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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § Dnr KS2017/0324 
 
Ny motion om arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen 
 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen lämnas in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2017-10-19 av Vänsterpartiet. 
 
Motionärens förslag 
Inför arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen.  

• Att försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön utreds 
och införs under minst ett år på två av Socialförvaltningens avgränsade ar-
betsplatser. 

• Under försöksperioden ska jämförelser kontinuerligt göras med likvärdiga 
arbetsområden för att påvisa vilka effekter försöket innebär. 
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Motion till Kommunfullmäktige 

Inför arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen   
40 timmars arbetsvecka har varit norm i Sverige i nästan 50 år sedan ett beslut i riksdagen i 
början på 1970-talet. På dessa 50 år har samhället genomgått en stor förändring, vi är idag rikare, 
mer produktiva och mer stressade. Enligt Folkhälsomyndigheten lider 30 procent av 
befolkningen, 37 procent av kvinnorna och 24 procent av männen, av ängslan, oro och ångest. 
(www.folkhalsomyndigheten.se). Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning 
enligt Försäkringskassan. (www.forsakringskassan.se) År 2014 var 40 procent av alla 
sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa, en ökning med 48 procent från 2012.   

Ny forskning från Stressforskningsinstitutet visar att en förkortning av arbetsdagen med 25 
procent minskar stress och förbättrar sömnen. Studien har undersökt heltidsanställda inom 
offentlig sektor, vård, skola och omsorg som under 18 månader minskat sin arbetstid med 25 
procent med bibehållen lön. Dessa har jämförts med personer som fortsatt arbeta som vanligt. 
Resultatet från studien visar att tydligt att de anställda som fått arbetstidsförkortning var mindre 
stressade, mindre oroliga och sov bättre. (Shiller, H mfl. 2017).   

Socialnämnden i Säter önskar minska sjukskrivningstalen hos anställda inom omsorgen. För att 
förbättra de anställdas villkor, minska psykisk ohälsa och därmed minska sjukskrivningstalen är 
det dags att ta nästa steg och införa arbetstidsförkortning med bibehållen lön. En 
arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen kommer inte bara att minska 
sjukskrivningstalen det kommer också bidra till att det blir lättare att rekrytera personal då 
arbetsplatsen blir mer attraktivt.   

Det har gått 50 år sedan normen för 40 timmars arbetsvecka fastställdes, nu är det dags att ta 
nästa steg och vi har forskningen på vår sida.   

Vänsterpartiet yrkar på:   
- Att försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön utreds och införs under 
minst ett år på två av Socialförvaltningens avgränsade arbetsplatser.   

- Under försöksperioden ska jämförelser kontinuerligt göras med likvärdiga arbetsområden för att 
påvisa vilka effekter försöket innebär.  

Vänsterpartiet Säter 

För Vänsterpartiets räkning 
 
Sten-Olof Eklund                      Fia Wikström                 Lena Stigsdotter 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0329 
 
Delårsrapport 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige för 
fastställande 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Lag om kommunal redovisning. (KRL) skall kommuner minst en gång under 
räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport. Delårsrapporten skall 
innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och 
resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Delårsrapporten avser i Säters kom-
mun perioden januari till augusti 
 
__________ 
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Förvaltningsberättelse 

Allmänt 
 
Från och med 1998 regleras redovisningsområdet för kommuner i Lag om kommunal redovisning. 
(KRL) Enligt lagen skall kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild 
redovisning, delårsrapport. Delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse för 
utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 
Delårsrapporten avser i Säters kommun perioden januari till augusti. 
 
Sedan flera år görs sju gånger om året budget- och verksamhetsuppföljningar med prognos av 
årsutfallet, där detaljeringsgraden är betydligt högre än i delårsrapporten. Utgångspunkten är att bidra 
till kommunfullmäktiges styrning och uppföljning av den ekonomiska utvecklingen. I det 
sammanhanget måste delårsrapporten ses som en mer formaliserad komplettering till dessa 
uppföljningar.  
 
En avvägning mellan arbetsinsats samt syfte och intresse för den framtagna produkten har gjorts. 
Därför har arbetet med detaljerade periodiseringar och avstämningar delvis fått vika för att istället 
lägga tonvikten på övergripande utvecklingslinjer. Bl.a. har särskilda kommentarer från nämnder och 
förvaltningar slopats. Verksamheternas utveckling kommenteras istället översiktligt. Även den 
sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) har slopats och endast bolagens 
resultaträkning per 2017-08-31 redovisas. För att synliggöra storleken på de koncerninterna 
mellanhavandena redovisas de större posterna i anslutning till bolagens resultaträkningar. 
 
I den lagstiftning som trädde i kraft 1/12 2004 förtydligas reglerna om balanskrav och god 
ekonomisk hushållning i Kommunallagens 8 kap. Kommunen skall i samband med budget anta 
finansiella mål och mål för verksamheten av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen skall 
utvärderas i årsredovisning och delårsrapport. Alla kommuner måste från 2005 ta upp 
delårsrapporten till behandling i fullmäktige. Delårsrapporten skall även granskas av kommunens 
revisorer. Granskningen skall inriktas på att bedöma resultat, och om detta är förenligt med de mål 
som kommunen antagit. 

Viktiga händelser 
 
Befolkningsutvecklingen har varit god under första halvåret. I SCB:s officiella siffror ökade Säters 
befolkning med 56 personer och var 2017-06-30 11 142 invånare. Födelsenettot har varit positivt, + 
5 och flyttnettot var + 52, varav mot egna länet + 14, riket + 28 och mot utlandet +10. 
 
Kommunfullmäktige har antagit en strategi för utveckling av Säterdalen och en utvecklingsplan för 
2017.  I strategidokumentet synliggörs utvecklingspotentialen, det konkretiseras vart vi vill och vad 
som krävs (framgångsfaktorer). Därefter ges en beskrivning av de besöksanledningar som prioriterats 
och nödvändiga stödfunktioner som alla exemplifieras med insatsområden, vilket ska svara på frågan 
hur vi tar oss dit. Strategin ska omsättas i årliga utvecklingsplaner. Där sker kommunens priorite-
ringar av aktiviteter, inom ramen för strategins besöksanledningar och stödfunktioner fram-går. 
 
Kommunfullmäktige har antagit en plan för giftfria förskolor. En arbetsgrupp med representanter 
från berörda verksamheter har arbetat med planen och även gjort en inventering av före-mål med 
eventuellt skadliga kemikalier, för att skapa en bild av hur situationen är på våra förskolor. 
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Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för exploatering för Säters kommun. Riktlinjerna för 
exploateringsavtal ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för 
genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 
konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat tillstyrka Landstinget Dalarnas ansökan om att från 2019 bilda 
Region Dalarna. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att tillsammans med Landstinget Dalarna och övriga kommuner  
i Dalarna att inlämna en begäran om skatteväxling på 47 öre. Skatteväxlingen ska finansiera 
landstingets övertagande av huvudmannaskapet för den allmänna kollektivtrafiken i Dalarnas län. 
 
De årliga sommararrangemangen Historisk vecka med Säterstampen, Gårdsrundan och 
Nostalgidagar har varit välbesökta.  

Avstämning av finansiella mål 
 
Resultat 
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 justerade resultatet, där hänsyn tagits till såväl avkastning som tillskott 
från kommunens pensionsmedelsförvaltning. 

 
Justerat resultat 
2017: + 13,0 mkr 
2018: + 13,1 mkr 
2019: + 13,1 mkr 
 
Prognosen för justerat resultat är + 11,4 mkr. Målet nås inte. 
  Budget 2017 Prognos 2017 
Resultat/balanskravsresultat 5 304 217 
Öronmärkta medel för integration - tillförda 0 3 500 
Avkastning pensionsmedel -1 482 -1 482 
Tillskott pensionsmedel 9 200  9 200 
Justerat resultat 13 022 11 435 

 
Då inga avdrag/tillägg görs vid en balanskravsutredning är resultatet på 217 kkr även 
balanskravsresultat.  
 
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 

14



 

 3 

planperiodens tre år, ska minst 60 % av investeringarna vara självfinansierade. Med självfinansiering 
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 beslutas för perioden; 
 
2016: 78,1 mkr 
2017: 82,0 mkr 
2018: 43,6 mkr 
2019: 29,3 mkr 
 
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 82,0 mkr. Till detta kommer från 2016 överförda 
investeringsmedel med 34,9 mkr. Summa investeringsvolym 116,9 mkr. 
Kommunstyrelsen har högre investeringsutgifter än beräknat för införande av nytt PA-system, med 
449 kkr. Detta finansieras genom omfördelning från budgeterade medel för bredband. 
Kulturnämnden har ett mindre överskridande för inventarier som kan komma att tas igen på lägre 
investeringsutgift för bibliotekssystem. I övrigt har inga avvikelser inrapporterats. Målet nås 
 
Skuldsättning 
Säters kommun har en jämförelsevis låg skuldsättningsnivå. Det har även kommunens bostadsbolag, 
Säterbostäder AB. Både kommunen och bostadsbolaget står dock inför stora investeringar som 
kräver ökad upplåning, och skuldsättningen behöver styras. I riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning har därför ett skuldsättningstak införts. Detta är relaterat till Kommuninvests limit för 
kommunkoncerner. Kommunens skuldsättning ska maximalt uppgå till 75 % av Kommuninvests 
limit. I skuldsättning ingår kommunkoncernens kortfristiga och långfristiga skulder, avsättningar, 
pensionsåtaganden och extern borgen med avräkning av kassa/bank samt 85 % av det bokförda 
värdet på kommunens kapitalförvaltning (pensionsmedel). 
2016-12-31 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 44 365 kr/invånare. 75 % av koncernens 
limit var 92 250 kr/invånare. 
 
Kommunstyrelsen beslöt 2017-03-21 att uppta ett nytt lån om 30 mkr. Kommunens långfristiga lån 
uppgår därmed till 120 mkr. Även Säterbostäder har ökat sin upplåning med 7 mkr. Totalt motsvarar 
detta en ökning av kommunkoncernens skuldsättning med c:a 3 300 kr/invånare. En fullständig 
beräkning av kommunens skuldsättning kan inte göras till delårsrapporten då kommunen inte gör ett 
koncernbokslut. Även med utökad upplåning ligger dock kommunkoncernen väl under beslutat 
skuldsättningstak. Målet nås. 
 
Pensionsmedlens användning 
I beslut om budget för 2017 bestämdes att 9,2 mkr skull disponeras ur pensionsmedelsförvaltningen 
för att finansiera kostnader för intjänad pensionsrätt. Håller prognosen för resultatet på helåret kan 
omdisponeringar bli aktuellt. Slutligt beslut tas i samband med bokslutet för 2017. Målet nås.  

Avstämning av strategiska mål augusti 2017 
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. 2016 kompletterades målen med ett miljömål. 
 
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 
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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 bostadsmarknaden 
och vara aktiv i dialog med nationella organ i bostadsfrågor. 
 
Mål: Utbudet av bostäder skall öka med 200 under mandatperioden. 
 
Avstämning: Kommunen arbetar aktivt med planläggning av flera områden. Säterbostäder planerar 
för byggnation i kv Liljan med start 2018. Diskussioner förs med flera externa byggföretag. Nya 
småhustomter tas fram i kv Odalmannen i Säter och Folieraren i Gustafs. 
 
Arbetstillfällen. Säter är en pendlingskommun och befolkningsutvecklingen är beroende av hur 
arbetsmarknaden utvecklas i regionen. Kommunen kan dock inte enbart förlita sig på utvecklingen 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/1 000 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. 
 
Avstämning: Sysselsättningsläget är gott i hela Sverige och så även i Säter. De nyckeltal som används 
redovisas först till årsredovisningen. 
 
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 
 
Avstämning: Öppna jämförelser redovisas först efter årsskiftet. Säters egna resultat i meritvärden åk 
9 indikerar ingen förbättring jämfört med tidigare år. 
 
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 
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• Plan för fortsatt miljöarbete samt mätbara mål tas fram efter att första bokslutet redovisas 
 
Avstämning: Arbetet med att ta fram plan och mätbara mål har påbörjats. 

Resultat 
Resultatet för år 2017 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till +0,2 mkr, vilket är 5,1 mkr 
sämre än budgeterat. I resultatet ingår en avkastning på pensionsförvaltningen på 1,5 mkr, och ett 
tillskott från pensionsförvaltningen på 9,2 mkr I resultatet ingår även tillförda medel som öronmärkts 
för integrationskostnader. Då dessa poster skall avräknas/läggas till vid en justering av resultatet är 
detta  i praktiken ett resultat på + 11,4  mkr. 
 
Det periodiserade resultatet i delårsrapporten är + 16,5 mkr. Differensen (16,3 mkr) mellan 
prognostiserat årsresultat +0,2 mkr och augustiutfallet +16,5 mkr beror fr.a. på:  
 
Ferielöneskuld tillkommande kostnad  -  3,5 mkr Byggs upp under hösten 
Semester tillkommande kostnad  -  4,0 mkr Intjänas under hösten 
Socialnämnden integration   -  4,0 mkr Högre intäkter under våren  
BUN Interkommunala ersättningar  -  1,3 mkr Högre kostnader under hösten 
IT-enheten    -  1,0 mkr Licenskostnader mm under hösten 
VA/Renhållning intäkter   -  1,4 mkr Högre intäkter under våren 
VA/Renhållning underhållskostnader  -  1,1 mkr Ger högre kostnader under hösten 
Summa:   -  16,3 mkr    

Verksamhetens nettokostnad 
Prognos: 9,0 mkr högre än budgeterat  
 
Det finns differenser i redovisningen av personalkostnader jämfört med tidigare år och budget. 
Uttagen semesterförmån redovisas månaden efter uttag vilket ger en felaktig periodisering av 
kommunens kostnader. En justering för augusti månads semesteruttag har gjorts i delårsrapporten. 
Det finns ytterligare misstänkta felaktigheter som skulle behöva rättas till för att få bort dubbelt 
bokförda kostnader. Kompletterande analyser har gjorts och av dessa framgår att utbetalda löner inte 
har ökat alarmerande. Felaktigheterna ligger i bokföring av semesterförmån, men kan inte identifieras 
mer precist. 
 
De medel som öronmärkts för integrationskostnader och utfördelats som reviderad budget, totalt 3,5 
mkr finns nu redovisade ute på verksamheterna. 
 
Vid den här månadens uppföljning har en förvaltning inrapporterat avvikelse från budget i 
prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för perioden. 
 
Kommunstyrelsen har förbrukat 61 % av årsbudgeten. Vid en jämn förbrukning över året skulle 
8/12 eller 67 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad budget är c:a 
4,1 mkr. Tillkommande kostnader för fram för allt webbsida, krisberedskap, löneadministration,  
utvecklingsarbete, och verksamhetsutveckling IT kommer att minska på gapet mellan utfall och 
budget. Till året förutspås för KS förvaltning ett resultat på budgetnivå. 
 
Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 68 %. Till årets slut förutspås ett resultat på 
budgetnivå. 
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Räddningstjänsten Dalamitt ligger i utfall på 68 %. För bastjänsten är ersättning utbetald för 8 
månader. För översyn av vattenposter är årsbeloppet utbetalt. Till årets slut förutspås ett resultat på 
budgetnivå. 
 
Överförmyndare i Samverkan ligger i utfall på 74 %. Ersättningen för 8 månader är utbetald till  
Borlänge kommun.  639 kkr har återsökts från Migrationsverket. Till årets slut förutspås ett resultat 
på budgetnivå. 
 
Upphandlingscenter FBR ligger i utfall på 65 %. Ersättning för 8 månader är betald till Ludvika 
kommun. Årskostnad för försäkring är betald för helåret. Till årets slut förutspås ett resultat på 
budgetnivå. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ligger i utfall på 64  %. Den skattefinansierade verksamheten ligger på  
67 %. Bidrag för föreningsdrivna anläggningar och enskilda vägar är utbetalda. Kommunen har haft 
kostnader för förskolan Äventyret som skall återsökas från byggentreprenör. VA/Renhållning har för 
närvarande högre intäkter än kostnader. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå 
 
Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på 64 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. 
 
Kulturnämnden ligger i utfall på 68 %. Hela årsbidraget har utbetalats till Biograf- och TV-muséet 
och Folkets Hus. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 63 %. Det finns i utfallet periodiseringar som inte 
överensstämmer med budget på personalkostnader, statsbidrag och interkommunala ersättningar.  
Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. . 
 
Socialnämnden ligger i utfall på 66 %, och har ett prognostiserat underskott på 5,4 mkr. Individ- och 
familjeomsorgen visar ett underskott på 3,4 mkr. Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott 
på 3,4 milj.  Ökade kostnader för försörjningsstöd ca 600tkr t o m augusti. Ökade kostnader för 
placerade barn/unga, budget för 2017 grundar sig på ca 12 placeringar totalt . I augusti har man 17 
pågående placeringar. Ökade kostnader inom särskilda boende med  ca 1,7 mkr. Personal utöver 
budget p g a beslutet om heltid till alla. En del av personalkostnaden kan bero på periodiseringar i det 
nya personalsystemet. Det kan man troligen se först i mitten av september.  Verksamheten för 
funktionsnedsättning visar ett underskott på ca 1,0 mkr på grund av köp av plats enligt LSS. 
Integrationen avvecklas enligt plan. Har ett överskott på ca 0,5 mkr. 
Osäker prognos när det gäller personalkostnader p g a brister i nya lönesystemet. Underskottet kan 
minska  när de nya avgifterna börjar gälla fr o m september. 
 
Kommunrevisionen ligger i utfall på 50 %. KPMG har fakturerat för basuppdraget kvartal 1 och 2 
samt för granskning av konsultköp, arbetsmiljö och koncerninterna affärer. Till årets slut förutspås 
ett resultat på budgetnivå. 

Skatte- och statsbidragsintäkter  
Prognos: 2,4 mkr högre än budgeterat 
 
V 51/2016 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut 
om utbetalning 2015. Jämfört med de uppgifter som var kända vid budgetbeslutet innebar dessa 
följande förändringar; 
 
Kommunens skatteintäkter inklusive inkomstutjämning och regleringsavgift blev 0,8 mkr högre än 
budgeterat. Avgiften till kostnadsutjämningen blev 0,3 mkr högre, och avgiften från LSS-utjämningen 
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blev 0,2 mkr lägre. En ny prognos på den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge högre intäkter 
för 2017 med 0,3 mkr. Det generella statsbidraget för välfärden blev 29 kkr lägre än beräknat. 
 
Prognosen v 33/2017 på skatteunderlagets utveckling oförändrad ökningstakt för 2016  Avräkningen 
för 2016 på 0,9 mkr bokförs på 2017. För 2017 beräknas slutavräkningen bli 1,0 mkr sämre än 
budget. 
 
Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 39.   
 
Finansiella intäkter 
Prognos: 535 kkr högre än budget 
Kommunen har fått utdelning från Säterbostäder med 247 kkr och från Kommuninvest med 288 
kkr. Likviditeten är högre p g a att flera investeringar förskjutits i tid, men ger ingen intäktsränta. 

Finansiella kostnader 
Prognos: 1,0 mkr lägre än budgeterat 
Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1 %. Ränteläget är lägre. I senaste 
räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen - 0,05 %.  
 
Pensionsmedelsförvaltning 
Prognos: som budget  
Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller 1,5 mkr. I budgeten har även inplanerats en överföring av 
medel från pensionsförvaltningen på 9,2 mkr. Balansavstämningen i samband med delårsrapporten 
föranleder ingen annan bedömning. 

Pensionsförpliktelser 
Kommunen har år 2000 antagit en pensionsstrategi som bl.a. innebär att hela den avgiftsbaserade 
delen av avtalspensionen fr.o.m. 1998 utbetalas till de anställda. Avsättningar för pensioner i 
balansräkningen uppgick 2017-08-31 till 9,4 Mkr inkl. löneskatt. I detta belopp ingår 3,5 mkr i 
avsättning till pensioner för förtroendevalda, samt 0,4 mkr i avsättning för ÖK-SAP. 
 
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 skall enligt gällande redovisningsprinciper redovisas som en 
ansvarsförbindelse inom linjen. Dessa uppgick 2017-08-31 till 238,0 Mkr inkl. löneskatt. I beloppet 
ingår 3,3 Mkr avseende pensioner till förtroendevalda, Beloppet kan jämföras med det bokförda 
värdet på pensionsfondsförvaltningen som uppgår till 152,4 mkr. Detta täcker således 
ansvarsförbindelsen till c:a 64 %. Resten har återlånats till verksamheten och måste vid kommande 
pensionsutbetalningar stjäla utrymme från framtida verksamhet. 
 
I beslut om budget för 2017 har kommunen planerat att använda 9,2 mkr från pensionsförvalt-
ningen. Slutligt beslut tas i samband med årsredovisning.  
 
Kommunen har försäkrat bort delar av de pensionsförpliktelser som intjänats efter 1998. Det rör sig 
om förmånsbestämd ålderspension över brytpunkten på 7,5 basbelopp, samt efterlevandepension. 
För pensionsrätt intjänad före 1998 finns inga försäkringar, utan kommunen betalar själv denna del 
fullt ut.  
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Personalredovisning – sjukfrånvaro 

 
 
Vi ser ett positivt utfall i vårt arbete med att sänka ohälsotalet i kommunen. Under hela 2016 och 
första halvåret 2017 har en mera aktiv rehabiliteringsprocess varit i fokus, vilket resulterat i att våra 
sjuka och skadade medarbetare kommit i arbete snabbare alternativt gått vidare mot nya utmaningar. 
Kostnaderna för våra långtidssjuka har minskat med över 60 %. Arbetet med att nå visionen om att 
långtidssjukskrivningar endast förekommer i undantagsfall kommer att fortgå med oavkortad styrka. 
Detta då det är konstaterat att ju längre tid en medarbetare är borta från arbetslivet desto svårare blir 
det att komma tillbaka.  
 
Vad gäller korttidssjukfrånvaron ser vi ett något försämrat resultat på totalen, strax över 6 % på 
halvåret. En förklaring till det är att årets influensaperiod varade mycket längre än normalt samt 
inleddes redan i november förra året mot förväntade februari i år. Årets första månad hade nästan 
dubbelt så mycket sjukfrånvaro mot föregående år. Värt att nämna är att utesluter vi årets första 
månad har korttidssjukfrånvaron sänkts med ca 10 %, perioden februari-juli.  
 
Under hösten 2017 kommer arbetet med att minska vår korttidssjukfrånvaro accelerera genom både 
förebyggande och främjande insatser bl a kommer en handlingsplan för korttidsjukfrånvaro tas fram 
och implementeras, utbildningsinsatser för våra chefer kommer att genomföras samt ytterligare fokus 
på arbetsmiljöinsatser kommer att göras. Med förebyggande och främjande insatser kommer inflödet 
av sjuka att minska.                                                                                                                                                                                                                        
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Kommunens bolag 

Säterbostäder AB 
För perioden januari – augusti redovisar Säterbostäder ett överskott på 7,2 Mkr. Årsresultatet 
beräknas uppgå till 7,8 Mkr före skatt. Det är 2,6 Mkr bättre än budgeterat resultat 
Minskade vakanser mot tidigare och fortsatt lågt ränteläge bidrar till det förbättrade resultatet 
 
Den ekonomiska vakansgraden uppgår hittills i år till 0,4 %. Motsvarande siffra i fjol är 1,0 % De 
fåtal vakanta lägenheterna som finns används som evakueringsbostäder vid vattenskador 

Säters Kommuns Fastighets AB 
För perioden januari – augusti redovisar Säters kommuns Fastighets AB ett nollresultat. Årsresultatet 
beräknas uppgå till 0,1Mkr. Det är i paritet med budgeterat resultat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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RESULTATRÄKNING Delår Delår Bokslut Budget Delår/ Prognos
201708 201608 2016 2017 årsbudget 2017

Specifikation            (kkr) Not

Verksamhetens intäkter: 1 101 836 114 966 182 379  138 689  73% 140 783  
 jämförelsestörande post
Verksamhetens kostnader 2 -492 074 -467 578 745 300 - 734 162 - 67% 745 247 - 
Avskrivningar 3 -16 336 -15 785 23 586 -   28 527 -   57% 28 527 -   

Verksamhetens nettokostnader -406 574 -368 397 586 507 - 624 000 - 632 991 - 

Skatteintäkter 4 348 431 331 567 499 390  519 735  67% 522 190  
Generella statsbidrag     5 71 659 71 766 105 021  107 572  67% 107 486  
Finansiella intäkter 6 1 717 1 463 2 025      1 659      104% 2 194      
Jämförelsestörande finansiell intäkt 975         
Finansiella kostnader 7 -93 -105 117 -        1 144 -     8% 144 -        
Pensionsförvaltning 8 1 374 11 034 11 374    1 482      93% 1 482      

Resultat för e o poster 16 514 47 329 32 162    5 304     217         

Extaordinära kostnader

Årets resultat 16 514 47 329 32 162    5 304     217         

FINANSIERINGSANALYS/
Kassaflödesanalys Delår Delår Bokslut

201708 201608 2016
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 16 514         47 329   32 162    
Utbetalningar för ianspråktagna avsättnignar
Justering för ej likviditetspåverkande poster 9 15 733         16 247   23 346    
Medel från verksamheten för förändring 
av rörelsekapitalet 32 247         63 576   55 508    
Ökning (-)/ minskning (+) kortfr fordringar 17 22 328         11 044   5 500 -     
Ökning (-)/ minskning (+) pensionsförvaltning 18 1 375 -          13 734 -  14 075 -   
Ökning (-)/ minskning (+) förråd
Ökning (-)/ minskning (+) exploateringsfastigheter 642              987       2 108      
Ökning (+)/ minskning (-) korta skulder 23 36 119 -        49 601 -  4 314 -     

Kassaflöde från den löpande verksamheten 17 723 12 272 33 727    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar 248 -        
Investering i materiella anläggningstillgångar 10 44 604 -        19 513 -  41 858 -   
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 11 1 168           583       676         
Inköp av finansiella anläggningstillgångar 12 43 -              2 351 -     
Försäljning av finanseilla anläggningstillgångar 8           

Kassaflöde från investeringsverksameten -43 479 -18 922 43 781 -   

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 30 000         30 000   30 000    
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga skulder 22 263              342       829         
Minskning av långfristiga fordringar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 263 30 342 30 829    

Likvida medel vid årets början 23 875         3 100     3 100      
Likvida medel vid årets slut 28 382         26 792   23 875    
Årets kassaflöde 4 507 23 692 20 775    
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BALANSRÄKNING  (kkr)            
TILLGÅNGAR  Not Delår Delår  Bokslut  

    201708 201608 2016 
Anläggningstillgångar      
Immateriella tillgångar  13 193 0 248 
Materiella anläggningstillgångar      
   mark, byggnader och tekniska anläggningar 14, 15 325 121 307 494 338 242 
   maskiner och inventarier 14, 15 17 109 17 727 20 955 
  pågående investeringar  44 501 19 512  

        
Finansiella anläggningstillgångar      
   värdepapper, aktier o bostadsrätter 16 31 429 29 028 31 386 
   långfristiga fordringar 16 2 256 2 256 2 256 
Summa anläggningstillgångar  420 608 376 017 393 087 
Omsättningstillgångar:      
   exploateringsmark   4 050 5 813 4 692 
   fordringar  17 48 476 54 260 70 804 
   kortfristiga placeringar 18 152 448 150 732 151 073 
   kassa och bank  19 28 382 26 792 23 875 
Summa omsättningstillgångar  233 356 237 598 250 444 

        
SUMMA TILLGÅNGAR   653 963 613 614 643 531 

        
SKULDER OCH EGET KAPITAL      

        
Eget kapital       
Ingående eget kapital   425 567 393 406 393 406 
Resultat    16 514 47 329 32 162 
Summa eget kapital 20 442 081 440 735 425 567 

        
Avsättningar       
Avsättning för pensioner 21 9 438 10 355 9 665 
Summa avsättningar  9 438 10 355 9 665 

        
Skulder        
Långfristiga skulder  22 125 504 94 754 95 241 
Kortfristiga skulder  23 76 939 67 771 113 058 
Summa skulder   202 444 162 525 208 299 

        
SUMMA AVSÄTTNINGAR, 
SKULDER OCH EGET KAPITAL   653 963 613 614 643 531 

        
Panter och ansvarsförbindelser      
Borgen och andra förpliktelser mot 
kommunens företag 24 152 377 145 392 145 377 
Övriga förpliktelser  25 15 103 12 403 15 194 
Pensionsutfästelser enligt kollektivavtal 26 237 998 243 094 240 160 

    405 478 400 889 400 731 
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NOTHÄNVISNINGAR  Redovisning Redovisning Redovisning 

 201708 201608 2016 
RESULTATRÄKNING    
Not 1: Verksamhetens intäkter    
Försäljningsintäkter 5 240 4 513 7 810 
Taxor och avgifter 31 338 31 118 47 955 
Hyror och arrenden 5 138 5 195 7 732 
Bidrag 55 142 68 430 109 989 
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 4 411 4 851 8 893 
Exploateringsintäkter 166 320  
Försäljning av anläggningstillgångar 400 539  
Verksamhetens intäkter 101 836 114 966 182 379 

    
Not 2: Verksamhetens kostnader    
Löner och sociala avgifter 288 152  273 502 429 143 
Pensionskostnader 20 813  21 664 33 077 
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial 3 534  2 974 5 046 
Bränsle, energi och vatten 8 199  8 016 12 120 
Köp av huvudverksamhet 72 604  71 130 116 971 
Lokal- och markhyror 17 184  16 199 24 035 
Övriga tjänster 17 927  14 946 28 123 
Lämnade bidrag 14 904  13 498 18 428 
Övriga kostnader 48 758  45 649 78 358 
Verksamhetens kostnader 492 074 467 578 745 300 

    
Not 3: Av- och nedskrivningar    
Avskrivning immateriella tillgångar 55  0 
Avskrivning mark, byggnader och tekniska anläggningar 12 434 12 219 18 240 
Avskrivning maskiner och inventarier 3 846 3 566 5 346 
Summa 16 336 15 785 23 586 

    
Not 4: Skatteintäkter    
Preliminär kommunalskatt 350 399 334 134 501 201 
Preliminär slutavräkning innevarande år -2 881 -2 143 -2 268 
Slutavräkningsdifferens föregående år 914 -424 456 
Summa skatteintäkter 348 431 331 567 499 390 

    
Not 5: Generella statsbidrag och utjämning    
Inkomstutjämningsbidrag 66 914 65 871 98 806 
Kommunal fastighetsavgift 15 702 15 476 23 214 
Kostnadsutjämningsavgift -13 312 -13 262 -19 893 
Avgift till LSS-utjämningen -957 -1 325 -1 987 
Flyktingstöd tillfälligt bidrag 3 384 5 258 5 258 
Regleringsavgift -72 -251 -377 
Summa generella statsbidrag o utjämning 71 659 71 766 105 021 
Borgensavgift kommunens bolag 238 225 341 
Ersättning från kommunkontosystemet äldrebostäder 919 745 1 171 
Övriga finansiella intäkter 0 0 975 
Summa 1 717 1 463 3 000 
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 Redovisning Redovisning Redovisning 

 201708 201608 2016 
Not 6 Finansiella intäkter    
Ränteintäkter 26 34 54 
Aktieutdelning 535 459 459 
Borgensavgift kommunens bolag 238 225 341 
Ersättning från kommunkontosystemet äldrebostäder 919 745 1 171 
Övriga finansiella intäkter 0 0 975 
Summa 1 717 1 463 3 000 

    
Not 7 Finansiella kostnader    
Räntor på lån -21 14 23 
Övrigt 114 91 94 
Summa 93 105 117 

    
Not 8: Kommunens pensionsförvaltning    
Pensionsförvaltningen avser framtida 
pensionsutbetalningar. 1 374 11 034 11 374 
Se förvaltningsberättelsens avsnitt om pensioner 1 374 11 034 11 374 

    
NOTHÄNVISNINGAR     
FINANSIERINGSANALYS/Kassaflödesanalys    
    
Not 9: Ej likviditetspåverkande poster    
Avskrivningar 16 336 15 785 23 586 
Avsättning för pensioner, se balansräkning not 24 -227 1 001 311 
Realisationsvinst/förlust -376 -539 -551 
Summa 15 733 16 247 23 346 

    
Not 10:  Investering i materiella anläggningstillgångar   
Fasta anläggningstillgångar 103,375  36 851 
Inventarier, inköp   5 008 
Pågående investeringar 44 501 19 513  
Summa 44 604 19 513 41 858 

    
Not 11: Försäljning av materiella anläggningstillgångar   
Fastigheter 1 168 583 676 
Summa 1 168 583 676 

    
Not 12: Investering i finansiella tillgångar    
Kommuninvest   2 359 
Inera AB 43   
Bostadsrätter   -8 
Summa 43 0 2 351 
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NOTHÄNVISNINGAR  Redovisning Redovisning Redovisning 
BALANSRÄKNING 201708 201608 2016 
Not 13: Immateriella tillgångar    
Förvärvade IT-licenser    
Anskaffningsvärde 986 738 986 
Ackumulerade avskrivningar -793 -738 -738 
Bokfört värde 193 0 248 
Avskrivningstid 3 år 3 år 3 år 

    
Redovisat värde vid årets början 248 0 0 
Årets investeringar 0 0 248 
Årets avskrivningar -55 0 0 
Redovisat värde vid årets slut 193 0 248 

    
Not 14: Materiella anläggningstillgångar    
Mark, byggnader, tekniska anläggningar    
Anskaffningsvärde 470 700 434 618 471 387 
Ackumulerade avskrivningar -145 579 -127 124 -133 145 
Bokfört värde   325 121 307 494 338 242 
Avskrivningstid 10 - 100 år 10 - 100 år 10 - 100 år 
Linjär avskrivning tillämpas. Mark avskrivs ej    
    
Maskiner och inventarier    
Anskaffningsvärde 61 525 56 517 61 525 
Ackumulerade avskrivningar -44 416 -38 790 -40 570 
Bokfört värde vid årets slut 17 109 17 727 20 955 
Avskrivningstid 3 - 20 år 3 - 20 år 3 - 20 år 
Linjär avskrivning tillämpas. Konst avskrivs ej    
    
Not 15  Materiella anläggningstillgångar, årets händelser   
Mark, byggnader, tekniska anläggningar    
Redovisat värde vid årets början 338 242 319 757 319 757 
Årets investeringar 103  36 851 
Avyttring/utrangering -791 -44 -125 
Periodens avskrivningar -12 434 -12 219 -18 240 
Överföring från annan slags tillgång    
Pågående investeringar    
Övrigt    
Redovisat värde vid årets slut 325 121 307 494 338 242 

    
 Maskiner och inventarier    
Redovisat värde vid årets början 20 955 21 293 21 293 
Årets investeringar   5 008 
Avyttring/Utrangering    
Periodens avskrivningar -3 846 -3 566 -5 346 
Överföring från annan slags tillgång    
Bokfört värde vid periodens slut 17 109 17 727 20 955 

 Redovisning Redovisning Redovisning 
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 201708 201608 2016 
Not 16: Finansiella anläggningstillgångar    
Värdepapper, aktier och bostadsrätter    
Aktier Säterbostäder och aktieägartillskott 19 000 19 000 19 000 

Aktieägartillskott Säterbostäder 6 700 
 

6 700 
 

 
6 700 

 

Visit Södra Dalarna 65 65 65 
Andelar Kommuninvest 5 533 3 174 5 533 
Falun Borlänge -regionen AB 38 38 38 
Inera AB 43 0 0 
Övrigt 51 51 51 

 31 429 29 028 31 386 
Långfristiga fordringar    
Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening 1 788 1 788 1 788 
 
Region Dalarnas övertagande av Dalatrafik 
 

468 468 468 
Summa 2 256 2 256 2 256 

    
Not 17 : Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 3 777 3 237 6 891 
Skattefordringar 12 306 13 799 14 956 
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 14 581 12 886 14 480 
Övriga kortfristiga fordringar 17 812 24 338 34 476 
Summa 48 476 54 260 70 804 

    
Not 18: Pensionsförvaltning    
Bankmedel avsedda för fondering till framtida    
pensionsutbetalningar    
Upplupna ränteintäkter 973 518 536 
Obligationer, förlagsbevis mm 144 765 144 765 144 765 
Nedskrivning av kortfristiga placeringar -1 878 -67 -213 
Kassa kapitalförvaltning 8 587 5 516 5 984 
Summa 152 448 150 732 151 073 

    
Not 19: Kassa och bank    
Kassa, bank 1 941 2 066 2 059 
Koncernkonto 26 441 24 726 21 815 

 28 382 26 792 23 874 
Koncernkonto:    
Limit -55 000 -55 000 -55 000 
Behållning koncernkontot 26 441 24 726 21 815 
varav    
Säters kommun 28 327 25 134 24 086 
Säterbostäder AB -2 179 806 -2 259 
Säters kommuns Fastighets AB 292 -12 -11 

 26 441 25 927 21 815 

 Redovisning Redovisning Redovisning 
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 201708 201608 2016 
Not 20: Eget kapital    
Ingående eget kapital 425 567 393 406 393 406 
Årets resultat 16 514 47 329 32 162 
   Varav Resultatutjämningsreserv    
Övrigt eget kapital       
Summa eget kapital 442 082 440 735 425 567 

    
Anläggningskapital 285 665 270 908 288 182 
Rörelsekapital 156 417 169 827 137 385 
Summa eget kapital 442 082 440 735 425 567 

    
Eget kapital består av:    
Pensionsmedel för framtida pensionsutbetalningar 152 448 150 732 151 073 
Vatten- och renhållning (belopp anges vid 
årsbokslut)   -239 
Övrigt eget kapital (inkl va-renh vid delårsbokslut) 289 634 290 003 274 733 
Summa Eget kapital 442 082 440 735 425 567 

    
Not 21: Avsättningar för pensioner    
Ingående avsättning 6 508 6 180 6 180 
Årets förändring -551 633 328 
Varav    
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 107 28 58 
Övrigt -40 -113 -116 
Pensionsutbetalningar -511 -223 -498 
Avsatt till ÖK-SAP  817 821 
Intjänad PA-KL  1  
Förändring av löneskatt -107 123 63 

 5 957 6 813 6 508 

    
Avsättning för förtroendevalda 2 802 2 852 2 541 
Löneskatt 679 690 616 

 3 481 3 542 3 157 
Summa visstids- och garantipensioner 3 481 3 542 3 157 
Summa avsättning till pensioner 9 438 10 355 9 665 

    
Not 22: Långfristiga skulder    
 
Lån i banker/kreditinstitut 
 

120 000 90 000 90 000 
Anslutningsavgifter långfristig del 5 504 4 754 5 241 
 - Återstående antal år (vägt medel) 20 år 20 år 20 år 
Summa långfristiga skulder 125 504 94 754 95 241 
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 Redovisning Redovisning Redovisning 
 201708 201608 2016 

Not 23: Kortfristiga skulder    
Kortfristig skuld till kreditinstitut och kunder 655 1 111 346 
Leverantörsskulder 11 819 6 782 37 039 
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 7 837 7 144 7 084 
Övriga kortfristiga skulder 3 975 4 641 256 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 52 653 48 093 68 333 
Summa 76 939 67 771 113 058 

    
Not 24 Borgens-och övriga ansvarsförbindelser     
Uppgifterna är de som inhämtats vid bokslutet 2016    
Säterbostäder AB 142 500 135 500 135 500 
Säters Kommuns Fastighets AB 2 400 2 400 2 400 
AB Dalatrafik 7 477 7 477 7 492 

 152 377 145 377 145 392 
Not 25: Övriga förpliktelser    
Kommunen:    
Kommunalt borgens- o förlustansvar egnahem 505  505 
Kommunen för  Säters Golfklubb 6 500 6 500 6 500 
Kommunen för Säters IF Fotboll 1 980  1 980 
Kommunen för Säters GOIF 3 139 3 391 3 139 
Kommunen för Nyberget Fiber EK för 800 2 500 800 
Kommunen för Säterbostäder 2 179  2 259 
Kommunen för  Säters kommuns fastighets AB 0 12 11 

 15 103 12 403 15 194 
Not 26: Pensionsutfästelser enligt avtal    
Pensionsutfästelser netto enl. KPA 188 908 192 723 190 369 
Löneskatt 24,26 % 45 829 46 755 46 184 

 234 737 239 478 236 553 
Ansvarsförbindelse specifikation    
Ingående avsättning 190 369 197 856 197 856 
Gamla utbetalningar -6 539 -6 459 -9 670 
Sänkning av diskonteringsränta    
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 5 050 2 268 2 858 
Aktualisering 43 -155 40 
Bromsen    
Övrigt -15 -787 -715 
Utgående avsättning 188 908 192 723 190 369 
Ingående löneskatt 46 184 48 000 48 000 
Förändring av löneskatt -355 -1 245 -1 816 

 45 829 46 755 46 184 

 234 737 239 478 236 553 

    
Ansvarsförbindelse för förtroendevalda 2 624 2 910 2 903 
Löneskatt 637 706 704 
Summa 3 261 3 616 3 607 

 237 998 243 094 240 160 
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Driftredovisning 2017-08  + = överskott
 -  = underskott

Avvik Delårets År 2017
Nämnd/styrelse netto andel av Budget Prognos Avvikelse
kkr Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto helårsprognos

 
Kommunstyrelse 30 694 4 544 26 150 32 071 3 310 28 761 2 611 61% 43 186 43 186 0
 pensioner 9 171 0 9 171 9 000 0 9 000 -171 68% 13 500 13 500 0
Räddningtjänst 6 364 0 6 364 6 305 0 6 305 -59 68% 9 367 9 367 0
Överförmyndare 1 744 1 042 702 1 251 447 805 103 74% 955 955 0
Upphandlingscenter GNU 578 0 578 594 0 594 16 65% 891 891 0

Samhällsbyggnadsnämnd 91 635 50 279 41 357 92 106 49 866 42 241 884 70% 59 078 59 078 0
VA- och renhållningsenhet 21 214 22 025 -811 21 711 21 769 -58 753 0 0 0
Miljö- och byggnämnd 4 532 1 834 2 698 4 745 1 965 2 780 82 64% 4 224 4 224 0

Kulturnämnd 9 733 364 9 369 9 390 126 9 264 -106 68% 13 708 13 708 0
Barn- och utbildningsnämnd 187 240 25 374 161 866 180 797 20 094 160 703 -1 163 63% 258 738 258 738 0
Socialnämnd 201 019 45 967 155 052 190 862 38 347 152 515 -2 537 66% 230 976 236 468 -5 492
Kommunrevision 453 0 453 600 0 600 147 50% 900 900 0

S:a nämnder /styr 564 378 151 429 412 949 549 432 135 924 413 509 560 64% 635 523 641 015 -5 492

Redovisning Budget 
201701-201708 201701-201708
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INVESTERINGSSAMMANDRAG (kkr)     
      
Nämnd/Styrelse Redovisning Årsbudget Prognos Utfall aug Budgetavvikelse 

  201708 2017 2017 av årsbudget 2017 

            
Kulturnämnd 461 695 695 66% 0 
            
Barn- och utbildningsnämnd           
För- och grundskola 88 2 900 2 795 3% 105 
Gymnasieskola - vux 105 0 106   -105 
  193 2 900 2 900 7% 0 
            
Socialnämnden 219 600 600 37% 0 
            
Samhällsbyggnadsnämnden           
Miljö- och byggnadsnämnd 0 0 0   0 
Fastighetskontoret 35 536 69 781 69 781 51% 0 
Gatukontoret 1 286 6 935 6 935 19% 0 
Städenheten 0 100 100 0% 0 
Kostenheten 0 50 50 0% 0 
VA/Renhållning 1 696 20 500 20 500 8% 0 
  38 519 97 366 97 366 40% 0 
            
Kommunstyrelse           
Kommunkansli 3 680 11 500 11 500 32% 0 
IT- enheten 1 531 3 790 3 790 40% 0 
  5 212 15 290 15 290 34% 0 
            
S:a nämnder/styrelser 44 604 116 851 116 851 38% 0 
            

 
 Redovisning Redovisning Redovisning 
NYCKELTAL 201708 201608 2016 
Verksamheternas nettokostnads andel av 
skatteintäkterna 97% 91% 97% 
Förändring av verksamheternas nettokostnad kronor 
jmf med motsvarande period föregående år 38 177 5 011 12 672 
Ökningen i  procent 9% 1% 2% 
Förändring av  skatteintäkterna kronor 16 757 22 921 32 673 
Förändring  av skatteintäkterna procent 4% 6% 5% 

    
Likvida medel/ externa kostnader 6% 6% 3% 
Likvida medel/ externa kostnader inkl. pensionsfond 36% 37% 23% 

    
Soliditet exkl. ansvarsförbindelse pensioner 68% 72% 66% 
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse pensioner 31% 32% 29% 
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TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Vid delårsbokslutet 201708 används samma redovisningsprinciper som vid bokslutet 2016. 
 
Kapitalkostnaderna belastar förvaltningarnas driftsanslag. De består av avskrivningar och intern ränta. 
Avskrivningen beräknas på tillgångens ursprungliga anskaffningsvärde och är linjär, d v s lika stort belopp 
varje år under nyttjandetiden. Intern ränta beräknas på tillgångens bokförda värde vid varje månads ingång. 
Räntesatsen för år 2017 är 1,0 %.  
Räntan baseras på den ränta kommunen betalar på sina externa lån.  
Aktivering av anläggningstillgångar sker i huvudsakligen där anskaffningsvärdet överstiger ett basbelopp 
(basbeloppet 44,8 tkr år 2017) och en ekonomisk livslängd som överstiger tre år. Tillgångarnas livslängd utgår 
från investeringens nyttjandetid 
För 2013 års investeringar som identifierbara komponenter med olika nyttjandeperioder, och där varje 
komponent har ett värde överstigande 100 kkr tillämpas komponentavskrivning.  
 
Personalomkostnadspålägg  kostnadsförs  i samband med bokföring av löner (arbetsgivaravgifter, 
avtalsförsäkringar och intjänad pensionsrätt). Under år 2017 har procentsatsen för anställda enligt kommunala 
avtal varit 38,33 % och för politiker och uppdragstagare mm 31,42%. Personalomkostnadstillägget betalas 
som en intern ersättning från förvaltningarna till finansförvaltningen som ansvarar för utbetalningarna.  
 
Interna transaktioner  Varor och tjänster som överförs från en verksamhet till en annan internfaktureras till 
självkostnadspris. Interna administrativa tjänster internfaktureras endast i speciella fall, t ex vid va- och 
renhållning. Kommunens interna transaktioner uppgår i augusti till 50 mkr, varav 23 mkr avser hyror och 
lokalkostnader, 1 mkr material och 17 mkr interna tjänster. 
   
Periodisering av leverantörsfakturor, statsbidrag mm har skett i viss mån, men inte i samma utsträckning 
som till årsbokslutet. Helårsprognosen prioriteras.  
 
Löneskuld för augusti  -2,0 mkr har medräknats i delårsrapporten. Summan har kommit som rapport från 
lönekontoret i Falun. Hela beloppet har belastats centralt. Det är den uttagna semestern i augusti som ger en 
negativ uppbokning. 
 
Skatteintäkterna bokförs månadsvis i enlighet med Skatteverkets redovisningsräkning.  Periodisering och 
justering för slutavräkning 2016 och 2017 har redovisats utifrån SKL:s prognos i cirkulär 17:42. För år 2017 
har 8/12 medräknats. Fastighetsavgiftens förändring har redovisats utifrån prognos i SKL med 8/12.  
Pensionerna Periodisering av den individuella delen av pensionerna och löneskatten har skett med underlag 
från KPA:s prognos 2017-08, aktualiseringsgrad 96 %.  Samma prognos har använts för avsättningar och 
ansvarsförbindelse.  Se även förvaltningsberättelsen. 
 
Semesterlöneskulden bokförs löpande under året i samband med löneutbetalningarna. Uppehålls- och 
ferielöneskuld har periodiserats med utgångspunkt från sammanställning från Bluegarden. Vid delårstillfället 
överstiger uttaget av semester den intjänade, men utjämning sker under hösten. 
 
Finansieringsanalysens siffror gäller förändringen från januari till augusti. Någon periodiserad budget görs 
inte på denna och jämförelse kan därför inte göras. 
 
Leasingavgifter Kommunens leasingavtal klassificeras som operationella. Även bolagens leasingavtal klassas 
som operationella. 
Hyresavtalen klassificeras som operationella eftersom de ekonomiska fördelar och risker som förknippas med 
ägandet i allt väsentligt inte överförs till kommunen. 
 
Bolagen Sammanställd redovisning görs inte i delårsrapporten. Bolagens resultaträkningar bifogas och en 
sammanställning av större koncerninterna mellanhavanden görs. Bolagskoncernen ägs av kommunen till 100 
procent.  Resultatet kommenteras även i förvaltningsberättelsen under särskild rubrik. 
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ORD OCH UTTRYCK 
 
Resultaträkningen 
visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit. Den visar även förändringen av eget kapital, något som 
också kan utläsas genom att jämföra balansräkningen för de två senaste åren. 
Finansieringsanalysen 
visar hur årets löpande verksamhet och investeringar har finansierats och hur verksamhetens likvida ställning 
har påverkats. Finansieringsanalysen är utformad som en betalningsflödesrapport. 

Balansräkningen 
visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Man kan också säga att den visar hur 
kapitalet har använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital). Genom att jämföra 
två balansräkningar kan vi se hur likvida medel, lån och anläggningars värde har förändrats under året. 
Tillgångar 
är dels omsättningstillgångar till exempel kontanter, pengar på banken, statsbidragsfordringar, förråd, dels 
anläggningstillgångar till exempel fastigheter, inventarier, aktier, långfristiga fordringar. 
Eget kapital 
visar  skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av två delar. Dels rörelsekapitalet som är skillnaden 
mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, dels anläggningskapitalet som är skillnaden mellan 
anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 
Avsättningar 
är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. En del av 
pensionsskulden finns bland avsättningar. 
Skulder 
är dels kortfristiga (skall betalas inom ett år) och dels långfristiga. 
 
Kkr  = kilokronor, tusentals kronor 
Mkr  = megakronor, miljontals kronor 
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Kommunens bolag 
 
Säterbostäder AB    Prognos   Differens 

Resultaträkning  
Jan-

augusti  helår  Budget prognos/ 

(Mkr)  2017  2017  2017 budget 

        
Nettoomsättning  53,0  79,4  78,4 1,0 
Driftskostnader  -31,8  -49,0  -49,2 0,2 
Underhållskostnader  -7,2  -12,0  -12,0 0,0 
Fastighetsskatt  -0,5  -0,8  -0,8 0,0 
Driftnetto  13,5  17,6  16,4 1,2 

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

        
        

Säters kommuns Fastighets AB        
Resultaträkning    Prognos   Differens 

(Mkr)  
Jan-

augusti  helår  Budget prognos/ 

  2017  2017  2017 budget 

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

        
Större koncerninterna mellanhavanden       
(Mkr)        
Kommunens intäkter        
Specifikation  Säterbostäder Fastighetsbolaget Summa 
Konsumtionsavgifter va/renhållning mm 2,90  0,00   2,90 

  2,90  0,00   2,90 
Kommunens kostnader        
Specifikation  Säterbostäder Fastighetsbolaget  
Hyror  7,82  0,00   7,82 
Motorvärmare/Carport  0,20  0,00   0,20 
Värme       0,00 
Tjänsteköp och liknande  2,28  0,01   2,28 
Övrigt,   0,24  0,07   0,31 

  10,53  0,08   10,60 
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Utlåtande från kommunens revisorer  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2017-10-19 9  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0017 
 
Revidering av styrdokument för ekonomisk redovisning  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. Fastställa förslag till reviderade ekonomiska styrprinciper. 
2. Fastställa förslag till reviderade riktlinjer för kommunens investeringar. 
3. Fastställa förslag till reviderade kravrutiner. 
4. Fastställa förslag till riktlinjer för försäljning av lös egendom. 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-17 att uppdra till ekonomichefen 
att ta fram ett förslag till reviderade ekonomiska styrprinciper.  I samband med detta 
har även andra styrdokument för kommunens ekonomiska redovisning setts över.  
 
Ekonomiska styrprinciper  
I förslaget till reviderade ekonomiska styrprinciper har reglerna anpassats efter sen 
tidiga budgetprocess som kommunen tillämpar sedan några år tillbaka. I förslaget har 
även hänsyn tagits till utformningen av nämndplaner som kommunen använder se-
dan 2017. 
 
Riktlinjer för kommunens investeringar  
I förslaget har stycket om lånetak tagits bort och ersatts av ett nytt stycke benämnt 
”Finansiering av investeringar” som följer de regler som kommunen har skrivit in i 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Stycket igångsättningstillstånd har tagits 
bort då detta från 2018 års budget inte längre tillämpas. 
 
Kravrutiner  
I förslaget till reviderade kravrutiner har en anpassning av tider gjorts till hur krav-
hanteringen görs i ekonomisystemets debiteringsrutiner. En tidigare internkontroll-
urin för kontroll av större utestående fordringar har tagits bort. Den togs bort från 
internkontrollplanen för flera år sedan men har legat kvar i kravrutinen. 
 
Riktlinjer för försäljning av lös egendom  
Säters kommun har inte haft några skrivna riktlinjer för försäljning av lös egendom, 
men det har efterfrågats från förvaltningarna. I förslaget har hänsyn tagits till hur för-
säljning av lös egendom har hanterats i praktiken, samt exempel från andra kommu-
ners riktlinjer. 
 
__________ 
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Tjänsteskrivelse  

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

Datum Diarienummer 
2017-07-28 KS 2017/000017 
 

Revidering av styrdokument för ekonomisk redovisning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Fastställa förslag till reviderade ekonomiska styrprinciper 
2. Fastställa förslag till reviderade riktlinjer för kommunens investeringar 
3. Fastställa förslag till reviderade kravrutiner 
4. Fastställa förslag till riktlinjer för försäljning av lös egendom 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-17 att uppdra till ekonomichefen att ta fram ett 
förslag till reviderade ekonomiska styrprinciper. 
 
I samband med detta har även andra styrdokument för kommunens ekonomiska redovisning setts över. 
 
Ekonomiska styrprinciper 
I förslaget till reviderade ekonomiska styrprinciper har reglerna anpassats efter sen tidiga budgetprocess 
som kommunen tillämpar sedan några år tillbaka. I förslaget har även hänsyn tagits till utformningen av 
nämndplaner som kommunen använder sedan 2017. Förslaget redovisas i bilaga 1 
 
Riktlinjer för kommunens investeringar 
I förslaget har stycket om lånetak tagits bort och ersatts av ett nytt stycke benämnt ”Finansiering av 
investeringar” som följer de regler som kommunen har skrivit in i riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Stycket igångsättningstillstånd har tagits bort då detta från 2018 års budget inte längre 
tillämpas. Förslaget redovisas i bilaga 2, 
 
Kravrutiner 
I förslaget till reviderade kravrutiner har en anpassning av tider gjorts till hur kravhanteringen görs i 
ekonomisystemets debiteringsrutiner. En tidigare internkontrollurin för kontroll av större utestående 
fordringar har tagits bort. Den togs bort från internkontrollplanen för flera år sedan men har legat kvar i 
kravrutinen. Förslaget redovisas i bilaga 3. 
 
Riktlinjer för försäljning av lös egendom 
Säters kommun har inte haft några skrivna riktlinjer för försäljning av lös egendom, men det har 
efterfrågats från förvaltningarna. I förslaget har hänsyn tagits till hur försäljning av lös egendom har 
hanterats i praktiken, samt exempel från andra kommuners riktlinjer. Förslaget redovisas i bilaga 4. 
 
 
 
 

   
Bert Stabforsmo ekonomichef   
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Ekonomiska styrprinciper för Säters kommun 
 

§ 1 Syfte 
 

Övergripande lagregler om kommunens ekonomi återfinns i Kommunallagens 
(SFS 1990:900) 8:e kapitel. I Kommunal Redovisningslag KRL (SFS 1997:614) 
regleras hur kommunens externa redovisning skall utformas. 
 
De ekonomiska styrprincipernas syfte är att reglera den kommunala 
tillämpningen av ovanstående lagregler, samt att komplettera denna på områden 
som ej reglerats i lag. 
 
De ekonomiska styrprinciperna gäller i tillämpliga delar även för kommunens 
bolag. 
 

§ 2 Mål för god ekonomisk hushållning 
 

Med god ekonomisk hushållning avses ej enbart finansiell förvaltning. De 
kommunala resurserna skall fördelas och användas så att de kommer 
kommunmedborgarna till så stor nytta som möjligt utifrån ställda nationella och 
lokala mål.  

  
Kommunfullmäktige fastställer vision och inriktningsmål strategiska mål för 
mandatperioden. 
 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till finansiella mål för den kommande 
treårsperioden senast i juni december månad året två år före aktuellt budgetår. 
 
I budgetdirektiv anges hur förslag till strategier och mål för verksamheten 
utifrån antagen vision och inriktnings strategiska mål skall inlämnas, samt 
tidplan för budgetarbetet och övriga anvisningar. 
 
Kommunens finansiella mål och strategiska mål för verksamheten utifrån god 
ekonomisk hushållning är överordnade andra kommunala mål. 

 

§ 3 Ramar 
 

I samband med fastställande av kommunens finansiella mål fastställs 
kommunens totala ekonomiska utrymme utifrån aktuella prognoser för 
befolkning och skatteunderlag, samt gällande regler för generella statsbidrag och 
utjämning.  
Utrymmet fördelas i preliminära ramar för nämnder och förvaltningar. Ramarna 
utformas som nettoramar och skall om kommunstyrelsen ej beslutar annat 
innefatta samtliga kostnader och intäkter. 
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§ 4 Budget 
 

Nämnder och förvaltningar utarbetar utifrån tilldelade ekonomiska ramar och 
övriga anvisningar förslag till budget för nästkommande år, samt plan för de 
därefter följande två åren. I förslaget till budget skall även ingå strategier som 
förslag till mål för verksamheten. Förslagen till mål skall utgå från antagen 
vision och strategiska mål inriktningsmål, vara relaterade till tilldelade resurser 
samt ha ett medborgarperspektiv. De skall även vara tydliga och 
utvärderingsbara. 
 
Budgetförslagen skall inlämnas till kommunstyrelsen senast vid den tidpunkt 
som angetts i direktiv. 
 
Kommunstyrelsen sammanställer senast under november  maj månad förslag till 
budget för nästkommande år och plan för de därefter följande åren, för 
fastställande i kommunfullmäktige senast under december juni månad. I 
kommunfullmäktiges beslut om budget tas även beslut om finansiella mål, och 
mål för verksamheten av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
 
Anslagen binds på nämnds- och förvaltningsnivå, eller annan nivå som 
kommunfullmäktige beslutar. Kommunstyrelsen bemyndigas att efter förslag 
från berörd nämnd omfördela medel mellan olika anslag. 
 
Personalstyrning regleras i särskilda personalpolitiska styrdokument. 

 

§ 5 Budgetuppföljning 
 
 Det åvilar varje nämnd och förvaltning att löpande följa upp sin verksamhet.  
 

Nämnder och förvaltningar skall med den periodicitet som kommunstyrelsen 
fastställer upprätta bokslutsprognoser. Prognoserna skall avse såväl drift- som 
investeringsbudget, och innefatta periodens förbrukning, ackumulerad 
förbrukning och prognos till årets slut. 
 
Kommunens ekonomikontorenhet skall sammanställa prognoserna och redovisa 
dessa till det kommunfullmäktige, som kommer efter periodens slut. 
 

§ 6 Delårsrapport 
 

Kommunen skall upprätta delårsrapport per den 31 augusti. Delårsrapporten 
skall föreläggas kommunfullmäktige i oktober månad. 
 
Nämnder, förvaltningar, och kommunens bolag skall inkomma med underlag för 
upprättandet av delårsrapporten i den omfattning som anges i KRL. 
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De finansiella mål och de strategiska mål för verksamheten som 
kommunfullmäktige fastställt vid beslut om budget skall utvärderas i samband 
med delårsrapporten. Utvärderingen skall dels göras på förfluten tid samt som 
en prognos för helåret. Om målen inte bedöms kunna uppnås skall orsaken till 
detta anges, samt vilka åtgärder som vidtas för att öka måluppfyllelsen. 
 

§ 7 Årsbokslut och årsredovisning 
 

Det åvilar varje nämnd att efter årets slut analysera årets resultat och 
verksamhetens utveckling. Analysen skall tillsammans med bedömningar och 
prognoser för framtiden utgöra grunden för nästkommande budgetarbete. 
 
De finansiella mål och strategiska mål för verksamheten som kommun-
fullmäktige fastställt vid beslut om budget skall utvärderas i samband med 
årsredovisningen. Har målen inte uppfyllts skall orsaken till detta anges, samt 
vilka åtgärder som föreslås för att öka måluppfyllelsen kommande år.  
 
De kommunala bolagen följer i sin redovisning Årsredovisningslagen, men skall 
till kommunstyrelsen inkomma med uppgifter till en samordnad årsredovisning 
för kommunkoncernen. 
 
Kommunstyrelsen sammanställer av gjorda analyser och räkenskapsmaterial, en 
årsredovisning för kommunen, och en sammanställd redovisning för den 
kommunala koncernen. Årsredovisningen skall föreläggas kommunfullmäktige 
senast under april månad.  
 

§ 8 Medtagande av över och underskott 
 

Nämnder och styrelser kan efter godkännande av kommunstyrelsen medges att 
för planerade åtgärder medta över/underskott i driftbudget till nästkommande år  
Nämnder och styrelser kan efter godkännande av kommunstyrelsen medges att 
överföra medel för ej avslutade investeringar till nästkommande år. 
 
Begäran om medtagande av över och underskott, samt överförande av medel i 
investeringsbudgeten skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast under 
januari månad. så att dessa kan beaktas i beslut om budget för nästkommande år. 
 

 
§ 9 Medelsförvaltning 
 

Kommunens medel skall förvaltas i enlighet med särskilt antagna placerings- 
reglementen. 

40



 4 (4) 

 

§ 10 Redovisning av anläggningstillgångar 
 

Kommunens anläggningstillgångar skall redovisas enligt av kommunstyrelsen 
antagna regler. 
 

§ 11 MBL och personaldelaktighet 
 

Det åvilar nämnder och förvaltningar att tillse att berörd personal aktivt deltar i  
budgetarbete och den ekonomiska uppföljningen. 
 
Kommunstyrelsen skall i arbete med budget, årsbokslut och delårsrapport, 
kontinuerligt hålla de fackliga organisationerna informerade. 
 
Nämnders och förvaltningars budgetförslag skall innan de antas av ansvarig 
nämnd förhandlas med de fackliga organisationerna enlig lag om medbestäm-
mande, MBL. 
 
Kommunstyrelsens förslag till budget för kommunen skall innan den antas i 
kommunfullmäktige förhandlas med de fackliga organisationerna enlig lag om 
medbestämmande, MBL. 
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SÄTERS KOMMUN 
EKONOMIENHETEN 

 
 
 
 
 
 
 

Riktlinjer för kommunens investeringar 
 

Definition 
 

Med investering avses en ekonomisk resurs som förbrukas över en längre tidsperiod. Vid 
införskaffandet bokförs investeringen som en anläggningstillgång i balansräkningen. En 
anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk. 

 
För att en ekonomisk transaktion skall bokföras som investering skall den ekonomiska 
livslängden vara minst tre år och inköpsvärdet uppgå till minst ett prisbasbelopp. 
(2018: 45 500 kr), 

 
Vid en samlad investering kan ett enskilt föremål ha ett värde som understiger 
beloppsgränsen om totalbeloppet för den samlade investeringen överstiger beloppet. 
Exempel på samlad investering kan vara inredning av ett klassrum, ett samlat inköp av 
datautrustning, ledningsrenovering i VA-nätet, eller kommunens samlade konstinköp. En 
förutsättning för att räknas som samlad investering är att investeringen kan bokföras som 
en anläggning. 

 
Materiella anläggningstillgångar är tillgångar som är fysiska och går att beskåda. Exempel på 
materiella tillgångar är: 
• Byggnader och mark 
• Maskiner, fordon och andra tekniska anläggningar 
• Inventarier, verktyg och IT-utrustning 

 

Immateriella anläggningstillgångar är tillgångar som man inte kan se eller ta på, icke fysiska 
tillgångar. Den ekonomiska livslängden ska vara minst tre och högst fem år. Exempel på 
immateriella tillgångar är: 
• Patent och licensrättigheter 
• IT-system, (verksamhetssystem) 

 
En IT-investering kan tas upp som en immateriell anläggningstillgång om den utgörs av ett 
verksamhetssystem. Det kan vara aktuellt då den avser ett IT-system som täcker ett 
betydande verksamhetsbehov, har ett stort utvecklingsvärde, är för stadigvarande bruk och 
förväntas ha ett väsentligt värde för verksamheten i form av möjlighet till ökad säkerhet 
och/eller effektivisering. 
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Exploateringar 
 

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordningsställa 
kommunens mark för infrastruktur (gator, parker och VA) och för bostads- eller 
industriområden. 

 
Exploatering som inte ska avyttras inom den närmaste 10-årsperioden redovisas som en 
ny-, till eller ombyggnad. Därefter vad det är klassat som, parkområde som park, VA som 
VA osv. 

 
Exploateringsfastigheter som skall avyttras i närtid ska klassificeras som omsättnings- 
tillgångar. För dessa sker ingen avskrivning utan värdet skrivs ner successivt vid försäljning. 
På rena exploateringar beräknas inte heller någon internränta. 

 
Klassificering av investeringarna 

 
Nyinvestering: Innebär att nya drift- och kapitalkostnader uppstår, vilka ska finansieras 
över tid. Det innebär att kommunens åtagande i framtiden ökar. 

 
Reinvestering eller ersättningsinvestering: Avser investeringar som ersätter en befintlig 
anläggning, inventarier eller maskin i syfte att uppnå samma standard och volym som 
tidigare. Det innebär ingen utökning och driftkostnaderna är i princip oförändrade. 

 
Rationaliseringsinvesteringar avser investeringar som ger lägre driftkostnader än dagens 
nivå. En typ av rationaliseringsinvestering kan vara energibesparande åtgärder. 

 
Avskrivningstider 

 
Säters kommun använder sig av en månatlig linjär avskrivning. Investeringens 
livslängd/nyttjandetid vid investeringstillfället avgör avskrivningstiden. Avskrivnings- 
planen kan revideras om den ekonomiska livslängden för en anläggning förändras under 
avskrivningstiden. Värdet på anläggningen kan även skrivas ned helt eller delvis om 
tillgången förlorat sitt värde i förtid. Om nedskrivning sker, ska det vid varje bokslut 
därefter, fram till dess investeringen skulle ha varit färdigavskriven, göras en bedömning 
om nedskrivningen fortfarande är motiverad. 

 
För byggnader, gatu- och VA-anläggningar tillämpas komponentavskrivning. 
Komponentavskrivning innebär att olika delar av en anläggnings delar avskrivs på kortare 
tid och andra delar på längre tid. Den kortare avskrivningstiden skapar utrymme för 
reinvesteringar av avskrivna komponenter. 

 
Konst och mark anses ha oändligt värde och på dessa tillgångar görs ingen avskrivning/ 
nedskrivning annat än vid avyttring eller annan förlust av tillgången. 
 

 
 
 
 
 
 

43



 

 
 
 

Intern ränta 
 

Med intern ränta avses den interna prissättningen som används för att prissätta 
användandet av kommunens likvida medel. Räntesatsen för den interna räntan skall ligga i 
nivå med beräknad ränta för kommunens externa lån, och fastställs av ekonomikontoret 
varje år i samband med kommunens budgetarbete. 

 
Räntan beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att räntan beräknas på restvärdet 
efter gjorda avskrivningar. 

 
Aktivering av investering 

 
Enligt god redovisningssed skall avskrivning ske från och med den tidpunkt då 
anläggningen tas i anspråk. Begreppet ta i anspråk kan för vissa situationer behöva en 
uttolkning för att praktisk kunna tillämpas. 

 
Vid samlingsinvesteringar betraktas anläggningen som tagen i anspråk när samtliga 
ingående delar används. Detta innebär att om ingående delar köps in successivt under året, 
skall tidpunkten för ianspråktagandet sättas när inköpsprocessen avlutats eller senast vid 
årets slut. 

 
Avgiftsfinansierad verksamhet 

 
Kapitalkostnaden för investeringar inom avgiftsfinansierad verksamhet skall täckas av 
avgifterna. Med avgiftsfinansierad verksamhet avses i Säters kommun framför allt Vatten 
och Avlopp, samt Renhållningsverksamheten. 

 
Leasing 

 
Leasing kan vara en alternativ finansieringsform. Leasingfinansiering kan användas om den 
totala leasingavgiften är lägre än kostnaden för traditionell finansiering eller om det ur t ex 
servicesynpunkt kan anses fördelaktigt trots en högre kostnad. 

 
Exempel på leasingfinansiering är leasing av bilar där skatteregler gör att den formen är 
fördelaktigare än köp av bilar. Ett annat exempel är leasing av kopiatorer där 
leasingalternativet är bättre ur servicesynpunkt. 

 
Innan leasingfinansiering ska tillämpas på nya områden skall jämförande kalkyler göra på 
egenfinansiering. Leasingfinansieringen ska godkännas av ekonomichefen. 

 
Anvisningar för investeringsarbetet 

Inledning 
 

Kommunfullmäktige fastställer årligen investeringsbudgeten för år 1 och en plan för år två 
och tre i planperioden. Investeringsbudget för år 1 fastställs på nämndsnivå, medan planen 
för år 2 och 3 endast fastställs på totalnivå. Kommunens förvaltningar arbetar även 
kontinuerligt med en mer långsiktig investeringsplan med ett sexårsperspektiv. Den utgör 
en grund för den treåriga investeringsplanen som årligen beslutas av kommunfullmäktige. 
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Beredning 
 

Respektive nämnd tar fram förslag till investeringar för den kommande treårsperioden. 
Förslagen inlämnas till budgetberedningen. SBF Fastighetsenhet ansvarar vid lokalinves- 
teringar för att nödvändigt samråd/planering sker med aktuell hyresgäst. KSF IT-enhet 
ansvarar för att nödvändigt samråd/planering sker med enhetens kunder. 

 
Förslagen redovisas på en sammanställningsblanket. Bilaga 1. På blanketten anges typ av 
investering; Nyinvestering, Ersättningsinvestering eller Rationaliseringsinvestering, samt 
vilken proritet (1-3) nämnden har på aktuella investeringar. 

 
För investeringar med ett inköpsvärde över 500 kkr inlämnas en särskild redogörelse på 
särskild blankett. (Bilaga 2) Till dessa skall kalkyler över investeringens inköpsvärde, samt 
årliga driftskostnader bifogas. 

 
De samlade förslagen bereds av förvaltningen innan den politiska budgetberedningen. 
Förvaltningen lägger förslag till investeringsplan för den kommande treårsperioden som 
inryms i de begränsningar som beslutats. 

 
Lånetak Utgår och ersätts 
 
Finansiering av investeringar 
 
I riktlinjer för god eknomisk hushållning antagna av KF 2016-06-13 anges följande; 
Säters kommun skall finansiera reinvesteringar med egna medel. För nyinvesteringar kan nya  
lån behöva upptas.  Detta sker i första hand genom att utnyttja den kredit som är kopplad  
till kommunens koncernkonto i Swedbank. När denna är förbrukad måste nya lån tas upp i  
Kommuninvest.  
Självfinansieringsgraden av investeringarna skall över en rullande fyraårsperiod , innevarande  
år och år 1 – 3 i budget och plan, uppgå till minst 60 %. Med självfinansiering menas det  
utrymme som skapas av resultat och avskrivningar aktuellt år 

 
Höga investeringsvolymer leder till ökande kapitalkostnader som stjäl utrymme i 
driftsbudgeten från andra kostnader. För att styra investeringsvolymen kan olika tekniker 
användas. Nivån på årliga avskrivningar har tidigare varit en begränsning för volymen. På 
senare år har behovet av investeringsmedel gjort att andra metoder måste prövas. Det 
likvida utrymme som tillskapas genom resultat och avskrivningar täcker inte längre behovet 
av investeringsmedel utan kommunen behöver öka sin upplåning. Kommunen har därför 
som begränsning satt ett tak för kommunens upplåning som för närvarande ligger på 100 
mkr. 

 
Taket avser skattefinansierad verksamhet. Utanför lånetaket hanteras den avgifts- 
finansierade verksamheten och exploateringskostnader. Här kan de ökande kapital- 
kostnaderna hanteras genom ökade intäkter. Utanför lånetaket hanteras även rationa- 
liseringsinvesteringar där de ökande kapitalkostnaderna till fullo täcks av andra lägre 
kostnader. 

 
Igångsättning Utgår 

 
Investeringsobjekt med ett inköpsvärde som överstiger 2 mkr skall föreläggas 
kommunstyrelsen för beslut om igångsättning innan upphandling sker. 

 
För fastighetsinvesteringar finns hos samhällsbyggnadsnämnden en särskild rutin för 
samverkan med hyresgäster. 

 
  

45



 

Uppföljning 
 

Alla investeringar ska särredovisas och avstämning ska ske löpande mot budget. 
Central uppföljning av investeringsverksamheten under året sker i samband med budget- 
uppföljningen per sista april och sista augusti. Utöver utbetalda belopp redovisas status 
på investeringen. T ex under projektering, under upphandling, påbörjad, slutförd.  

 

Överflytt av investeringsmedel mellan budgetåren 
 

De investeringsmedel som ej ianspråktagit för specifika projekt kan efter beslut av 
kommunstyrelsen budgetmässigt få föras över till nästkommande år om den totala 
investeringsbudgeten inte är förbrukad. Nämnden ansöker efter årsbokslut om överföring, 
och anger i ansökan skälen till att investeringsmedlen inte förbrukats och vilken planering 
som är tänkt för det kommande året. 

 
Slutredovisning av investeringsprojekt 

 
För investeringsobjekt som uppgår till minst 2 mkr skall en slutredovisning/efterkalkyl 
redovisas till kommunfullmäktige. 
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Rutiner kring fakturering och krav 
 

1. Faktura skickas ut. 
 

2. 16 dagar efter förfallodatum skickas en påminnelse med påminnelseavgift ut.  
 

3. 46 dagar efter förfallodatum skickas krav med kravavgift och dröjsmålsränta samt hot om 
kronofogde ut. 
 

4. 76 dagar efter förfallodatum skickas meddelande ut om att kravet kommer att skickas till 
kronofogden ut 
 

5. Vid betalning efter förfallodag debiteras ränta. 
 

6. Debiterande förvaltning stämmer själva av i Agresso om obetald faktura för ev. beslut om 
avstängning från kommunal service. 
 

7. Betalas inte kravet går ärendet till kronofogden för utredning.  
Undantag är enstaka krav, inkl. avgifter, understigande 500 kronor som skrivs av istället 
för att skickas till kronofogden. Om krav systematiskt ej betalas och avstängning från 
kommunal service eller tjänst inte är möjlig skall flera krav samlas ihop och skickas till 
kronofogden. 

 
8. Om utmätningsbara tillgångar saknas skrivs fordran av i kommunens bokföring och 

ärendet skickas till Justitia Inkasso för långtidsbevakning . Fordran < 1 prisbasbelopp 
beslut av ekonomichef. Fordran 1 prisbasbelopp och däröver beslut av Kommun-
styrelsens arbetsutskott. 

Felaktig faktura 
 
En felaktig faktura kan ej makuleras när den redan är ivägskickad. 
 
En felaktig uppbokad faktura justeras genom kreditering. 
 
På bokföringsorder skrivs ”Kreditering av felaktig faktura”. 

Avbrott i kravrutinen 
 
Om avbrott i ovanstående kravrutin av någon anledning skall ske, skall ett skriftligt beslut om 
detta tillsändas kravhandläggaren. Beslutet skall tas av ansvarig nämnd/styrelse eller behörig 
tjänsteman. Beslutet skall innehålla uppgift om: 
 

1. Fakturanummer 
2. Fakturabelopp 
3. Förfallodatum 
4. Anledning till avbrottet i kravrutinen 
5. Ev. alternativ till indrivning av fakturan 
6. Nytt bevakningsdatum 
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Riktlinjer för försäljning av kommunal lös egendom 
 
Bakgrund 
Principerna för försäljning av kommunal egendom har sin grund i kommu- 
nallagens kapitel 8 om ekonomisk förvaltning där det bl.a. sägs att ”kommuner 
och landsting skall ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. Enligt 
kommunallagen ska således försäljning av kommunens egendom ske på 
affärsmässiga grunder, vilket jämställs med att försäljning ska ske till 
marknadspris. 
 
Tillämpningsområde 
Följande rekommendationer gäller för försäljning av sådan kommunal lös 
egendom som organisationen själv inte längre har behov av och där intresse 
från andra förvaltningar att överta egendomen saknas. Här kan funktionen 
Torget på kommunens intranät användas för att undersöka intresset. 
 
Egendom av ringa värde 
Egendom av ringa värde kan erbjudas ideella föreningar till exempel via 
kommunens återvinningscentral . Med ringa värde avses ett värde 
understigande ½ prisbasbelopp. 
 
Egendom av lågt värde 
Har egendomen ett ekonomiskt värde som överstiger kostnaderna för en eventuell 
försäljning kan försäljning ske vid t.ex. en marknad för begagnade varor under 
förutsättning att försäljningen annonserats så att kommunens invånare fått 
kännedom om försäljningen, t.ex. i annonsblad samt på kommunens hemsida.  
Med lågt värde avses egendom med ett samlat ekonomiskt värde understigande 
två basbelopp. 
 
Egendom av stort ekonomiskt värde 
Har egendomen stort ekonomisk värde, såsom vissa maskiner eller liknande, ska 
ett anbudsförfarande användas. Det finns, i motsats till upphandling, inga 
tvingande lagregler men för att säkerställa marknadspris ska ett anbudsför-
farande användas. Med stort ekonomiskt värde avses egendom med ett samlat 
ekonomiskt värde överstigande två prisbasbelopp. 
 
Beräkning av värde 
När beslut fattas om på vilket sätt egendomen ska säljas och egendomens värde 
ska beräknas, ska egendomens värde uppskattas gemensamt då det är flera 
objekt som ska säljas samtidigt. (T.ex. om ett antal datorer ska säljas samtidigt 
bör värdet på samtliga datorer avgöra försäljningssätt.) 
 
Övrigt 
Beslut om försäljning av egendom fattas av nämnden eller av tjänsteman på 
delegation. Finns delegation ska beslut anmälas till nämnden. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2017-10-19 10  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0231 
 
Kommuninvest särskild medlemsinsats år 2017  
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Säters kommun fullföljer 
besluten från 2015 och 2016 att erlägga den särskilda medlemsinsatsen under en 
treårsperiod. 2015 nåddes 50 %, 2016 nåddes 75 % och 2017 nås 100 %. För 2017 
skall kommunen erlägga 2 450 361 kronor 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I kölvattnet av finanskrisen 2008 har nya lagkrav ställts på banker och andra finansi-
ella institutioner. Ett sådant lagkrav är att bruttossoliditeten ska uppgå till en viss 
nivå. För att möta detta krav behöver Kommuninvest öka sitt egna kapital. Kommu-
ninvest har tagit fram en plan för hur minimikravet för bruttosoliditet ska uppnås 
senast 2018. På årsstämman för Kommuninvest Ekonomiska Förening 2015 fastställ-
des nya stadgar som möjliggör för medlemmarna redan nu höja sina insatser genom 
en eller flera inbetalningar. Målnivån 2018 för kommuner är 900 kr/invånare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-19 att genomföra ökningen av kommunens 
insatskapital under en treårsperiod. 2015 tillfördes 2 697 021 kr genom vilket 50 % av 
målnivån på 900 kr/invånare uppnåddes.  2016 tillfördes ytterligare insats på 
2 358 570 kr. För att 2017 nå 100 %  krävs 2 450 361 kr. 
 
Säters kommun erhåller avkastning på insatsen. 2017 var avkastningen 1,5 %. Så 
länge inte full insats erlagts kommer en del av avkastningen att läggas till insatsen. 
När full insats erlagts får kommunen behålla hela avkastningen. 
 
Ytterligare information finns i Kommuninvests förfrågan om särskild medlemsinsats 
2017. 
 
__________ 
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Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
2017-06-30 Dnr KS 

2017/0231 
 

Kommuninvest särskild medlemsinsats år 2017  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Säters kommun fullföljer besluten från 2015 
och 2016 att erlägga den särskilda medlemsinsatsen under en treårsperiod. 2015 nåddes 50 %, 2016 nåddes 
75 % och 2017 nås 100 %. För 2017 skall kommunen erlägga 2 450 361 kronor 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
I kölvattnet av finanskrisen 2008 har nya lagkrav ställts på banker och andra finansiella institutioner. Ett 
sådant lagkrav är att bruttossoliditeten ska uppgå till en viss nivå. För att möta detta krav behöver 
Kommuninvest öka sitt egna kapital. Kommuninvest har tagit fram en plan för hur minimikravet för 
bruttosoliditet ska uppnås senast 2018. På årsstämman för Kommuninvest Ekonomiska Förening 2015 
fastställdes nya stadgar som möjliggör för medlemmarna redan nu höja sina insatser genom en eller flera 
inbetalningar. Målnivån 2018 för kommuner är 900 kr/invånare. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-19 att genomföra ökningen av kommunens insatskapital under en 
treårsperiod. 2015 tillfördes 2 697 021 kr genom vilket 50 % av målnivån på 900 kr/invånare uppnåddes.  
2016 tillfördes ytterligare insats på 2 358 570 kr. För att 2017 nå 100 %  krävs 2 450 361 kr. 
 
Säters kommun erhåller avkastning på insatsen. 2017 var avkastningen 1,5 %. Så länge inte full insats 
erlagts kommer en del av avkastningen att läggas till insatsen. När full insats erlagts får kommunen behålla 
hela avkastningen. 
 
Ytterligare information finns i Kommuninvests förfrågan om särskild medlemsinsats 2017. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 
 

   
Bert Stabforsmo ekonomichef   
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2017-10-19 11  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0292 
 
Reviderad arbetsmiljöpolicy 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta arbetsmiljöpolicy 
 
Ärendebeskrivning: 
I och med ändrad lagstiftning inom arbetsmiljöområdet från den 31 mars 2016 då  
föreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” började gälla har det funnits ett 
behov att se över kommunens arbetsmiljödokument och riktlinjer. 
 
En arbetsmiljögrupp med representanter från arbetsgivare och fackliga organisation-
erna bildades under hösten 2016 för att se över gällande dokument och arbeta fram 
förslag till nya dokument där behov finns. 
 
__________ 
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SÄTERS KOMMUN 

Arbetsmiljöpolicy för Säters kommun 
 

 
Arbetsmiljöarbetet på Säters kommun omfattar all verksamhet och våra medarbetares 
totala arbetssituation, där fysiska, organisatoriska och sociala aspekter beaktas. Kommunen 
arbetar aktivt med att ingen ska drabbas av ohälsa och skada i arbetet samt arbetar med 
aktiviteter som främjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet. 
 
En god arbetsmiljö är i samklang med kommunens intressen då det gör att vår viktigaste 
resurs, personalen, trivs och fungerar väl i sitt arbete.  
 

 Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt och förebyggande genom uppföljning av lag- 
och myndighetskrav, identifiering av risker, dokumenterad riskbedömning, långsiktig 
planering och vid behov omedelbara åtgärder, 
 

 Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta 
åtgärder. Samtliga anställda har en skyldighet att rapportera, 
 

 Arbetsmiljöfrågor behandlas med öppenhet och berörda medarbetare ges möjlighet till 
god insyn och information. Synpunkter och erfarenheter inom arbetsmiljöområdet tas 
tillvara, 
 

 Arbetsmiljöarbetet sker genom aktivt samarbete mellan chefer, skyddsombud och 
medarbetare, i olika samverkansforum – var och en kan påverka sin arbetsmiljö, 

 

 Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier i Säters kommun. Vår 
arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med 
respekt. 
 

Som medarbetare ska du 

 Följa gällande lagar, regler och instruktioner, 
 

 Ta ett personligt ansvar för arbetsmiljö, hälsa och trivsel i det dagliga arbetet och aktivt 
medverka till att eliminera risker, samt verka för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. 

  
Utöver Ditt medarbetaransvar ska du som chef 

 Ta ansvar för att identifiera risker och kontinuerligt förbättra arbetsmiljön, 
 

 Tillse att medarbetare är medvetna om risker och har tillräcklig kompetens och 
information för att arbetet skall ske säkert och i en god arbetsmiljö. 

 
Denna policy, fastställd av Kommunfullmäktige, gäller från och med den 2017-xx-xx tills 
dess ny policy beslutats. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2017-10-19 12  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr  KS2017/0306 
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen samt 
att motionen ligger kvar för beredning. 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två gånger 
varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen skall göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
 
Motion om konsekvensanalys på kostnader Dnr KS2017/0233 
för målet att bli 12 000 invånare 2030 
Motionen är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-15. Är remit-
terad till kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen bereder motionen. 
 
__________ 
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Motion till kommunfullmäktige 2017-06-15 

 

Angående Säters kommuns mål att bli 12.000 invånare år 2030 anser via att: 

 -det görs en konsekvensanalys på kostnaderna 

  

I konsekvensanalysen vill vi att man bland annat beaktar vatten och avloppsutbyggnad, 

infrastruktursatsningar, satsningar på skola och äldrevård. Vart kommer våra nya kommuninvånare 

bo? 

 

För Moderaterna 

Tommy Andersson  

63



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2017-10-19 13  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  KS2017/0307 
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen 
samt att medborgarförslagen kvarligger för beredning. 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktige arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen två gånger per 
år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske 
på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober. 
 
Medborgarförslag om att införa idrott varje dag i skolan Dnr KS2017/0076 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-16. 
Hänskjutet till kommunstyrelsen för beredning.  Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade remittera förslaget till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Svar 
skall ha inkommit senast 1 oktober 2017.  
 
Medborgarförslag om att erbjuda simskola från 4 års  Dnr KS2017/0201 
ålder 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-15. 
Medborgarförslaget är hänskjutet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
__________ 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2017-10-19 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  KS2017/0272 
 
Reviderade regler för uppvaktning 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta reviderade regler för 
uppvaktning 
 
Ärendebeskrivning: 
Regler för uppvaktning behöver revideras då nya beslut har tagits bl.a kring hur upp-
vaktningen ska gå till, samt för vilka gåvor som är aktuella.  
 
__________ 
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Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

Datum Diarienummer 
2017-08-02 Dnr KS2017/272 
 

Revidering av riktlinjer vid uppvaktningar, minnesgåvor (jubileumsgåvor), 
bemärkelsedagar mm 

Förslag till beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta reviderade riktlinjer 
för jubileumsgåvor, bemärkelsedagar mm. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kanslienheten har reviderat riktlinjerna för uppvaktning av minnesgåvor och bemärkelsedagar 
mm.  
 
Revideringen innebär förändringar beträffande val av minnesgåva i samband med pension. 
Kanslienheten föreslår också att ”minnesgåva” ändras till ”jubileumsgåva”. 
 
 
 
 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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Antagen:  
  
  

 

Dnr:    
Dnr:     
    

 

Riktlinjer vid uppvaktningar, jubileumsgåvor, 
bemärkelsedagar mm  
FÖRTROENDEVALDA 

Jubileumsgåva 
Jubileumsgåva utgår till ledamot i fullmäktige och ledamot i av fullmäktige vald 
nämnd/styrelse samt enskilt uppdrag, som har ett ledamotskap på 20 år. 
 
Utdelning sker vid uppnådd tid i samband med sista fullmäktigesammanträdet för året. 
 
Jubileumsgåvan består av armbandsur i guld, guldsmycke, guldarmband, litografi eller en cykel till 
ett maxvärde a 5 000 kr. 
 
Jubileumsgåva kan endast erhållas en gång.  Tid som kommunalt anställd kan ej adderas till tid 
som förtroendevald eller omvänt. 
 
Gåva i samband med avslutat uppdrag 
Säters kommun avtackar med blomma till ett värde av ca 200-400 kr.  
 

Bemärkelsedagar 
Uppvaktning vid jämna tiotal år. 
Blomsteruppvaktning till fullmäktigeledamot görs av fullmäktige, till övriga genom resp. 
nämnd/styrelse. Samordning sker om förtroendevald är ledamot i fullmäktige samt ytterligare 
nämnder/styrelser. 
 

Dödsfall 
Ledamot som vid sitt frånfälle är i aktivt arbete i fullmäktige eller nämnd/styrelse skall 
ihågkommas. Formerna för hågkomsten beslutas av berörd nämnd/styrelse i varje enskilt fall. 
 
Detta gäller även förtroendevald som ej längre innehar uppdrag, men som haft mer betydande 
uppdrag under längre tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69



   
  Riktlinjer+uppvaktning,+minnesgåvor+bemärkelsedagar+mm 
   ) 
 

ANSTÄLLDA 

Jubileumsgåva 
Jubileumsgåva utgår till anställda som har en total anställningstid av 25 år.  
 
Jubileumsgåvan består av armbandsur i guld, guldsmycke, guldarmband, litografi  eller en cykel 
till ett maxvärde a 5 000 kr. 
 
Jubileumsgåva kan endast erhållas en gång. Tid som kommunalt anställd kan ej adderas till tid 
som förtroendevald eller omvänt. 
 

Jubileumsgåva i samband med pension 
Fast anställda erhåller jubileumsgåva i samband med avgång med ålderspension.  
 
Jubileumsgåvan består av en Gustafspingla med Säters Kommun ingraverat eller annan  en gåva 
med ett värde på c a 1 000 kr.  
 
Jubileumsgåvan utdelas av förvaltningschef eller annat på förvaltningen lämpligt sätt i samband 
med jubileumsmiddag i september. 
 
Gåva i samband med avslutad tillsvidareanställning 
Arbetsgivaren avtackar alltid med blomma till ett värde av ca 400 kr. Vid avtackning med gåva 
bedömer närmaste chef nivån utifrån anställningstid, maxbelopp 1 000 kr. Avtackning ska ske för 
medarbetare som avslutar sin anställning p g a sjukersättning. 

Bemärkelsedagar 
Uppvaktning vid jämna tiotal år. 
Blomsteruppvaktning genom förvaltningschef vid 50 och 60 år. Uppvaktning 20, 30, 40 år görs 
av närmaste chef. 
 
Fast anställda erhåller betald ledighetsdag i samband med 50resp 60-årsdag. 
 
 
 

20:2 
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 Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen Framtaget av 

 1 (1)  Dnr KS2016/0101 2016-03-10 Pu 2016-03-10, § 13 Malin Karhu Birgersson, personalchef 
     

 

 

Rutiner vid uppvaktningar 
 

Mottagande av nya svenskar 
Förteckning över nya svenska medborgare tas fram av kommunstyrelseförvaltningen (ur systemet 
Procapita KIR) en gång per år. Gemensam samling sker på Nationaldagen den 6 juni på 
Åsgårdarna. Kommunstyrelsens ordförande eller kommunfullmäktiges ordförande välkomnar 
med blomma..  
 

Mottagande av nya Säterbor. 
Näringslivsenheten ansvarar för inflyttarinformation och inflyttarträffar (2 ggr per år) 
 

Avtackning av pensionärer och personal med 25 år i tjänst 
I september varje år avtackas de som avslutat sin anställning i under året som ålderspensionär 
samt årets alla medarbetare som arbetat 25 år t o m sista december. 
 
Deltagare: 
Pensionärer och 25 års jubilarer inbjuds med respektive och/eller sällskap. 
 
Kommunfullmäktiges presidium och  kommunstyrelsens presidium, ordförande i de nämnder 
som har medarbetare i aktuella grupper, kommunchef, förvaltningschefer och närmaste chef till 
medarbetare i någon av grupperna. 
 
Avtackningen sker på kvällstid med inbjudan till berörda medarbetare. Chefer och politiker kallas. 
I avtackningen ingår middag. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2017-10-19 15  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  §   
 
 
Interpellationer/frågor 
 
Ärendebeskrivning 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2017-10-19 16  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 
 
Valärenden 
 
Valärenden från valberedningen: 

1. Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Niclas Lindfors (V) 
2. Övriga valärenden 

 
Beslutsärenden för kommunfullmäktige; 
Nall Peter Andersson har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige har att besluta om att godkänna avsägelsen. 
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Från: Malin Karhu-Birgersson <malin.karhu-birgersson@sater.se> 
Skickat: den 4 oktober 2017 11:56 
Till: Margareta Jakobsson; Margareta Jakobsson 
Ämne: Fwd: Kontaktbegäran från Säter.se 
 
 
 
Malin Karhu Birgersson 
Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen/Personalchef 
SÄTERS KOMMUN 
 
Telefon: +46 (0)225-55128 
E-mail: malin.karhu-birgersson@sater.se 
 
Säters kommun 
783 27 Säter 
Besök: Rådhuset 
www.sater.se 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
----- Originalmeddelande ----- 
  
Från:  Säter (no reply) <noreply@sater.se>  den 3 oktober 
2017 17:26:01 
Ärende: Kontaktbegäran från Säter.se 
Till:  Kommun  
Kopia:   
 
Meddelande: Hej! 
Jag, Nall Peter Andersson, vill avsäga mig den plats jag just fått som ersättare i kommunfullmäktige för 
(S) räkning. 
Jag vill inte stå kvar för något parti eller som vilde heller. 
Nall Peter Andersson 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2017-10-19 17  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  § 
 
Rapporter 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2017-10-19 18  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  § 
 
Delgivningar 
 
Budgetuppföljning per 2017-09-30 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2017-09-26 

 
KS2017/0326 Revisionsgranskning av överförmyndarverksamheten 

 
KS2017/0305 Länsstyrelsens beslut om ny ersättare efter Eva Hjorth (S). Ny ersättare från och med 

25 september 2017 är Nall Peter Andersson. 
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