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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § KS2018/0009 

Svar på medborgarförslag om gräsklippningstjänster 

Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget. 

___________ 

Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om gräsklippning som tjänst lämnades in till kommunfullmäk-
tiges sammanträde 2018-04-26 av Siv Vornanen. 

Medborgarens förslag 
”Då Säters kommun har tjänster som snöskottning på vintern, skulle jag vilja att gräs-
klippning på sommaren skulle vara väldigt bra. Alltså gräsklippning vill jag att kom-
munen ska ha som förslag.” 

Yttrande: 
Förslagsställaren likställer i sitt medborgarförslag tjänsten om gräsklippning på som-
maren med möjligheten att ansöka och erhålla snöröjning mot avgift utfört av kom-
munen.  

Riktlinjerna för snöröjning syftar till att upprätthålla förutsättningarna hos den en-
skilde kommunmedborgaren med särskilda behov att underlätta /stödja den dagliga 
livsföringen. Kommunen erbjuder insatsen efter individuell bedömning utifrån upp-
ställda kriterier. Exempelvis möjlighet att ta sig till och från sin fastighet, räddnings-
tjänstinsatser och vårdbehov mm. 

Förvaltningen anser att behovet av tjänsten som förslagsställaren anger, inte är av 
den karaktär där effekten påverkar den dagliga livsföringen avseende möjlighet att ta 
sig till och från sin fastighet samt tillgänglighet av räddningstjänstinsatser, vårdbehov 
mm. 

Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med ovanstående motiv. 

Underlag till beslut: 
Medborgarförslag inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-26. 
Tjänsteutlåtande. 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2018-10-30 Dnr KS2018/0155 

 

Medborgarförslag om gräsklippningstjänster 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om gräsklippning som tjänst lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-26 av Siv Vornanen.. 
 
Medborgarens förslag 
”Då Säters kommun har tjänster som snöskottning på vintern, skulle jag vilja att 
gräsklippning på sommaren skulle vara väldigt bra. Alltså gräsklippning vill jag att 
kommunen ska ha som förslag.” 
  
Yttrande: 
Förslagsställaren likställer i sitt medborgarförslag tjänsten om gräsklippning på 
sommaren med möjligheten att ansöka och erhålla snöröjning mot avgift utfört av 
kommunen.  
 
Riktlinjerna för snöröjning syftar till att upprätthålla förutsättningarna hos den 
enskilde kommunmedborgaren med särskilda behov att underlätta /stödja den dagliga 
livsföringen. Kommunen erbjuder insatsen efter individuell bedömning utifrån 
uppställda kriterier. Exempelvis möjlighet att ta sig till och från sin fastighet, 
räddningstjänstinsatser och vårdbehov mm. 
 
Förvaltningen anser att behovet av tjänsten som förslagsställaren anger, inte är av den 
karaktär där effekten påverkar den dagliga livsföringen avseende möjlighet att ta sig till 
och från sin fastighet samt tillgänglighet av räddningstjänstinsatser, vårdbehov mm. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med ovanstående motiv. 
 
Underlag till beslut: 
Medborgarförslag inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-26. 
Tjänsteutlåtande. 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  KS2018/0009 
 
Svar på medborgarförslag om städning på äldreboendet Fågelsången 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om städning på äldreboende Fågelsången lämnades in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2018-02-15 av Bodil Schönberg, Säter. 
 
Medborgarens förslag: 
”Låt rätt personal sköta det dom är bäst på. Det måste vara frustrerande att känna at 
man inte räcker till. Att vilja så mycket och inte hinna. Låt städningen skötas av dom 
duktiga städpatrullerna som finns i Säter. Jag hoppas ni kan titta på detta och ta en 
funderare på vad som är det mes mänskliga att göra.” 
 
Underlag till beslut: 
Medborgarförslag inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-15. 
Yttrande från socialnämnden 2018-09-20 som föreslår avslag till medborgarförslaget. 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-20 
Blad 

8 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 111   Diarienummer: SN2018/0072 
 
 
Medborgarförslag om städning på Fågelsången 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Inom befintlig budget idag finns inte utrymme att köpa tjänst för städning. Anställer vi idag 
städpersonal eller anlitar extern part som ska utföra städning, blir konsekvensen att omvårdnads-
tiden minskar med motsvarande kostnad. Vi har tittat på lösningar där omvårdnadspersonal som 
idag arbetar deltid men önskar heltidsarbete skulle kunna ges möjlighet till det, genom att sköta 
serviceuppgifter på tiden upp till heltidstjänstgöring. Men även detta förslag är kostnadsdrivande 
och finansieras inte inom budgetramen. 
Om tid tas från tjänsterna för omvårdnad för att i stället skapa rena servicetjänster, blir konse-
kvensen att personaltätheten riktad mot omsorg minskar. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om städning på äldreboendet Fågelsången lämnas in till kommunfullmäk-
tiges sammanträde 2018-02-15. Kommunfullmäktiges arbetsutskott har beslutat att lämna med-
borgarförslaget till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
 
Medborgarens förslag 
”Låt rätt personal sköta det dom är bäst på. Det måste vara frustrerande att känna at 
man inte räcker till. Att vilja så mycket och inte hinna. Låt städningen skötas av dom 
duktiga städpatrullerna som finns i Säter. Jag hoppas ni kan titta på detta och ta en 
funderare på vad som är det mes mänskliga att göra.” 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Medborgarförslag 
 

Kommunfullmäktiges arbetsutskott 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-09-21 SN2018/0072 
 

Yttrande angående medborgarförslag om städning på äldreboendet Fågelsången 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Inom befintlig budget idag finns inte utrymme att köpa tjänst för städning. Anställer vi idag städpersonal 
eller anlitar extern part som ska utföra städning, blir konsekvensen att omvårdnadstiden minskar med 
motsvarande kostnad. Vi har tittat på lösningar där omvårdnadspersonal som idag arbetar deltid men 
önskar heltidsarbete skulle kunna ges möjlighet till det, genom att sköta serviceuppgifter på tiden upp till 
heltidstjänstgöring. Men även detta förslag är kostnadsdrivande och finansieras inte inom budgetramen.  
Om tid tas från tjänsterna för omvårdnad för att i stället skapa rena servicetjänster, blir konsekvensen att 
personaltätheten riktad mot omsorg minskar. 
 
Ärendebeskrivning 
I dagsläget arbetar vi med att hitta förändrade/förnyade arbetssätt för att kunna nyttja personalens 
kompetens på bästa sätt. Tanken inför framtiden är att undersköterskan ska utföra det vårdtagarnära 
arbete som de utbildat sig till och att vi har tillgång till andra yrkesgrupper som kan utföra de 
arbetsuppgifter som det inte krävs en undersköterskas kompetens till.  
Som det ser ut idag har vi undersköterskor och vårdbiträden som arbetar med våra äldre på särskilt 
boende och kopplat till detta har vi en budget. 
Anställer vi idag städpersonal som ska utföra städning, blir konsekvensen att tiden för vårdpersonal 
minskar med motsvarande kostnad. 
 

 

Camilla Thommes  
Verksamhetschef Äldreomsorg  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0325 
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslå 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 gamla häktena vid Rådhuset  Dnr KS2018/0091 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-17. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-04-17 remitterat förslag till samhällsbygg-
nadsnämnden att i samråd med kulturnämnden lämna yttrande. Behandlas av sam-
hällsbyggnadsnämnden 2018-12-12. 
 
Medborgarförslag om att ta bort nätet vid Ljusternbadet Dnr KS2018/0255 
samt sätta dit rovfågelattrapper 
Medborgarförslaget lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-20. 
Behandlas av samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-12. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 5  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0233 
 
Svar på motion konsekvensanalys på kostnader för målet att bli 
12 000 invånare 2030 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om konsekvensanalys på kostnader för målet att bli 12 000 invånare 2030 
är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-15. 
 
Motionärens förslag 
Angående Säters kommuns mål att bli 12.000 invånare år 2030 anser vi att: -det görs 
en konsekvensanalys på kostnaderna 
I konsekvensanalysen vill vi att man bland annat beaktar vatten och avloppsutbygg-
nad, infrastruktursatsningar, satsningar på skola och äldrevård. Vart kommer våra nya 
kommuninvånare bo? 
 
Förvaltningens svar på motionen 
Säter kommuns målprognos bygger på 12 000 invånare år 2030. SKL:s prognos ligger 
högre och grundar sig på rikets prognos med ca +1% per år och där nås 12 000 invå-
nare redan 2026. Demografisk långtidsprognos från Statisticon visar däremot på 11 
658 invånare år 2030. 
 
Det är många parametrar som påverkar ekonomin när invånarantalet ökar i en kom-
mun.  
 
I grunden så ger en invånarökning en större intäktsbudget. Ålder och behoven av en-
skilda individer påverkar kostnadsutjämningen som ska täcka ökade kostnadsbehov.  
 
Som en trappstegseffekt av ökat invånarantal kan det behövas byggas nya skolor, för-
skolor och äldreboende som påverkar investeringsbehoven. Där ska kostnadsutjäm-
ningen täcka kostnader, som även innefattar drift- och kapitalkostnader för en ny-
byggnation. Nya anpassade lokaler kan även ge en effektivare organisation. 
 
Investering i nya bostadsområden och där tillhörande infrastruktur ger kostnader 
som ska täckas av tomtförsäljning och skatteintäkter av boende i områdena. Nya bo-
stadsområden och utökad befolkning ställer högre krav på och ger en fördyrad kost-
nad för räddningstjänsten som ska täckas av utökade skatteintäkter. 
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 Sammanträdesdatum  Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §   forts 
 
Skuldsättningsgraden per invånare förändras med antalet invånare samt koncernens 
totala upplåning. Fler invånare ger större låneutrymme i förhållande till Kommunin-
vests riktpunkt och kommunens beslutade skuldsättningstak. 
 
Säters kommuns skatteprognos 2019 bygger på 11 185 invånare och ger en skattein-
täkt på 658 140 000 kr. Vid ett antagande att det i kommunen redan år 2019 är 
12 000 invånare skulle skatteintäkterna bli 699 066 000 kr, vilket är 40 926 000 kr 
högre (motsvarar 50,2 kkr./invånare).  
 
Risker 
Risken i en tillväxtfas där man tidigt vill möta förväntade behov, är att man bygger i 
en alltför hög takt som på flera års sikt kan ge tomma verksamhetslokaler eller att 
man bygger en för stor organisation som sedan måste avvecklas. Därför krävs det 
noggrann och hållbar planering över kommande behov av verksamhetslokaler och 
organisation.  
 
Sammanfattning 
Som en sammanfattning kan man anta att utökade kostnader beroende på ökning av 
invånarantalet blir finansierade via skatter och utjämning.  
De fördelar det innebär att vara en större kommun där fler invånares skattemedel de-
lar på gemensamma kommunala kostnader, är en effektivare användning av varje 
skattekrona. 
 
Underlag för beslut 
Motion om konsekvensanalys 
Tjänsteutlåtande 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum 
2018-11-06 

Dnr KS2017/0233 

 

 

 

Svar på motion konsekvensanalys på kostnader för målet att bli 12 000 invånare 2030 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen är 
besvarad. 
 

Ärendebeskrivning 
En motion om konsekvensanalys på kostnader för målet att bli 12 000 invånare 2030 är inlämnad 
av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-15. 
 
 
Förvaltningens svar på motionen 
Säter kommuns målprognos bygger på 12 000 invånare år 2030. SKL:s prognos ligger högre och grundar 
sig på rikets prognos med ca +1% per år och där nås 12 000 invånare redan 2026. Demografisk 
långtidsprognos från Statisticon visar däremot på 11 658 invånare år 2030. 
 
Det är många parametrar som påverkar ekonomin när invånarantalet ökar i en kommun.  
 
I grunden så ger en invånarökning en större intäktsbudget. Ålder och behoven av enskilda individer 
påverkar kostnadsutjämningen som ska täcka ökade kostnadsbehov.  
 
Som en trappstegseffekt av ökat invånarantal kan det behövas byggas nya skolor, förskolor och 
äldreboende som påverkar investeringsbehoven. Där ska kostnadsutjämningen täcka kostnader, som även 
innefattar drift- och kapitalkostnader för en nybyggnation. Nya anpassade lokaler kan även ge en 
effektivare organisation. 
 
Investering i nya bostadsområden och där tillhörande infrastruktur ger kostnader som ska täckas av 
tomtförsäljning och skatteintäkter av boende i områdena. Nya bostadsområden och utökad befolkning 
ställer högre krav på och ger en fördyrad kostnad för räddningstjänsten som ska täckas av utökade 
skatteintäkter. 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Skuldsättningsgraden per invånare förändras med antalet invånare samt koncernens totala upplåning. Fler 
invånare ger större låneutrymme i förhållande till Kommuninvests riktpunkt och kommunens beslutade 
skuldsättningstak. 
 
Säters kommuns skatteprognos 2019 bygger på 11 185 invånare och ger en skatteintäkt på 658 140 000 kr. 
Vid ett antagande att det i kommunen redan år 2019 är 12 000 invånare skulle skatteintäkterna bli 699 
066 000 kr, vilket är 40 926 000 kr högre (motsvarar 50,2 kkr./invånare).  
 
 
Risker 
Risken i en tillväxtfas där man tidigt vill möta förväntade behov, är att man bygger i en alltför hög takt 
som på flera års sikt kan ge tomma verksamhetslokaler eller att man bygger en för stor organisation som 
sedan måste avvecklas. Därför krävs det noggrann och hållbar planering över kommande behov av 
verksamhetslokaler och organisation.  
 
 
Sammanfattning 
Som en sammanfattning kan man anta att utökade kostnader beroende på ökning av invånarantalet blir 
finansierade via skatter och utjämning.  
De fördelar det innebär att vara en större kommun där fler invånares skattemedel delar på gemensamma 
kommunala kostnader, är en effektivare användning av varje skattekrona. 
 
 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 
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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  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 7  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0064 
 
Svar på motion om alkolås i kommunens fordon 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta 

1. Krav om alkolås förs in i fordonspolicyn. 
2. Motionen är besvarad. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om alkolås i kommunens fordon lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-03-22 av Sverigedemokraterna. 
 
Motionärens förslag 
” Att alla fordon som kommunen köper in i framtiden är utrustade med alkolås.” 
 
Yttrande 
Samtliga förvaltningars chefer ställer sig positiva till motionen. 
 
Underlag till beslut: 
Motion från Sverigedemokraterna om alkolås i kommunens fordon 
Tjänsteutlåtande 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2018-11-12 Dnr KS2018/0064 

 

Motion om alkolås i kommunens fordon 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Krav om alkolås förs in i fordonspolicyn. 
2. Motionen är besvarad. 

 
Ärendebeskrivning 
En motion om alkolås i kommunens fordon lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-03-22 av Sverigedemokraterna. 
 
Motionärens förslag 
” Att alla fordon som kommunen köper in i framtiden är utrustade med alkolås.” 
 
Yttrande 
Samtliga förvaltningars chefer ställer sig positiva till motionen. 
 
 
 
 
Underlag till beslut: 
Motion från Sverigedemokraterna om alkolås i kommunens fordon 
Tjänsteutlåtande 
 
 

Margareta Jakobsson   Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 8  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0406 
 
Svar på motion om valfrihet för äldre 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta förslaget till 
budgetberedningen 2019 samt att motionen därmed är besvarad  
 
 
Reservation: 
Caroline Willfox (M), Roger Siljeholm (M) och Daniel Ericgörs (KD) reserverar sig 
mot beslutet. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning  
En motion om valfrihet för äldre lämnades till kommunfullmäktiges sammanträde av 
Nya Moderaterna den 30 november 2017 (KS 2017/0406-1). Motionären vill att Sä-
ters kommun utreder möjligheten att inför lagen om valfrihetssystem (LOV). Kom-
munstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till socialnämnden för yttrande.  
 
Socialnämnden utgick från sitt svar från tidigare förstudie, Dnr SN 10/000104 (bifo-
gad) där utredaren konstaterar att det krävs ett fördjupat arbete och stor osäkerhet 
kring konsekvenserna av att införa LOV i Säters kommun och att socialnämnden 
saknar medel för att göra en utredning. Socialnämnden föreslog därför att motionen 
avslås (KS 2017/0406-2).  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den sjätte november, 2018, att ge kom-
mundirektören i uppdrag att lämna förslag på inriktning för en utredning av LOV 
och hur den ska finansieras.  
 
Underlag för kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att förvaltningen saknar kompetens för att 
göra en utredning av den här storleken själva, och medel för att ge uppdraget till en 
extern utförare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att ärendet hänskjuts 
till budgetberedningen.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen menar även att de saknar kompetens för att ange in-
riktning för utredningen, men konstaterar med SKL att LOV är mer vanligt i större 
kommuner än mindre och att det finns en stigande trend av kommuner som avbryter 
LOV efter införandet, och att det där kan finnas frågor av särskilt intresse för en 
kommun av Säters storlek och karaktär. (Kommunernas valfrihetssystem - besluts-
läge oktober 2018. Bifogad)  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 9  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  forts 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att en utredning för att undersöka möj-
ligheterna för att införa LOV i Säters kommun hänförs till budgetberedningen och 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag: 
Motion från moderaterna om valfrihet för äldre. 
Yttrande från socialnämnden 2018-04-12 som föreslår avslag till motionen eftersom 
socialnämnden i sin budget saknar medel att utresa frågan. 
Förstudie gällande Säter och valfrihetssystem  
Kommunernas valfrihetssystem - beslutsläge oktober 2018  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 10  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0173 
 
Svar motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och 
Myrans förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av 
Smedjebacksvägen. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
En motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola 
samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-21 av Sverigedemokraterna.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-17 remittera motionen till sam-
hällsbyggnadsnämnden för genomförande av en bullermätning i utemiljön på Bor-
gens och Myrans förskolor samt yttra sig över förslaget att säkra vägen för skolbar-
nen vid korsning Smedjebacksvägen. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitte-
rade motionen 2018-05-15 till samhällsbyggnadsnämnden för komplettering enligt 
arbetsutskotts beslut 2017-10-17, § 214 att genomföra en bullermätning i utemiljön 
på Borgens och Myrans förskolor.  
 
En bullermätning har nu genomförts på den aktuella platsen och ärendet komplette-
ras med resultaten från mätningarna. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda behov av åtgärder. 
 
Motionärens förslag 
Att undersöka möjligheten till sänkt hastighet till 30km/tim upp till korsningen av 
Smedjebacksvägen/Rådmansgatan/Bergslagsgatan efter övergångsstället. Att under-
söka möjligheten till att göra ett farthinder på övergångstället i samma korsning. 
 
Underlag till beslut 
Motion från Sverigedemokraterna om att minska buller i utemiljö på Borgens för-
skola och Myrans förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedje-
backsvägen 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-07. 
Bullermätning 
 
 

  

23



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 11  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
KF §  Dnr KS2018/0326 
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen samt att motionerna ligger 
kvar för beredning.  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två gånger 
varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
 
Motion om att låta våra äldre få möjlighet att  DnrKS2018/0065 
äta på vår skola 
Motionen inlämnad till kommunfullmäktige 2018-03-22. Kommunstyrelsens arbets-
utskott beslutade 2018-04-17 uppdra till förvaltningen utreda motionen. Pågår. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 12  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 
 
Nya motioner och medborgarförslag 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 13  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 
 
Information från revisionen 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0367 
 
Reviderad budget 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Fastställa reviderade finansiella mål för 2019  
2. Fastställa reviderade driftbudgetramar för 2019 
3. Preliminärt disponera medel ut resultatutjämningsreserven för att möta 

sänkta skatteintäkter.  
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige tog 2018-06-14 beslut om budget för 2019 och plan för 2020-
21. Det har sedan dess tillkommit några omständigheter som inte var fullt ut kända 
vid beslutet, och som föranleder en revidering av beslutet om budget för 2019.  
Intäktsberäkningen som användes vid beslutet i juni månad baserades på en befolk-
ningsökning på 60 personer från 1 november 2017 till 1 november 2018 och planen 
var 11 236 personer. Befolkningsutvecklingen har däremot stagnerat under året och 
beräkningsgrunden justeras ner till 11 185 personer. Verkligt utfall lämnas av SCB i 
december. 
Prognoserna för kommunens intäkter är 2,1 mkr lägre än vid beslutet i KF i juni, dels 
beroende på nedskrivning av befolkningsprognosen, dels beroende av att 2018 års 
slutavräkning på skatteintäkter har skrivits ner.  
 
I senaste budgetproposition nämns det att de nya utlovade välfärdsmiljarderna ute-
blir. Dessa medel finns med i de prognostiserade intäkter som ligger till grund för re-
viderad budget 2019. Vid upprättandet av reviderad budget finns det inga exakta 
konsekvenser för Säter, men ett antagande är att det kan drabba skatteintäkterna med 
upp till -5 mkr. För att kunna bemöta intäktsminskningen föreslås ett preliminärt be-
slut om disponering ur resultatutjämningsreserven. Den innehåller idag 5,9 mkr. För-
ändringen av rikets skatteunderlag för 2019 understiger den underliggande genom-
snittliga ökningstakten för riket de senaste tio åren och det möjliggör att använda re-
sultatutjämningsreserven. 
 
Från 2019-01-01 genomförs en omorganisation där ett Fritidsutskott tillkommer un-
der Kommunstyrelsen. 
Verksamheter med budget som flyttas till KS i och med omorganisationen är Fritids-
verksamhet från Samhällsbyggnadsnämnden, Ung i Säter från Barn- och utbildnings-
nämnden samt bidrag till samlingslokaler från Kulturnämnden. 
 
Underlag till beslut 
Reviderad budget med tjänsteutlåtande 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

 
 Datum  Dnr  
2018-11-15  KSAU 2018/ 

 
 

 
Reviderad budget för 2019  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
fastställa  

1. Reviderade finansiella mål för 2019  
2. Reviderade driftbudgetramar för 2019 
3. Beslut om att preliminärt disponera medel ut resultatutjämningsreserven för att möta sänkta 

skatteintäkter.  
 

Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige tog 2018-06-14 beslut om budget för 2019 och plan för 2020-21. Det har sedan dess 
tillkommit några omständigheter som inte var fullt ut kända vid beslutet, och som föranleder en revidering 
av beslutet om budget för 2019.  
Intäktsberäkningen som användes vid beslutet i juni månad baserades på en befolkningsökning på 60 
personer från 1 november 2017 till 1 november 2018 och planen var 11 236 personer. 
Befolkningsutvecklingen har däremot stagnerat under året och beräkningsgrunden justeras ner till 11 185 
personer. Verkligt utfall lämnas av SCB i december. 
Prognoserna för kommunens intäkter är 2,1 mkr lägre än vid beslutet i KF i juni, dels beroende på 
nedskrivning av befolkningsprognosen, dels beroende av att 2018 års slutavräkning på skatteintäkter har 
skrivits ner.  
 
I senaste budgetproposition nämns det att de nya utlovade välfärdsmiljarderna uteblir. Dessa medel finns 
med i de prognostiserade intäkter som ligger till grund för reviderad budget 2019. Vid upprättandet av 
reviderad budget finns det inga exakta konsekvenser för Säter, men ett antagande är att det kan drabba 
skatteintäkterna med upp till -5 mkr. För att kunna bemöta intäktsminskningen föreslås ett preliminärt 
beslut om disponering ur resultatutjämningsreserven. Den innehåller idag 5,9 mkr. Förändringen av rikets 
skatteunderlag för 2019 understiger den underliggande genomsnittliga ökningstakten för riket de senaste 
tio åren och det möjliggör att använda resultatutjämningsreserven. 
 
Från 2019-01-01 genomförs en omorganisation där ett Fritidsutskott tillkommer under Kommunstyrelsen. 
Verksamheter med budget som flyttas till KS i och med omorganisationen är Fritidsverksamhet från 
Samhällsbyggnadsnämnden, Ung i Säter från Barn- och utbildningsnämnden samt bidrag till 
samlingslokaler från Kulturnämnden. 
 
Bilaga 1 Förslag till reviderade finansiella mål  
Bilaga 2 Förslag till reviderade driftbudgetramar för 2019 
Bilaga 3 Nämndernas beslut och kommentarer till reviderad budget 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
Ekonomichef 

29



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Bilaga 1 

Reviderade finansiella mål 

Inledning 
Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande förutsättning 
för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om, och de satsningar som 
kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund fullfölja sina åtaganden 
gentemot kommunens invånare. 
 
Kommunens budget grundar sig på en anpassning av kostnaderna till de förväntade intäkterna och 
därigenom upprättas en budget i balans. Detta är ett grundläggande krav i kommunallagen som 
kommunen är skyldig att följa.  
 
För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan behöver 
investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Med en självfinansieringsgrad på 60% beräknat på rullande 
4-årsperioder begränsas upplåningar och investeringsnivåer till att rymmas i den totala kostnads- och 
likviditetsbudgeten. 
 
Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. Det 
tidigare utgivna aktieägartillskottet på 9 mkr har under 2014 återbetalats till kommunen. Återbetalningen 
har använts för att finansiera en nyemission på 9 mkr i aktiekapital. Genom att öka aktiekapitalet 
möjliggörs en högre utdelning från bolaget. Beslut om utdelning tas på bolagets stämma efter avgiven 
årsredovisning. 
 
Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som inte redovisas som skuld i 
kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt anställd 
personal går i pension, och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant när de stora 
åldersgrupperna födda på slutet av 40-talet och början av 50-talet går i pension. Mer än 50 % av denna 
kostnadsökning kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i samband med försäljningen 
av Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom ordinarie ekonomiska ramar, och 
för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap.  

Intäktsutvecklingen 
Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, skatteunderlagets 
utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning, samt statens anslag till detta. 
 
Kommunen har antagit ett långsiktigt mål för befolkningsutvecklingen. År 2030 skall kommunen ha 12 
000 invånare vilket innebär en genomsnittlig ökning på 60 personer per år.  
Befolkningsökningen har varit för 2015: 144 personer, 2016: 77 personer och 2017: 74 personer  för att nå 
upp till 11 160 personer 2017.  
För perioden 2018-20 prognostiseras en tillfällig avmattning av befolkningsökningen då tillgången på 
lediga bostäder är begränsad, för att till år 2021 återgå till ursprungliga planen för målet. 
Beräkningsgrunden för 2019 läggs på 11 185 personer (1/11 2018) och för 2020 på 11 200 personer (1/11 
2019). 
 
De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatte-underlaget, de 
totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän vid definitiv taxering i 
november året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäkts-beräkningen på prognoser för 
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det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som görs av Sveriges kommuner och 
landsting, 4 – 5 gånger per år.  
För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. Den senaste 
skatteunderlagsprognosen kom vecka 42 och nästa beräknas komma vecka 51. 
 
 
SKL har v 42 presenterat sin senaste skatteunderlagsprognos. Ur denna kan citeras: 
”Konjunkturen mattas av 2019. 
Det starka konjunkturläget i Sverige håller ännu i sig. Visserligen bedömer vi att utsikterna 
för BNP-tillväxten i år har försvagats. Å andra sidan steg antalet arbetade timmar 
under första halvåret starkare än förväntat. Sammantaget är vår syn på konjunkturen 
inte olik den vi haft i våra senaste prognoser. 
Vår bedömning om att högkonjunkturen i år når sin topp kvarstår, och att en konjunkturavmattning 
kommer synas allt tydligare under loppet av 2019. Med andra ord räknar 
vi med att nulägets höga resursutnyttjande faller nästa år, att den rekordhöga 
sysselsättningsgraden då faller tillbaka. Vi räknar med en inbromsning för såväl BNP som 
sysselsättningstillväxten under 2019–2020 och att tillväxten en tid understiger 
tillväxten för ekonomins underliggande potential, vilket är det normala efter en högkonjunktur. 
Vad gäller utvecklingen för priser och löner är högkonjunkturens avtryck i statistiken 
hittills rätt måttligt totalt sett. Visserligen har konsumentprisinflationen på sistone tagit 
fart. Septemberutfallet för KPIF-inflationen2 nådde 2,5 procent och hittills i år 
(t.o.m. september) har KPIF-inflationen varit 2,1 procent (2,0 år 2017). Uppgången 
beror dock i hög grad på höga energipriser och den svaga svenska kronan. Vi tror i nuläget 
ändå att Riksbanken i december i år kommer att höja reporäntan, samt att fler 
höjningar väntar 2019. Som vi tidigare räknat med ser löneökningstakten ut att bli 
högre i år än 2017. Däremot pekar nu tillgänglig statistik mot en långsammare ökning 
än vad vi tidigare beräknat. I vår uppdaterade skatteunderlagsprognos är 
därför timlöneutvecklingen i år nedreviderad, såväl för kommuner och landsting som 
för resten av arbetsmarknaden.” 
 
 
Skatteunderlaget beräknas öka med 4,4 % 2017. 2018 ökar skatteunderlaget med 3,6 %, 2019 med 3,4 %, 
2020 med 3,3 % och 2021 med 3,8%.  
 
Det system som finns för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna vilar till stor del på 
demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. Demografiska 
förändringar påverkar i stor utsträckning kostnadsutjämningen där kommunens demografi jämförs med 
rikets snitt. I Säter ökar andelen äldre snabbare än i riket.  
 
Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) som 
infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma.  
För 2019 beräknas utjämningsavgiften öka med 1,5 mkr och uppgå till 5,4 mkr.  
 
Den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge efter den nya fastighetstaxeringen 2018 för 2019 och 2020 
28,3 mkr per år. 
 
I senaste budgetproposition nämns det att de nya utlovade välfärdsmiljarderna uteblir. Dessa medel finns 
med i de prognostiserade intäkter som ligger till grund för reviderad budget 2019. Vid upprättandet av 
reviderad budget finns det inga exakta konsekvenser för Säter, men ett antagande är att det kan drabba 
skatteintäkterna med upp till -5 mkr. För att kunna bemöta intäktsminskningen föreslås ett preliminärt 
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beslut om disponering ur resultatutjämningsreserven. Den innehåller idag 5,9 mkr. Förändringen av rikets 
skatteunderlag för 2019 understiger den underliggande genomsnittliga ökningstakten för riket de senaste 
tio åren och det möjliggör att använda resultatutjämningsreserven. 
 
Sammantaget innebär ovanstående utveckling att kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag 
och utjämning ökar 2018 med 10,6 mkr jämfört med 2017. 2019 ökar intäkterna enligt senaste prognoser 
med 21,0 mkr och 2020 med 17,1 mkr. 

Resultatmål 
Målet är att resultatet skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. Detta 
innebär för Säters kommun ett plusresultat på c:a 13 mkr. Plusresultatet är inte en vinst utan ett 
överskottsmål, som bl. a skall täcka: 
 

- Inflationssäkring av eget kapital. Vid ett nollresultat minskar det egna kapitalet i reala värden med 
kostnaden för inflationen 

- Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar, och pensionsåtaganden 
- Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader 

 
Resultatmål för planperioden: 
 
Resultatmålet är lagt på det balanskravsavstämda resultatet, där hänsyn tagits till såväl avkastning som 
tillskott från kommunens pensionsmedelsförvaltning. 
 
Justerat resultat 
2019: + 13,2 mkr 
2020: + 13,3 mkr 
2021: + 13,2 mkr 
 

2018 Bu 2019 2020 2021 2022
Resultat 5680 5 221 7 058 7 589 7 569
Avkastning pensionsmedel -1405 -1331 -1301 -1238 -1177
Andra justeringar 0 0 0 0 0
Tillskott pensionsmedel 8800 9300 7551 7322 7300
Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0
Justerat resultat 13075 13190 13308 13673 13692  

 

Investeringar  
Investeringsbehovet är fortsatt stort. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter behöver nya lokaler 
för förskola. Socialnämnden behöver nya lokaler för särskilt boende. Standarden på kommunens 
fastigheter behöver generellt höjas framför allt på ventilation och brandskydd. På gatusidan behövs 
ombyggnader, förbättrad gatubelysning och nya gång- och cykelvägar. Även infrastruktur för genomfart 
och centrum Säter. Anläggningar för vatten och avlopp behöver byggas om och förbättras. Användningen 
av IT inom skola och administration kräver löpande investeringar. 
 
För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan behöver 
investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Över en fyraårsperiod, tre föregående år plus beräkningsår, 
ska minst 60 % av investeringarna vara självfinansierade. Med självfinansiering menas det likvida utrymme 
som skapas av kommunens resultat och nivån för avskrivningar 
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Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2019-2021: 
2018:  73,0 mkr 
2019: 100,3 mkr 
2020:   73,5 mkr 
2021  38,2 mkr 
Skuldsättning 
 
Säters kommun har 2018-10-31 en låneskuld på 160 mkr. Med planerade investeringar 2019 – 21 kommer 
en utökad upplåning att behöva göras med 70 mkr 2019 och 25 mkr 2020.  
 
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). 
 
2018-01-01 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 49 538 kr/invånare. 75 % av koncernens limit 
var 92 250 kr/invånare.  

Pensionsförvaltning 
Vid försäljningen av Säters energiverk avsattes 70 mkr till kapitalförvaltning för framtida 
pensionskostnader. 1998 placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det 
reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara placerat i 
räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets utveckling. När 
kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra kommunens kapital. Vid 
nedgången i börsen sjunker värdet. För att motverka svängningar i kapitalets värde, har kapitalet placerats 
om under våren 2006. Kapitalet är nu placerat i Statliga realränteobligationer, samt i bostadsobligationer 
utgivna av svenska bostadsfinansieringsinstitut. Detta ger en långsammare, men mer stabil värdeökning. 
 
Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för 
pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen kan 
utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan underbalanseras med det 
belopp som används ur fonden. 
 
Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden 2018 - 2020 

• Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till 1 %/år 
• Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till 7,2 mkr/år av skattemedel. För belopp över 

denna nivå tillskjuts medel från pensionsförvaltningen.  
• 2016:  0 kr. Överförs till 2017 och 2018. 
• 2017: 9,2 mkr (varav 2,9 mkr från 2016) 
• 2018: 8,8 mkr (varav 2 mkr från 2016) 
• 2019: 9,3 mkr (varav 2,1 mkr från 2016) 
• 2020: 9,1 mkr (varav 1,5 mkr från 2016) 
• 2021: 7,3 mkr 
• 2022: 7,4 mkr 
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Resultaträkning 
 
R E S U L T A T R Ä K N I N G

Utfall Prognos Budget Budget Budget Prognos
2017 2018 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter 161 977 141 824 141 824 145 518 148 128 153 000
Verksamhetens kostnader -767 359 -755 638 -750 760 -770 312 -784 131 -809 922
Avskrivningar -24 393 -29 764 -29 764 -31 406 -33 589 -34 737
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -629 775 -643 578 -638 700 -656 200 -669 592 -691 659

Skatteintäkter 523 920 530 533 528 058 543 763 558 875 575 177
Generella statsbidrag och utjämning 109 428 110 580 114 724 117 867 119 899 127 745
Finansiella intäkter 2 293 2 440 1 640 1 235 1 225 1 213
Finansiella kostnader 78 53 -1 447 -2 775 -4 650 -6 125

RESULTAT FÖRE MINORITETSANDEL 5 944 28 4 275 3 890 5 757 6 351

Pensionsförvaltning 2 405 2 405 1 405 1 331 1 301 1 238

ÅRETS RESULTAT 8 349 2 433 5 680 5 221 7 058 7 589

N Y C K E L T A L
Utfall Prognos Budget Budget Budget Prognos
2017 2018 2018 2019 2020 2021Utfall  2017ognos 2018udget 2018udget 2019udget 2020gnos 2021

Nettokostnadernas (exkl avskr. o 
jämförelsestörande poster) andel av 
skatteintäkter o generella statsbidrag 95,6% 95,7% 94,7% 94,4% 93,7% 93,5%
Finansnettots andel av skatteint. -0,4% -0,4% 0,0% 0,2% 0,5% 0,7%
Andel av skatteint. disp. för investeringar 4,8% 4,6% 5,3% 5,3% 5,8% 5,8%

Årets resultat 8 349 2 433 5 680 5 221 7 058 7 589
Kassaflöde (förändring räntebärande
tillgångar och skulder) -45 596 -62 663 -59 416 -63 693 -32 843 4 136

Soliditet 63% 60% 61% 56% 54% 55%  
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K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S  /  F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S
(enl. Rådet för kommunal redovisning, rekommendation nr 16.2)

Utfall Prognos Budget Budget Budget Prognos
2017 2018 2018 2019 2020 2021

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 8 349 2 433 5 680 5 221 7 058 7 589
Justering för avskrivningar 24 393 29 764 29 764 31 406 33 589 34 737
Just. för förändring pensionsavsättning -339 0 0 0 0 0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster som ingår i Årets resultat -699 0 0 0 0 0

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital 31 704 32 197 35 444 36 627 40 647 42 326
+/- Minskn/ökn övr. långfristiga fordr. 0 0 0 0 0 0
+/- Försäljn/inköp exploateringsmark -1 709 0 0 0 0 0
+/- Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr. 17 751 0 0 0 0 0
+/- Ökn/minskn övriga långfrist. skulder 652 0 0 0 0 0
+/- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder 1 057 0 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 49 455 32 197 35 444 36 627 40 647 42 326

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anl.tillg. -1 117 0 0 0 0 0
Försäljning av immateriella anl.tillg. 0 0 0 0 0 0
Investering i materiella anläggn.tillg. -91 221 -94 860 -94 860 -100 320 -73 490 -38 190
Investeringsbidrag materiella anläggn.tillg. 0 0 0 0 0 0
Försäljning av materiella anläggn.tillg. 0 0 0 0 0 0
Investering i aktier o andelar -2 713 0 0 0 0 0
Försäljning av aktier o andelar 0 0 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -95 051 -94 860 -94 860 -100 320 -73 490 -38 190

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utlåning
Ökning Pensionsmedel, omsättn.tillg. -2 405 0 0 0 0 0
Minskning Pensionsmedel, omsättn.tillg. 9 200 7 795 7 795 7 300 7 551 7 322

Upplåning
Nyupptagna långfristiga lån 30 000 40 000 30 000 70 000 25 000 0
Amortering långfristiga lån 0 0 0 0 0 0
Ökning kortfristiga lån 0 0 0 0 0 0
Minskning kortfristiga lån 0 0 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 36 795 47 795 37 795 77 300 32 551 7 322

Årets kassaflöde -8 801 -14 868 -21 621 13 607 -292 11 458

Likvida medel vid årets början 14 300 5 499 5 499 -16 122 -2 515 -2 807

Likvida medel vid årets slut 5 499 -9 369 -16 122 -2 515 -2 807 8 651

Spec. till Årets kassaflöde
+/- Ökn/minskn kassa och bank -8 801 -14 868 -21 621 13 607 -292 11 458
Årets kassaflöde -8 801 -14 868 -21 621 13 607 -292 11 458  
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Bilaga 2 
 
DRIFTBUDGET 
SÄTERS KOMMUN
1000-tal kr

Prel ram Justerad Tilldelad RAM Utökat RAM
2019 - KF prel.ram RAM RAM Justering behov 2019

Nämnd/förvaltning nov-17 2019 2019 *
Kommunstyrelsen exkl pensioner 47 048 46 806 46 806 10018 56 824
  Pensioner 14 221 14 148 14 148 14 148
Verksamhet i samverkan
  Räddningstjänst Dalamitt 9 911 9 860 9 860 140 10 000
  Överförmyndare i samverkan ÖiS 993 988 988 988
  Upphandling FBR 939 934 934 125 1 059
Samhällsbyggnadsnämnd 47 469 47 226 47 226 -7689 39 537
Miljö- och byggnämnd 3 243 3 226 3 226 3 226
Kulturnämnd 15 535 15 455 15 455 -17 15 438
Barn- och utbildningsnämnd 271 343 269 950 1 100 271 050 271 050
  Ung i Säter 2 324 2 312 2 312 -2312 0
Socialnämnd 248 625 247 349 2600 249 949 249 949
Revision 950 945 945 945
Central reserv 0 500 500 -265 235
SUMMA 662 600 659 200

662 600 659 200 663 400 663 400
* Ramjustering Fritidsverksamhet  
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Bilaga 3 
 

BUN 
 
 

Budget 2019 - anpassning och utveckling
Förvaltning: Barn- och utbildning

Tilldelad RAM: 272 262                                kkr

Behov innan anpassning: 284 942                                kkr

Behov efter anpassning: 272 262                                kkr

Anpassningar för att komma ner till ram Kkr Konsekvenser
         1 000    Hyresdelen ska ses över för att kunna justeras ex räntekostnader. 

Kostnadsökningarna inom kost och städ behöver ses över.

         3 000    Personalminskningar inom Dahlander. 
         3 000    Personalminskningar inom Klockarskolan. Klockarskolan, St Skedvi 

och Enbacka behöver anpassa personalen enligt budget 2018. Risk 
för minskade statsbidrag vid personalminskningar. 

            500    Minskat stöd till skolledning.

         1 300    Klaras av inom befintlig organisation och budgetram.

         1 000    Behov av extra medel för att kunna genomföra. Flyttas framåt.

         2 880    Ytterligare personalminskningar vilket sannolikt medför minskade 
statsbidrag samt behov av organisationsförändringar för elever i 
behov av särskilt stöd.

= 12 680           

Utvecklingsområden

Övriga åtgärder

Interna poster

Dahlander (gymnasiet & vuxenutbildning)
Grundskolan (Klockarskolan)

Övergripande konsultkostnader

Befolkningsprognosen volymökningar

Barnomsorg på obekväm arbetstid

 
 
 
Tilldelade 1 100 kkr i KF´s budgetbeslut 14 juni 2018 som ger en total ram på 273 362 kkr. Verksamheten 
”Ung i Säter” 2 312 kkr flyttas över till Fritidsenheten, KS per 1/1 2019 och ny preliminär ram 2019 blir 
271 050 kkr. 
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 Dnr Bun 2018/0135 
§ 104 
 
 
Yttrande om oförändrad budgetram 2019  
Barn- och utbildningsnämndens beslut  
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande.  
______  
Ärendebeskrivning  
Yttrande  
Utifrån genomförda åtgärder 2018 beräknar förvaltningen att årets prognostiserade utfall hamnar på noll, 
alltså en förvaltning i balans.   
Förvaltningen ser med oro fram mot 2019 vad gäller finansieringen av ytterligare volymökningar inom 
förskolan. Behov av att i vår tillskapa 2 eventuellt 3 nya avdelningar i centrala Säter och Gustafs för att 
kunna ge föräldrar förskoleplats inom fyra månader.   
Den andra stora ekonomiska utmaningen är kostnadsutvecklingen för gymnasieeleverna. 2018 steg 
Gysams kostnader med 6% vilket gjort att beräknad budget för 2018 inte räcker till. Interkommunala 
kostnader kommer vara underfinansierade motsvarande 5-6 mnkr under 2018. Samarbetet inom Gysam 
kommer inför 2019 utvecklas för att se över kostnadsökningar, kvalitet samt programutveckling. Här 
måste Gysam-samverkan bli betydligt mer ”på tå” för att utveckla de kommunala gymnasierna inom 
samverkansområdet.   
Sammanfattningsvisa ligger kostnaderna för förskolans utbyggnad samt eventuella prisökningar inom 
Gysams utanför budgetram 2019. Förskolans utbyggnad beräknas på årsbasis 2019 kosta omkring 3 mnkr. 
Kostnadsberäkningen av Gysam går inte att göra förrän prislista och elevantagning är klara.  
Bakgrund  
Vid ingången av 2018 hade förvaltningen en för stor organisation motsvarande 4,6 mnkr. Orsaken till det 
var icke tillförlitliga underlag ur personalsystemet. Till detta ska sedan adderas volymökningar i förskolan 
samt ökade interkommunala kostnader. Under 2018 tillskapades två nya förskoleavdelningar i Centrala 
Säter med hjälp av modul-lösning vid Trollskogen. Ökade kostnader kopplat till kost och hyror var 
ytterligare nå-got som skulle hanteras. Budgeten har under ett antal år skrivits upp med ett procent-tal och 
inte tagit hänsyn till faktiska volym och kostnadsökningar. De sammantagna utmaningarna hamnade på 
10,5 mnkr för 2018 att hantera. Osäkerheten med statsbidrag riktade till förskola och skola samt medel 
från Migrationsverket har varit osäkra intäk-ter då statsbidragens men även Migrationsverkets villkor 
ändras under innevarande budgetår. 
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SBN 
 

Budget 2019 - anpassning och utveckling
Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tilldelad RAM: 47 226                                  kkr

Behov innan anpassning: 47 971                                  kkr

Behov efter anpassning: 47 226                                               kkr

Anpassningar för att komma ner till ram Kkr Konsekvenser
            745    

= 745                 

Utvecklingsområden

Minskade konsultkostnader

 
 
Fritidsverksamheten med 7 689 kkr flyttas över till KS per 1/1 2019. Ny preliminär ram för 2019 blir 
39 537 kkr. 
 
 
 
 
 
Sbn § 137   Dnr: SBN2018/0920 
 
Ekonomi och budgetuppföljning 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att stå fast vid tidigare beslut SBN 2018-04-18 
§41 avseende äskad ram samt nya behov avseende budgetprocess 2019-2021. Utöver 
detta önskar Samhällsbyggnadsnämnden komplettera tidigare beslutat äskande med 
att prisläget avseende vinterväghållning har ökat kraftigt vilket leder till att budgeten 
för vinterväghållningen är underfinansierad sett till en normalvinter. Vinterns påverkan 
på kommunens fastigheter avseende skador på tak leder till att även äskandet avseende 
ökat fastighetsunderhåll riskerar att vara för lågt. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ekonomisk uppföljning september 
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MBN 
 

Budget 2019 - anpassning och utveckling
Förvaltning: Miljö och Byggnadsnämnden

Tilldelad RAM: 3 226                                    kkr

Behov innan anpassning: 3 272                                    kkr

Behov efter anpassning: 3 226                                                 kkr

Anpassningar för att komma ner till ram Kkr Konsekvenser
              46    

= 46                   

Utvecklingsområden

Minskade konsultkostnader

 
 
 
 
 
 
MBN 2018-11-08  Dnr: 2018/0359   
 
 
Delegationsbeslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att stå fast vid tidigare beslut MBN 2018-04-25 §48 
Avseende äskad ram samt nya behov avseende budgetprocess 2019-2021. 
 
Baserat på de behovsutredningar som tagits fram så finns det ett behov av förstärkta resurser 
för att möjliggöra verksamhet i linej med lagstadgade skyldigheter. 
 
Utöver detta bör det ökade arbetet med stödjande processer för att nå kommunens 
långsiktiga mål och vision tas med i beräkningarna. 
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SN 
 
 

Budget 2019 - anpassning och utveckling
Förvaltning: Socialförvaltningen

Tilldelad RAM: 247 349                                   kkr

Behov innan anpassning: 255 198                                   kkr

Behov efter anpassning: 249 949                                                 kkr

Anpassningar för att komma ner till ram Kkr Konsekvenser
          1 000    Ingen volymökning för ökning av antal ärenden.

             500    Ingen volymökning för ökning av antal ärenden.
          1 500    Att kostnaden kvarstår för köp av plats

          1 000    Ersättningen från staten kommer inte att täcka verksamhetens kostnad

             522    Arbetsuppgifterna kan utföras av annan personal.

             245    Ev en ökning av antalet falloluckor i hemmen i samband med gardinbyte m.m.

             482    

= 5 249              

Utvecklingsområden
Introduktion semestervikarier . Ökat behov av en årsarbetare Björkgården. Behov av ytterligare en leasingbil till boendestödet. Ökade kostnader HSL för en 
fyrhjulsdriven bil. Utökning med en årsarbetare sjuksköterska för att höja bemanningen kvällstid. Återinföra habiliteringspeng inom verksamheten 
funktionsnedsättning. Total kostnad  2 159tkr

Generell besparing

Ingen volymökning inom hemtjänsten

Ingen utökning försörjningsstöd
Avsluta köp av två platser inom särskilda boende

Avveckla  HVB verksamheten inom integration under 2018

Avvekla tjänsten som anhörigsamordnare, inkl aktiviteter

Avveckla Fixartjänsten

 
 
 
 
Tilldelade 2 600 kkr i KF´s budgetbeslut 14 juni 2018. Ny preliminär ram blir 249 949 kkr. 
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Sn § 137   Diarienummer: SN2018/0048 
 
Åtgärder för att komma ned i budgetram för 2019 
 
Socialnämndens beslut 
1. Fixartjänsten samt anhörigsamordnaren avvecklas för att komma ner i ram 
inför budget 2019, vilket innebär en besparing på 767 000 kr. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att i övrigt genomföra en generell besparing på 
135 000 kr. 
 
Ajournering 
Ärendet ajourneras kl. 09.04 och återupptas som näst sista punkt, kl. 10.55. 
______ 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen anser att nedanstående förslag på effektiviseringar inom äldreomsorgen är nödvändiga 
för att komma ner i budgetram inför 2019. 
Verksamheten för funktionsnedsättning har ökade kostnader på grund av ökande behov men 
samarbete sker så att verksamhetens resurser nyttjas optimalt för att nå en budget i balans och 
där finns inga ytterligare effektiviseringsförslag. 
Inom Individ- och familjeomsorgen har kostnaderna för placering av barn ökat under 2018 och 
där ser förvaltningen inga effektiviseringar för att klara kostnadsökningen 2019. 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden behöver vidta åtgärder för att komma ned i den budgetram för 2019 som 
kommunfullmäktige har tilldelat. 
Förslag på åtgärder 
Fixartjänsten inom äldreomsorgen är ingen lagstadgad tjänst och även om det kan innebära konsekvenser 
så är det en lämplig åtgärd för att minska kostnaderna inför 2019 års budget. 
Efterfrågan på anhörigsamordnaren har varit liten och därför har samordnaren sedan 2014 samordnat 
aktiviteter framför allt på särskilt boende. Samordnaren har även ansvarat för avlösarservice 
där efterfrågan även där har sjunkit och sammantaget gör detta att förvaltningen anser att 
tjänsten kan avvecklas. 
Kostnaderna för placeringar inom barnområdet har ökat och många av placeringarna är 
uppväxtplaceringar 
vilket innebär en ökad kostnad för flera år framöver. Sammantaget är den bedömda 
kostnaden för 2019 ca: 5 milj. kr. och där finns ingen möjlighet till effektivisering då det 
handlar om barn som inte får sina grundläggande behov tillgodosedda. 
Underlag till beslut   Delges 
Tjänsteutlåtande  Kommunfullmäktige 
Kostnadsfördelning av budget 
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KN 
 
 

Budget 2019 - anpassning och utveckling
Förvaltning: KULTUR

Tilldelad RAM: 15 455                                  kkr

Behov innan anpassning: 15 573                                  kkr

Behov efter anpassning: 15 455                                               kkr

Anpassningar för att komma ner till ram Kkr Konsekvenser
            118    Minskat underhåll av Åsgårdarna vilket leder till ökade kostnader i 

framtiden.

= 118                 

Utvecklingsområden
Verksamhet  för äldre och för personer med funktionsnedsättningar. Dans för barn och unga.  Utveckling av bibliotekslokalerna och anpassning för 
bildning, delaktighet och upplevelser för alla åldrar.

Sänkt renoveringsbidrag till Åsgårdarna

 
 
Kulturbidrag för samlingslokaler med 17 kkr flyttas över till Fritidsverksamheten, KS per 1/1 2019.  
Ny preliminär ram för 2019 blir 15 438 kkr. 
 
 
Ny inriktning: 
Allmän besparing 118 kkr 
 
Det tänkta sänkta renoveringsbidraget till Åsgårdarna utgår enligt förvaltningschef Anette Stengård. 
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KS 
 
 

Budget 2019 - anpassning och utveckling
Förvaltning: KOMMUNSTYRELSE

Tilldelad RAM: 46 806                                  kkr

Behov innan anpassning: 48 846                                  kkr

Behov efter anpassning: 46 806                                               kkr

Anpassningar för att komma ner till ram Kkr Konsekvenser
            200    Sänkta medel för IT-utveckling

            200    Ska räcka till Politikerutbildning samt EU-val
            200    

            640    Ska täcka alla oförutsedda kostnader som tex projekt med 
Länsstyrelse och regionen

            500    Minskade kostnader och möjligheter att bidra till utveckling

            300    Ska täcka ev underskott Lönenämnd, samt utveckling av 
löneprogram

= 2 040             

Utvecklingsområden

IT-kostnader

Utvecklingsmedel KS - återstår 300 kkr
Utvecklingsmedel Kommundirektör - Återstår 300 kkr

Oförutsett Kansli - återstår 300 kkr

Näringsliv

Oförutsett Löneprogram - återstår 200 kkr

 
 
 
Fritidsverksamheten med 10 018 kkr flyttas över till KS från SBN, BUN och KN per 1/1 2019.  
Ny preliminär ram för 2019 blir 56 824 kkr. 
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Utökade behov 2019 
 
Räddningstjänsten Dalamitt´s behov i utökad budget utöver den tilldelning på 2,5% 
som framtogs för 2019 är 2 mkr. Säter kommuns andel är 140 kkr. 
 
 
 
Upphandlingscenter utökar sina uppdrag för 2019 med att även omfatta Hälsovård 
och socialtjänster, Undervisning och yrkesutbildning, Fritids- och idrottsverksamhet 
samt Kulturverksamhet. Ökad kostnad 2019 blir 125 kkr. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 15  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0015 
 
Förslag på insatser för att inspirera första och andragångsväljare att 
rösta i EU-valet 2019 
 
Beslut enligt alternativ 2 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att en arbetsgrupp bildar med 
representanter från samtliga partier. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäk-
tige antar kampanjalternativ 2, Information, infrastruktur, kartläggning och möten, 
som omfattar informationskampanj, översyn av förtidsröstningslokaler, kartlägg-
ningar av unga väljare i Säter samt fysiska och digitala möten mellan politiska företrä-
dare och unga väljare. Det politiska åtagandet består i att delta med namn, bild, 
namnteckning, förberedelser inför möten med väljare och genomförande av möten 
med väljare.  
Representation från alla partier i kommunfullmäktige är nödvändigt. Förtroendevalda 
som åtar sig uppdraget får utbildning. 
__________  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 24/10, 2017, (Ks § 153 Dnr KS2017/0344), i enlig-
het med det handslag Säters kommun har ingått med regeringen, att Säters kommun 
ska arbeta för att öka första- och andragångsväljarnas valdeltagande i EU-valet 2019.  
Målgruppen omfattar ungefär 1000 individer.  
Valdeltagandet bland första- och andragångsväljare i Säter i EU-valet 2009 var 34% 
och visade inga skillnader baserat på kön eller ursprung .  
 
Nedan följer underlag och två förslag på tillvägagångssätt. Kampanjförslag 1 omfattar 
en informationskampanj och en översyn av förtidsröstningslokaler, plus att politiska 
företrädare medverkar med bild och namnteckning på informationsmaterialet. Kam-
panjförslag 2 omfattar informationskampanjen enligt ovan, plus kartläggningar av 
unga säterväljare, samt fysiska och digitala möten mellan unga säterväljare och poli-
tiska företrädare. 
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SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Datum Diarienummer 
2018-11-13 Dnr  KS2018/0015 

 

Förslag på insatser för att inspirera första och andragångsväljare att 
röst i EU-valet 2019 
Förslag till beslut, alternativ 1 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bildar en arbetsgrupp med 
representanter från samtliga partier. Kommunstyrelsen föreslår att 
Kommunfullmäktige antar kampanjalternativ 1, Information och infrastruktur, som 
omfattar en informationskampanj och en översyn av förtidsröstningslokaler. Det 
politiska åtagandet består i att delta med namn, bild och namnteckning.  
 
Förslag till beslut, alternativ 2 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bildar en arbetsgrupp med 
representanter från samtliga partier. Kommunstyrelsen föreslår att 
Kommunfullmäktige antar kampanjalternativ 2, Information, infrastruktur, kartläggning och 
möten, som omfattar informationskampanj, översyn av förtidsröstningslokaler, 
kartläggningar av unga väljare i Säter samt fysiska och digitala möten mellan politiska 
företrädare och unga väljare. Det politiska åtagandet består i att delta med namn, bild, 
namnteckning, förberedelser inför möten med väljare och genomförande av möten 
med väljare.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 24/10, 2017, (Ks § 153 Dnr KS2017/0344), i 
enlighet med det handslag Säters kommun har ingått med regeringen, att Säters 
kommun ska arbeta för att öka första- och andragångsväljarnas valdeltagande i EU-
valet 2019.  
Målgruppen omfattar ungefär 1000 individer.  
Valdeltagandet bland första- och andragångsväljare i Säter i EU-valet 2009 var 34% 
och visade inga skillnader baserat på kön eller ursprung1.  
 
Nedan följer underlag och två förslag på tillvägagångssätt. Kampanjförslag 1 omfattar 
en informationskampanj och en översyn av förtidsröstningslokaler, plus att politiska 
företrädare medverkar med bild och namnteckning på informationsmaterialet. 
Kampanjförslag 2 omfattar informationskampanjen enligt ovan, plus kartläggningar av 
unga säterväljare, samt fysiska och digitala möten mellan unga säterväljare och 
politiska företrädare.  
 

  

                                                      
1 Egen undersökning av röstlängden. 
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 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) nämnd@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Underlag 
 
Valdeltagandet i EU-val 
Fler och fler svenskar väljer att rösta i EU-val. 2014 röstade för första gången en 
knapp majoritet av svenskarna; 51%. Säter hade ett något lägre valdeltagande: 45% 
(Valmyndigheten.se). Bland Säters första- och andragångsväljare röstade 34% i EU-
valet, och visade inga skillnader baserat på kön eller ursprung. Att unga väljare deltar i 
lägre utsträckning än äldre ligger i linje med forskningen. (Yosef Bhatti K. M., 
2012)(Mikael Persson, 2018) 
 
Fem faktorer som påverkar röstdeltagandet 
1. Det sociala sammanhanget 
Att rösta eller inte rösta påverkas i hög grad av den närmaste omgivningen. Forskning 
har visat att väljare mellan 19 och upp till 30 år röstar i lägre utsträckning än andra, 
och har kopplat det till att dessa väljare inte finns kvar i sina invanda sociala 
sammanhang, och ännu inte har etablerat nya sociala sammanhang där röstandet är 
naturligt. De som får rösta första gången medan de fortfarande bor hemma, och har 
föräldrar som röstar, röstar i högre utsträckning än de som får rösta för första eller 
andra gången men som har lämnat ursprungsfamiljen. ”Röstning är en social 
handling”, konstaterar forskarna. (Yosef Bhatti, 2012) (Yosef Bhatti K. M., 2012) 
(Yosef Bhatti E. F., 27/7 2018) 
 
2. Politiskt intresset 
Även om den sociala faktorn finns på plats behövs det ändå ett visst politiskt intresse 
för att gå och rösta. Ur ett nationellt perspektiv är inte det något problem: 
Ungdomsbarometerns stora undersökning från november, 2017, visar att 81% av 
ungdomar mellan 15 och 24 år är politiskt intresserade (Fanny Voltaire, 2017). I SOM-
institutets undersökning uppgav 50% av 16-29-åringarna att de var intresserade av 
politik, vilket är en ökning med 16% jämfört med samma åldersgrupp 1999. 
(Carlander, 2018). Däremot kanaliserar de inte sitt politiska intresse via partier eller 
valdeltagande, utan genom livsstil, sakfrågor och konsumtionsval. (Fanny Voltaire, 
2017)). Vi vet lite om unga säterväljares politiska intresse och hur de kanaliserar det.  
 
3. Kunskap och inflytande 
En självklar beståndsdel i att rösta är kunskap. En måste veta att det är val, när det är 
val, vilka partier en kan välja på, hur det går till och så vidare.  
Dessutom bör man veta vad man röstar på. Det finns lite forskning kring ungdomars 
kunskaper om EU och EU:s demokratiska institutioner, däremot vet vi att ungdomar 
tycker att EU är ganska bra, om än på lite vaga grunder: 57% av dem är positiva till 
EU, 66% är nöjda med demokratin i EU, 30% har mycket eller ganska stort 
förtroende för EU-parlamentet, men bara 6% tror att de har goda möjligheter att 
påverka EU:s politiska beslut. (Carlander, 2018)  
 
4. Social status 
All valforskning visar att resursstarka individer röstar i högre utsträckning än 
resurssvaga. (Carlander, 2018) Av röstlängden att döma fanns det inga avgörande 
socioekonomiska skillnader mellan valdistrikten i Säter vid valet 2014,2 vilket gör att 
föreliggande förslag fokuserar på generella insatser för att öka valdeltagandet.  

                                                      
2 Egen undersökning 
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SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

 
5. Geografisk belägenhet 
Vi behöver ta reda på vad som gäller för Säter för att kunna göra en effektiv 
påverkanskampanj. Åsikter och omdömen om EU skiftar rejält mellan stad och 
landsbygd/mindre tätorter (Carlander, 2018): 
 
  

 
Vägen framåt 
 
Val av ambitionsnivå 
Politiska kampanjer kan vara allt från ren information kring vad, var, när, hur och 
varför, till insatser med beteendeförändrande ambition baserat på beteendeforskning. 
De två alternativen som presenteras nedan motsvarar den lägre respektive högre 
ambitionsnivån. Den högre ambitionsnivån kräver långt mer förberedelser och 
timmar, men förmodas ha större effekt.  
Oavsett ambitionsnivå bygger en trovärdig kampanj på att politiska representanter står 
som avsändare och/eller deltar i dialoger med väljarna.  
 
Tidsplan 
För att vara relevant och effektiv föreslår vi att genomförandet sker nära valet.  
 
Uppföljning 
Intresset för att delta i EU-val har ökat genom åren, och svenskarna har blivit mer 
positiva generellt till EU (Carlander, 2018). Lägg där till ett polariserat politiskt klimat, 
och vi kan anta att röstdeltagandet kommer att öka utan några särskilda insatser. Det 
innebär att det blir svårt att mäta och tillskriva någon effekt av en specifik kampanj. 
Förslaget är därför att uppföljningen enbart består av röstdeltagandet bland första- 
och andragångsväljarna. 
  

  

Målgrupp Nöjd med  
demokratin i EU 

Stort förtroende 
 för EU-parlamentet 

Positiv till EU 

16-29 år 66% 30% 57% 
Landsbygd 49% 20% 35% 
Mindre tätort 53% 17% 36% 
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SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Kampanjförslag 
 
Alternativ 1, Information och infrastruktur 
Svarar mot faktor 3 och 4 ovan: Kunskap, möjlighet till påverkan och att alla är 
välkomna.  
 
1. Informationskampanj  
Vad man röstar på, varför man ska rösta, när och var man kan rösta och var man kan 
hitta information om de olika partiernas EU-politik på Instagram (som används av 
81% av medborgare mellan 16 och 25 år (Svenskarna och internet 2017 En årlig studie 
av svenska folkets internetvanor, 2017)) och via postlådorna.  
 
2. Översyn av lämpliga förtidsröstningslokaler 
Förtidsröstningslokaler kan upprättas där det är enkelt och naturligt för väljarna att 
rösta. 
 
Åtagande för politiker: Bild och namnteckning 
Representanter från samtliga partier i Kommunfullmäktige deltar med bild och 
namnteckning.  
 
Kostnad 
Utskick á 1000 väljare: 8000 SEK 
Nätkampanj ”10 anledningar att rösta i EU-valet”: 10 000 SEK 
 
Tid:  
80 timmar, plus politikernas tid för fotografering och namnteckning 
 
Alternativ 2, Information, infrastruktur, kartläggning och möten 
Svarar mot faktorer 1-4 ovan: Socialt sammanhang, intresse, kunskap, möjlighet till 
påverkan och alla är välkomna. Inkluderar även kartläggningar av just unga 
säterväljares syn på EU och deras viktigaste valfrågor. 
  
1. Informationskampanj enligt ovan.  
2. Kartläggningar av  

a. Möjligheter att skapa sammanhang som inspirerar till att rösta. (Yosef 
Bhatti K. M., 2012) (Yosef Bhatti ·. E., 27/7 2018) 
b. Vad unga väljare vill veta om EU-valet (Måste göra egen undersökning) 
c. Vilka frågor engagerar unga väljare (Måste göra egen undersökning + Se 
bilaga) 

 
Åtagande för politiker: Bild, namnteckning och möten med unga väljare  
Fysiska och digitala dialogmöten mellan politiker och unga säterväljare utifrån de 
kunskaper ovanstående kartläggningar genererat. (Se Förtroendebarometern 2016 för 
effekten på förtroendet när någon känner en politiker (Medieakademin/Sifo, 2016)) 
 
Kostnad:  
Nätkampanj och postförsändelser enligt ovan: 18 000 SEK 
Trivsel/möten: 6000 SEK  
Samtalsledare för fem möten, inklusive förberedelser och återkoppling: 6 750 SEK 
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SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Tid:  
Tjänstepersoner: 250  
Politiker: 30 timmar/politiker (240 timmar) 

Datum för återrapportering 
Direkt efter valet. 
 
 
 
 
 

Helena Axelsson-Fisk  NN 
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SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Bilaga 
 
De frågor som sysselsätter ungdomar mest enligt nationella undersökningar 
 
Ungdomsbarometern (Fanny Voltaire, 2017)  

1. Jämställdhet 
2. Miljö och klimat 
3. Ökade resurser till sjukvård och omsorg 
4. Att motverka rasism 
5. Ökade resurser till skolan 
6. Minskad arbetslöshet 
7. Motverka/förebygga terrorism 
8. Ökade resurser till polisen 
9. Förbättrad integration 
10. Invandring  

 
Mentors (Lucella Bergström, 2018): 

1. Skola och utbildning 
2. Jämställdhet/sjukvård 
3. Miljö och klimat 
4. Jobb 

 
Linnéuniversitets undersökning (Linnéuniversitet/Novus, 2016):  

1. Bostadsbristen 
2. Arbetslösheten 
3. Klimatförändringarna/miljöproblemen 
4. Psykisk ohälsa 
5. Diskriminering 
6. Infrastrukturen 
7. Samhällsekonomin 

 
Referenser 
 
Carlander, F. T. (2018). SOM-rapport 2018:16 Svenska demokratitrender, . SOM-institutet, Göteborgs 

universitet. 
Fanny Voltaire, U. S. (2017). iGen, Gen Z eller Smartphonegenerationen? - Perspektiv på dagens unga. 

Ungdomsbarometern. 
Linnéuniversitet/Novus. (2016). Sveriges ungdomar om framtiden: Från yolo till oro. Linnéuniversitet. 
Lucella Bergström, L. P. (2018). Unga röster 2017. Mentor, Fryshuset, ungdomar.se. 
Mikael Persson, H. O. (2018). Unga väljare i Sverige 1956-2006. i SOM-Institutet, Sprickor i fasaden. 

Göteborgs Universitet. 
Yosef Bhatti, ·. E. (27/7 2018). It’s a Group Thing: How Voters go to the Polls Together. Political Behavio, 

1-34. 
Yosef Bhatti, K. M. (2012). Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-Time. 

Journal of Elections, Public Opinion and Parties, Vol. 22, 380–406. 
Yosef Bhatti, K. M. (2012). The relationship between age and turnout: A roller-coaster ride. Electoral 

Studies, 31, 588–593. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 16  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0361 
 
Höjning av renhållningstaxan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att renhållningstaxan för Sä-
ters kommun ska höjas med 20% fr o m 1 januari 2019. Höjningen görs som en ge-
nerell höjning av samtliga parametrar i taxan.  
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
Taxan för renhållningen i Säter har inte höjts sedan 2009. År 2017 var första året på 
länge då verksamheten gjorde ett underskott, då med drygt 900 000skr. Orsaken till 
underskottet var ökade behandlingskostnader, ökade personalkostnader och mins-
kade intäkter från returträ. 
 
Verksamheten står inför stora förändringar. Under 2019 påbörjas insamlingen av 
matavfall och en ny tjänst kommer att tillsättas för att arbeta med förebyggande av 
avfall tillsammans med Borlänge Energi. 
 
Enligt prognosen för 2019 kommer verksamheten behöva ökade inkomster med 
20 % för att undvika underskott. Orsaken är i huvudsak ökade volymer av insamlat 
avfall, ökade behandlingskostnader och ökade personalkostnader 
 
Under 2019 kommer verksamheten förändras och investeringar att göras i och med 
ombyggnation av återvinningscentralen och investeringar till matavfallsinsamlingen, 
bl.a ny sopbil och nya sopkärl. Kostnaden för dessa förändringar kommer att med-
föra behov av ytterligare ökade intäkter först 2020. 
 
Inför införandet av matavfallsinsamlingen kommer renhållningstaxan att behöva gö-
ras om till en ny struktur och för att täcka investeringskostnaderna. Den nya taxekon-
struktionen är under framtagande och planeras beslutas av Kommunfullmäktige un-
der våren 2019. Efter den senare höjningen till 2020 beräknas Säter fortfarande ha 
låga avgifter i jämförelse med andra kommuner i Dalarna och jämfört med andra 
kommuner med motsvarande befolkningsmängd.  
 
Säters renhållningsavgift är i dag låg i jämförelse med andra kommuner i liknande 
storlek. I jämförelse med andra kommuner i Dalarna hade Säter 2017 lägst avgift för 
den vanligaste typen av abonnemang. 
 
En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för Renhållningen att 
täcka nödvändiga kostnader utan bidrag från skatteintäkter. 
 
Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag 2018-11-07 om höjning av renhållningstaxan 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-07 21  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 147  Dnr: SBN2018/1069 
 
 
Höjning av Renhållningstaxan

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
 
Renhållningstaxan för Säters kommuns ska höjas med 20% fr.o.m.1 januari 2019.  
 
Höjningen görs som en generell höjning av samtliga parametrar i taxan. En höjning 
enligt förslaget ser ut som följande exempel. 
  
Avgift utgår per fastighet med: 

 Nuvarande taxa inkl moms Reviderad taxa inkl 
moms 

Ökning per månad 

140 l kärl 1256 kr 1 508 kr 21 kr 
190 l kärl 1709 kr 2 051 kr 28 kr 
370 l kärl 2960 kr 3 552 kr 49 kr 
Fritidshus 
sommar-
hämtning 
vid fastig-
heten 

718 kr 861 kr 12 kr 

 
20 % höjning görs även för extra hämtningar, mottagande av latrinkärl och företags 
avgifter vid ÅVC.  
 
Bakgrund 
Taxan för renhållningen i Säter har legat oförändrad sedan 2009. År 2017 var första 
året på länge då verksamheten gjorde ett underskott, då med drygt 900 000skr. Orsa-
ken till underskottet var ökade behandlingskostnader, ökade personalkostnader och 
minskade intäkter från returträ.  
 
Verksamheten står inför stora förändringar. Under 2019 påbörjas insamlingen av 
matavfall och en ny tjänst kommer att tillsättas för att arbeta med förebyggande av 
avfall tillsammans med Borlänge Energi.  
 
Enligt prognosen för 2019 kommer verksamheten behöva ökade inkomster med 20 
% för att undvika underskott. Orsaken är i huvudsak ökade volymer av insamlat av-
fall, ökade behandlingskostnader och ökade personalkostnader.  
 
 
    Fortsättning 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-07 22  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Sbn § 147 
 
 
Under 2019 kommer verksamheten förändras och investeringar att göras i och med 
ombyggnation av återvinningscentralen och investeringar till matavfallsinsamlingen, 
bl.a ny sopbil och nya sopkärl. Kostnaden för dessa förändringar kommer att med-
föra behov av ytterligare ökade intäkter först 2020. Inför införandet av matavfallsin-
samlingen kommer renhållningstaxan att behöva göras om till en ny struktur och för 
att täcka investeringskostnaderna. Den nya taxekonstruktionen är under framtagande 
och planeras beslutas av Kommunfullmäktige under våren 2019. Efter den senare 
höjningen till 2020 beräknas Säter fortfarande ha låga avgifter i jämförelse med andra 
kommuner i Dalarna och jämfört med andra kommuner med motsvarande befolk-
ningsmängd. 
 
Säters renhållningsavgift är i dag låg i jämförelse med andra kommuner i liknande 
storlek. I jämförelse med andra kommuner i Dalarna hade Säter 2017 lägst avgift för 
den vanligaste typen av abonnemang. 
 
En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för Renhållningen att 
täcka nödvändiga kostnader utan bidrag från skatteintäkter. 
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Tjänsteutlåtande  

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
 Box 300 Västra Långgatan 12 Fax Internetadress  
 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  
 

Datum  
2018-10-18  
 Sbn §  
 

Höjning av Renhållningstaxan 
 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att: 
 
Renhållningstaxan för Säters kommuns ska höjas med 20% år fr.o.m.1 januari 2019.  
 
Höjningen görs som en generell höjning av samtliga parametrar i taxan. En höjning enligt förslaget ser ut som 
följande exempel. 
  
Avgift utgår per fastighet med: 

 Nuvarande taxa inkl moms Reviderad taxa inkl 
moms 

Ökning per månad 

140 l kärl 1256 kr 1 508 kr 25 kr 

190 l kärl 1709 kr 2 051 kr 34 kr 

370 l kärl 2960 kr 3 552 kr 59 kr 

Fritidshus 
sommarhämtning 
vid fastigheten 

718 kr 861 kr 14 kr 

 
20 % höjning görs även för extra hämtningar, mottagande av latrinkärl och företags avgifter vid ÅVC.  
 

Bakgrund 
Taxan för renhållningen i Säter har legat oförändrad sedan 2009. År 2017 var första året på länge då 
verksamheten gjorde ett underskott, då med drygt 900 000skr. Orsaken till underskottet var ökade 
behandlingskostnader, ökade personalkostnader och minskade intäkter från returträ.  
 
Enligt prognosen för 2019 kommer verksamheten behöva ökade inkomster med 20 % för att undvika 
underskott. Orsaken är i huvudsak ökade volymer av insamlat avfall och ökade behandlingskostnader. Under 
2019 kommer investeringar att göras och verksamheten kommer att förändras. Kostnaden för dessa 
förändringar kommer att medföra ökade behov av ökade intäkter först 2020. Insamling av matavfall kommer 
att starta hösten 2019. Till dess kommer renhållningstaxan att behöva göras om till en ny struktur och för att 
täcka kostnaderna med införandet av matavfallsinsamlingen och investeringskostnader för ombyggnation av 
ÅVC. 
 
Säters renhållningsavgift är i dag låg i jämförelse med andra kommuner i liknande storlek. 
 
En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för Renhållningen att täcka nödvändiga 
kostnader utan bidrag från skatteintäkter.  

 
_______________________     
Liv Almstedt 
VA/Renhållningschef 
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Sida 1 av 3 
 

   Antagen:   Kommunfullmäktige 2008-11-27, § 144  
   Reviderad: Kommunfullmäktige, 2011-12-15, § 190  
   Reviderad: Kommunfullmäktige, 2014-02-17, § 144   Reviderad: Kommunfullmäktige, 2018-12-13 

   

 
 
Renhållningstaxa för Säters kommun 
 
Allmänt 
För bortforsling och omhändertagande av avfall skall erläggas avgifter enligt renhållningstaxa tagen i 
kommunfullmäktige.  
  
Avgifter enligt taxa för renhållningsabonnemang erläggs vid de tidpunkter som förutbestämts och 
som anges i räkning. Övriga avgifter för speciella renhållningsuppdrag debiteras i efterskott.  
  
Vid försäljning av fastighet skall avgiften för denna regleras mellan säljare och köpare för den 
räkningsperiod under vilken försäljningen ägde rum.  
  
Önskad förändring i abonnemang anmäls till kommunen för verkställighet samt för justering av 
debiteringsunderlag. Förändring som berättigar till annan avgift påverkar debiteringen fr o m 
nästföljande betalningsperiod. I samtliga priser ingår eventuell destruktionsavgift.  
  
Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga priser.  
  
Det ankommer på kommunstyrelsen att på kommunens vägnar avgöra tolkning och tillämpning av 
denna taxa.  
  
Denna taxa skall gälla från och med 1 januari 2018.  
 
  
Hämtningsintervaller - hushållsavfall  
Ordinarie sophämtning från åretruntbostadsfastigheter sker var 14:e dag vid småhus och 
flerfamiljshus. Vid behov och efter överenskommelse med VA/Renhållningsenheten kan hämtning 
göras oftare vid flerfamiljshus.  
  
För fritidshus och vid särskilda uppsamlingsstationer för fritidshus sker ordinarie hämtning var 14:e 
dag under perioden 1 maj - 15 september samt 1 gång efter 15 oktober och 1 gång efter budning 
under vintern.  
  
Hämtning vid livsmedelsaffärer, livsmedelslokaler, hotell, matserveringar och dylikt utförs en gång i 
veckan eller oftare vid behov.  
  
Hämtning av avfall från övriga affärer, kontor och dylikt sker efter överenskommelse eller minst var 
14:e dag.  
  
Sophämtning i övrigt benämns extra hämtning. 
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Sida 2 av 3 
 

Abonnemangsavgifter - hushållsavfall  
 
Årsavgifter  
Årsavgifter enligt nedan är per behållare och/eller säck/kärl och år. Två stycken behållare = 2 ggr 
årsavgiften etc.  
  
I avgiften för bortforsling och slutligt omhändertagande av avfall enligt hämtningsschema ingår allt 
sorterat avfall som lämnas till Säters Återvinningscentral eller på annan av kommunen anvisad plats 
samt miljöfarligt avfall från hushåll som avlämnas till miljöbuss eller vid Säters ÅVC. 
 
 
Åretruntbostäder – villor 
   
Typ av abonnemang/kärl-behållare-storlek Hämtning 1 gång/14:e dag/år 
  Kr, exkl. moms Kr, inkl. moms 
Grundavgift vid uppehåll 383 479 
*) Grundavgift vid samgående 493 616 
80 liters kärl 967 1 209 
140 liters kärl 1 206 1 508 
190 liters kärl 1 640 2 050 
370 liters kärl 2 842 3 553 
660 liters kärl 5 076 6 345 

 
*) Enbart grundavgift kan beviljas fastighetsägare som delar sopkärl med annan 
fastighetsägare/granne, vilken betalar för eget kärl. Ansökan görs hos VA/Renhållningsenheten.  
  
Fastighetsägare som regelbundet komposterar hushållsavfall i av VA/Renhållningsenheten godkänd 
kompostbehållare erhåller efter kontroll en årlig komposteringsrabatt på 540 kronor inkl. moms. 
Denna rabatt gäller endast åretruntboende fastighetsägare med eget sopkärl. 
 
 
Fritidshus 
 
 Kr, exkl. moms Kr, inkl. moms 
Grundavgift vid uppehåll 239 299 
*) Grundavgift vid samgående 287 359 
För hämtning var 14e dag med ställ på egen 
fastighet per år 688 860 
För hämtning 2 ggr/år med ställ på egen 
fastighet vid kompostering 346 433 
För hämtning vid uppsamlingsstationer per år 346 433 

 
*) Grundavgift tillämpas efter tillstånd från VA/Renhållningsenheten. 
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Sida 3 av 3 
 

Extra hämtning 
 
 Kr, exkl. moms Kr, inkl. moms 

Hämtning samordnas med ordinarie hämtningstur 52 65 
Hämtning som inte kan samordnas med ordinarie 
hämtningstur 368 kr/gång 460 kr/gång 
Lösa restprodukter/m3 260 325 
Byte av sopkärl 288 360 
 
Anm: Extra hämtning utförs endast om så bedöms kunna ske utan eftersättande av ordinarie 
hämtningsturer. 
 
 
Latrin 
 

 Kr, exkl. moms Kr, inkl. moms 
Lämna latrinkärl vid återvinningscentralen 143 179 
Nytt kärl 71 89 

 
 
 
Avgifter vid Säters avfallsanläggning 
 
Industrier, företag, jordbruk o dyl 
 

 Kr, exkl. moms Kr, inkl. moms 
Osorterat avfall 598 kr/m3  748 kr/m3 
Sorterat avfall - "övrigt" 439 kr/m3 549 kr/m3 
Brännbart avfall 174 kr/m3 218 kr/m3 
Jord, sten, tegel, betong och innerta material 92 kr/m3 115 kr/m3 
Trädgårdsavfall 92 kr/m3 115 kr/m3 
Flisbart avfall 138 kr/m3 173 kr/m3 
Metaller 92 kr/m3 115 kr/m3 
Papper, tidningar och journaler 61 kr/m3 76 kr/m3 
Wellpapp/kartong 61 kr/m3 76 kr/m3 
Asbest 736 kr/m3 920 kr/m3 

 
 
Sorterat avfall från villor och hyreshus får avlämnas utan kostnad.  
  
Gäller fr o m 2009-01-01 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 17  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0360 
 
Höjning av VA-taxan 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige beslutar att brukningsavgiften i TAXA för Säters kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning ska höjas med 10% den 1 januari 2019. Höjningen gör som 
en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1.  
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
VA-verksamheten i Säter har under de tre senaste åren redovisat överskott på unge-
fär 500 000 om året. Enligt prognosen för 2018 förväntas ett underskott på ca 1 500 
000. Underskottet beror till största delen på skadestånd kopplat till källaröversväm-
ningar som inträffade i augusti 2017. Det utgörs även av ökade avskrivningar från 
tidigare investeringar samt ökade omkostnader för att möta upp mot höjda lagkrav. 
 
Förutsättningarna för VA- taxan regleras i LAV. Där anges att VA-kollektivet ska 
bära sina egna kostnader med hjälp av taxeuttag. Över- respektive underskott ska ju-
steras inom en period på tre år. Ett underskott som inte justerats inom en treårspe-
riod är liktydigt med en skattefinansiering av VA-verksamheten. Ett överskott i VA-
kollektivet inte får användas till annat än VA-verksamheten, utan ska justeras genom 
ökade utgifter eller genom att överskott betalas tillbaka till abonnenterna.  
 
Förutsättningarna för VA- taxan regleras i LAV. Där anges att VA-kollektivet ska 
bära sina egna kostnader med hjälp av taxeuttag. Över- respektive underskott ska ju-
steras inom en period på tre år. Ett underskott som inte justerats inom en treårspe-
riod är liktydigt med en skattefinansiering av VA-verksamheten. Ett överskott i VA-
kollektivet inte får användas till annat än VA-verksamheten, utan ska justeras genom 
ökade utgifter eller genom att överskott betalas tillbaka till abonnenterna. 
 
Konsekvenser 
En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för VA-verksam-
heten att täcka nödvändiga kostnader utan bidrag från skatteintäkter. 
 
För Typhus A (1 villa, tomt 800m3, förbr 150 m3/år, ansl V, S, D) ger en ökning till 
9142 kr/år (ökar med 814 kr/år) För Typhus B (flerfamiljshus, 15 lgh, 800m2 tomt, 
förbr 2000m3/år, ansl V, S, D) ger en ökning till 75 568 kr/år (ökar med 6643 kr/år) 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-07 19  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 146  Dnr: SBN2018/1043 
 
 
Höjning av VA-taxan
 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 
 
Brukningsavgiften i TAXA för Säters kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ning ska höjas med 10% den 1 januari 2019.  
 
Höjningen gör som en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1. En höjning 
enligt förslaget ser ut som följande. 
  
Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 
a) En fast avgift per år Om 3 146 kronor Om 3 933 kronor 
b) En avgift per m3 levererat vatten  Om 21 kronor Om 26 kronor 
c) En avgift per år och lägenhet för bostadsfastig-

het och därmed jämställd fastighet 
 
Om 1 047 kronor 

 
Om 1 309 kronor 

d) En avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 
tomtyta för annan fastighet 

 
Om 902 kronor 

 
Om 1 128 kronor 

     
Bakgrund 
VA-verksamheten i Säter har under de tre senaste åren redovisat överskott på unge-
fär 500 000 om året. Enligt prognosen för 2018 förväntas ett underskott på ca 
1 500 000. Underskottet beror till största delen på skadestånd kopplat till källaröver-
svämningar som inträffade i augusti 2017. Det utgörs även av ökade avskrivningar 
från tidigare investeringar samt ökade omkostnader för att möta upp mot höjda lag-
krav. 
 
Förutsättningarna för VA- taxan regleras i LAV. Där anges att VA-kollektivet ska 
bära sina egna kostnader med hjälp av taxeuttag. Över- respektive underskott ska ju-
steras inom en period på tre år. Ett underskott som inte justerats inom en treårspe-
riod är liktydigt med en skattefinansiering av VA-verksamheten. Ett överskott i VA-
kollektivet inte får användas till annat än VA-verksamheten, utan ska justeras genom 
ökade utgifter eller genom att överskott betalas tillbaks till abonnenterna. 
 
Ökade avskrivningar och en förväntad höjning av räntan ger ökade kostnader för 
2019 med närmare två miljoner. Dessa kostnader förväntas att fortsätta öka även för 
2020. För att justera underskottet från 2018 och klara av de prognostiserade kostna-
derna för 2019 föreslås en höjning av Brukningsavgiften i VA- taxan med 10% under 
2019. En ny höjning med ytterligare 10 % kommer sannolikt att bli nödvändigt under 
2020.  
 
     Fortsättning 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-07 20  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Fortsättning Sbn § 146 
 
Konsekvenser 
En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för VA-verksam-
heten att täcka nödvändiga kostnader utan bidrag från skatteintäkter.  
 
För Typhus A (1 villa, tomt 800m3, förbr 150 m3/år, ansl V, S, D) ger en ökning till 
9142 kr/år (ökar med 814 kr/år) 
För Typhus B (flerfamiljshus, 15 lgh, 800m2 tomt, förbr 2000m3/år, ansl V, S, D) 
ger en ökning till 75 568 kr/år (ökar med 6643 kr/år) 
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Tjänsteutlåtande  

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
 Box 300 Västra Långgatan 12 Fax Internetadress  
 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  
 

Datum  
2018-10-17  
 Sbn §  
 

 

Höjning av VA- taxan 
 
 
 
Bakgrund 
VA-verksamheten i Säter har under de tre senaste åren redovisat överskott på ungefär 500 000 om året. Enligt 
prognosen för 2018 förväntas ett underskott på ca 1 500 000. Underskottet beror till största delen på 
skadestånd kopplat till källaröversvämningar som inträffade i augusti 2017. Det utgörs även av ökade 
avskrivningar från tidigare investeringar samt ökade omkostnader för att möta upp mot höjda lagkrav. 
 
Förutsättningarna för VA- taxan regleras i LAV. Där anges att VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader 
med hjälp av taxeuttag. Över- respektive underskott ska justeras inom en period på tre år. Ett underskott som 
inte justerats inom en treårsperiod är liktydigt med en skattefinansiering av VA-verksamheten. Ett överskott i 
VA-kollektivet inte får användas till annat än VA-verksamheten, utan ska justeras genom ökade utgifter eller 
genom att överskott betalas tillbaks till abonnenterna. 
 
Ökade avskrivningar och en förväntad höjning av räntan ger ökade kostnader för 2019 med närmare två 
miljoner. Dessa kostnader förväntas att fortsätta öka även för 2020. För att justera underskottet från 2018 
och klara av de prognostiserade kostnaderna för 2019 föreslås en höjning av Brukningsavgiften i VA- taxan 
med 10% under 2019. En ny höjning med ytterligare 10 % kommer sannolikt att bli nödvändigt under 2020.  
 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att: 
 
Brukningsavgiften i TAXA för Säters kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska höjas med 10% 
den 1 januari 2019.  
 
Höjningen gör som en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1. En höjning enligt förslaget ser ut som 
följande. 
  
Avgift utgår per fastighet med: 
  Utan moms Med moms 

a) En fast avgift per år Om 3 146 kronor Om 3 933 kronor 

b) En avgift per m3 levererat vatten  Om 21 kronor Om 26 kronor 

c) En avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 

 
Om 1 047 kronor 

 
Om 1 309 kronor 

d) En avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 
tomtyta för annan fastighet 

 
Om 902 kronor 

 
Om 1 128 kronor 
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Tjänsteutlåtande  

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
 Box 300 Västra Långgatan 12 Fax Internetadress  
 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  
 

Konsekvenser 
En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för VA-verksamheten att täcka nödvändiga 
kostnader utan bidrag från skatteintäkter.  
 
För Typhus A (1 villa, tomt 800m3, förbr 150 m3/år, ansl V, S, D) ger en ökning till 9142 kr/år (ökar med 
814 kr/år) 
För Typhus B (flerfamiljshus, 15 lgh, 800m2 tomt, förbr 2000m3/år, ansl V, S, D) ger en ökning till 75 568 
kr/år (ökar med 6643 kr/år) 
 
 
 
 
 

 
_______________________     
Liv Almstedt 
VA/Renhållningschef 
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 1 

TAXA för Säters kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning 
Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011. Reviderad av kommunfullmäktige 
den 14 juni 2012 . 

 

Avgifterna i taxan är reviderade av KF den 30 november 2015 och gäller fr.o.m 2016-01-01. 
 
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kommunstyrelsen. 
Avgifter enligt denna taxa skall betalas till VA/Renhållningsenheten i Säters kommun. 
 

§ 1 

 
För att täcka nödvändiga kostnader för Säter kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens 
verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. 

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412) jämställs med fastighetsägare.  
 

§ 2  

 
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 
 

§ 3 

 
I dessa taxeföreskrifter avses med  
 
Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt 
beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs 
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses 
att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från 
användarsynpunkt.  

Exempel på sådana byggnader är: 
Kontor   Förvaltning  Stormarknader 
Butiker  Utställningslokaler Sporthallar 
Hotell   Restauranger 
Hantverk  Småindustri 
Utbildning  Sjukvård 
 
Annan fastighet: fastighet som i detaljplan är fastställd som industrimark. 
 
Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu 
bebyggts. 
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Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I 
fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje 
påbörjat 250 tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en lägenhet. 
Motsvarande en lägenhet gäller också för småindustri med en bruttoarea (BTA) om högst 1 
000 kvm 
Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som 
allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt 
motsvarar sådan mark. 
 

§ 4 

 

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: 

Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift 

V, vattenförsörjning Ja Ja 

S, spillvattenavlopp Ja Ja 

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja 

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Nej Nej 

 
 
4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen 
upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om 
förbindelsepunktens läge. 

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder 
avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och 
fastighetsägaren informerats om detta. 

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster 
angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 
 
4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när 
avgiftsskyldighet inträder. 
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Anläggningsavgifter (§§ 5–13) 

§ 5  
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt 
 
5.1 För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) En avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df, 

om 52 000 
kronor 

om 65 000 
kronor 

b) En avgift per m2 tomtyta om 16,00  kronor om 20,00  kronor 

c) En avgift per lägenhet om 20 000 
kronor 

om 25 000 
kronor 

d)* En grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättas om 9 600  kronor 

om 12 000 
kronor 

* Avgift enligt 5.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a). I det fall avgift enligt 5.1 
d) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a). enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt 
i detta inte lagts respektive upprättats. 
 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 
 
5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas den del av 
avgiften enligt 5.1 a), som hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan 
fastigheterna. 
 
5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner.  

Avgift enligt 5.1 b) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 
5.1 a) och c), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 5.1 
a), c) och d). 

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 b) i den 
mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 
8.2. 
 
5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter 
annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. 
 
5.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 5.1 a). 
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5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 b) för tillkommande tomtyta som 
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3. 
 
5. 7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på 
fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för varje tillkommande lägenhet. 
 
5.8 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 d). 
 

§ 6  

 

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en avgift avseende upprättande av varje 
uppsättning förbindelsepunkter för V, S 
och Df 

om 48 000  
kronor 

om 60 000  
kronor 

b) en avgift per m2 tomtyta om 16,00   
kronor om 20,00  kronor 

c)* en grundavgift för bortledande av Df, om 
bortledande av dagvatten sker utan att 
förbindelsepunkt för Df upprättats. 

om 9 600   
kronor 

om 12 000  
kronor 

* Avgift enligt 6.1 c) tas inte ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a). I det fall avgift enligt 
6.1 c) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) enligt § 8 eftersom servisledning och 
förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats. 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8. 
 
6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas den del av 
avgiften enligt 6.1 a), som hänför sig till framdragande av servisledningen lika mellan 
fastigheterna 
 
6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller 
annan karta som huvudmannen godkänner. 
 
6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av 
tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tills vidare inte utnyttjas 
för verksamheten på fastigheten. 

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom 
fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och 
resterande tomyteavgift förfaller till betalning. 
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Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag 
anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § 
räntelagen. 
 
6.5 Upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgift enligt 6.1 a). 
 
6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 b) för tillkommande tomtyta 
som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. 
 
6.7 Tillkommer bortledande av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt 
för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 6.1 c). 
 

§ 7  

 

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Avgift per uppsättning FP  5.1 a) 100% 6.1 a) 100% 

Tomtyteavgift 5.1 b) 100% 6.1 b)  70% 

Lägenhetsavgift 5.1 c)  0%  -  

Grundavgift för Df, om FP för 
Df inte upprättats  

5.1 d) 100% 6.1 c)  100% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

Avgift enligt 5.1 b) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar avgiften enligt 5.1 a), eller i 
det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna 5.1 a) och d), jfr 5.3 
andra stycket. 
 
7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande: 

  Bostadsfastighet  Annan fastighet 

Tomtyteavgift 5.1 b) *) 6.1 b) 30% 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 100% -  

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

*) Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 b) om föreskriften i 5.3 andra 
stycket så medger. 
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§ 8 

  

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas 
reducerade avgifter enligt följande: 

Avgifter för framdragen servisledning  

En ledning 35% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Två ledningar 40% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

Tre ledningar 50% av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) 

 

Avgifter i övrigt: 

  V S Df 

Avgift per uppsättning FP 5.1 a)  15% 25% 10% 

Tomtyteavgift 5.1 b) 40% 60% - 

Lägenhetsavgift 5.1 c) 40% 60% - 

Grundavgift för Df utan FP 5.1 d)   100% 

Avgift per FP 6.1 a)  15% 25% 10% 

Tomtyteavgift 6.1 b) 40% 60% - 

Grundavgift för Df utan FP 6.1 c)    

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 a) respektive 5.1 d) eller 6.1 
a) respektive 6.1 c). 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.  
 
8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare 
förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. 

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för 
servisledningar vid tillkommande förbindelsepunkter inte till högre belopp än 50 % av 
avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna 
därmed blivit högre. 
 
8.2 För förbindelsepunkt som på fastighetsägarens begäran upprättas senare än övriga 

förbindelsepunkter skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % 
av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader 
till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servis-
ledningar. 
 
 
 
 
 
 

§ 9 
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 7 

 
Avgift för anordnande av dagvattenbortledning från allmän platsmark regleras i avtal. 
 

§ 10 
 
Huvudmannen äger rätt att ändra avgifter enligt §§ 5–6, dock inte oftare än en gång årligen. 
 

§ 11 
 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället 
komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

§ 12 
 
12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning. 
 
12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas 
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett. 
 
12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på 
årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är 
betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om 
fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § 
räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den 
första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall 
erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2. 
 
12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat 
förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att 
bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till 
huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna 
anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit 
sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 
 

§ 13 
 
13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen 
ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt 
nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen 
överenskomna kostnader härför. 
 
13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig 
och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta 
dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn 
till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare 
servisledningens allmänna del. 
 

71



 8 

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge 
än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för 
fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns 
skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 
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Brukningsavgifter (§§ 14–22) 

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt. 
 

§ 14 

 

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. 

Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) en fast avgift per år om 3 146 kronor om 3 933 kronor 

b) en avgift per m3 levererat vatten om 21,00 kronor om 26,00 kronor 

c) en avgift per år och lägenhet för bostads-
fastighet och därmed jämställd fastighet om 1 047 kronor om 1 309 kronor 

d) en avgift per år och varje påbörjat  
100-tal m2 tomtyta för annan fastighet om 902 kronor om 1 128 kronor 

 
 

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras 
avgifterna. 

Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df 

Fast avgift 14.1 a) 45% 45% 10% 

Avgift per m3 14.1 b) 50% 50%  

Avgift per lägenhet 14.1 c) 50 % 50 %   

Avgift efter tomtyta 14.1 d) 50 % 50 %   

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 

 
14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har 
huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte skall 
fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 200 
m3/lägenhet och år i permanentbostad och med 135 m3/lägenhet och år för fritidsbostad. 
Verksamheter skall senast 2013-01-01 ha vattenmätare.   
 
14.4 För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, 
antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet. 
 
14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med 
ett belopp motsvarande 10 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till 
närmaste hela krontal. 

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe. 

73



 10 

 
14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka 
mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.  

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två 
kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. 

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt 
att uppskatta förbrukningen. 

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller 
huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens va-
nämnd.  
 
14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, 
skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad 
som framgår av § 18. 
 
14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvatten-
ledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 60 % av avgiften enligt 14.1 b). 
 
§15 
 
Avgift för bortledning av dagvatten från allmän platsmark regleras i avtal. 
 

§ 16 
 
Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller 
avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för 
spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande 
vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen 
och fastighetsägaren. 

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter 
levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd. 
 

§ 17 
 
För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a). 

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta 
avgiften. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: 

  V S Df 

Fast avgift 14.1 a) 45% 45% 10% 

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 
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§ 18 
 
Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att 
fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan 
åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: 

 Utan moms Med moms 

Nedtagning av vattenmätare (enskilt tillfälle) 450 kr 600 kr 

Uppsättning av vattenmätare (enskilt tillfälle) 450 kr 600 kr 

Avstängning av vattentillförsel 450 kr 600 kr 

Påsläpp av vattentillförsel 450 kr 600 kr 

Montering och demontering av  
strypbricka i vattenmätare 

450 kr 600 kr 

Undersökning av vattenmätare (§14.7) 1125 kr 1500 kr 

Länsning av vattenmätarbrunn 450 kr 600 kr 

Förgäves besök (vid överenskommen tid) 450 kr 600 kr 

Besöksavgift vid ej betald avgift när åtgärd för 
vattenavstängning inletts. 

450 kr 600 kr 

Byte av trasig vattenmätare, nedtagning och 
uppsättning av ny mätare (inkl mätare) 

800 kr 1000 kr 

Hyra av brandposthuvud inkl mätare  25 kr/dygn + 
gällande taxa 

vatten och 
avlopp 

 
Kommentar: Undersökning av vattenmätare utgör totalkostnad. 
 
För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett 
tillägg om 100 % av ovan angivna belopp.  

 

§ 19 
 
Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp 
i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall 
enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.  

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–17 får huvudmannen i 
stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

 
För avloppsvatten med sammansättning som avviker från normalt hushållsspillvatten ska 
särskild reningsavgift uttas enligt följande: 
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Ämne Kr/kg (utan 
moms) 

Kr/kg (med 
moms) 

Sedimenterbar substans  5,00 

BOD  5,00 

Totalfosfor  50,00 

  

Som extra föroreningsmängd räknas belastningar enligt följande: 

Ämne Kg/m3 

Sedimenterbar substans, SS sed 0,350 

BOD 0,300 

Totalfosfor, P 0,014 

 
Extra föroreningsmängd utgör således följande; 

Ämne Formel 

Sedimenterbar substans Q * (U SS sed-
0,350) kg  

BOD Q * (U BOD -
0,300) kg  

Totalfosfor Q * (U P -
0,014) kg  

 
Där Q = mängd spillvatten med föroreningshalt överskridande angivet gränsvärde, m3. 

U SSsed, U BOD7, U P = uppmätta eller på annat sätt bestämda föroreningshalter i 
spillvattnet, kg/m3.  

Q, U SSsed, U BOD7, U P bestäms på sätt, varom avtal eller annan överenskommelse träffas 
mellan huvudmannen och fastighetsägaren, eller eljest efter huvudmannens uppskattning. 

Spillvatten från bostadsfastighet anses normalt ej innehålla extra föroreningsmängd. 

Avledande av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter att avtal eller annan 
överenskommelse träffas mellan huvudmannen och fastighetsägaren, eller eljest att 
huvudmannens medgivande föreligger. 
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§ 20 
 
Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår 
enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av 
enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 
§§ 14 och 16. 

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på 
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle skett. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande 
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig 
förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte 
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 
 

§ 21 
 
Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller 
möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild 
åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma 
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 
 

§ 22 
 
Huvudmannen äger rätt att ändra avgifter enligt §§ 14, 18 och 19 dock inte oftare än en gång 
årligen. 
 
 

Taxans införande 

 

§ 23 
 

Denna taxa träder i kraft 2016-01-01 . De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.4 och 14.8 samt § 
16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den 
vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna 
dagen för taxans ikraftträdande. 

* * * 
 

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och 
tolkning av denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53 § lagen om allmänna 
vattentjänster. 

77



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 18  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § Dnr KS2018/0320 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut, 2:a kvartalet 2018 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna rapporten. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till inspektionen 
för vård och omsorg (IVO), kommunrevisionen och till kommunfullmäktige. Det 
gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-
rade - LSS och enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2018 
För perioden har 1 beslut enligt SoL och 5 beslut enligt LSS blivit rapporterade till 
IVO, som ej verkställda inom 3-månadersgränden: 
 
1 beslut om Särskilt boende enligt 4 kap 1 § SOL 
 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
2018-03-26  Eftersom det är fullt på våra särskilda bo-

enden har beslutet inte kunnat verkställas. 
Personen har i dagsläget hjälp av hemtjäns-
ten och ytterligare stöd eller korttidsbo-
ende är inte aktuellt. 

 
3 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § p. 9 LSS 
 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
2015-08-28  Ej verkställt på grund av platsbrist *. 

Bor i föräldrahemmet 
2016-03-29  Ej verkställt på grund av platsbrist * 
2016-05-03  Ej verkställt på grund av platsbrist * Perso-

nen, via föräldrarna, har tackat nej till be-
fintlig gruppbostad och man väntar på att 
den nya gruppbostaden ska bli klar 

2018-03-23  Har blivit erbjuden en plats i ett boende 
men har valt att tacka nej och accepterat en 
senare inflyttning när en plats blir ledig på 
en befintlig gruppbostad som kommer att 
ske i samband med öppnandet av en ny 
gruppbostad i december 2018. 

*Nybyggnation av gruppbostad pågår. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 19  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  forts 
 
1 beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS 
 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
2017-12-29  2018-01-12 tackar till tänkt kontakt-

person, nej till uppdraget. 2018-01-25 
meddelar familjen att de inte har några 
andra förslag på kontaktperson. Re-
krytering pågå. 

 
Rapport av beslut som har verkställts 
 
1 beslut om sysselsättning enligt 4 kap 7 § SoL 
 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
 2018-04-10 Efter individens önskemål har en 

praktikplats hittats som skulle ha verk-
ställts 2018-03-13 men har blivit upp-
skjutet till 2018-04-10. 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-20 
Blad 

13 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 116 
 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen och översänder den till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen för kännedom. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning  
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunrevisionen och till kommunfullmäktige. 
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - 
LSS och enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2018 
För perioden har 1 beslut enligt SoL och 5 beslut enligt LSS blivit rapporterade till IVO, som ej 
verkställda inom 3-månadersgränden: 

1 beslut om Särskilt boende enligt 4 kap 1 § SOL 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2018-03-26  Eftersom det är fullt på våra särskilda boenden har 
beslutet inte kunnat verkställas. Personen har i dags-
läget hjälp av hemtjänsten och ytterligare stöd eller 
korttidsboende är inte aktuellt. 

 

3 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § p. 9 LSS 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2015-08-28  Ej verkställt på grund av platsbrist *.  
Bor i föräldrahemmet. 

2016-03-29  Ej verkställt på grund av platsbrist * 
2016-05-03  Ej verkställt på grund av platsbrist * Personen, via 

föräldrarna, har tackat nej till befintlig gruppbostad 
och man väntar på att den nya gruppbostaden ska bli 
klar 

2018-03-23  Har blivit erbjuden en plats i ett boende men har 
valt att tacka nej och accepterat en senare inflyttning 
när en plats blir ledig på en befintlig gruppbostad 
som kommer att ske i samband med öppnandet av 
en ny gruppbostad i december 2018. 

 
*Nybyggnation av gruppbostad pågår. 
 
     Forts. 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-20 
Blad 

14 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 116 forts. 
 

1 beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2017-12-29  2018-01-12 tackar till tänkt kontaktperson, nej till 
uppdraget. 2018-01-25 meddelar familjen att de inte 
har några andra förslag på kontaktperson. Rekryte-
ring pågå. 

 
 
Rapport av beslut som har verkställts 

1 beslut om sysselsättning enligt 4 kap 7 § SoL 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

 2018-04-10 Efter individens önskemål har en praktikplats hittats 
som skulle ha verkställts 2018-03-13 men har blivit 
uppskjutet till 2018-04-10. 

 
 
Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 20  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf   Dnr KS2018/0365 
 
Avgift för ej avbokade hemtjänstbesök 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar fastställa avgift/taxor för ej 
avbokade besök inom hemtjänsten till 150 kronor per tillfälle samt att taxan för ej 
avbokade hemtjänstbesök ska gälla från och med 2019-03-01. 
 
___________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Socialnämnden föreslår 2018-11-08 kommunfullmäktige att fastställa avgift/taxor för 
ej avbokade besök inom hemtjänsten till 150 kronor per tillfälle samt att taxan för ej 
avbokade hemtjänstbesök ska gälla från och med 2019-03-01. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till taxa med tillhörande rutin för ej avbo-
kade hemtjänstbesök. Orsaken är att förvaltningen stora kostnader för ej avbokade 
besök inom hemtjänsten. Med ej avbokade besök menas att vårdtagaren avbokar be-
söket så sent att det inte går att åtgärda i planeringen. Det leder till att hemtjänsten 
har för mycket personaltid planerad vissa dagar. De ej avbokade besöken under juni, 
juli och augusti månad 2018 motsvarar drygt 2 årsarbetare, totalt ca 300 timmar per 
månad. Det ger en kostnad på ca 1 miljon per år för ej avbokade besök. 
 
I hemtjänstens verksamhet har man under en längre tid brottats med att den plane-
rade tiden och den utförda tiden hos vårdtagare har alltför stor differens. Det har vi-
sat sig att en del av differensen beror på de ej avbokade besöken. Många kommuner 
tar ut en avgift på ej avbokade hemtjänstbesök och den avgiften ingår inte i max-
taxan, Falun tar t.ex. ut en avgift på 150 kronor. 
 
 
Underlag för beslut 
Socialnämndens förslag 2018-11-08 om avgift för ej avbokade hemtjänstbesök. 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-08 
Blad 

4 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 138   Diarienummer: SN2018/0130 
 
Avgift för ej avbokade hemtjänstbesök  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden bifaller förvaltningens förslag till taxa med tillhörande rutin och kriterier 

för ej avbokade hemtjänstbesök enligt följande: 
 Avgift för ej avbokade besök ska vara 150 kronor per tillfälle.  
 Avgiften ska inte ingå i maxtaxan. 
 Besöken ska avbokas senast 24 timmar innan besöket och avbokning kan göras av 

vårdtagaren själv till planerare i första hand eller till personal vid besök som i sin 
tur kontaktar planerare, eller av närstående.  
Besök som ej avbokats på grund av akuta besök på vårdinrättning eller hos tandlä-
kare debiteras ej. 

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgift/taxor för ej avbokade 
besök inom hemtjänsten till 150 kronor per tillfälle. 

3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att taxan för ej avbokade hem-
tjänstbesök ska gälla från och med 2019-03-01. 

4. Uppföljning av införd taxa ska redovisas för socialnämnden senast september 2019. 
______ 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Att föreslå socialnämnden att införa en avgift i samband med ej avbokade besök för att minska 
förvaltningens kostnader i samband med planerad tid som ej blir utförd hos vårdtagaren. Förslag 
på avgift är 150 kronor per avbokat besök, avgiften ska ligga utanför maxtaxan. 
Besöken ska avbokas senast 24 timmar innan besöket och avbokning kan göras av vårdtagaren 
själv till personal som kontaktar planerare, eller av närstående. Besök som ej avbokats på grund 
av akuta besök på vårdinrättning eller hos tandläkare debiteras ej. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram förslag till taxa med tillhörande rutin för ej avbokade hemtjänstbe-
sök. Orsaken är att förvaltningen stora kostnader för ej avbokade besök inom hemtjänsten.  

Med ej avbokade besök menas att vårdtagaren avbokar besöket så sent att det inte går att åt-
gärda i planeringen. Det leder till att hemtjänsten har för mycket personaltid planerad vissa da-
gar. De ej avbokade besöken under juni, juli och augusti månad 2018 motsvarar drygt 2 årsarbe-
tare, totalt ca 300 timmar per månad. Det ger en kostnad på ca 1 miljon per år för ej avbokade 
besök. 
 
Bakgrund 
I hemtjänstens verksamhet har man under en längre tid brottats med att den planerade tiden och 
den utförda tiden hos vårdtagare har alltför stor differens. Det har visat sig att en del av diffe-
rensen beror på de ej avbokade besöken. 

Många kommuner tar ut en avgift på ej avbokade hemtjänstbesök och den avgiften ingår inte i 
maxtaxan, Falun tar t.ex. ut en avgift på 150 kronor. 
 
Bilaga Delges 
Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige 

  

83



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-10-23 SN2018/0130 
 

Förslag på taxa för ej avbokade besök i hemtjänsten 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden bifaller förvaltningens förslag till taxa med tillhörande rutin för ej avbokade 

hemtjänstbesök: 
• Avgift för ej avbokade besök ska vara 150 kronor per tillfälle.  
• Besöken ska avbokas senast 24 timmar innan besöket och avbokning kan göras av 

vårdtagaren själv till planerare i första hand eller till personal vid besök som i sin tur 
kontaktar planerare, eller av närstående. Besök som ej avbokats på grund av akuta besök på 
vårdinrättning eller hos tandläkare debiteras ej. 

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgift/taxor för ej avbokade besök inom 
hemtjänsten till 150 kronor per tillfälle: 

Förvaltningens ståndpunkt 
Att föreslå socialnämnden att införa en avgift i samband med ej avbokade besök för att minska 
förvaltningens kostnader i samband med planerad tid som ej blir utförd hos vårdtagaren. Förslag på avgift 
är 150 kronor per avbokat besök, avgiften ska ligga utanför maxtaxan. 
Besöken ska avbokas senast 24 timmar innan besöket och avbokning kan göras av vårdtagaren själv till 
personal som kontaktar planerare, eller av närstående. Besök som ej avbokats på grund av akuta besök på 
vårdinrättning eller hos tandläkare debiteras ej. 

Ärendebeskrivning 
I dagsläget har förvaltningen stora kostnader för ej avbokade besök inom hemtjänsten. Med ej avbokade 
besök menas att vårdtagaren avbokar besöket så sent att det inte går att åtgärda i planeringen. Det leder till 
att vi har för mycket personaltid planerad vissa dagar. De ej avbokade besöken under juni, juli och augusti 
månad 2018 motsvarar drygt 2 årsarbetare, totalt ca 300 timmar per månad. Fortsätter denna trend 
kommer vi att ha en kostnad på ca 1 miljon per år för ej avbokade besök. I och med de höga kostnader 
som nu tydliggjorts för ej avbokade besök föreslår förvaltningen socialnämnden att införa en avgift på 150 
kronor per ej avbokat besök.  
Några närliggande kommuner har följande taxor: 

• Falun har en avgift på 150 kronor för ej avbokade besök, besöken ska vara avbokade minst 24 
timmar innan och ingår ej i maxtaxan. 

• Borlänge debiterar ej avbokade besök med den tiden som är planerad hos vårdtagaren, avbokning 
ska ske senast 24 timmar innan besöket. 

• Avesta har en avgift på 143 kronor för ej avbokade besök, besöken ska vara avbokade senast 
kl.12.00 dagen innan besöket och avgiften ingår i avgiftsutrymmet. 

• Gagnef har en avgift på 150 kronor för ej avbokade besök, besöken ska vara avbokade minst 24 
timmar innan och ingår ej i maxtaxan. 

Bakgrund 
I statistiken gällande hemtjänsten har man under en längre tid brottats med att den planerade tiden och 
den utförda tiden hos vårdtagare har alltför stor differens. Det har visat sig att de ej avbokade besöken står 
för en stor del av denna differens. 
De flesta besöken avbokas när personalen kommer hem till vårdtagaren på grund av besök, utflykter eller 
andra orsaker, det händer ofta att vårdtagaren avbokar resten av dagens besök vid morgonbesöket. Även 
närstående avbokar hemtjänstens besök hos vårdtagaren med kort varsel.  
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Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Det är ofta tid för promenader som ej avbokas och insatsen städ har ofta ej avbokade besök på grund av 
att vårdtagaren inte är hemma. 
Demenssjuka vårdtagare är inte överrepresenterade i antalet ej avbokade besök, det är oftast personer som 
själva kan planera sin dag 

 

Camilla Thommes  Ingalill Frank 
Verksamhetschef Äldreomsorg  Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 21  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 38 Dnr KS2018/0275 
 Dnr KS2018/0362 
 
Revidering av nämndernas och styrelsens reglementen 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Att innebörden i § 38 inte ändras men kompletteras med texten ”ordföran-
den är ytterst ansvarig för att nämnden/styrelsen är behörig att fatta beslut.” 

2. Fastställer föreslagna ändringar i nämndernas/styrelsens reglementen och det 
gemensamma reglementet, med undantag för § 38 och socialnämndens regle-
mente om att överföra integrationsverksamheten till kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att utreda var integ-
rationsverksamheten ska organiseras. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
I samband med att beslut fattades i kommunstyrelsen om att inrätta ett utskott för 
fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen för kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden. I samband med förändringen gör även översyn av samt-
liga nämndens reglementen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-28 sända förslag till reglementen 
på remiss för synpunkter och översyn till nämnderna. Kommunstyrelsen beslutade 
2018-09-04 föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa reglemente för kommunsty-
relsen. 
 
Yttranden: 
Socialnämnden föreslår att integrationsverksamheten återförs till kommunstyrelsen. 
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och miljö- och byggnämnden före-
slår att § 38 i det gemensamma reglementet ändrar innebörd så att ledamot som inte 
kan delta vid sammanträdet själv kallar sin ersättare. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att reglementet kompletteras med arbetsordning 
för detaljplaner.  
 
I övrigt föreslår nämnderna att det gemensamma reglementet och reglementen för 
nämnder fastställs. 
 
Underlag till beslut: 
Gemensamt reglemente och reglementen för styrelsen och nämnderna. 
Yttrande från socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kulturnämnden, miljö - 
och byggnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden 
Tjänsteutlåtande 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2018-11-12 Dnr KS2018/0275 

        KS2018/362 
 

Revidering av nämndernas och styrelsens reglementen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

1. Att innebörden i § 38 inte ändras men kompletteras med texten ”ordföranden 
är ytterst ansvarig för att nämnden/styrelsen är behörig att fatta beslut.” 

2. Fastställer föreslagna ändringar i nämndernas/styrelsens reglementen och det 
gemensamma reglementet, med undantag för § 38 och socialnämndens 
reglemente om att överföra integrationsverksamheten till kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ge 
kommundirektören i uppdrag att utreda var integrationsverksamheten ska organiseras. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
I samband med att beslut fattades i kommunstyrelsen om att inrätta ett utskott för 
fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen för kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden. I samband med förändringen gör även översyn av 
samtliga nämndens reglementen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-28 sända förslag till reglementen 
på remiss för synpunkter och översyn till nämnderna. Kommunstyrelsen beslutade 
2018-09-04 föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa reglemente för 
kommunstyrelsen. 
 
Yttranden: 
Socialnämnden föreslår att integrationsverksamheten återförs till kommunstyrelsen. 
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och miljö- och byggnämnden föreslår 
att § 38 i det gemensamma reglementet ändrar innebörd så att ledamot som inte kan 
delta vid sammanträdet själv kallar sin ersättare. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att reglementet kompletteras med arbetsordning 
för detaljplaner.  
 
I övrigt föreslår nämnderna att det gemensamma reglementet och reglementen för 
nämnder fastställs. 
 
Underlag till beslut: 
Gemensamt reglemente och reglementen för styrelsen och nämnderna. 
Yttrande från socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kulturnämnden, miljö - 
och byggnämnden samt  
amhällsbyggnadsnämnden 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

§ 1 Allmänt om styrelsens uppgifter 
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar 
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 
 
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och 
leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 
 
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och 
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 
 
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som 
inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de 
uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning. 
 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 
 

§ 2 Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls. 
 

§ 3 Styrelsens övergripande uppgifter 
Styrelsen ska 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska 
mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten 
samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd, 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 
4. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, 

dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, 
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister, 

5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar 
som behövs, 

6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 
7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll 

i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, 
8. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare, 
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med 

KL, 
11. .verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 
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12. ansvara för frågor gällande den kommunövergripande kollektivtrafiken såsom 

trafikbeställningar och trafikförsörjningsplaner mm. 
13. förvalta skogsinnehav enligt gällande Skogvårdsplan. 
14. ansvar för att löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i 

kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år 
och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 
gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning 
(aktivitetsansvar). Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att 
erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i 
första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en 
utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. 
Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret 
enligt första stycket. 

15. ansvara för boende-, sysselsättnings- och näringslivsfrågor och åtgärder för att 
allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. Ansvara för att 
leda och samordna de kommunala marknads- och sysselsättningsåtgärderna. 

16. ansvara för kommunens centrala informationsverksamhet 
17. följa de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt 

annan nämnd. 
18. kontinuerligt i sitt arbete leda utvecklingen av social hållbarhet såsom  

t ex likabehandlings-, jämställdhets-, mångfalds och folkhälsofrågor  
19. kontinuerligt i sitt arbete följa upp miljö-, integration- samt frågor som rör 

personer med funktionsnedsättning, 
20. ansvara för konsumentrådgivning 
21. ansvarig för lokalt brottsförebyggande arbete 
22. samordning av övergripande IT- frågor 

 
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska handlägga ska beredas. 
 
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av 
sådana ärenden. 
beakta 

§ 4 Fritid & Föreningsverksamhet 
Styrelsen ska 

1. ansvara för evenemangsråd i samarbete med övriga förvaltningar 
2. leda samarbete kopplat till kommunens marknadskommunikation 
3. ansvara för särskild uppvaktning 
4. ansvara för Ungdomsledarstipendiet 
5. ansvara för lotteritillstånd enligt Lotterilagen (1994:1000). 
6. ansvara för Ungdomens Hus, Ung i Säter 
7. ansvara för kommunalt aktivitetsstöd (som är kopplat till lokalt aktivitetsstöd 

statligt bidrag), föreningsbidrag, bidrag till föreningslokaler och samlingslokaler, 
stöd till föreningsdrivna anläggningar, spår och leder, kartbidrag, bidrag till 
organisationer som arbetar med funktionsnedsättning, samverka mellan kommun 
och förening kring verksamhet, stöd vid igångsättning av ny verksamhet, 
Skönvikshallen inklusive varmvattenbassängen, föreningsuppföljning 

8. ansvara för att riktlinjer för föreningsverksamhet är aktuella och uppdateras 
årligen 

9. Stödja och vid behov samordna fritidsevenemang då kommunen beviljat bidrag. 
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§ 5 Företag och stiftelser 
Styrelsen ska 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ända 
mål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade, 

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/ 
stiftelseledningarna, 

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 
10kap. 3-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen 
äger eller har intresse i, 

5. årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. 
Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 
och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i. 

 

§ 6 Kommunalförbund 
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 
 

§ 7 Ekonomi och medelsförvaltning 
Styrelsen ska 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade 
föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av 
medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och 
att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av 
förfallna fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att 
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, 
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 

3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning, 
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning, 
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser. 
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§ 8 Delegering från fullmäktige 
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och 
andra riktlinjer,  

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 
4. köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige 

fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 
5. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen 

bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, 
ingå förlikning och sluta annat avtal, 

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 
7. avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460). 

 
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av 
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. 
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 

§ 9 Personalpolitiken 
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att: 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad 
gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom 
andra nämnders verksamhetsområden, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare; 

4. besluta om stridsåtgärd, 
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter. 
 

§ 10 Kommunstyrelsens ordförande 
 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 

• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 
nämndförvaltning och kommunägda bolag, 

• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor, 

• främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder,  
• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 

och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
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Uppföljningsfunktionen 
 

§ 11 Styrelsens uppföljning 
Styrelsen ska 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program 
för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret, 

5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 
fullmäktige fastställda program och direktiv, 

6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och 
medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som 
inte slutligt handlagts av fullmäktige. 

 

Särskilda uppgifter 
 

§ 12 Processbehörighet 
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om 
inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av 
fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av 
fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 
 

§ 13 Krisledning och höjd beredskap 
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen 
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (kris ledningsnämnd). 
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.  
 
Styrelsen kan utse en ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146). 
 

§ 14 Arbetslöshetsnämnd 
Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 
 

§ 15 Råd 
Ansvara för Brottsförebyggande rådet. 
 

§ 16 Arkivmyndighet 
Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige 
antaget arkivreglemente. 
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§ 17 E-arkiv 
Styrelsen är ansvarig för bemanning och leder verksamheten för det gemensamma E-
arkivcentrum Dalarna enligt samverkansavtal med länets kommuner. 
 

§ 18 Anslagstavla och webbplats 
Styrelsen ansvarar för kommunens digitala anslagstavla. Styrelsen samordnar innehållet i 
och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 
 

§ 19 Författningssamling 
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att 
denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 
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För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser 
 

§ 20 Uppdrag och verksamhet 
Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad 
som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska 
fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och 
angivna riktlinjer. 
 

§ 21 Organisation inom verksamhetsområdet 
Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar 
för verksamheten. 
 

§ 22 Personalansvar 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet. Kommunstyrelsen har hand om 
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor. 

§ 23 Personuppgifter 
Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i styrelsens/nämndens verksamhet. 
 
För att undvika jävssituation, ska medarbetare inom miljö- och byggenheten hanteras 
enligt bestämmelser i kommunstyrelsens delegationsordning. 

§ 24 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Styrelsen/nämnden ska 
två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige 
har lämnat till dem 
 

• i reglemente, 
• genom finansbemyndigande. 

 
Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till dem har fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas 
till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 
 

§ 25 Information och samråd 
22 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste 
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan 
nämnds verksamhet. 
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Samråd bör även ske med föreningar och organisationer samt med kommunens bolag när 
dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
 
 

§ 26 Självförvaltningsorgan 
 
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en 
viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet 
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
 
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, 
sammansättning, arbetsformer och mandattid. 
 

§ 27 Medborgarförslag 
 
Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget 
väcktes i fullmäktige. 
 
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i 
anledning av ett medborgarförslag. 
 
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts 
inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om 
anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren 
underrättas. 
 
Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom 
medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när 
beslut fattas. 
 

Arbetsformer 
 

§ 28 Tidpunkt för sammanträden 
 
Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/nämnden bestämmer. 
 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli 
behandlade på det extra sammanträdet. 
 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 
 

97



 

 Diarienummer   Huvudreglemente  
      
      
      

  

11 (28) 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 
 

§ 29 Kallelse 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. I 
undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 
 

§ 30 Offentliga sammanträden 
 
Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. 
 

§ 31 Sammanträde på distans 
 
Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till 
styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 
 

§ 32 Närvarorätt 
 
Kommunalråd och kommunstyrelsens presidium har rätt att närvara vid 
styrelsens/nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Kommunalråd och 
kommunstyrelsens presidium har dock inte närvarorätt i ärenden som avser 
myndighetsutövning gentemot enskilda personer.  
Nämnd får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av styrelsen 
denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin 
mening antecknad i protokollet. 
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Vid sammanträde med nämnden/styrelsen eller dess utskott skall, om inte 
nämnden/styrelsen eller utskottet för särskilt fall beslutar annat, kommunchef, 
förvaltningschef och tjänstgörande sekreterare och de ytterligare tjänstemän 
nämnden/styrelsen beslutar om ha rätt att närvara. Kommunchef och förvaltningschef 
har rätt att delta i överläggningarna. 
 
Revisorerna har närvarorätt på styrelsen och nämndernas möten efter samråd med 
ordförande. Revisorerna har dock inte närvarorätt i ärenden som avser 
myndighetsutövning gentemot enskilda personer. 
 
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 
ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna 
upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. 
Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 
 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
 

§ 33 Sammansättning 
 
Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 
 

§ 34 Ordföranden 
 
Det åligger ordföranden att 

1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden 

vid behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen 

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor, 

3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige 
samt 

4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

 

§ 35 Presidium 
 
Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande, om inte kommunfullmäktige beslutar annat. 
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 
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§ 36 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills 
valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid full- görs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt upp drag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 
 

§ 37 Kommunalråd 
 
Kommunstyrelsens ordförande skall också vara kommunalråd. 
 

§ 38 Förhinder 
 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon 
annan anställd vid aktuellt styrelsekansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i 
tur om att denne ska tjänstgöra. 
 

§ 39 Ersättares tjänstgöring 
 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 
 
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de 
tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 
 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet. 
  
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 
tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i 
stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 
 

§ 40 Jäv, avbruten tjänstgöring 
 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna. 
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§ 41 Reservation 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller 
vid omedelbar justering. 
 

§ 42 Justering av protokoll 
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en 
ledamot. 
 

§ 43 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
 
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
 
Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 

§ 44 Delgivningsmottagare 
 
Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommunchef), 
förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen/nämnden beslutar. 
 

§ 45 Undertecknande av handlingar 
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på 
styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av 
sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för 
denne den ledamot som styrelsen utser. 
 
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndernas 
vägnar. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i 
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 
 

§ 46 Utskott 
 
Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott, ett personalutskott och ett fritidsutskott. 
Arbetsutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Personalutskottet ska bestå av 3  
ledamöter och 3  ersättare. Fritidsutskottet ska bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare. 
Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott. 
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Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet 
bestämda ordningen. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter begär det. 
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
 
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet 
om beredning behövs. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet. 
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
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Barn- och utbildningsnämndens reglemente 
Utöver det gemensamma regelmentet för kommunens nämnder gäller detta reglemente 
för barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens ansvar  

§ 1 Barn- och utbildning 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet, allmänna 
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet förskoleverksamheten, 
skolbarnsomsorgen och vuxenutbildningen. Undantag är ansvaret för 
skolskjutsverksamheten.  

Nämndens uppgifter omfattar följande: 

§ 2 Förskola och skola Verksamhetens omfattning 
Verksamheten omfattar Förskola, Annan pedagogisk verksamhet Fritidshem, 
Förskoleklass, , Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Kommunal 
vuxenutbildning, Gymnasiesärskola och Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i 
svenska för invandrare 

§ 3 Kulturskola 

Kulturskolan ansvarar för undervisning i musikämnet i grundskolan samt samordnar 
estetiska lärprocesser inom musik-, dans- och dramaprofil i skolan. Kulturskolan ger barn 
och ungdomar möjlighet att på sin fritid utöva och framträda med musik, teater, bild och 
dans. 

§4 Ungdomsverksamhet 

§ 5 Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 
Ansvar för att löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen 
är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför 
eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola 
eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). 
Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som 
berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera 
den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina 
insatser på lämpligt sätt. 
Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första 
stycket. 
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Kulturnämndens reglemente 
 
Utöver det gemensamma reglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente 
för kulturnämnden. 

Kulturnämndens ansvar 
Kulturnämnden har det samlade ansvaret för drift och förvaltning av Säters kommuns 
biblioteks- och kulturverksamhet enligt bibliotekslagen, kulturmiljölagen och kommunens 
kulturpolitiska mål. 

Kulturnämndens allmänna uppgifter 
Kulturnämnden ska genom samverkan med kommunens nämnder och förvaltningar, med 
kulturföreningar och enskilda, samt den regionala nivån, arbeta för att stärka Säters 
kommun som attraktiv boendekommun genom kulturen. 
 

§ 1 Bibliotek 
att leda, samordna och utveckla kommunens biblioteks- och informationsverksamhet 
som består av ett huvudbibliotek i Säter och två filialer i Gustafs och i Stora Skedvi. 
 

§ 2 Allmän kultur 
att ansvara för den kommunala kulturverksamheten innefattande såväl verksamhet i egen 
regi som stöd till annan kulturell verksamhet i kommunen och att främja kulturlivet i 
kommunen vad gäller såväl etablerade och traditionella kulturyttringar, som nya uttrycks- 
och verksamhetsformer. 
 

§ 3 Stöd till föreningar med särskilt avtal 
att ansvara för kommunens avtal med Åsgårdarna, Säters Folkets hus och Säters TV- och 
biografmuseum samt att nämnden ska bidra till deras utveckling. Nämnden ska också 
fördela driftbidrag till respektive förening, Hembygdsföreningen i Säter, Säters Folkets 
hus och parker, samt Föreningen Biljettkassan. 
 

§ 4 Kulturarv och kulturmiljö 
Ansvara för kommunens arbete med kulturarv och kulturmiljö enligt kulturmiljölagen. 
Kulturnämnden är rådgivande vid utformning av skyltar, offentliga platser, bostads- och 
andra bebyggelseområde. 
 

§ Lokalhistoria och kulturmiljö 
Stödja lokala traditioner, lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet. 
Ansvara för bevarandet och utvecklandet av kulturmiljön i Säters kommun. Delta i 
kommunens arbete med översiktsplanen som berör kulturmiljövård. Samordning ska ske 
med samhällsbyggnadsnämnden. 
 

§ 4 Kulturpris och ungdomskulturstipendium 
utser Säters kulturpristagare och ungdomskulturstipendiat enligt reglemente. 
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§ 5 Anslag och bidrag till studieförbund och föreningar 
att fördela anslag till studieförbund med verksamhet i Säters kommun, utifrån av 
kommunfullmäktige fastställda regler. Nämnden handlägger och beslutar om bidrag från 
organisationer, grupper/föreningar samt enskilda som inkommer till kulturnämnden. 
 
Stödja och vid behov samordna kulturella evenemang då kommunen beviljat bidrag. 
 

§ 6 Konstinköp/konstnärlig utsmyckning 
Ansvarar för kommunens konstinnehav och för gestaltningen av offentliga miljöer enligt 
0,5% -regeln och dess riktlinjer. Ett utskott bestående av tre ledamöter och tre ersättare 
beslutar i konstärenden. 
 

• att ansvara för kommunens konstinköp. Ett utskott bestående av tre ledamöter 
och tre ersättare hanterar konstinköpet. 

• att ansvara för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer enligt 0,5%-regeln och 
dess riktlinjer. 

• att vara rådgivande vid utformning av skyltar, offentliga platser, bostads- och 
andra bebyggelseområden. 
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Miljö-och byggnämndens reglemente 
 
Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen och det gemensamma 
regelmentet för kommunens nämnder gäller bestämmelserna i detta reglemente.  
 
1 § Nämndens verksamhetsområde  
 
Miljö- och byggnämnden är kommunens organ för sådana uppgifter inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet, livsmedelstillsyn samt byggnadsverksamheten som 
ankommer på kommunen.  
 
Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande enligt vad som i särskild 
lagstiftning 
anges för: 

• byggnadsnämnd eller motsvarande 
• miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande 

 
Nämnden beslutar i ärenden som utgör myndighetsutövning avseende 

• enskild 
• juridisk person 
• kommunal verksamhet  

 
2 § Nämnden åligger särskilt 
 
− att svara för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, plan och bygglagen, plan- 

och byggförordningen, lagen om tekniska egenskaper på byggnadsverk, lagen 
om färdigställandeskydd, lagen om energideklaration, tobakslagen, lagen med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, livsmedelslagen, 
strålskyddslagen, smittskyddslagen, lagen om sprängämnesprekursorer samt 
föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar 
 

− att svara för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag från 
vad som annars gäller enligt Miljöbalken.( i fråga om transport, återvinning, 
eller bortskaffande av avfall och för tillsyn vad gäller avfallshantering, 
producentansvar, nedskräpning och dumpning av avfall) 
 

− att svara för prövning och tillsyn inom naturvården 
 

− att ansvara för kalkning av försurade sjöar i kommunen 
 

− att medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor 
inom nämndens ansvarsområde berörs 
 

− att utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas 
av kommunen och svara för provtagning som ålagts kommunen med 
anledning av miljökvalitetsnormer 
 

− att utarbeta förslag till tariffer, taxor, avgifter och andra leveransvillkor inom 
verksamhetsområde 
 

− att vara remissorgan i frågor som rör nämndens verksamhetsområde liksom 
med uppmärksamhet följa utvecklingen inom området samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra kommunala nämnder - eller 
hos andra myndigheter - göra de framställningar nämnden finner påkallade 
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− att i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar till 
nämnden. 

 
3 § Närvarorätt 
 
Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen har närvarorätt vid 
presidiemöten, beredningar, utskottssammanträden och på nämndens 
sammanträden, förutom i de fall ärenden skall beslutas av nämnden som avser 
tillstånd, lov eller tillsyn av verksamheter där förvaltningen på något sätt är 
ansvarig för drift eller produktion. 
 
4 § Ekonomisk förvaltning 
 
Nämnden ansvarar för den ekonomiska förvaltningen av de medel, som i 
kommunfullmäktiges årsbudget ställs till nämndens förfogande. Vid delegation av 
fullmäktiges anvisade budgetram skall nämnden inte delegera budgetansvar till 
förvaltningschef för att säkerställa att jäv inte uppstår. 
 
5 § Övriga uppgifter 
 
I nämndens uppgifter ingår vidare bl.a. inom nämndens verksamhetsområde, 
− informationsverksamheten 
− registeransvaret för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och 

förfogar över. 
 
6 § Talerätt 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden som rör 
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan nämnd. 
 
7 § Delegering från kommunfullmäktige 
 
Nämnden skall besluta i följande grupper av ärenden 

− i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan på 
nämndens vägnar, träffa överenskommelse om att betala fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

 
− Ärenden enligt 16 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) 

 
8 § Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
Nämnden skall se till, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning, samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Nämnden skall regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i 
anledning av medborgarförslag. 
 
§ 9 Nämndens arbetsformer 
 
Närmare bestämmelser om nämndens arbetsformer regleras i 
delegationsordningen. 
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Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen och det gemensamma 
regelmentet för kommunens nämnder gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
 
1 § Nämndens verksamhetsområde  
 
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens organ för fysisk planering och 
exploatering, gatu- och park. Nämnden ansvarar vidare för naturvårdsfrågor som 
inte handläggs av nämnd med specialreglerade uppgifter. 
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens trafiknämnd enligt ”Lag om nämnder 
för vissa trafikfrågor (SFS 1978:234)”, trafik-planeringsfrågor samt kommunens 
trafiksäkerhetsarbete. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bevakar, driver, förvaltar och underhåller det 
allmänna intresset enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och 
ledningsrättslagarna. Säkerställer god kommunal fastighetsförvaltning och 
tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler och god service i samverkan 
med nyttjaren. 
 
Nämnden skall: beakta den allmänna utvecklingen inom fritidssektorn och ta erforderliga 
initiativ för att bereda kommuninvånarna ett tillfredsställande utbud av förening och 
fritidsverksamhet. 
 
2 § Nämnden åligger särskilt 
 
Allmänt 
− att svara för kommunens fysiska planering av mark och vatten samt 

exploatering av nya detaljplaneområden 
− att svara för projektering, anläggning, drift- och underhåll av gator, vägar, 

gång- och cykelvägar (GC), broar, kollektivtrafikanläggningar och andra 
allmänna platser samt skogar, parker och motionsspår  

− initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt 7 
kap miljöbalken som är påkallade, i den mån inte uppgiften lagts på 
annan nämnd, och svara för förvaltningen av sådana områden 

− att utarbeta förslag till tariffer, taxor, avgifter och andra leveransvillkor 
− att vara kommunens huvudman för statligt finansierade projekt för 

förorenade områden 
− att vara remissorgan i frågor som rör nämndens verksamhetsområde 

liksom med uppmärksamhet följa utvecklingen inom området samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra kommunala nämnder 
- eller hos andra myndigheter - göra de framställningar nämnden finner 
påkallade 

− att i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar till 
nämnden. 

− förvalta kommunens råmark med däri bedriven jakt och fiske 
− stödja vid behov kultur- och fritidsevenemang då kommunen beviljat 

bidrag. 
 

 
Trafik 
−  att svara för planeringen av s k samhällsbetalda resor 
− att svara för lokala trafikföreskrifter enligt gällande trafiklagstiftning 
−  att svara för trafiksäkerheten inom kommunens väghållningsområde 

och samordna trafiksäkerhetsarbetet inom hela kommunen 

108



 

 Diarienummer   Huvudreglemente  
      
      
      

  

22 (28) 

− att handlägga ärenden rörande skolskjutsar  (?? kolla med Spjut kommer 
det att försvinna iom ny nämnd) 

 
Gata och park 
− att svara för gaturenhållning och för renhållning utomhus där 

allmänheten får färdas fritt enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 

− att handlägga frågor om undantag från skyldighet att svara för 
gångbanerenhållning som kan ha ålagts fastighetsinnehavare 

− att besluta om frågor angående namn på gator och kvarter efter remiss 
till kulturnämnden 

 
Fastighet och anläggningar fritid och förening 

− att svara för kommunens fastighetsbildnings- och mätningsverksamhet 
samt kommunens gemensamma kartverk 

− att svara för kommunens tomtkö, 
− att utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet och tomträtt som 

tillhör kommunen inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram 
och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt. 

− att köpa, sälja, byta, fastighetsreglera eller lösa in fastighet eller 
fastighetsdel med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 

− upprätta hyresavtal för kommunens verksamheter med en sammanlagd hyrestid 
om högst fem år.   

− att svara för förvaltning av kommunens exploateringsmark 
− att företräda kommunen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning 

och dylikt 
− ansvara för lotteritillstånd enligt Lotterilagen (1994:1000). 
− ansvara för föreningsbidrag och övriga former av stöd till föreningar 
− förvalta kommunens idrotts- och friluftsanläggningar 

 
Lokalservice och kostservice 
− att tillgodose behovet av kost gentemot Socialnämnden och Barn- och 

utbildningsnämnden. 
− att tillgodose behovet av lokalservice (städtjänster) gentemot andra 

nämnder. 
 
VA och Renhållning 
− Svara för kommunens lagstadgade skyldigheter gällande hushållens 

avfallsfrågor. 
 
Miljöstrategiska frågor 
Ska arbeta med interna och externa miljö- och energistrategiska frågor med utgångspunkt 
i nationella, regionala och lokala miljömål. 
 
Ansvarar för energirådgivning mot allmänheten, organisationer och föreningar samt 
mindre och medelstora företag. 
 
Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om 
energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att 
förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. 
 
Råd 
Ansvarar för Tillgänglighetsrådet. 
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3 § Ekonomisk förvaltning 
Nämnden ansvarar för den ekonomiska förvaltningen av de medel, som i 
kommunfullmäktiges årsbudget ställs till nämndens förfogande. Vid delegation av 
fullmäktiges anvisade budgetram skall nämnden delegera budgetansvaret. 
 
4 § Övriga uppgifter 
I nämndens uppgifter ingår vidare bl.a. inom nämndens verksamhetsområde, 
− informationsverksamheten 
− anpassning, utveckling och effektivisering av verksamheten 
− registeransvaret för de personregister som nämnden för i sin verksamhet 

och förfogar över. 
 
5 § Talerätt 
Nämnden får själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden som 
rör nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan 
nämnd. 
 
6 § Delegering från kommunfullmäktige 
 
Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden 
 

− förvärv av fastighet eller fastighetsdel för exploateringsändamål i hela 
kommunen till ett belopp om högst 500 000 kr per ärende. 

 
− försäljning av obebyggd mark i hela kommunen enligt av 

kommunfullmäktige fastställda riktlinjer beträffande pris och 
villkor i övrigt 

 
− i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan 

på nämndens vägnar, träffa överenskommelse om att betala fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

 
− ärenden enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister 

 
− Ärenden enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900) gällande 

antagande av detaljplan som inte är av stor vikt eller har principiell 
betydelse 
 

− Arbetsordning avseende detaljplaneprocessen enligt nedan 
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7 § Ansvar och rapporteringsskyldighet 
Nämnden ska se till, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas 
i lag eller förordning, samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 
 
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i 
anledning av medborgarförslag. 
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Socialnämndens reglemente 
Utöver det gemensamma reglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente 
för socialnämnden. 

Socialnämndens ansvar  

§ 1 Vård och omsorg 
Socialnämnden ansvarar för att kommunens invånare får vård och omsorg i enlighet med 
gällande lagstiftning. Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och 
familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser. 

§ 2 Kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård 
Socialnämnden ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som efter 
beslut av kommunen bor på särskilt boende, i en gruppbostad eller motsvarande samt till 
den som vistas på dagverksamhet.  

Socialnämnden ansvarar vidare för att erbjuda en god hälso- och sjukvård i hemmet till 
dem som vistas i kommunen (hemsjukvård). 

Socialnämnden ansvarar även för att erbjuda rehabilitering och hjälpmedel för personer 
med funktionsnedsättning. 

§ 3 Integrationen 
Socialnämnden ansvarar i enlighet med tecknade avtal med Migrationsverket för 
mottagande och boende för asylsökande och flyktingar. Socialnämnden ansvarar i 
samverkan med andra aktörer för integrationen i samhället. 

Arbetsutskott 

§ 4 Socialnämndens arbetsutskott 
Inom socialnämnden ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av 3 
ledamöter och 3 ersättare.  
Socialnämndens ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet.  

§ 5 Ärenden till arbetsutskottet 
Arbetsutskottet ska besluta i individ-ärenden som socialnämnden har delegerat till 
utskottet. 

§ 6 Övriga bestämmelser om utskott 
I övrigt gäller samma bestämmelser för socialnämndens utskott som anges i 
huvudreglementet under rubriken ”Utskott”. 
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Tillgänglighetsrådets reglemente  

§ 1 Kommunala handikapprådet Tillgänglighetsrådet 
Tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan 
kommunen och företrädare för de föreningar & riksförbund för olika 
funktionsnedsättningar  inom kommunen. 
 

§ 2 Syfte 
Rådet ska arbeta för att ta initiativ och arbeta aktivt för förändringar i den 
kommunala verksamheten och ge förslag till åtgärder som ökar tillgängligheten. 
 
Genom rådet ges kommunen möjlighet att samråda med de företrädare för de 
föreningar & riksförbund för olika funktionsnedsättningar i ett tidigt skede av 
beredningsprocessen samt få deras synpunkter i ärenden som berör.. 
 

§ 3 Rådets sammansättning 
Rådet skall vara sammansatt av representanter för kommunala nämnder och 
styrelser vars verksamhet berör de med funktionsnedsättningar samt 
representanter föreningar & riksförbund för olika funktionsnedsättningar  
följande; 
 

• En representant jämte ersättare för vardera kommunstyrelsen, 
socialnämnden, kulturnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och miljö- och byggnämnden. 

 
• Landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan kan dessutom vara 

representerade i Tillgänglighetsrådet med en representant jämte ersättare. 
 

• De föreningar & riksförbund för olika funktionsnedsättningar som är 
representerade i kommunen med betalande medlemmar har rätt till 
representation i rådet med en ordinarie ledamot och en ersättare. 
Därutöver har Förbundet för ett samhälla utan rörelsehinder  (DHR) rätt 
till en ledamot med ersättare. 

 
 

§ 4 Organisation och arbetsformer 
Kommunstyrelsen utser ordförande i rådet. Rådet utser inom sig en vice 
ordförande. 
 
Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knutet till samhällsbyggnadsnämnden. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för sekreterare till rådet. 
 
Rådet sammanträder minst fyra gånger per år. Ett av sammanträdena bör hållas i 
anslutning till kommunens budgetbehandling. De ordinarie sammanträdena 
fastställs vid årets början. 
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Rådets ställningstagande skall redovisas i protokoll efter varje sammanträde. 
Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. Protokollet skall delges rådets 
ledamöter och deras ersättare, kommunstyrelsen, övriga kommunala nämnder och 
styrelser inom kommunen verksamma handikapporganisationer samt 
Länshandikapprådet. 
 
Skriftlig kallelse till sammanträde och en förteckning över de ärenden som skall 
behandlas samt handlingar och beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter 
senast två veckor före sammanträdet. Ordföranden har ansvar för att så sker. 
 

§ 5 Ekonomi 
Till kommunens representanter utgår arvode, traktaments- och reseersättningar 
enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för ersättning till förtroendevalda. 
Respektive nämnd ansvarar ekonomiskt för sina deltagare.  Till föreningar & 
riksförbund för olika funktionsnedsättningars representanter utgår ersättning för 
resa till och från sammanträdet enligt kommunens regler. 
 

§ 6 Ändring av reglemente 
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av Tillgänglighetsrådet, 
samhällsbyggnadsnämnd eller kommunstyrelsen.. 
 

§ 7 Fastställande 
Reglementet för Tillgänglighetsrådet skall fastställas av kommunfullmäktige. 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-26 9  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 115  Dnr: SBN2018/0919 
 
 
Remiss revidering av reglemente
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar sända över yttrandet till Kommunstyrelsen 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I samband med att beslut fattades i Kommunfullmäktige om att inrätta ett utskott under 
kommunstyrelsen för fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen för Kommun-
styrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden. I samband med den förändringen görs även en 
översyn av samtliga nämnders reglementen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-28 Au§140: 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att be-
sluta fastställa nya reglementen för kommunstyrelsen.  
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka reglementen på remiss för synpunkter och över-
syn till övriga nämnder.  
3. KsAu föreslår att det under § 46 ska anges att fritidsutskottet ska bestå av 3 ledamöter och 3 
ersättare.  
4. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en rutin för kommunicering av kommunstyrelsens 
beslut.  
 
Yttrande 
§ 38 - Inkallelse av ersättare vid förhinder 
I § 38 anges att en ledamot som är förhindrad att delta på ett sammanträde ska med-
dela nämndsekreteraren/aktuellt kansli som sedan kontaktar den ersättare som istället 
ska tjänstgöra. 
 
Miljö- och byggnämnden föreslår att de förtroendevalda själva ska kalla in sin ersät-
tare till sammanträden vid frånvaro. Nämndsekreterarna i Säters kommun har även 
andra uppdrag och är inte alltid är tillgängliga eller på sin arbetsplats under kontors-
tid, vilket gör nuvarande rutin sårbar. Om den förhindrade istället själv kallar sin er-
sättare kan politiska ställningstaganden i sakfråga diskuteras och dessutom kan den 
förhindrade kalla sin ersättare vid andra tider än under kontorstid. Att demokratin 
fungerar och att oönskade partiväxlingar inte sker bör ligga i de förtroendevaldas in-
tresse och borde inte hanteras av någon utanför den politiska spelplanen.  
 
Förslag till ny lydelse för inkallelse av ersättare: 
”En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett samman-
träde kallar själv sin ersättare. Ledamoten med förhinder meddelar snarast nämndsek-
reteraren som via upprop vid sammanträde kan meddela förändringen i tjänstgö-
ringen.” 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-10-03 20  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 123  Dnr: SBN2018/0919 
 
 
Remiss revidering av kommunens reglemente

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar överlämnar yttrandet till Kommunstyrelsen. 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
I samband med att beslut fattades i Kommunfullmäktige om att inrätta ett utskott 
under kommunstyrelsen för fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen 
för Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden. I samband med den föränd-
ringen görs även en översyn av samtliga nämnders reglementen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-28 Au§140: 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att be-
sluta fastställa nya reglementen för kommunstyrelsen.  
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka reglementen på remiss för synpunkter och över-
syn till övriga nämnder.  
3. KsAu föreslår att det under § 46 ska anges att fritidsutskottet ska bestå av 3 ledamöter och 3 
ersättare.  
4. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en rutin för kommunicering av kommunstyrelsens 
beslut.  
 
Yttrande 
Samhällsbyggnadsnämnden påtalar vikten av en god dialog, vid införandet av ett fri-
tidsutskott/enhet, för att minimera gränsdragningar samt tydliggöra ansvarsförhållan-
den.  
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SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-26 
Blad 

6 
 

  

 

  Dnr Bun 2018/0255 

§ 84 
Yttrande över reviderad gemensamt reglemente 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa ”Gemensamt 
reglemente och reglementen för styrelsen och nämnder i Säters kommun men med föl-
jande förändringar: 

§ 38 ändrar innebörd så att ledamot som inte kan delta vid sammanträde själv kallar sin 
ersättare. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt ”Gemensamt reglemente och reglemen-
ten för styrelsen och nämnder i Säters kommun” till barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande.  

Yttrande 

De föreslagna förändringar som är gjorda i dokumentet påverkar inte bestämmelserna 
eller ansvarsområde för barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen vill ändå inför 
fastställande av dokumentet föreslå följande kompletteringar och förändringar. 

Barn- och utbildningsnämndens reglemente  

Har kompletterats med texten under rubriken Kulturskolan: 

Kulturskolan ansvarar för undervisning i musikämnet i grundskolan samt samordnar estetiska lär-
processer inom musik-, dans- och dramaprofil i skolan. Kulturskolan ger barn och ungdomar möjlig-
het att på sin fritid utöva och framträda med musik, teater, bild och dans. 

Ungdomsverksamheten Ung i Säter samt kommunens aktivitetsansvar för ungdomar våren 2018 
(KAA) har tagits bort som kommer att ligga under kommunstyrelsen.  

Förslag på ändring i det gemensamma reglementet: 

§ 38 - Inkallelse av ersättare vid förhinder 

I § 38 anges att en ledamot som är förhindrad att delta på ett sammanträde ska med-
dela nämndsekreteraren/aktuellt kansli som sedan kontaktar den ersättare som istället 
ska tjänstgöra. 

Nämndsekreteraren föreslår att de förtroendevalda själva ska kalla in sin ersättare till 
sammanträden vid frånvaro. Nämndsekreterarna i Säters kommun har även andra upp-
drag och är inte alltid tillgängliga eller på sin arbetsplats under kontorstid, vilket gör 
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SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-26 
Blad 

7 
 

  

 

nuvarande rutin sårbar. Om den förhindrade istället själv kallar sin ersättare kan poli-
tiska ställningstaganden i sakfråga diskuteras och dessutom kan den förhindrade 

kalla sin ersättare vid andra tider än under kontorstid. Att demokratin fungerar och att 
oönskade partiväxlingar inte sker bör ligga i de förtroendevaldas intresse och borde 
inte hanteras av någon utanför den politiska spelplanen. 

Förslag till ny lydelse för inkallelse av ersättare: 

”En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sam-
manträde kallar själv sin ersättare. Ledamoten med förhinder meddelar snarast 
nämndsekreteraren som via upprop vid sammanträde kan meddela förändringen 
i tjänstgöringen.” 

Bakgrund 

I samband med att beslut fattades i kommunfullmäktige om att inrätta ett utskott un-
der kommunstyrelsen för fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen för 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. I samband med den förändringen 
görs även en översyn av samtliga nämnders reglementen. 

__________ 

Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2018, § 140 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
 

BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-09-17 BUN 2018/0255 

 

Yttrande över Gemensamt reglemente och reglementen för styrelsen och 
nämnder i Säters kommun 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa ”Gemensamt reglemente 
och reglementen för styrelsen och nämnder i Säters kommun men med följande förändringar: 

 

§ 38 ändrar innebörd så att ledamot som inte kan delta vid sammanträde själv kallar sin ersättare. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt ”Gemensamt reglemente och reglementen för 
styrelsen och nämnder i Säters kommun” till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  

Yttrande 
De föreslagna förändringar som är gjorda i dokumentet påverkar inte bestämmelserna eller 
ansvarsområde för barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen vill ändå inför fastställande av 
dokumentet föreslå följande kompletteringar och förändringar. 

Barn- och utbildningsnämndens reglemente  
Har kompletterats med texten under rubriken Kulturskolan: 
Kulturskolan ansvarar för undervisning i musikämnet i grundskolan samt samordnar estetiska lärprocesser inom 
musik-, dans- och dramaprofil i skolan. Kulturskolan ger barn och ungdomar möjlighet att på sin fritid utöva och 
framträda med musik, teater, bild och dans. 

Förslag på ändring i det gemensamma reglementet: 

§ 38 - Inkallelse av ersättare vid förhinder 
I § 38 anges att en ledamot som är förhindrad att delta på ett sammanträde ska meddela 
nämndsekreteraren/aktuellt kansli som sedan kontaktar den ersättare som istället ska tjänstgöra. 

Nämndsekreteraren föreslår att de förtroendevalda själva ska kalla in sin ersättare till 
sammanträden vid frånvaro. Nämndsekreterarna i Säters kommun har även andra uppdrag och 
är inte alltid tillgängliga eller på sin arbetsplats under kontorstid, vilket gör nuvarande rutin 
sårbar. Om den förhindrade istället själv kallar sin ersättare kan politiska ställningstaganden i 
sakfråga diskuteras och dessutom kan den förhindrade kalla sin ersättare vid andra tider än 
under kontorstid. Att demokratin fungerar och att oönskade partiväxlingar inte sker bör ligga i 
de förtroendevaldas intresse och borde inte hanteras av någon utanför den politiska spelplanen. 

Förslag till ny lydelse för inkallelse av ersättare: 
”En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
kallar själv sin ersättare. Ledamoten med förhinder meddelar snarast nämndsekreteraren 
som via upprop vid sammanträde kan meddela förändringen i tjänstgöringen.” 

Bakgrund 
I samband med att beslut fattades i kommunfullmäktige om att inrätta ett utskott under 
kommunstyrelsen för fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen för 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. I samband med den förändringen görs även 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
 

BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 

en översyn av samtliga nämnders reglementen. 
 
Mai Andersson   

Nämndsekreterare   
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 Diarienummer   Bilaga 0  
    Barn- och utbildningsnämn-

dens reglemente 
 

 Dnr: Bun 12-000258     
 Dnr: KAxx/000000   Sida 1 av 1  

 

Barn- och utbildningsnämndens reglemente 
Utöver huvudreglementen för kommunens nämnder gäller detta reglemente för  
barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens ansvar  

§ 1 Barn- och utbildning 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det allmänna skolväsendet och annan pedagogisk verksam-
het. Undantag är ansvaret för skolskjutsverksamheten och tillsättande av skolchef. 

§ 2 Verksamhetens omfattning 

Verksamheten omfattar Förskola, Annan pedagogisk verksamhet, Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, 
Grundsärskola, Gymnasieskola, Kommunal vuxenutbildning och Särskild utbildning för vuxna. 

§ 3 Kulturskola 

Kulturskolan ansvarar för undervisning i musikämnet i grundskolan samt samordnar estetiska lärprocesser 
inom musik-, dans- och dramaprofil i skolan.  
Kulturskolan ger barn och ungdomar möjlighet att på sin fritid utöva och framträda med musik, teater, 
bild och dans. 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-11 
Blad 

6 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 127  Diarienummer: SN2018/0135 
 
Yttrande över Gemensamt reglemente och reglementen för styrelsen och 
nämnder i Säters kommun 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa följande förändringar i ”Gemensamt reg-
lemente och reglementen för styrelsen och nämnder i Säters kommun: 

1. Ansvaret för integrationsverksamheten återförs till kommunstyrelsen.  
2. § 38 ändrar innebörd så att ledamot som inte kan delta vid sammanträde själv kallar sin 

ersättare. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt ”Gemensamt reglemente och reglementen för 
styrelsen och nämnder i Säters kommun” till socialnämnden för yttrande.  
 
Yttrande 
De föreslagna förändringar som är gjorda i dokumentet påverkar inte bestämmelserna eller an-
svarsområde för socialnämnden. Förvaltningen vill ändå inför fastställande av dokumentet före-
slå följande förändringar. 
Socialnämndens reglemente - Ansvar för Integrationen (sid 24) 

Integrationsansvaret med mottagande och boende för asylsökande och flyktingar samt samver-
kan med andra aktörer för integrationen i samhället ligger idag under socialnämndens ansvars-
område. Ansvaret flyttades över från kommunstyrelsen när mottagande av ensamkommande 
barn och ungdomar blev aktuellt. Denna verksamhet är i dag avvecklad hos socialnämnden. 

Socialförvaltningen anser att för att få mer dignitet åt integrationsfrågan och få mer fokus på 
vad som bör göras inom området så bör ansvaret återföras till kommunstyrelseförvaltningen. 
Den integration som kommunen har att hantera framöver kommer att handla om mottagande, 
bostäder samt samhällsinformation och är inte frågor som socialnämnden normalt hanterar.  

§ 38 - Inkallelse av ersättare vid förhinder 
I § 38 anges att en ledamot som är förhindrad att delta på ett sammanträde ska meddela 
nämndsekreteraren/aktuellt kansli som sedan kontaktar den ersättare som istället ska tjänst-
göra. 

Socialförvaltningen föreslår att de förtroendevalda själva ska kalla in sin ersättare till samman-
träden vid frånvaro. Nämndsekreterarna i Säters kommun har även andra uppdrag och är inte 
alltid är tillgängliga eller på sin arbetsplats under kontorstid, vilket gör nuvarande rutin sårbar. 
Om den förhindrade istället själv kallar sin ersättare kan politiska ställningstaganden i sakfråga 
diskuteras och dessutom kan den förhindrade kalla sin ersättare vid andra tider än under kon-
torstid. Att demokratin fungerar och att oönskade partiväxlingar inte sker bör ligga i de förtro-
endevaldas intresse och borde inte hanteras av någon utanför den politiska spelplanen. 

Förslag till ny lydelse för inkallelse av ersättare: 
”En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett samman-
träde kallar själv sin ersättare. Ledamoten med förhinder meddelar snarast nämndsek-
reteraren som via upprop vid sammanträde kan meddela förändringen i tjänstgö-
ringen.” 

 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Reglementen 

Kommunfullmäktige 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-09-05 SN2018/0135 
 

Yttrande över Gemensamt reglemente och reglementen för styrelsen och 
nämnder i Säters kommun 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa ”Gemensamt reglemente och reglementen för styrelsen och 
nämnder i Säters kommun med följande förändringar: 

1. Ansvaret för integrationsverksamheten återförs till kommunstyrelsen.  
2. § 38 ändrar innebörd så att ledamot som inte kan delta vid sammanträde själv kallar sin ersättare. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt ”Gemensamt reglemente och reglementen för styrelsen och nämnder i 
Säters kommun” till socialnämnden för yttrande.  

Yttrande 
De föreslagna förändringar som är gjorda i dokumentet påverkar inte bestämmelserna eller ansvarsområde för 
socialnämnden. Förvaltningen vill ändå inför fastställande av dokumentet föreslå följande förändringar. 

Socialnämndens reglemente - Ansvar för Integrationen 
Integrationsansvaret med mottagande och boende för asylsökande och flyktingar samt samverkan med andra 
aktörer för integrationen i samhället ligger idag under socialnämndens ansvarsområde. Ansvaret flyttades över från 
kommunstyrelsen när mottagande av ensamkommande barn och ungdomar blev aktuellt. Denna verksamhet är i 
dag avvecklad hos socialnämnden. 

Socialförvaltningen anser att för att få mer dignitet åt integrationsfrågan och få mer fokus på vad som bör göras 
inom området så bör ansvaret återföras till kommunstyrelseförvaltningen. Den integration som kommunen har att 
hantera framöver kommer att handla om mottagande, bostäder samt samhällsinformation och är inte frågor som 
socialnämnden normalt hanterar.  

§ 38 - Inkallelse av ersättare vid förhinder 
I § 38 anges att en ledamot som är förhindrad att delta på ett sammanträde ska meddela 
nämndsekreteraren/aktuellt kansli som sedan kontaktar den ersättare som istället ska tjänstgöra. 

Socialförvaltningen föreslår att de förtroendevalda själva ska kalla in sin ersättare till sammanträden vid frånvaro. 
Nämndsekreterarna i Säters kommun har även andra uppdrag och är inte alltid är tillgängliga eller på sin arbetsplats 
under kontorstid, vilket gör nuvarande rutin sårbar. Om den förhindrade istället själv kallar sin ersättare kan 
politiska ställningstaganden i sakfråga diskuteras och dessutom kan den förhindrade kalla sin ersättare vid andra 
tider än under kontorstid. Att demokratin fungerar och att oönskade partiväxlingar inte sker bör ligga i de 
förtroendevaldas intresse och borde inte hanteras av någon utanför den politiska spelplanen. 

Förslag till ny lydelse för inkallelse av ersättare: 
”En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde kallar själv sin 
ersättare. Ledamoten med förhinder meddelar snarast nämndsekreteraren som via upprop vid 
sammanträde kan meddela förändringen i tjänstgöringen.” 

Bakgrund 
I samband med att beslut fattades i kommunfullmäktige om att inrätta ett utskott under kommunstyrelsen för 
fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen för kommunstyrelsen och samhällsbyggnads-nämnden. I 
samband med den förändringen gör man säven en översyn av samtliga nämnders reglementen. 

 

Eva Jondelius Ingalill Frank 
verksamhetschef individ- och familjeomsorgen förvaltningschef 

Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
 

nämndsekreterare  
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kulturnämnden 2018-11-01 8 

   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

  
 Kn § 78    Dnr KN2018/0049 

    
 Remiss revidering av reglementen 

 
 Beslut 
 Kulturnämnden godkänner kulturnämndens reviderade reglemente. 

 

Bakgrund och ärendebeskrivning   Dnr KS2018/0275 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta fastställa nya reglementen för 
kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka reglementen på remiss för 
synpunkter och översyn till övriga nämnder. 

3. KsAu föreslår att det under § 46 ska anges att fritidsutskottet ska bestå av 3 
ledamöter och 3 ersättare. 

4. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en rutin för kommunicering av 
kommunstyrelsens beslut. 

 

 I samband med att beslut fattades i Kommunfullmäktige om att inrätta ett utskott 
 under kommunstyrelsen för fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen 
 för Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden. I samband med den 
 förändringen görs även en översyn av samtliga nämnders reglementen. 

Senaste svar på remissen till kommunstyrelseförvaltningen är den 6 november 2018. 
 

 

 __________   
 

 

 Delges kommunstyrelseförvaltningen
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Kulturnämndens	reglemente	
Utöver det gemensamma reglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente 
För kulturnämnden. 

Kulturnämndens ansvar 
Kulturnämnden har det samlade ansvaret för drift och förvaltning av Säters kommuns 
biblioteks- och kulturverksamhet enligt bibliotekslagen, kulturmiljölagen och kommunens kulturpolitiska 
mål.  

Kulturnämndens allmänna uppgifter 

§ 1 Bibliotek
att leda, samordna och utveckla kommunens biblioteksverksamhet som består av ett huvudbibliotek i Säter 
och två filialer i Gustafs och i Stora Skedvi.

§ 2 Allmän kultur
Ansvara för den kommunala kulturverksamheten innefattande såväl verksamhet i egen
regi som stöd till annan kulturell verksamhet i kommunen.

§ 3 Stöd till föreningar med särskilt avtal
Ansvara för kommunens avtal med Åsgårdarna, Säters Folkets hus och Säters TV- och
biografmuseum. Nämnden ska också fördela driftbidrag till respektive förening, Hembygdsföreningen i 
Säter, Säters Folkets hus och parker, samt Föreningen Biljettkassan.

§ 4 Kulturarv och kulturmiljö
Ansvarar för kommunens arbete med kulturarv och kulturmiljö enligt Kulturmiljölagen. Kulturnämnden 
är rådgivande vid utformning av skyltar, offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden.

§ 5 Kulturpris och ungdomskulturstipendium
Utser Säters kulturpristagare och ungdomskulturstipendiat enligt reglemente.

§ 6 Anslag och bidrag till studieförbund och föreningar
Ansvarar för att fördela anslag till studieförbund med verksamhet i Säters kommun, utifrån av 
kommunfullmäktige fastställda regler. Nämnden handlägger och beslutar om bidrag från
organisationer, grupper/föreningar samt enskilda som inkommer till kulturnämnden.

§ 7 Konstinnehav och gestaltning av offentliga miljöer
Ansvarar för kommunens konstinnehav och för gestaltningen av offentliga miljöer enligt 0,5%-regeln och 
dess riktlinjer. Ett utskott bestående av tre ledamöter och tre ersättare beslutar i konstärenden. 

2018-11-01 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-07 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 141  Dnr: SBN2018/0916 
 
 
Revidering arbetsordning Samhällsbyggnadsnämnden avseende be-
slut rörande detaljplaner

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige revidera reglemente i enlighet med 
denna arbetsordning. 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
I antagen nämndplan har Samhällsbyggnadsnämnden antagit målet  

Planberedskap: God planberedskap för att möta mål om 12 000 invånare. 
 
För att arbeta i enlighet med detta mål har en rad åtgärder vidtagits för att öka vår 
plankapacitet. Exempelvis: 

Upphandlat ramavtal med Sweco 
Förstärkt med ytterligare en planarkitekt 
Översyn mallar och rutiner 
Förslag till ny plantaxa 
Ökad dialog med Länsstyrelsen 
M.m. 

 
Förvaltningen har nu identifierat att vi skulle kunna öka vår förmåga mot externa in-
tressenter genom en tydligare beskrivning över var besluten tas i planprocessen (bilaga 
1) samt genom att kunna minska tiden från förfrågan till beslut avseende planavtal. 
Då planavtal med extern föregås av ett planbesked och ett planavtal följer, av Kom-
munfullmäktige, antagen taxa föreslås detta delegeras till förvaltningschef. Tidsbespa-
ringen bedöms till ca 1-3 månader. 
 
Skillnaden på den föreslagna övergripande delegationen avseende detaljplaneprocessen 
gentemot nuvarande delegation är främst: 

Planavtal beslutas av förvaltningschef (i dagsläget beslutas Planavtal av Kommunsty-
relsen) 
Planbesked för vissa förfarande beslut i Samhällsbyggnadsnämnden (i dagsläget bes-
lutas alla planbesked av Kommunstyrelsen) 

 
Bilaga 
Bilaga 1 Delegation detaljplaneprocessen 
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Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
 Box 300 Västra Långgatan 12 Fax Internetadress  
 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  
 

Datum DNR 
2018-09-12 
 

SBN 2018/0916 

Revidering delegationsordning Samhällsbyggnadsnämnden avseende beslut rörande 
detaljplaner 
 
Förslag till Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden besluta 

1. Delegera till förvaltningschef att besluta samt teckna planavtal i enlighet med, av 
Kommunfullmäktige, antagen plantaxa. 

2. Föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen godkänna framtagen 
delegation avseende detaljplaneprocessen. 

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
I antagen nämndplan har Samhällsbyggnadsnämnden antagit målet  

 Planberedskap: God planberedskap för att möta mål om 12 000 invånare. 
 
För att arbeta i enlighet med detta mål  har en rad åtgärder vidtagits för att öka vår plankapacitet. 
Exempelvis: 

 Upphandlat ramavtal med Sweco 

 Förstärkt med ytterligare en planarkitekt 

 Översyn mallar och rutiner 

 Förslag till ny plantaxa 

 Ökad dialog med Länsstyrelsen 

 M.m. 
 
Förvaltningen har nu identifierat att vi skulle kunna öka vår förmåga mot externa intressenter genom en 
tydligare beskrivning över var besluten tas i planprocessen (bilaga 1) samt genom att kunna minska tiden 
från förfrågan till beslut avseende planavtal. 
Då planavtal med extern föregås av ett planbesked och ett planavtal följer, av Kommunfullmäktige, 
antagen taxa föreslås detta delegeras till förvaltningschef. Tidsbesparingen bedöms till ca 1-3 månader. 
 
Skillnaden på den föreslagna övergripande delegationen avseende detaljplaneprocessen gentemot 
nuvarande delegation är främst: 

 Planavtal beslutas av förvaltningschef (i dagsläget beslutas Planavtal av Kommunstyrelsen) 

 Planbesked för vissa förfarande beslut i Samhällsbyggnadsnämnden (i dagsläget beslutas alla 
planbesked av Kommunstyrelsen) 

 
 
Bilaga 
Bilaga 1 Delegation detaljplaneprocessen 
 
 
Katarina Kobosko   Andréas Mossberg 

Planarkitekt  Samhällsbyggnadschef 
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Organisation plan/detaljplaner

Förvaltningschef

Samhällsbyggnadsnämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Planarkitekt

Ramavtal Sweco

Gis-ingenjör

Delegation att besluta om samråd

Delegation att besluta om granskningSBNau

Delegation att besluta om antagande normalt förfarande

Bereder detaljplanelista till KS

Beslutar antagande utökat förfarande/strategiska planer

Beslutar om 

detaljplanelista/planuppdrag/planbesked/planavtal
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FÖRFARANDE Planbesked / Planuppdrag Samråd Granskning Godkännande till KSau Antagande

Förenklat (ändrings)förfarande SBN Andréas _ _ SBN

Begränsat standardförfarande SBN Andréas _ _ SBN

Standardförfarande* SBN Andréas SBNau _ SBN

Utökat förfarande** KS (delges via beslut till SBN) Andréas SBNau SBN KF

När standard blir utökat ** (efter samråd)*** SBN Andréas SBNau SBN KF

När utökat ** blir standard (efter samråd)*** KS (delges via beslut till SBN) Andréas SBNau* _ SBN

Samordnat förfarande (Sker nästan aldrig). Indv. beslut om process

Planuppdrag som rör trafikstrategiska frågor KS (delges via beslut till SBN) KSau KSau _ KS

Planprogram** KS (delges via beslut till SBN) SBN _ _ KS

Planprogr som rör strategiska frågor KS (delges via beslut till SBN) KSau KSau _ KS

ÖP KS (delges via beslut till SBN) KS (utställning-KS) _ KF

FÖP** KS (delges via beslut till SBN) SBN (utställning-SBN) SBN KF

Planavtal tas fram av SBF, godkäns och undertecknas av Andréas

* Planarkitekt skriver tjänsteskrivelse till KSau och redovisar vad som framkommit från förvaltningarna under samråds- och granskningsskedet.
Kom därför ihåg att planera för detta i tidplanen (extra ledtid pga KSaus mötestider och planarkitektens arbetstid för att skriva tjänsteskrivelsen).

** Planen har två ärendenummer, ett för SBN och ett för KS

*** Det tas inte något nytt planbesked, ursp. planbesked gäller. KSau ska informeras under arbetsgången.
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 22  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 
 
Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2019 
 
 
 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktige skall senast i december besluta i vilken eller vilka tidningar kun-
görelse om fullmäktiges sammanträden skall införas under kommande år. 
 
Kungörelsen har under 2018 införts i tidningarna Dala-Demokraten, Falu-Kuriren 
och Södra Dalarnas Tidning samt på kommunens webbplats. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 23  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 
 
Interpellationer/Frågor 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 24  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §   
 
Val av ombud att företräda kommunen vid bolagsstämmor med Sä-
terbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB 2019-2023 
 
Beslut: 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till ombud att företräda 
kommunen vid bolagsstämmor i med Säterbostäder AB och Säters kommuns fastig-
hets AB 2019-04-01-2023-03-31 välja: 
 
Ordinarie  Ersättare 
Mats Nilsson (S)  Caroline Willfox  ( M) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av ombud att företräda kommunen vid bolagsstämma med Säterbostäder AB 
och Säters kommuns fastighets AB 2019-04-01-2023-03-31. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 25  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Kf §  
 
Val av samhällsbyggnadsnämnd 2019-2022 
 
Beslut: 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Till samhällsbyggnadsnämnd för mandatperioden 2019-2022 välja: 
 
Ledamöter  Ersättare 
Maud Jones Jans (S)  Marianne Merenciana (S) 
Andreas Bertilsson (S)  Abdullah Khaledian (S) 
Horst Bodinger (S)  Lena Stigsdotter (V) 
Hans Johansson ( C)  Lars Eriksson ( C) 
Michael Arvidsson ( C)  Erik Andersson ( C) 
Caroline Willfox (M)  Daniel Ericgörs (KD) 
Stefan Jernberg (M)  Malin Hedlund (M) 
Berith Lindgren (S)  Magnus Gabrielsson (MP) 
Rolf Printz (SD)  Roger Carlsson (SD) 

 
2. Hans Johansson (C ) väljs som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden för 

mandatperioden t o m 2022-12-31. 
 

3. Maud Jones Jansson ( S) väljs som  vice ordförande i samhällsbyggnadsnämn-
den för mandatperioden t o m 2022-12-31. 
 

4. Caroline Willfox (M) väljs som 2:e vice ordförande i samhällsbyggnadsnämn-
den för mandatperioden t o m 2022-12-31. 
 

__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av 9 ledamöter och 9 ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för mandatperioden 
2019-2022 samt bland ledamöterna, en ordförande, en viceordförande och en andre 
vice ordförande 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 26  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Val av miljö- och byggnämnd 2019-2022 
 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. Till valnämnd för mandatperioden 2019-2022 välja: 
 
Ledamöter  Ersättare 
Kakis Ziliaskoudis (S)  Paulina Johansson (S) 
Thomas Sjöberg (V)  Göran Larsson (S) 
Christer Eriksson (M)  Malin Hedlund (M) 
Kristoffer Olerås (C )  Ola Hult ( C) 
Östen Stenberg ( C)  Vakant 

 
2. Kristoffer Olerås (C ) väljs som ordförande i miljö- och byggnämnden för 

mandatperioden t o m 2022-12-31. 
 

3. Christer Eriksson (M) väljs som vice ordförande i miljö- och byggnämnden för 
mandatperioden t o m 2022-12-31.  
 

__________ 
 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i miljö- och byggnämnden för mandatperioden 
2019-2022 samt bland ledamöterna, en ordförande och en vice ordförande. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 27  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 
 
Val av kulturnämnd 2019-2022 
 
Beslut: 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
1. Till kulturnämnd för mandatperioden 2019-2022 välja: 
 
Ledamöter  Ersättare 
Lennart Götesson (S)  Lena Romlin (S) 
Lisbeth Ander (S)  Nils-Erik Unnerud (S) 
Inger Stenberg Lundin ( C)  Erik Hedström (S) 
Kristna Hult ( C)  Birgitta Andersson ( C) 
Ingeborg Björnbom (M)  Peter Engman (M) 
Birgitta Gustafsson (L)  Helena Vådegård (KD) 
Lars Wikström (MP)  Lena Stigsdotter (V) 

 
2. Lennart Götesson (S) väljs som ordförande i kulturnämnden för mandatperi-

oden t o m 2022-12-31. 
 

3. Ingeborg Björnbom (M) väljs som 2:e vice ordförande i kulturnämnden för pe-
rioden t o m 2022-12-31. 
 

4. Val av vice ordförande sker på kommande beredning. 
 

__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av 7 ledamöter och 7 ersättare i kulturnämnden för mandatperioden 2019-2022 
samt bland ledamöterna, en ordförande, en viceordförande och en andre vice ord-
förande 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 28  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Val av valnämnd 2019-2022 
 
Beslut: 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Till valnämnd för mandatperioden 2019-2022 välja: 
 
Ledamöter  Ersättare 
Lars Hjorth (S)  Abdulla Khaledian (S) 
Maud Jones Jans (S)  Tommy Janfjäll (S) 
Fia Wikström (V)  Magnus Gabrielsson (MP) 
Christer Eriksson (M)  Birgitta Gustafsson (L) 
Maj-Lis Norman ( C)  Monika Larsson ( C) 

 
2. Lars Hjorth (S) väljs som ordförande i valnämnden för mandatperioden t o m 

2022-12-31. 
 

3. Maj-Lis Norman ( C) väljs som vice ordförande i valnämnden för mandatpe-
rioden t o m 2022-12-31.  
 

__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i valnämnden för mandatperioden 2019-2022 samt 
bland ledamöterna, en ordförande och en vice ordförande 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 29  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Val av barn- och utbildningsnämnd 2019-2022 
 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Till barn- och utbildningsnämnd för mandatperioden 2019-2022 välja: 
 
Ledamöter  Ersättare 
Håkan Karlsson (S)  Tommy Janfjäll (S) 
Helena Andersson (S)  Benny Gifting (S) 
Mats Hansson (S)  Anna Nilsson (S) 
Caroline Nilsson  (S)  Nils Vinteus (C ) 
Ulrika Cederlöf ( C)  Lars Fredriksson ( C) 
Erik Herrman (C )  Sami  Haghani (C ) 
Helena Vådegård (KD)  Joanna Stenberg (L) 
Caroline Willfox (M)  Ulrika Åsåker (M) 
Roger Siljeholm (M)  Mailinn Soller (M) 
Mari Jakobsson (SD)  Marie Sundlöf (SD) 
Sten-Olof Eklund (V)  Gunilla Risberg (MP) 

 
2. Håkan Karlsson (S)  väljs som ordförande i barn- och utbildningsnämnden 

för perioden 2019-01-01 t om  2020-12-31 
 

3. Helena Andersson väljs som ordförande i barn- och utbildningsnämnden för 
perioden 2021-01-01 t o m 2022-12-31 
 

4. Ulrika Cederlöf (C ) väljs som vice ordförande i barn- och utbildningsnämn-
den för mandatperioden t o m 2022-12-31.  
 

5. Caroline Willfox (M) väljs som 2:e vice ordförande i Barn- och utbildnings-
nämnden för perioden  t o m 2022-12-31. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av 11 ledamöter och 11 ersättare i barn- och utbildningsnämnden för mandatpe-
rioden 2019-2022 samt bland ledamöterna, en ordförande, en viceordförande och en 
andre vice ordförande 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 30  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Val av socialnämnd 2019-2022 
 
Förslag till beslut: 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Till socialnämnd för mandatperioden 2019-2022 välja: 
 
Ledamöter  Ersättare 
Hans-Göran Steneryd (S)  Jan-Erik Steen (S) 
Birgitta Sputnes (S)  Annbritt Grunewald (S) 
Per-Inge Nyberg (S)  Mikael Hästö Gustafsson (V) 
Belinda Matsson (S)  Vakant 
Sune Hemmingsson ( C)  Malin Lisselerks (C ) 
Anette Berg ( C)  Maj-Lis Nyberg ( C) 
Ann-Sofie Siljeholm (M)  Håkan Gustav (L) 
Johan Fredriksson (M)  Ingeborg Björnbom (M) 
Marie Sundlöf (SD)  Jenny Nordahl (SD) 

 
2. Sune Hemmingsson ( C)  väljs som ordförande i socialnämnden för mandat-

perioden t o m 2022-12-31. 
 

3. Hans-Göran Steneryd (S) väljs som vice ordförande i socialnämnden för 
mandatperioden t o m 2022-12-31.  
 

4. Johan Fredriksson (M)) väljs som 2:e vice ordförande i socialnämnden för 
2022-12-31 

 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av 9 ledamöter och 9 ersättare i socialnämnden för mandatperioden 2019-2022 
samt bland ledamöterna, en ordförande, en vice ordförande och en andre vice ord-
förande 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 31  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Val till den gemensamma lönenämnden 2019-2022 
 
Beslut: 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till den gemensamma löne-
nämnden 2019-2022 välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Hans Johansson ( C)  Caroline Willfox (M) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
För den gemensamma lönenämnden ska Säters kommun utse en ledamot och en er-
sättare.  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 32  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Val till den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 
2019-2022 
 
Beslut: 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till den gemensamma nämn-
den för upphandlingssamverkan 2019-2022 välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Mats Nilsson (S)  Caroline Willfox (M) 

 
________ 
 
Ärendebeskrivning 
För den gemensam nämnden för upphandlingssamverkan. En ordinarie ledamot och 
en ersättare ska utses. 
 
 

  

141



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 33  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Val till den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 2019-2022 
 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till den gemensamma nämn-
den för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2019-2022 välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Sune Hemmingsson ( C)  Johan Freriksson (M) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
För den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel ska Sä-
ters kommun utse en ledamot och en ersättare.  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 34  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Kf §  
 
Val till gemensam Hjälpmedelsnämnd 2019-2022 
 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till den gemensamma hjälp-
medelsnämnden 2019-2022 välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Per-Inge Nyberg (S)  Caroline Willfox (M) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
För den gemensamma Hjälpmedelsnämnden ska Säters kommun utse en ledamot 
och en ersättare.  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 35  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Val till språktolknämnd 2019-2022 
 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till språktolknämnden 2019-
2022 välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Hans-Göran Steneryd (S)  Malin Lisselerks ( C) 
  Johan Fredriksson (M) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
För den gemensamma språktolknämnden ska Säters kommun utse en ledamot och 
två ersättare.  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 36  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Val till Södra Dalarnas samordningsförbund 
 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till Södra Dalarnas samord-
ningsförbund 2019-2022 välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Niclas Bodin ( C)  Caroline Willfox (M) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Till södra Dalarnas samordningsförbund ska Säters kommun utse en ledamot och en 
ersättare.  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 37  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Val till den gemensamma överförmyndarnämnden 2019-2022 
 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till den gemensamma över-
förmyndarnämnden 2019-2022 välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Bert Stabforsmo (S)  Caroline Willfox (M) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
För den gemensamma överförmyndarnämnden ska Säters kommun utse en ledamot 
och en ersättare.  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 38  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Val av styrelse för Johan Viktor Olssons stiftelse 2019-2022 
 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Till styrelsen för Johan Viktor Olssons stiftelse för mandatperioden 2019-
2022 välja: 

 
Ledamot  Ersättare 
Sten Ljusteräng (S)  Pia Johansson (V) 
Maj-Lis Norman ( C)  Maj-Lis Nyberg ( C) 
Birgitta Gustafsson (L)  Caroline Willfox (M) 

 
2. Sten Ljusteräng (S) väljs som ordförande i styrelsen för Johan Viktor Olssons 

stiftelse för mandatperioden t o m 2022-12-31. 
 

3. Maj-Lis Norman (C ) väljs som vice ordförande i styrelsen för Johan Viktor 
Olssons stiftelse för mandatperioden t o m 2022-12-31.  
 

__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av 3 ledamöter och 3 ersättare till styrelsen för Johan Viktor Olssons stiftelse för 
mandatperioden 2019-2022 samt bland ledamöterna, en ordförande och en viceord-
förande. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 39  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Val till styrelsen för förbundsdirektionen Räddningstjänsten DalaMitt 
2019-2022 
 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till styrelsen för förbundsdi-
rektionen Räddningstjänsten Dala Mitt 2019-2022 välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Mats Nilsson (S)  Hans Johansson ( C) 
Caroline Willfox (M)  Roger Siljeholm (M) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av två ledamöter med ersättare till styrelsen för förbundsdirektionen Rädd-
ningstjänsten DalaMitt 2019-2022. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 40  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Val av representanter till styrelsen för Falun Borlänge Regionen AB 
 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta att till styrelsen för Falu Bor-
länge Regionen AB 2019-2022 välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Mats Nilsson (S)  Caroline Willfox (M) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av en representant med ersättare till styrelsen för Falun Borlänge Regionen AB 
2019-2022. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 41  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0358 
 
Val till Dalarnas kommunförbund 
 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

1. Till Dalarnas kommunförbund 2019-2022 välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Mats Nilsson (S)  Caroline Willfox (M) 

 
2. Hans Johansson (C ) väljs som ombud till ordinarie förbundsstämma. 

 
__________ 
 
Val av ombud till ordinarie förbundsstämma samt val av en ordinarie ledamot och en 
ersättare till Dalarnas kommunförbund. Ordinarie ledamot ska vara ordförande i 
kommunstyrelsen och ersättare skall vara oppositionsföreträdare. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 42  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Val till Utveckling i Dalarna Holding AB 
 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

1. Till Utveckling i Dalarna Holding AB 2019-2022 välja: 
 
Ledamot  Ersättare 
Mats Nilsson (S)  Caroline Willfox (M) 

 
2. Abbe Ronsten (S) väljs som ombud. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Val av en ledamot med en ersättare till bolaget utveckling i Dalarna Holding AB 
samt ett ordinarie ombud till bolagsstämman. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 43  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0363 
 
Val av huvudman till Södra Dalarnas Sparbank 
 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Till huvudmän för Södra Dalarnas Sparbank räknat från ordinarie sparbanks-
stämma t om aktuell sparbanksstämma välja: 
 
Huvudmän 
Curt Söderberg (S) 
Caroline Willfox (M) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Säters kommunfullmäktige ska utse två huvudmän till Södra Dalarnas Sparbank. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 44  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0391 
 
Val av gode män vid Fastighetsbildningsförrättningar mandatperi-
oden t o m 14 oktober 2022 
 
Förslag till beslut: 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Till gode män vid fastighetsbildningsförrättning för mandatperioden 2019-2022 
välja: 
 
Gode män 
Bo Floresjöt (S) 
Lena Jansson ( C) 
Caroline Willfox (M) 
Sven Frejd ( C) 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Val av fyra gode män vid fastighetsbildningsförrättningar mandatperioden t o m 14 
oktober 2022. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 45  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Kf §  
 
Val till styrelsen för Folkets Hus 
 
Beslut: 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta adjungera Lennart Götesson (S) 
och Ingeborg Björnbom (M) till styrelsen för Folkets Hus. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen utser 2, från kulturnämnden, adjungerade ledamöter till styrelsen för 
Folkets Hus.  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 46  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Val av ersättare för moderaterna (M) i kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta välja Stefan Jernberg (M) som 
ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden t o m 2022-10-14. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Vid sammanträde den 15 oktober lämnade moderaterna en ersättarplats vakant. Val 
av en ersättare för Moderaterna i kommunstyrelsen. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 47  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Ersättarnas tjänstgöringsordning 
 
Beslut: 
Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
Ersättare i nämnder och styrelser i första hand är personliga, i andra hand tjänstgör 
för ledamot av samma parti och i tredje hand följande tjänstgöringsordning tillämpas: 
 
för ledamot från  tjänstgör ersättare i ordning 
 
S   C, V, MP, L, M, KD, SD 
C   S, MP, L, KD M, V SD 
KD   M, L, C, S, MP, V, SD 
V   MP, S, C, KD, L, M, SD  
MP   V, S, C, L, KD, M, SD 
L   M, KD, C, MP, S, V, SD 
M   L, KD, SD, C, S, MP, V 
SD   M, L, KD, V, C, S, MP 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Beslut om ersättarnas tjänstgöringsordning. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 48  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 
 
Valärenden 
 
Valärenden från valberedningens sammanträde den 13 december; 

• Val av revisorer för Säterbostäder AB 
• V al av revisorer för Säters kommuns fastighets AB 
• Val av revisorer för Räddningstjänsten Dala Mitt 
• Val av revisor för Säters kommuns övriga stiftelser 
• Val av ersättare i miljö- och byggnämnden 
• Val av vice ordförande i kulturnämnden 
• Val av ersättare i socialnämnden 
• Övriga valärenden 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 49  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Rapporter 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 50  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 
 
Delgivningar 
 
Budgetuppföljning 2018-10-31 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen 2018-11-27 
 

KS2018/0322 Beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige. Ny ledamot Michael Arvids-
son ( C), ny ersättare Helen Romsi (S ). 

 
KS2018/0396 Revisionsrapport – Granskning av den gemensamma lönenämnden 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 51  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 
 
Utdelning av priset Ung Grokraft 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 

Kommunfullmäktige 2018-12-13 52  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Utdelning av Ungdomsledarstipendium 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum  Blad 
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