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Ks § 147 Dnr KS2016/ 0361  
 
Reglementen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa reglementen för 
samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden samt för styrelsen och 
nämnderna gemensamma bestämmelser. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-22 justeras §§ 29, 32 och 34 i det ge-
mensamma reglementet. 
 
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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Ks § 148 KS2016/0347 
 
Reviderad budget 2017 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga besluta: 

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 Ks § 148/16. 
4. Anta reviderade finansiella mål enligt bilaga 2 Ks § 148/16 
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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Ks § 148 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. 
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Ks § 148 forts 
 
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.  
 
__________ 
 

  



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

Bilaga 1 Ks § 148/16



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 2 Ks § 148/16 



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 

Kommunstyrelsen 2016-11-22 6  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 149 Dnr KS2016/0351 
 
Budgetdirektiv och preliminära ramar 2018-2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga besluta att 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. 
 
__________ 
 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 150 Dnr KS2016/0343 
 
Nytt samverkansavtal Gysam  
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 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 
 
Yrkande: 
Tommy Andersson (M) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 
Mats Nilssons yrkar (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena, varvid han finner att kommunstyrel-
sen beslutar enligt Mats Nilssons yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
__________ 
 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunstyrelsen 2016-11-22 8  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 151 Dnr KS2016/0349 
 
Förslag till uppdragsavtal Folkets Hus 2017-2019 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 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. 
 
__________ 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 152 Dnr KS2015/0253 
 
Program för uppföljning och insyn 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta Program för uppföljning 
och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare.  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde justeras programmet med aktuella strategiska 
mål. 
 
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 

 
Ks § 152 forts 
 
Yrkande: 
Tommy Andersson (M) yrkar att kravet på kollektivavtal för den privata utförarens 
anställda ska ställas utgår. 
Sten-Olof Eklund (V) med instämmande av Maud Jones Jans (S) yrkar bifall till ar-
betsutskottets förslag att kravet på kollektivavtal för den privata utförarens ska stäl-
las. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena, varvid han finner att kommunstyrel-
sen beslutar enligt Sten-Olof Eklunds (V) och Maud Jones Jans (S) yrkande om bifall 
till arbetsutskottets förslag. 
 
__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 153 Dnr KS2016/0244 
 
Svar på medborgarförslag reklam för centralorten 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med yttrande anse med-
borgarförslaget 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 

 
Ks § 154 Dnr KS2016/0354 
 
Arvoden och organisation ny miljö- och byggnämnd 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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 

 
Ks § 155 Dnr KS2016/0360 
 
Prioritering detaljplaner 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna följande prioriteringsordning för upprättande 
av detaljplaner under hösten 2016 

1. Mora 8:76 Vattentorn Mora by, revidering 
2. OB (områdesbestämmelse) Dammsjön, revidering 
3. Yttersätra 
4. Ljusterns Strand 
5. Båthamn Gustafs 

När beslut om placering av SÄBO tas, så prioriteras den som nr 2. 
 
Ärendebeskrivning: 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2016-11-09 beslutat godkänna följande prioriterings-
ordning för upprättande av detaljplaner under hösten 2016 
1). Mora 8:76 Vattentorn Mora by, revidering 
2). OB (områdesbestämmelse) Dammsjön, revidering 
3). Yttersätra 
När beslut om placering av SÄBO tas, så prioriteras den som nr 2. 
 
Varje år har en planprioritering gjorts för att slutföra de mest akuta planerna. För att 
möta det behov som finns avseende bebyggelseutveckling och samhällsutveckling så 
pågår, i olika stadier, arbetet med att ta fram nya fördjupade översiktsplaner samt de-
taljplaner. För att öka plankapacitet så har det även utförts en upphandling som 
skapar mer kapacitet för framtagande av detaljplaner under 2017. 
 
__________ 
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Ks § 156 Dnr KS2016/0307 
 
Ungdomsledarstipendium 2016 
 
Ärendebeskrivning: 
Säters kommuns ungdomsledarstipendium har instiftats för att kommunen en gång 
årligen ska ha möjlighet att på ett tydligt sätt visa sin uppskattning av en ungdomsle-
darinsats som bedöms vara så pass meriterande att en officiell belöning är befogad. 
 
Stipendiet om 5 000 kr skall kunna utgöra en grundplåt till någon form av vidareut-
bildning. 
 
Kommunstyrelsen utser mottagare av Ungdomsledarstipendiet 2016 vilken offentlig-
görs i samband med utdelningen på kommunfullmäktiges sammanträde den 5 de-
cember 2016. 
 
__________ 
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Ks § 157 Dnr KS2016/0306 
 
Plan för tillsyn av arkivvården 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar anta planen för tillsyn av arkivvården i Säters kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje kommunal myndighet har ansvar för vården av sitt arkiv, så länge arkivet inte 
har överlämnats till arkivmyndigheten. Arkivmyndigheten ska, enligt 7§ arkivlagen, 
regelbundet inspektera arkivvården hos de myndigheter som står under dess tillsyn, 
för att säkerställa att information av vikt kan bevaras för framtida generationer.  
 
Kommunstyrelsen har under året delegerat tillsynsansvaret till kommunstyrelseför-
valtningen. Säters kommuns tillsynsplan anger hur arkivmyndigheten planerar att 
uppfylla sitt uppdrag enligt arkivlagen. 
 
Datum för återrapportering 
Återrapportering till kommunstyrelsen om genomförda tillsynsbesök sker årligen.  
 
__________ 
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Ks § 158 Dnr KS2016/0199 
 
Svar på medborgarförslag om studiebesök i Auschwitz 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar bifalla medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om studiebesök i Auschwitz lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2016-06-13 av Moa Floridan, Max Pettersson, Sofia Cantor Romere, 
Säter och Elin Ernestes, Gustafs. 
 
Medborgarens förslag: 
”Att fullmäktige i barn- och utbildningsnämndens budget särskilt avsätter 113 000 kr 
för en studieresa till Auschwitz, samt att fullmäktige tillför barn- och utbildnings-
nämndens budget 113 000 kr i syfte att genomföra studieresan till Auschwitz.” 
 
Beslutsunderlag: 
Medborgarförslag om studiebesök i Auschwitz 
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden, 2016-10-27. Barn- och utbildnings-
nämnden föreslår att medborgaförslaget är bifallet. 
 
__________ 
 
Beslutet sänds till 
Förslagsställarna 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunstyrelsen 2016-11-22 17  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 159 Dnr KS2016/ 
 
Granskning detaljplan Liljan 4 – information 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning: 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2016-10-05 beslutat godkänna samrådsredogörelsen 
till detaljplan för kvarteret Liljan 4. Nämnden har delegerat till arbetsutskottet att be-
sluta om granskning som ska pågå i tre veckor.  
 
Vid dagens sammanträde informerar förvaltningschef Andreas Mossberg om gransk-
ning detaljplan Liljan. 
 
Information: 
Kommunchef Pär Jerfström informerar om tidsplan gällande detaljplan Liljan. 
 
__________ 
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Ks § 160 
 
Verksamhetsinformation 
 
Verksamhetsinformation från kommunchefen. 
 

• Information om inbrott på Folkets Hus. 
• Rekryteringar av verksamhetsutvecklare IT, HR-generalist, ekonomiassistent 

och samordnare integration pågår. 
• Julmarknaden 27/11. 
• Ledningsgruppen träffar de politiska partierna. 
• Jämställdhetsarbete tillsammans med Länsstyrelsen. 

 
__________ 
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Ks § 161 
 
Redovisning av delegationsärenden 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut som för-
tecknas i protokoll 2016-11-22, § 161. 
 

KS2016/0323 Direktupphandling gällande middag för avtackning och uppvaktning av medarbetar i 
Säters kommun. 
 

KS2016/0305 Direktupphandling aktivitetsdag ”Balans i livet”. 
 
__________ 
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Ks § 162 
 
Delgivningar 
 
Kommunstyrelsens beslut: 
Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna. 
 
Protokoll från sammanträde med: 

• Säterbostäder AB, 2016-11-03 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2016-

10-25. 
 
Protokollsutdrag från 

• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2016-10-
25, § 59, fastställande av sammanträdesplan 2017. 

 
Handling med information och underrättelse från Polismyndigheten gällande: 

• Olaga intrång, Säters kommun Åsgränd 2, 2016-11-02 
• Skadegörelse Älva, 2016-09-26 
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Ks § 163 
 
Ändring i kalendarium 2017 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar att budgetberedningen sammanträder den fredagen den 5 
maj och måndagen den 8 maj. Tisdagen den 9 maj utgår. 
 
__________ 
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