avseende genomfö-
rande och huvudman. 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att kommunal administration skall 
planeras utifrån samlokaliseringsprincipen där så verksamheten tillåter. I hu-
vudsak inom befintliga administrationslokaler. 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
 
Bostadsplan:  
Bostadsplan för Säters kommun ska fungera som riktlinjer för bostadsförsörjningen i 
enlighet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Bostadsplan inne-
håller även vision och strategier för bostadsförsörjningen som stödjer kommunens 
övergripande vision 12 000 invånare år 2030. Planen är ett brett planerings- och kun-
skapsunderlag som beskriver det aktuella läget och prognostiserad utveckling när det 
gäller befolkning och bostadsbestånd.  
 
Lokalplan:  
Kommunens verksamheter bedrivs i flera olika byggnader och i såväl egna som in-
hyrda lokaler. Även med dagens snabba hjälpmedel för effektiv kommunikation, bör 
utredas om samordning av verksamheter i färre lokaler, som inte nödvändigtvis 
måste finnas där tjänsten levereras, exempelvis på ett Särskilt boende, i en gruppbo-
stad eller skola/förskola, innebär ekonomiska och resultatmässiga fördelar. I det fall 
verksamheternas ytbehov kan minskas vid en samordning i en eller några få gemen-
samma byggnader, kan det innebära en kostnadsbesparing. 
     forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 67 forts 
 
Särskilt i de fall ytterligare vinster finns att hämta i ökad effektivitet tack vare kortare 
avstånd och tätare naturliga kontakter mellan förvaltningarnas personal.  
En samordning av lokaler innebär också en utökad möjlighet att utveckla principen 
”en väg in” för att tillgodose medborgarnas önskan om enkelhet i kontakten med 
kommunens förvaltningar samt också en möjlighet för kommunen att nå ut med in-
formation och inhämta synpunkter, dvs ett ”medborgarcentrum”.  
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 68 KS2016/0156 
 
Föreskrifter om hantering av hushållsavfall 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa föreskrifter om han-
tering av hushållsavfall för Säters kommun. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2016-04-13 att kommunfullmäktige fastställer fö-
reskrifter om hantering av hushållsavfall med dess bilagor för Säters kommun. 
 
Arbetet med att förnya och aktualisera kommunens avfallsföreskrifter har initierats 
av samhällsbyggnadsförvaltningens VA- och renhållningsenhet tillsammans med 
miljö- och byggenheten. Arbetsgruppen har använt en mall som tagits fram av det 
regionala samarbetsorganet Dala Avfall. 
 
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en renhållningsord-
ning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommu-
nen och en avfallsplan. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 69 Dnr KS2015/0285 
 
Policy för bidrag till enskilda vägar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta Policy för bidrag till en-
skilda vägar i Säters kommun. Policyn gäller från och med 2017 års utbetalning av 
bidrag. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta anta Policy för bi-
drag till enskilda vägar i Säters kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2014 om en policy för enskilda vägar. Förvaltnings-
rätten upphävde beslutet. Nu föreslagen policy ska gälla från och med 2017 års utbe-
talning av bidrag. 
 
Policyn består av modell och regelverk för bidrag till enskilda vägar i Säters kommun.  
I policyn ges möjligheten för enskilda väghållare att ansöka om driftbidrag och för-
stärkningsbidrag. Driftbidraget syftar till att möjliggöra daglig skötsel av vägen, ex-
empelvis snöröjning, grusning, hyvling etc. Förstärkningsbidraget syftar till att möj-
liggöra större reinvesteringar i vägen för att på så sätt öka dess standard, exempelvis 
trumbyte, utbyte bärlager etc. 
 
Skillnaden i Policy jämfört med vad som beslutades 2014 är främst att istället för att 
beräkna driftbidraget utifrån en differentierad modell, baserad på typ av väg samt or-
ganisation av vägens skötsel, föreslås nu en linjär modell där samtliga bidragstagare 
erhåller samma bidrag. Bidraget betalas dock fortfarande utifrån väglängd. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 70 Dnr KS2016/0158 
 
Fördelningsprinciper och prioriteringsordning gällande tilldelning av 
tider Skönvikshallen och kommunens gymnastiklokaler 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta riktlinjer fördelnings-
principer och prioriteringsordning gällande tilldelning av tider i Skönvikshallen och 
kommunens gymnastiklokaler. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhälsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige anta riktlinjer: Fördelnings-
principer och prioriteringsordning gällande tilldelning av tider i Skönvikshallen och 
kommunens gymnastiklokaler.  
 
Flera föreningar har kontaktat samhällsbyggnadsförvaltningen angående dels brist på 
tider i Skönvikshallen och dels för att få en rättvisare fördelning av tider mellan före-
ningarna. 
 
P.g.a. den stora föreningsverksamheten i kommunen så finns stor brist på tider. 
En policy för fördelning av tider kan ge en rättvisare fördelning men åtgärdar inte 
brist på tider.  
 
Tilläggsyrkande: 
Lotta Bergstrand (L) med instämmande av Tommy Andersson (M) yrkar att sam-
hällsbyggnadsnämnden för i uppdrag, att inför 2018: års budget ta fram ett förslag 
med kalkyl för tillbyggnad av Skönvikshallen. 
Abbe Ronsten (S) yrkar avslag till tilläggsyrkande. 
 
Proposition: 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunstyrelsen 
beslutat avslå tilläggsyrkandet. 
 
__________ 
 
 
 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunstyrelsen 2016-05-24 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 71 Dnr KS2016/0176 
 
Utökat verksamhetområde Skönviksstrand 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta utöka verksamhetsområdet 
för vatten, spillvatten och dagvatten att omfatta det nybyggda området på Skönviks-
strand. 
 
Ärendebeskrivning: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2016-05-11 kommunfullmäktige att utöka verk-
samhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten att omfatta det nybyggda om-
rådet på Skönviksstrand. 
 
Enligt Lagen om allmänna vattentjänster ska kommunen ordna ett verksamhetsom-
råde för vattentjänster om det behövs med avseende på människors hälsa eller mil-
jön. Det gamla verksamhetsområdet täcker inte in hela det nya området på Skönviks-
strand och området behöver därför kompletteras. Inom verksamhetsområdet har 
kommunen skyldighet att anordna vattentjänster och VA-taxa tas ut. Att Skönviks-
strand ska ha tillgång till vatten och avlopp bör vara självskrivet. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 72 Dnr KS2016/0177 
 
Utökat verksamhetområde Folieraren, Mora By 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att verksamhetsområdet för 
dagvatten omfattar det planerade tomtområdet nordost om Bronsvägen i Mora By. 
 
Ärendebeskrivning: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2016-05-11 kommunfullmäktige att utöka verk-
samhetsområdet för dagvatten att omfatta det planerade tomtområdet nordost om 
Bronsvägen i Mora By. 
 
Enligt Lagen om allmänna vattentjänster ska kommunen ordna ett verksamhetsom-
råde för vattentjänster om det behövs med avseende på människors hälsa eller mil-
jön.  
 
Det område som planeras för ny bebyggelse nordost om Bronsvägen i Mora By ingår 
i verksamhetsområde för vatten och spillvatten men kommer vid en utbyggnad att 
förses med dagvattenledningar och verksamhetsområdet för dagvatten bör därför ut-
ökas till att innefatta även detta område. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 73 Dnr KS2016/0153 
 
Höjning av maxtaxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorg 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fr o m 2016-07-01 höja av-
gifterna för omvårdnad med 12,33 % enligt följande: 
 

Nivå Nuvarande 
% av pris- 
basbelopp 

Nuvarande 
avgift 
kr/månad 

Ny % av prisbas- 
beloppet 

Ny avgift 
kr/månad 

Ökning 
månad 

 

1 
 

24% 
 

886 kr 
 

26,96% 
 

995 kr 
 

109 kr 
 

2 
 

36% 
 

1 329 kr 
 

40,44% 
 

1 493 kr 
 

164 kr 
 

3 
 

48% 
 

1 772 kr 
 

53,92% 
 

1 991 kr 
 

219 kr 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Socialnämnden föreslår 2016-04-21 kommunfullmäktige att fr o m 2016-07-01 höja  
avgifterna för omvårdnad med 12,33 % 
 
Riksdagen har fattat beslut om att från 2016-07-01 höja procentsatsen som ligger till 
grund för maxtaxebeloppet. Höjningen innebär en möjlighet för kommunerna att 
höja sitt avgiftsuttag. Samtidigt sänker staten det generella statsbidraget med motsva-
rande summa med hänvisning till lagförändringen.  
 
Bakgrunden till lagändringen är att avgiftsfinansieringsgraden inom äldreomsorgen 
har sjunkit under de senaste åren från 5 till 4 %. En ökande andel av kostnaderna fi-
nansieras således via skatteintäkter. Skulle Säters kommun avstå från att höja avgif-
terna innebär det att resurser måste tas från andra verksamheter för att finansiera 
äldreomsorgen. 
 
Yrkande: 
Jenny Nordahl (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition: 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet varvid han finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation: 
Jenny Nordahl (SD) reserverar sig mot beslutet. Bilaga 1 Ks § 73/16 
 
__________ 
 

  



Bilaga 1 Ks 2016-05-24, § 73
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 74 KA 2015-000062 
 
Svar på medborgarförslag om att avsluta detaljplaneärende Österby 
28:6 m fl 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medboragarförslaget är 
besvarat. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att avsluta och därmed stoppa detaljplaneärende del av Ös-
terby 28:6 m fl lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-16 av 
Anette Nilsson, Gustafs.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-04-24 att ge Dala Biogas AB planbesked 
att en detaljplan skulle upprättas för området. Dala Biogas AB har inkommit med en 
skrivelse 2016-03-04 till Samhällsbyggnadsförvaltningen med begäran om att kom-
munen skall avbryta planarbetet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-04-06, § 42 att avsluta arbetet med detalj-
plan Österby 28:6 mm. 
 
_________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Ks § 75 Dnr KS2016/0160 
 
Samverkansavtal gemensam nämnd för lönesamverkan 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna samverkansavtal 
för gemensam nämnd för lönesamverkan mellan Säters kommun och Falu kommun. 
Avtalet gäller efter fullmäktiges beslut t om 2018-12-31. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har 2015-11-30 beslutat att inrätta en lönenämnd tillsammans 
med Falu kommun. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-15 antogs reg-
lemente för den gemensamma nämnden. Nämnden ska svara för uppföljning och 
verkställighet av funktionsområdet lön och pension. Falu kommun är värdkommun. 
 
Förslag till samverkansavtal för gemensam nämnd för lönesamverkan mellan Säters 
kommun och Falu kommun har upprättats. Genom avtalet är Säters kommun och 
Falu kommun överens om att samverka i en gemensam lönenämnd. Avtalet gäller ef-
ter fullmäktiges beslut t om 2018-12-31. 
 
Yrkande: 
Lotta Bergstrand (L) yrkar att till kommunfullmäktiges sammanträde kompletteras 
handlingen med en kalkyl på kostnader i egen regi mot kostnader för detta avtal. 
Abbe Ronsten yrkar avslag 
 
Proposition: 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunstyrelsen 
beslutat avslå Lotta Bergstrands yrkande. 
 
Reservation 
Lotta Bergstrand reserverar sig mot beslutet. 
 
_________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 76 Dnr KS2016/0100 
 
Förslag till policy för servering av alkoholhaltiga drycker vid speci-
ella tillfällen 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa policy för servering 
av alkoholhaltiga drycker vid speciella tillfällen.  
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till policy för hur kommunen ska kunna bjuda 
på alkoholhaltiga drycker som vin och öl vid representation. Representationen skall 
vid alla tillfällen vara återhållsam, men överensstämma med normal gästfrihet.  
 
Denna policy omfattar ledamöter i styrelser, kommunstyrelse, kommunfullmäktige, 
bolagens styrelser, kommunens och bolagens anställda. 
 
Om alkohol skall serveras, skall detta alltid förberedas med ett underlag (blankett), 
där antalet gäster samt mängd av alkohol skall redovisas. Representation med alkohol 
skall godkännas av kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens vice ord-
förande som ersättare. Delegationsbeslutet skall redovisas till kommunstyrelsen nästa 
sammanträde. 
 
Yrkande 
Lotta Bergstrand (L) med instämmande av Jenny Nordahl (SD) yrkar avslag till för-
slag till policy för servering av alkoholhaltiga drycker vid speciella tillfällen. 
Tommy Andersson (M) yrkar bifall till personalutskottets förslag att fastställa policy 
för servering av alkoholhaltiga drycker vid speciella tillfällen. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt Tommy Anderssons yrkande om bifall till personalutskottets förslag. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 77 Dnr KS2016/0051 
 
Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag -bidrag och andra insat-
ser för att främja föreningslivet i Säters kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta reviderat förslag till 
Riktlinjer för Föreningsbidrag-bidrag och andra insatser för att främja föreningslivet i 
Säters kommun. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde justeras riktlinjerna med förklaring/text till stö-
det ”Bidrag till kulturarrangemang” samt justering av ålder. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten har fått i uppdrag att koordinera framta-
gandet av förslag till Evenemangsstrategi. Då en Evenemangsstrategi sannolikt skulle 
innebära att nu gällande ”Riktlinjerna för föreningsbidrag” påverkades togs samtidigt 
beslut att de parallellt skulle ses över och vid behov presentera reviderat förslag till 
beslut. Arbetet har koordinerats av näringslivsenheten, men genomförts förvalt-
ningsöverskridande via Evenemangsrådet, som består av kommunala tjänstemän från 
kulturförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och näringslivsenheten samt re-
presentant med sakkunskap om evenemang och evenemangsutveckling.  
 
Under arbetet visade det sig att tillkommande Evenemangsstrategi innebär att delar i 
Riktlinjerna för föreningsbidrag behöver anpassas och kompletteras. I samband med 
det arbetet har en översyn av strategidokumentet i sin helhet genomförts. Syftet är att 
säkerställa att det täcker in alla bidrag som finns tillgängliga för föreningar i kommu-
nen.  
 
Handläggning 
Kommunen stöttar föreningslivet på många olika sätt och för att säkerställa helheten 
är det av betydelse att reviderat förslag remitteras till samtliga andra nämnder för ytt-
rande. 
 
I en remissomgång kompletteras riktlinjerna med text/förklaring till stödet ”Bidrag 
till Kulturarrangemang” 
 
Ett av de möjliga stöden är ”Bidrag till samlingslokaler”. Stödet är ett underskottsbi-
drag som utvalda samlingslokaler kan söka. Stödet har sedan omorganisationen han-
terasts av kulturnämnden. I framtiden hanteras stödet, enligt förslaget, av samhälls-
byggnadsnämnden. Bakgrunden är att underskottsbidraget avser fastigheters drift. 
 
Remissomgång 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-02-23 att remittera förslag till Rikt-
linjer för föreningsbidrag till samtliga nämnder för yttrande och att det ska inkomma 
till kommunstyrelseförvaltningen senast den 4 april. Yttrande har inkommit från 
samtliga nämnder.    forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 77 forts 
 
Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra och ställer sig 
bakom förslaget. Samhällsbyggnadsnämnden likaså med tillägg att samhällsbyggnads-
nämnden acceptera att återta bidraget ”Bidrag till samlingslokaler” från Kulturnämn-
den fr o m 2017. Med anledning av det föreslås kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige i Budget 2017 omfördela medel för ”Bidrag till samlingslokaler” från kul-
turnämnden till samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Kulturnämnden är av avvikande åsikt och föreslår kommunstyrelsen i sitt yttrande att 
förlänga remisstiden samt att kommunens ledningsgrupp gemensamt tar fram riktlin-
jer utifrån respektive nämnders mål och strategier. Detta utifrån att varje nämnd har 
olika uppdrag utifrån gällande lagstiftning vilket gör att ärendet har en viss komplexi-
tet. Nämnderna tar just nu fram nämndplaner med mål och strategier. Dessa bör 
ligga till grund vid bedömningen av hur föreningsbidrag fördelas. Kulturnämnden 
förslår därför att kommunens ledningsgrupp för en diskussion och samverkar i for-
muleringen av bidragsgivningen. 
 
_________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 78 Dnr KS2016/0183 
 
Försäljning av industrimark 
 
Ärendet utgår. 
 
Ärendebeskrivning: 
Försäljning av industrimark. 
 
________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 79 Dnr KS2016/0154 
 
Handlingsplan mot våld i nära relationer 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar anta reviderad ”Handlingsplan mot våld i nära 
relationer”. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Handlingsplan mot våld i nära relationer har tidigare fastställts av kommunfullmäk-
tige (2013-12-19, §145 ) för att få en handlingsplan med målet att kommunövergri-
pande arbeta för att förebygga och minska våld i nära relationer.  
 
Handlingsplanen är gemensam för hela Säters kommun och utgår från Socialstyrel-
sens allmänna råd om socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som 
bevittnat våld (SOSFS 2014:4). Planen omfattar även våldsutsatta män, våld i samkö-
nade relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexualbrott, sexuella trakasserier 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Handlingsplanen utgår från 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den 
6 maj 2014. 
 
Handlingsplan mot våld i nära relationer har uppdaterats till följd av lagändringar och 
vad gäller beskrivning av samarbete inom kommunen och länet samt statistik mm. 
Då aktuella uppdateringar avser lagändringar och ändringar som avser organisation 
och statistik anses det tillräckligt att kommunstyrelsen antar den reviderade planen. 
 
Yrkande 
Jenny Nordahl (SD) yrkar återremiss för att arbeta in ett avsnitt om barnäktenskap i 
handlingsplanen. 
Abbe Ronsten (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslu-
tat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Reservation 
Jenny Nordahl (SD) reserverar sig mot beslutet. Bilaga 1 Ks § 79/16 
 
_________ 
 

  



Bilaga 1 Ks 2016-05-24, § 79
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 80 Dnr KS2016/0174 
 
Internkontrollplan för kommunstyrelsens förvaltning 2016 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa internkontrollplan för kommunstyrelsens för-
valtning 2016 enligt bilaga 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Förvaltningens ledningsgrupp har analyserat de kommunövergripande processer som 
förvaltningen har ansvar för. Det är processer inom ekonomi- och personaladminist-
ration, ärendehantering och IT-säkerhet. 
 
Utifrån den analysen och en väsentlighets- och riskbedömning har de kontrollmo-
ment som är viktigast under året valts ut. 
 
_________ 
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Ks § 81 Dnr KS2016/0180 
 
Rapport om kommunens samlade internkontroll 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen besluta godkänna rapporten om kommunens samlade interkon-
troll 2015. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun antog 1999-12-28 reglemente för internkontroll. Reglementen har 
sedan dess justerats ett antal gånger senast i KF 2013-09-26. I reglementets 1 § fast-
ställs kommunstyrelsens ansvar. Kommunstyrelsen skall bland annat ” med utgångs-
punkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system 
för intern kontroll och i de fall det behövs besluta om förbättringar.” 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsförvaltningen har återrapporterat genomförd interkontroll 2015 
till nämnden 2016-02-11. Avvikelser har konstaterats på sex områden och nämnden 
har beslutat om en tidplan för att åtgärda dessa avvikelser. Nämnden har vid samma 
sammanträde beslutat om internkontrollplan för 2016.  
 
Barn-och utbildningsnämndens plan omfattar 24 kontrollpunkter. Till planen finns 
en bilaga där riskerna redovisas per kontrollpunkt. I 2016 års plan har moment som 
avser arbetsmiljöfrågor tagits bort. Dessa följs i stället i samverkansgrupp. Några 
punkter har tagits bort där ett förändrat arbetssätt har förbättrat riskbilden och gjort 
behovet av internkontroll har minskat. När nya risker dyker upp läggs de till i kom-
mande års plan. 
 
Socialnämnden 
Socialförvaltningen har återrapporterat 2015 års plan till socialnämnden 2016-03-17. 
Inga avvikelser har noterats. Nämnden har vid samma tillfälle beslutat om plan för 
2016. I denna har flera punkter tagits bort och några har tillkommit efter ny riskbe-
dömning. På några punkter har ansvaret för kontrollerna flyttats ut i organisationen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har återrapporterat 2015 års plan till samhällsbygg-
nadsnämnden 2016-03-02. Vissa mindre avvikelser har konstaterats. Det tas inga sär-
skilda beslut om hur dessa avvikelser ska hanteras. Nämnden har vid samma tillfälle 
beslutat om plan för 2016. 
 
Inför 2016 har metoderna för uppföljning förbättrats. I stället för att ta stickprov 
följs insatserna upp löpande under året på arbetsplatsträffar. 
 
    forts 
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Ks § 81 forts 
 
Kulturnämnden 
Kulturförvaltningen har 2016-03-17 återrapporterat 2015 års internkontroll till kul-
turnämnden. Inga avvikelser har noterats. 2016-04-21 beslutade kulturnämnden om 
plan för 2016. I planen för 2016 har tre kontroller tagits bort och en ny har tillförts.  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens förvaltning har återrapporterat 2015 års internkontroll till kom-
munstyrelsen 2016-03-22. Endast mindre avvikelser har noterats. Kommunstyrelsen 
kommer 2016-05-24 att besluta om internkontrollplan för 2016. 
 
Förvaltningens ledningsgrupp har analyserat de kommunövergripande processer som 
förvaltningen har ansvar för. Det är processer inom ekonomi- och personaladminist-
ration, ärendehantering och IT-säkerhet. 
Utifrån den analysen och en väsentlighets- och riskbedömning har de kontrollmo-
ment som är viktigast under året valts ut. 
 
Säterbostäder AB 
Säterbostäder AB har inte haft någon internkontrollplan 2015, men har för avsikt att 
ta beslut om en plan för 2016. För att utforma den har exempel inhämtats från andra 
allmännyttiga bostadsbolag. 
 
Sammanfattande synpunkter 
Samtliga förvaltningar har en internkontroll som har återrapporteras till respektive 
nämnd/styrelse. För Säterbostäder har plan saknats 2015, men ett arbete har påbör-
jats för att få till stånd en plan för 2016. 
 
Det är viktigt att förvaltningarna och bolaget känner ett eget ansvar för sig egen in-
ternkontroll. Det är endast där som de rätta bedömningarna kan göras av sannolik-
heten för att ett fel ska uppstå och vilka konskevenser felet kan föra med sig. Det är 
därför viktigt att inte detaljstyra för mycket utan hålla styrningen på en övergripande 
nivå. Det kan noteras att samtliga nämnder har reviderat sina planer inför 2016 i olika 
omfattning utifrån förändrade behov av uppföljning.  
 
Det reglemente som kommunen antog 1999 och som reviderades senast 2013 funge-
rar alltjämt som översiktligt styrdokument. 2013 kompletterades blanketten för redo-
visning med anvisningar. Några ytterligare kompletteringar av de styrande dokumen-
ten bedöms inte vara nödvändiga. 
 
_________ 
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Ks § 82 KS2016/0020 
 
Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta rapporten till arbetsutskottet för att ta fram 
förslag till uppföljning av KKIK-resultaten.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ekonomichef Bert Stabforsmo informerar om resultaten från 2015: års mätning av 
Kommunens Kvalitet i Korthet, KKIK. 
 
_________ 
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Ks § 83 Dnr KS2016/0102 
  
Åtgärder sjukfrånvaro 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar genomföra projektet åtgärder sjukfrånvaro. 
 
Ärendebeskrivning 
Personalchefen redovisar förslag till åtgärder för att minska sjukfrånvaro. Genom att 
försärka antalet HR konsulter kan chefer få bättre stöd för att arbeta med  
sjukfrånvaron. 
 
Förslag till plan 2016-2018, rehabilitering från ord till handling, har upprättats av för-
valtningen. 
 
För att åtgärda ohälsotalet i Säters kommun föreslås krafttag med fokus på både fö-
rebyggande och främjande insatser samt en mera aktiv rehabiliteringsprocess. Med 
förebyggande och främjande insatser kommer inflödet av sjuka att minska och med 
en aktiv rehabiliteringsprocess får vi våra sjuka och skadade medarbetare åter i arbete 
snabbare. 
 
__________ 
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Au § 84 Dnr KS2016/0173 
 
Startbesked om – och tillbyggnad Stora Skedvi skola 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut att 
bygga skola/förskola i Stora Skedvi, delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott be-
sluta om startbesked av projektet. 
 
__________ 
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Ks § 85 
 
Verksamhetsinformation 
 
Näringslivschef Helene Åkerberg Hammarström informerar om 

• Kommunens företag. 
• Nyföretagande, 
• Ägarskiftescentrum 
• The Hub of Entrepreneurship 

 
Kommunchef Pär Jerfström informerar om 

• Verksamheternas planering och beredskap inför sommaren. 
• Migrationsverkets information om anläggningboenden. 

 
_________ 
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Ks § 86 
 
Redovisning av delegationsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut som för-
tecknas i protokoll 2016-05-24, § 86. 

 
KS2016/0041 Direktupphandling webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
KS2016/0060 Tecknande av samarbetsavtal mellan Säters kommun och Beyond Skiing, för peri-

oden fram till 2019. 
 
KS2016/0078 Stöd till arrangemanget Seniormässa i Säterdalen. 
 
KS2015/0190 Medfinansiering i projekt, ”House of Dalarna” under O-ringen i Sälen 2016. 
 
KS2016/0023 Avskrivning av fordran, daterad 2016-05-11 och 2016-05-16. 
 
KS2016/0150 Direktupphandling av arrangemang, middag för avtackning och uppvaktning. 
 
 
KS2016/0155 Beslut om särskild ålderspension, Pu 2016-04-14, § 16. 

 
KS2016/0181 Anställningar enligt delegation 160317-16-05-15. 

 
_________ 
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Ks § 87 
 
Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna. 
 
Protokoll från sammanträde med: 

• Säterbostäder AB, 2016-04-27 
• Säters kommuns fastighets AB, 2016-04-27 
• Personalutskottet, 2016-03-10, 2016-04-14 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2016-04-19, 2016-05-09—10 och 

2016-05-17. 
 
Utdrag ur protokoll: 

• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2016-
04-26 § 23, budget 2017. 

 
Handling med information och underrättelse från Polismyndigheten gällande: 

• Skadegörelse Säterdalen, 2016-03-20 
• Bedrägeri, 2016-03-15 

 
__________ 
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Ks § 88 
 
Övriga ärenden 
 
Hans Johansson informerar från årsmöte med Dala Energi. 
 
Elsa Eframisson Vestman informerar från årsmöte med Nedre Dalälvens Intresse-
förening. 
 
_________ 
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