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 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl. 18.00-20.20 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbe Ronsten (S), ordf 
Niclas Bodin ( C), vice ordf 
Christer Eriksson (M), 2:e vice ordf 
Hans Johansson ( C) 
Caroline Willfox (M) 
Mats Nilsson (S) 
Marie Sundlöf (SD) 
Kristoffer Olerås ( C) 
Maud Jones Jans (S) 
Malin Hedlund (M) 
Helena Andersson (S) 
Sune Hemmingsson ( C) 
Emma Sjöberg (V) 
Roger Carlsson (SD) 
Roger Siljeholm (M) 
Håkan Karlsson (S) 
Daniel Ericgörs (KD) 

Kristina Hult (C ) 
Birgitta Gustafsson ( L) 
Annika Karlsson (S) 
Leo Thorsell (M) 
Hans-Göran Steneryd (S) 
Marie Jakobsson (SD) 
Michael Arvidsson ( C) 
Birgitta Sputnes (S) 
Torbjörn Orr (S) 
Magnus Gabrielsson (MP) 
Berith Lindgren ( S) 
Sten-Olof Eklund (V) 
Karin Frejd (C ) 
Ingeborg Björnbom (M) 
Lennart Götesson (S) 
Anette Berg ( C) 
Ulrika Åsåker (M) 

Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare 
Pär Jerfström, kommundirektör 
Dagney Hansson, ordf kommunrevisionen 
Torbjörn Gunnarsson, vice ordförande kommunrevisionen 
Torbjörn Matsson, ekonomichef 
Camilla Sundberg Skogström, renhållningsansvarig 

Utses att justera Helena Andersson och Roger Carlsson 
Justeringens  
plats och tid 

Rådhuset i Säter måndagen den 17 juni kl 17.00 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 152-179 
 Margareta Jakobsson  

 Ordförande   
 Abbe Ronsten  

 Justerande   
 Helena Andersson och Roger Carlsson  

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ 
 Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 
 2019-06-13 
Datum för  
anslags uppsättande 2019-06-18 Datum för  

anslags nedtagande 2019-07-10 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Kommunkansliet 

Underskrift   
 Margareta Jakobsson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 152 Dnr KS2019/0072 
 
Månadens blombukett 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges presidium delar ut juni månads blombukett till Lars-Erik Lars-
son, Stora Skedvi. 
 
Motivering 
”För ett mångårigt ideellt arbete för föreningslivet och som en motor i att skapa och 
utveckla en mötesplats för föreningar från hela kommunen i Stocksbor bystuga.” 
 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-13 3  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 153 Dnr KS2018/0065 
 
Svar på motion att låta våra äldre äta på våra skolor 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar återremittera motionen. 
 
Motiv till återremiss 
Enligt ordförande i Samhällsbyggnadsnämndens så ska kostenheten utredas.  
Då motionen har för avsikt att: se över möjligheten för att äldre att äta på våra sko-
lor, bör denna fråga ingå i utredningen. Därför anser vi att motionen ska återremitte-
ras så att den frågeställningen kommer med i den utredningen. 
 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Hans Johansson ( C) med instämmande av Mats Nilsson (S) yrkar avslag till mot-
ionen enligt kommunstyrelsens förslag. 
Caroline Willfox (M) med instämmande av Malin Hedlund (M), Marie Jakobsson 
(SD) och Birgitta Gustafsson (L) yrkar återremiss. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslaget om återremiss mot om ärendet ska avgöras idag varvid 
han finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 34 ledamöter är röstberättigade- 
 
Följande beslutsgång godkänns för omröstning 
Ja-röst till om ärendet ska avgöras idag. 
Nej-röst till förslaget om återremiss. 
 
Niclas Bodin ( C) Ja 
Christer Eriksson (M) Nej 
Hans Johansson ( C) Ja 
Caroline Willfox (M) Nej 
Mats Nilsson (S) Ja 
Marie Sundlöf (SD) Nej 
Kristoffer Olerås ( C) Ja 
Maud Jones Jans (S) Ja 
Malin Hedlund (M) Nej 
Helena Andersson (S) Ja 
Sune Hemmingsson ( C) Ja 
Emma Sjöberg (V) Ja 
Roger Carlsson (SD) Nej 
Roger Siljeholm (M) Nej 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 153 forts 
 
Håkan Karlsson (S) Ja 
Daniel Ericgörs (KD) Nej 
Kristina Hult (C ) Ja 
Birgitta Gustafsson ( L) Nej 
Annika Karlsson (S) Ja 
Leo Thorsell (M) Nej 
Hans-Göran Steneryd (S) Ja 
Marie Jakobsson (SD) Nej 
Michael Arvidsson ( C) Ja 
Birgitta Sputnes (S) Ja 
Torbjörn Orr (S) Ja 
Magnus Gabrielsson (MP) Ja 
Berith Lindgren ( S) Ja 
Sten-Olof Eklund (V) Ja 
Karin Frejd (C ) Ja 
Ingeborg Björnbom (M) Nej 
Lennart Götesson (S) Ja 
Anette Berg ( C) Ja 
Ulrika Åsåker (M) Nej 
 
Med 22 ja-röster mot 12 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat återremittera 
motionen. En tredjedel av de närvarande ledamöterna har begärt återremiss enligt 
KL 5 kap. 50§. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens förslag att avslå 
motionen utifrån den ökade kostnaden det skulle medföra samt att utrymme för fler 
besökande inte finns i skolrestaurangerna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser flera svårigheter med förslaget med att öppna 
upp skolmatsalarna för de äldre. 
 
I matsalarna på skolorna äter eleverna i flera sittningar. På Klockarskolan kommer de 
första eleverna 10:30 och de sista går ca 13:00. Under större delen av den tiden är det 
fullt i matsalen och därmed finns ingen plats för andra ätande.  För att lösa detta 
skulle masstalen behöva byggas ut eller så skulle serveringstiden behöva utvidgas. 
Om serveringstiden utvidgas behöver antingen de äldre eller några elever äta innan 
10:30 eller efter 13:00. För utökade öppettider krävs troligtvis utökad bemanning i 
matsalen.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 153 forts 
 
Kostenhetens verksamhet är inriktad på att laga en specifik mängd mat utifrån antalet 
elever och lärare. Ett varierande antal externa ätande innebär en svårighet att få ma-
ten att räcka eller ett stort matsvinn beroende på antal gäster som kommer den da-
gen.  
 
Båda dessa problem innebär ökade kostnader och att priset för en lunch skulle be-
höva sättas högre än de föreslagna 30-35 kronor för att skolan inte behöver subvent-
ionera maten för de äldre som kommer och äter. 
 
Socialförvaltningen ser inga hinder i att utreda och kanske införa detta. Det finns 
många forskningsrapporter om att det behövs sociala mötesplatser för äldre, god 
mathållning och möjligheten att träffa andra människor är bara positivt för den äldre 
människan. Beträffande infektionsrisker befaras inte att det är ”farligare” att äta i en 
skolmatsal än att träffas på ett PROmöte. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar att skolorna har ett komprimerat schema 
för att få alla barn att äta lunch under rimlig tid på dagen. Det gör att matsalarna nytt-
jas till fullo under lunchtiden. Det gör att om man vill blanda barn/elever med äldre 
finns inte utrymme för den utökning som kan uppstå. Hur det är med möjligheten att 
nyttja lokalerna efter skollunchen är kostenheten bäst att svara på då det blir en kapa-
citetsfråga.  

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har lämnat en motion om att låta våra äldre få möjlighet att äta 
på våra skolor. De anser att det skulle vara en stor vinning att låta de äldre äta på ex-
empelvis Klockarskolan. Det skulle bli ett naturligt möte mellan de yngre i samhället 
och de äldre. Alla i vårt samhälle har inte en naturlig mötespunkt med yngre respek-
tive äldre generationer skriver de. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Marie Jakobsson (SD), Malin Hedlund (M), Caroline Willfox (M), 
Hans Johansson ( C), Mats Nilsson (S), Magnus Gabrielsson (MP) och Birgitta Gus-
tafsson (L) 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 154 Dnr KS2019/0249 
 
Ny motion om kraftfullt arbete mot klimatförändringen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om kraftfullt arbete mot klimatförändringen lämnas in till kommunfull-
mäktiges sammanträde 2019-06-13 av Miljöpartiet. 
 
Motionärens förslag 
Att Säters kommun gör en handlingsplan som visar hur man kan uppnå målet om 
klimatneutralitet senast 2040. 
Att denna handlingsplan visar vilka åtgärder som krävs på de områden där kommu-
nen både har full och begränsad rådighet samt att målkonflikter utreds och redovisas. 
Att detta arbete bedrivs i sådan takt att resultatet kan användas senast under 2021. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Magnus Gabrielsson (MP) 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 155 Dnr KS2019/0294 
 
Ny motion angående valfrihet för äldre i Säters kommun  
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion angående valfrihet för äldre i Säters kommun lämnas in till kommunfull-
mäktiges sammanträde 2019-06-13 av Caroline Willfox (M). 
 
Motionärens förslag 
Att Införa Lag om valfrihetssystem (LOV) inom kommunens hemtjänst. 
Delegera till socialnämnden att besluta om årsvisa revideringar gällande vilka tjänster 
som ska ingå i valfrihetssystemet och omfattningen av dessa samt hur lagens ickeval-
salternativ ska utformas. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Caroline Willfox (M) 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 156 Dnr KS2019/0299 
 
Ny motion SÄBO i priva regi 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för bered-
ning. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om SÄBO i privat regi lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-06-13 av Malin Hedlund (M). 
 
Motionärens förslag 
Att det tas fram underlag för att kunna ta in anbud så att drift en på nya Säbot 
kan skötas i privat regi.  
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Malin Hedlund (M)  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 157 
 
Information från revisionen 
 
Ordföranden meddelar att de sakkunniga revisorerna är väldigt nöjda för ett bra be-
mötande och service från ekonomienheten under arbetet med granskning av årsredo-
visningen. 
 
Ordförande i kommunrevisionen informerar om: 

• Granskning av planering av framtida fastighetsstruktur 
• Granskning av bygglov 
• Granskning av vårdkedjan för målgruppen inom verksamheten för funktions-

nedsättning 
• Granskning av styrning och ledning av arbetsgivarfrågor 
• Granskning av kommunens näringslivsarbete 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 158 DnrKS2019/0238 
 
Begäran om utökad borgen för Säterbostäder AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Säterbostäder AB utökad kommunal borgen 
med 157 000 000 kr, som därmed totalt kommer att uppgå till 435 000 000 kr. 
 
___________ 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säterbostäder AB har idag en beslutad kommunal borgen på 278 mkr varav 207,5 m 
kr är intecknade. Bolaget har en investeringsplan för åren 2019 – 2022 på 290 mkr. I 
investeringsplanen ingår den pågående nybyggnationen av 70 lägenheter i kv Liljan, 
nybyggnation av bostäder med placering i kv Åkaren, ombyggnad av Sockenstugan i 
Stora Skedvi, ombyggnad av särskilda boendet Fågelsången, stamrenovering av ca 
200 lägenheter, samt mindre ersättningsinvesteringar och energieffektiviseringar.  
 
Upplåningsbehovet under planperioden bedöms till 250 mkr vilket utgör 86% av in-
vesteringsvolymen. Den utökade borgen bolaget begär nu avser att i första hand sä-
kerställa finansieringen av investeringar för perioden 2020 till 2022 om 191 mkr.  
 
Bolaget har gjort en bedömning av den ekonomiska utvecklingen under planperi-
oden. Resultaten före skatt bedöms ligga på mellan 3 och 6 mkr. Soliditeten kommer 
genom ökad upplåning att sjunka från 22,4% 2018 till 15,1% 2022. 
 
Skuldsättningstak 
Säters kommun har i riktlinjer för god ekonomisk hushållning angett ett tak för kom-
munkoncernens skuldsättning. Skuldsättningstaket är beräknat på det sätt som Kom-
muninvest fastställer limitar för kommunkoncernen vid utlåning. Kommuninvest 
riktpunkt för limit är 123 000 kr/invånare. Skuldsätt-ningstaket är fastställt till 75 % 
av limiten eller 92 250 kr/invånare. 2018-12-31 låg kommunens skuldsättning på 57 
734 kr/invånare. 

 
 

Kommunkoncernen  2018-12-31 Kr/invånare
Avsättningar långfristiga 11 602 1 043
Långfristiga skulder 372 748 33 511
Kortfristiga skulder 149 396 13 431
Extern borgen 16 098 1 447
Ansvarsförbindelse pensioner 231 604 20 822
Kassa/bank -21 865 -1 966
Kapitalförvaltning 85 % -117 407 -10 555
Summa åtaganden 2018-12-31 642 176 57 734
2017-12-31 49 538
2016-12-31 44 609
2015-12-31 44 821
2014-12-31 35 568
2013-12-31 34 811
2012-12-31 33 772
Riktpunkt Kommuninvest 123 000
Kommunens skuldsättningstak 1 026 097 92 250
75%  av KI:s riktpunkt
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § 158 forts 
 
Den utökade borgen på 157 mkr som Säterbostäder nu begär innebär en utökad 
skuldsättning med ca 14 100 kr/invånare.  
 
Med planerade upplåningar i Säters kommun enligt budget 2019, budgetförutsättning 
2020-2022 samt den utökade borgen för Säterbostäder 2020-2022 prognosticeras 
skuldsättningstaket år 2022 till 87 592 kr/invånare. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Daniel Ericgörs (KD) 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 159 Dnr KS2019/0212 
 
Budget 2020 och plan för 2021-2022 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 
1. Fastställa driftsbudgetram för 2020, 679 680 000 kr enligt bilaga 1 Kf § 159/19. 
2. Fastställa investeringsbudgetram för 2020, 76 590 000 kr enligt bilaga 2 Kf § 

159/19. 
3. För 2021 och 2022 fastställa totalramar för kommunen enligt följande, 

Driftsbudgetram 2021: 701 400 000 kr 
Driftsbudgetram 2022: 721 900 000 kr 
Investeringsram 2021: 49 040 000 kr  
Investeringsram 2022: 39 740 000 kr  

4. Fastställa finansiella mål 2020-2022, bilaga 3 Kf § 159/19. 
5. Bemyndiga kommunstyrelsen att ianspråktaga upp till 500 000 kr per ärende av 

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

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

7. Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta 
fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 10 000 000 kr per ärende. 

8. Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2020 att omsätta och uppta nya lån upp 
till 270 000 000 kr, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommunens kon-
cernkonto. 

9. Såsom egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till 
totalt högsta lånebelopp om 435 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kost-
nader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga belopp. 

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

11. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om budgetförutsättningar för 2021-
2023. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2020 och plan 2021-2022. 
 
Genomgång och presentation av respektive nämnds/förvaltnings budgetförslag samt 
förslag till budget 2020 och plan för 2021-2022. 
Sammanfattning av budgetdirektiv. Genomgång av intäktsläget, de samlades äskan-
den i drift och investeringsbudgetar samt övriga ärenden som skall behandlas i sam-
band med budget. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 159 forts 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S), Caroline Willfox (M), Magnus Gabrielsson (MP) 
och Hans Johansson ( C) 
 

  



Bilaga 1 Kf 159/19 

 

 

 

 

 

 

 

DRIFTBUDGET 
SÄTERS KOMMUN
1000-tal kr Nämndernas behov Tj.mannaförslag

Prel Behovs- Volym- Nya behov Besparing Summa Utökad NY RAM
ram kalkyl förändring äskat ram

Nämnd/förvaltning 2020 befintlig
Kommunstyrelsen exkl pensioner 57 855      58 524       669 -      57 855       57 855        
  Pensioner 14 404      14 404       14 404       14 404        
Verksamhet i samverkan
  Räddningstjänst Dalamitt 10 181      10 181       204        10 385       204            10 385        
  Överförmyndare i samverkan ÖiS 1 006         1 006          1 006         1 006          
  Upphandling FBR 1 078         1 078          1 078         1 078          
Samhällsbyggnadsnämnd 40 254      40 836       634        41 470       634            40 888        
Miljö- och byggnämnd 3 285         3 285          1 281     4 566         305            3 590          
Kulturnämnd 15 718      15 775       300        57 -        16 018       300            16 018        
Barn- och utbildningsnämnd 275 969    276 326     1 450    277 776     1 807        277 776     
  Ung i Säter
Socialnämnd 254 485    256 719     2 960     5 194 -   254 485     200            254 685     
Revision 962            962             962             962             
Volymförändringsreserv 5 001         -              3 450 -       1 031          
SUMMA 680 200    520 -           679 680     
Ökning 2,53%

-0,70%
*Preliminära siffror Fritid samt Södra D  1,83%

Utökning ramar från volymförändringsreserv

Volymförändringsreserv 5 001     Ingående i budgetprocess

Räddningstjänsten 204        Utökade behov
Samhällsbyggnadstjänsten 634        Volymförändring-kapitalkostnader fritidsanläggningar
Milj- och byggnämnd 305        Nya behov-1st Miljöinspenktör, netto/självfinansiering
Kulturnämnd 100        Nya behov-renovering kulturmiljöer
" 200        Nya behov-nytt bibliotekssystem
Barn- och utbildningsnämnd 1 187     Volymförändring-grundskolan
" 620        Volymförändring-ökade kostnader kost
Socialnämnd 200        Volymförändring-ökade kostnader kost

3 450     

Sänkning av volym-
förändringsreserv 520        För att nå resultatmålet 2%

Volymförändringsreserv 1 031     Utgående i budgetprocess
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Investeringsbudgetramar 

 

 

2019: Investeringsbudgetram 76 590 000 kr 

2020: Investeringsbudgetram 49 040 000 kr  

2021: Investeringsbudgetram 39 740 000 kr 

 

 

 

 

 

 

Investeringsbudget   2020 - 2022 Ram 2020-22

165 500

Nämnd Utfall Budget 2019 Budget Plan Plan S:a perioden
kkr 2018 exkl till. anslag 2020 2021 2022 2020-22
Totalnivå 71 262 100 320 76 590 49 040 39 740 165 370
Kulturnämnd 864 870 260 160 260 680
Barn- och utbildningsnämnd 1 808 1 500 2 300 1 500 2 200 6 000
Socialnämnd 485 500 500 4 200 500 5 200
Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierat 40 313 71 750 50 150 22 700 20 000 92 850
SBN VA/Renhållningsenhet 16 407 17 500 14 400 12 000 9 800 36 200
Kommunstyrelsen 8 994 3 700 4 800 4 300 2 500 11 600
KS IT-enhet 2 391 4 500 4 180 4 180 4 480 12 840
Tillkommer överfört från 2018 22 825 130

Säters Kommun
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Finansiella mål 
Inledning 
Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande 
förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om, och de 
satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund 
fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare. 
 
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. 
 
Befolkningsökningen har varit för 2015: 144 personer, 2016: 77 personer och 2017: 74 personer  
för att nå upp till 11 160 personer 2017. 2018 sjönk befolkningen med -37 personer till 11 123. 
För perioden 2019-20 prognostiseras en tillfällig avmattning av befolkningsökningen då tillgången 
på lediga bostäder är begränsad. Beräkningsgrunden för 2020 läggs 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 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.  
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SKL har v 18 presenterat sin senaste skatteunderlagsprognos. Ur denna kan citeras: 
 
” Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till 
låga 1,4 procent både 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den långa perioden av stigande 
sysselsättning i Sverige ser därför ut att upphöra. Vi räknar med att vändpunkten kommer under 
loppet av 2019. Den bedömda konjunkturavmattningen går långsamt och slår igenom med 
fördröjning på arbetsmarknaden. Nedväxlingen i den svenska BNP-tillväxten sker jämsides lägre 
tillväxt hos viktiga svenska handelspartners. Svaghetstecknen för global handel och 
industrikonjunktur är i nuläget påtagliga. I vår prognos är det dock inte nettoexporten som är 
huvudförklaringen till den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020, utan en svag inhemsk 
efterfrågetillväxt. Sjunkande bostadsinvesteringar, samt en svag utveckling för övriga investering 
inom näringslivet är det som framförallt står för dämpningen. Trots låg BNP-tillväxt förblir alltså 
arbetsmarknadskonjunkturen rätt stark i vår prognos. Vi räknar också med att den hittills 
långsamma uppgången i löneökningstakten fortsätter kommande år. Men löneökningarna förblir 
historiskt sett rätt dämpade. Den svaga produktivitetstrend vi sett sedan finanskrisen 2008 antas 
hänga kvar. KPIF-inflationen bedöms ligga kvar i närheten av 2 procent och vi antar att 
Riksbanken höjer reporäntan i maklig takt kommande år. 
Vår bedömning är att både den faktiska och underliggande ökningstakten fortsätter avta i år. 
Orsaken är att sysselsättningen ökar långsammare. Nedväxlingen i timmar motverkas samtidigt 
bara till en mindre del av stigande löneökningstakt. Dessutom höjs grundavdragen ånyo för 
personer som fyllt 65 år (och kompenseras ånyo via en höjning av anslaget Kommunalekonomisk 
utjämning). Prognosen för nästa år är att högkonjunkturen går mot sitt slut, med ännu svagare 
sysselsättningsutveckling och en minskning av arbetade timmar som följd. Effekten på 
skatteunderlaget motverkas av att lönehöjningarna blir lite större liksom vissa sociala ersättningar 
samtidigt som grundavdragen endast ökar svagt. Ny statistik visar att utvecklingen på 
arbetsmarknaden under slutet av 2018 var starkare än vi räknade med i februariprognosen. Det 
innebär att 2019 startar på en högre sysselsättningsnivå än enligt vår förra bedömning och har 
bidragit till en ljusare syn på sysselsättningen den närmaste tiden.” 
 
 
Skatteunderlaget ökade 2018 med 3,6 %. 2019 beräknas skatteunderlaget öka med 3,0 %, 2020 med 
3,1 % och 2021 med 3,1 %.  
 
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 uppgå till 5,0 mkr och för 2020 ökar den till 6,4 mkr. 
 
 
Den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge efter den nya fastighetstaxeringen 2018 för 2019 
och 2020 28,3 mkr per år. 
I den senaste budgetpropositionen från april 2018 redovisades inga förslag till höjningar i de 
generella statsbidragen. De 10 miljarder till välfärden kommuner och landsting som infördes 2017 
fördelas enligt samma principer 2018, 2019, 2020 och förutsätts ligga på samma nivå för Säters 
kommun. Kommuner och landsting kompenseras för den skattesänkning som genomförs för 
pensionärer, samt för reformer som påverkar kommunernas kostnader. 
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Sammantaget innebär ovanstående utveckling att kommunens intäkter från skatter, generella 
statsbidrag och utjämning ökar 2019 med 21,0 mkr jämfört med 2018. 2020 ökar intäkterna 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 13,5 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 
2020: + 13,5 mkr 
2021: + 14,5 mkr 
2022: + 14,7 mkr 
 
 

 
 

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. 
 

2019 Pr 2019 Bu 2020 2021 2022
Resultat 1 335      5 221      5 750    8 409      8 472     
Avkastning pensionsmedel 1 331 -     1 331 -     1 301 -   1 238 -     1 177 -    
Andra justeringar -           -           -        -           -          
Tillskott pensionsmedel 9 300      9 300      9 100    7 300      7 400     
Resultatutjämningsreserv -           -           -        -           -          
Justerat resultat 9 304      13 190    13 549  14 471    14 695   
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Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2020 – 22 är de preliminära nivåerna 
fördelade jämt över tidsperioden; 
 
2019: 100,3 mkr 
2020: 76,6 mkr 
2021:  49,0 mkr 
2022: 39,7 mkr 

Skuldsättning 
 
Säters kommun har 2018-12-31 en låneskuld på 160 mkr. Med planerade investeringar 2019 – 21 
kommer en utökad upplåning att behöva göras med 70 mkr 2019, 40 mkr 2020 samt 15 mkr 2021.  
 
Säters kommun har en jämförelsevis låg skuldsättningsnivå. Det har även kommunens 
bostadsbolag, Säterbostäder AB. Både kommunen och bostadsbolaget står dock inför stora 
investeringar som kräver ökad upplåning, och skuldsättningen behöver styras. I riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning har därför ett skuldsättningstak införts. Detta är relaterat till Kommun-
invests limit för kommunkoncerner. Kommunens skuldsättning ska maximalt uppgå till 75 % av 
Kommuninvests limit. I skuldsättning ingår kommunkoncernens kortfristiga och långfristiga 
skulder, avsättningar, pensionsåtaganden och extern borgen med avräkning av kassa/bank samt 85 
% av det bokförda värdet på kommunens kapitalförvaltning (pensionsmedel). 
2018-12-31 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 57 734 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, är kapitalet placerat i Statliga realränteobligationer samt övriga räntebärande 
värdepapper. 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 2020 - 2022 

• 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, 2018, 2019 och 2020. 
• 2017: 9,2 mkr (varav 2,0 mkr från 2016) 
• 2018: 8,8 mkr (varav 1,6 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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Driftbudgetramar för nämnder, KS och 
samverkansverksamheter 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

DRIFTBUDGET 
SÄTERS KOMMUN
1000-tal kr Nämndernas behov

Prel Behovs- Volym- Nya behov Besparing Summa Utökad NY RAM
ram kalkyl förändring äskat ram

Nämnd/förvaltning 2020 befintlig
Kommunstyrelsen exkl pensioner 57 855      58 524       669 -      57 855       57 855        
  Pensioner 14 404      14 404       14 404       14 404        
Verksamhet i samverkan
  Räddningstjänst Dalamitt 10 181      10 181       204        10 385       204            10 385        
  Överförmyndare i samverkan ÖiS 1 006         1 006          1 006         1 006          
  Upphandling FBR 1 078         1 078          1 078         1 078          
Samhällsbyggnadsnämnd 40 254      40 836       634        41 470       634            40 888        
Miljö- och byggnämnd 3 285         3 285          1 281     4 566         305            3 590          
Kulturnämnd 15 718      15 775       300        57 -        16 018       300            16 018        
Barn- och utbildningsnämnd 275 969    276 326     1 450    277 776     1 807        277 776     
  Ung i Säter
Socialnämnd 254 485    256 719     2 960     5 194 -   254 485     200            254 685     
Revision 962            962             962             962             
Volymförändringsreserv 5 001         -              3 450 -       1 031          
SUMMA 680 200    520 -           679 680     
Ökning 2,53%

-0,70%
*Preliminära siffror Fritid samt Södra D  1,83%

Investeringsbudget   2020 - 2022 Ram 2020-22

165 500

Nämnd Utfall Budget 2019 Budget Plan Plan S:a perioden
kkr 2018 exkl till. anslag 2020 2021 2022 2020-22
Totalnivå 71 262 100 320 76 590 49 040 39 740 165 370
Kulturnämnd 864 870 260 160 260 680
Barn- och utbildningsnämnd 1 808 1 500 2 300 1 500 2 200 6 000
Socialnämnd 485 500 500 4 200 500 5 200
Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierat 40 313 71 750 50 150 22 700 20 000 92 850
SBN VA/Renhållningsenhet 16 407 17 500 14 400 12 000 9 800 36 200
Kommunstyrelsen 8 994 3 700 4 800 4 300 2 500 11 600
KS IT-enhet 2 391 4 500 4 180 4 180 4 480 12 840
Tillkommer överfört från 2018 22 825 130

Säters Kommun



 Bilaga 3 Kf § 159/19 

6 

 

 
 
 

 
 
 

R E S U L T A T R Ä K N I N G
Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget
2018 2019 2019 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter 138 880 145 518 145 518 148 701 152 931 157 142
Verksamhetens kostnader -756 588 -773 312 -770 312 -786 641 -809 553 -831 848
Avskrivningar -25 960 -31 406 -31 406 -32 640 -34 003 -34 764
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -643 668 -659 200 -656 200 -670 580 -690 625 -709 470

Skatteintäkter 529 652 541 984 543 763 554 639 567 763 587 914
Generella statsbidrag och utjämning 112 167 117 760 117 867 122 798 133 696 134 003
Finansiella intäkter 4 701 1 235 1 235 1 217 1 193 1 118
Finansiella kostnader -107 -1 775 -2 775 -3 625 -4 856 -6 270

RESULTAT FÖRE MINORITETSANDEL 2 745 4 3 890 4 449 7 171 7 295

Pensionsförvaltning 2 631 1 331 1 331 1 301 1 238 1 177

ÅRETS RESULTAT 5 376 1 335 5 221 5 750 8 409 8 472

N Y C K E L T A L
Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget
2018 2019 2019 2020 2021 2022Utfall  2018ognos 2019udget 2019udget 2020udget 2021udget 2022

Nettokostnadernas (exkl avskr. o 
jämförelsestörande poster) andel av 
skatteintäkter o generella statsbidrag 96,2% 95,2% 94,4% 94,2% 93,6% 93,5%
Finansnettots andel av skatteint. -0,7% 0,1% 0,2% 0,4% 0,5% 0,7%
Andel av skatteint. disp. för investeringar 4,5% 4,8% 5,3% 5,5% 5,9% 5,8%

Årets resultat 5 376 1 335 5 221 5 750 8 409 8 472
Kassaflöde (förändring räntebärande
tillgångar och skulder) -34 496 -67 579 -63 693 -38 100 -10 428 2 196

Soliditet 58% 53% 54% 52% 51% 52%
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B A L A N S R Ä K N I N G
Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget
2018 2019 2019 2020 2021 2022

Immateriella anl.tillg. 832 832 832 832 832 832

Fastigheter o inventarier 466 141 535 055 535 055 579 004 597 837 604 109

Materiella anläggningstillgångar 466 141 535 055 535 055 579 004 597 837 604 109

Aktier o andelar 34 099 34 099 34 099 34 099 34 099 34 099
Övr. långfristiga fordr. 1 788 1 788 1 788 1 788 1 788 1 788

Finansiella anläggningstillgångar 35 887 35 887 35 887 35 887 35 887 35 887

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 502 860 571 774 571 774 615 723 634 556 640 828

Exploateringsmark 6 242 6 242 6 242 6 242 6 242 6 242
Övriga kortfrist. fordr. 77 252 77 252 77 252 77 252 77 252 77 252
Pensionsmedel, omsättn.tillg. 138 126 130 331 130 331 123 031 115 480 108 158
Kassa och bank 17 156 28 258 31 258 40 358 52 481 61 999

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 238 776 242 083 245 083 246 883 251 455 253 651

SUMMA TILLGÅNGAR 741 636 813 857 816 857 862 606 886 011 894 479

Årets resultat 5 376 2 221 5 221 5 749 8 405 8 468
Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936 5 936 5 936 5 936 5 936
Övrigt eget kapital 422 277 427 653 427 653 432 874 438 623 447 028

EGET KAPITAL 433 589 435 810 438 810 444 559 452 964 461 432

Pensionsavsättning 11 602 11 602 11 602 11 602 11 602 11 602

AVSÄTTNINGAR 11 602 11 602 11 602 11 602 11 602 11 602

Långfristiga lån 160 000 230 000 230 000 270 000 285 000 285 000
Övriga långfrist. skulder 8 585 8 585 8 585 8 585 8 585 8 585

Långfristiga skulder 168 585 238 585 238 585 278 585 293 585 293 585

Kortfristiga lån 0 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 127 860 127 860 127 860 127 860 127 860 127 860

Kortfristiga skulder 127 860 127 860 127 860 127 860 127 860 127 860

SKULDER 296 445 366 445 366 445 406 445 421 445 421 445

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER 741 636 813 857 816 857 862 606 886 011 894 479

Soliditet 58% 54% 54% 52% 51% 52%



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-13 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 160 Dnr KS2019/0134 
 
Verksamhetsberättelse 2018, gemensamma nämnden för alkohol, to-
bak och receptfria läkemedel 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. Godkänna verksamhetsberättelse 2018 för gemensamma nämnden för alko-
hol, tobak och receptfria läkemedel 

2. Bevilja nämnden och enskilda ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2018. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2018 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och re-
ceptfria läkemedel. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 2018. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,1 
mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för gemensamma nämnden alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
 
Protokollsanteckning: 
Sune Hemmingsson ( C) och Leo Thorsell (M) anmäler jäv och deltar ej i handlägg-
ning och beslut avseende frågan om ansvarsfrihet. 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-13 15  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 161 Dnr KS2019/0086 
 
Bemyndigande för omfördelning av investeringsmedel inför förvärv 
av fastigheten Enbacka 1:7, Gustafs sockenstuga 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga kommunstyrelsen omfördela investe-
ringsmedel, på maximalt motsvarande uppförd värdering av fastigheten Enbacka 1:7, 
från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen för att möjliggöra förvärv av 
fastigheten Enbacka 1:7, Gustafs sockenstuga. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun har blivit uppvaktade av ägarna till Enbacka 1:7, Gustafs sockenstuga 
avseende försäljning av fastighet till Säters kommun. 
 
Baserat på detta har kommunen tagit fram värdering av fastigheten och utrett förut-
sättningar som gäller berörd fastighet: 

• Förutsättningar för detaljplan/ny detaljplan 
• Tillfälligt bygglov 
• Värdering genom extern aktör 
• Avstämning med barn- och utbildningsnämnden 

 
Fastigheten ligger strategiskt och är därför intressant ur ett långsiktigt bebyggelse/ut-
vecklingsperspektiv. På kort sikt skulle fastigheten kunna fungera som tillfällig för-
skola för att motverka bristen på förskoleplatser i Gustafs. 
 
Beslut om förvärv av fastigheten tas av kommunstyrelsen på delegation, under förut-
sättning att beslut tas om flytt av investeringsmedel. 
 
Ekonomi 
Av samhällsbyggnadsnämndens avsatta investeringsmedel på 35 000 000 kr för start 
av förskolebyggnation 2019, kan investeringsmedel flyttas till kommunstyrelsens me-
del för exploatering. Vid ett bedömt behov ska dessa medel återställas till ursprunglig 
budget i kommande budgetarbeten med möjliga omdisponeringar/nya medel. 
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Kf § 162 Dnr KS2019/0211 
 
Förslag till ny renhållningstaxa 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige besluta fastställa ny renhållningstaxa fr o m 1 januari 2020. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2019-04-10, § 44, att ny renhållningstaxa fast-
ställs fr o m 2020. 
 
Med anledning av de förändringar som renhållningsverksamheten genomför behöver 
renhållningstaxan förändras från och med 1 januari 2020. Insamling av matavfall 
medför ökade kostnader och behovet av en omstrukturering av renhållningstaxan. 
Även ombyggnation av återvinningscentralen och arbete med avfallsminimering 
medför ökade kostnader som behöver täckas av renhållningstaxan. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Hans Johansson ( C). 
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Kf § 163 Dnr KS2019/0144 
 
Genomförande nytt särskilt boende för äldre i Säter 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar:  

1. Utse kommunstyrelsen som projektägare för byggnation av särskilt boende i 
Säter 

2. Utifrån beslutad Programhandling, ge kommunstyrelsen startbesked för upp-
handling och projektering till färdiga bygghandlingar 

3. Finansiera investeringsmedel för upphandling och projektering till färdiga 
bygghandlingar genom upplåning upp till 25 miljoner kronor i enlighet med 
de ekonomiska riktlinjerna 

4. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om projektorganisation inklusive 
ansvar, roller och entreprenadform samt tillsätta styrgrupp för projektet  

5. Uppdra till kommunstyrelsen att utreda projektets totala kostnad inklusive 
upphandling och projektering till färdiga bygghandlingar inför igångsättnings-
beslut för byggnation i Kommunfullmäktige 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I november 2018 beslutade Kommunfullmäktige att godkänna framtagen program-
handling för nytt särskilt boende i Säter. I samband med detta så gavs uppdrag att 
arbeta fram förfrågningsunderlag samt utreda finansieringsalternativ av särskilt bo-
ende om 70 platser.  
 
I linje med givna uppdrag samt att projektet övergår från planeringsfas till genomfö-
randefas/projektering så behöver beslut om igångsättning av upphandling och pro-
jektering till färdiga bygghandlingar.  
 
Investeringsmedel för upphandling och projektering till färdiga bygghandlingar kan 
vid ett eventuellt beslut om att en extern part bygger och äger ett nytt särskilt boende 
för äldre i Säter, säljas till den externa parten och ingår då i den förhandlade hyres-
kostnaden. 
 
Bifogat till ärendet finns även beskrivning över förslag till roller och ansvar avseende 
genomförande 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Sune Hemmingsson ( C) 
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Kf § 164 Dnr KS2019/0206 
 
Ägardirektiv Säterbostäder AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa reviderade ägardirektiv till Säterbostäder AB. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
En översyn har genomförts av ägardirektiven till Säterbostäder AB. Sociala mål och 
klimat- och miljömål har reviderats 
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Kf § 165 Dnr KS2019/0074 
 
Redovisning av partistöd 2018 
 
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska par-
tier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Stödet ges 
till de partier som finns representerade i fullmäktige, och kommunen kan genom be-
slut besluta att mandat som inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska 
beaktas vid utbetalning av stöd.  
 
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges Kom-
munallagen 2 kap. § 9. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och 
ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Full-
mäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och 
granskningsrapport.  
 
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per 
varje mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige. Mandatstöd utgår end-
ast för de mandat som är besatta. Partistöd utgår under 3 månader efter det att repre-
sentationen upphört.  
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. 
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.  
 
Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för år 2018 och be-
dömningen är att redovisningarna följer kommunallagens intentioner varför det före-
slås att kommunfullmäktige godkänner redovisningarna  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2018 
• Redovisnings av partistöd 2018 Socialdemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2018, Centerpartiet 
• Redovisning av partistöd 2018, Moderaterna 
• Redovisning av partistöd 2018, Kristdemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2018, Liberalerna 
• Redovisning av partistöd 2018 Sverigedemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2018 Vänsterpartiet 
• Redovisning av partistöd 2018 Miljöpartiet  
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Kf § 166 Dnr KS2019/0158 
 
Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso-och 
sjukvård. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna överenskommelse mellan Region Dalarna 
och kommunerna i Dalarna om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ställer sig positiv till samverkansformen och föreslår kommunfull-
mäktige att godkänna överenskommelsen. 
 
Region Dalarna har reviderat överenskommelsen om samverkan för trygg och effek-
tiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen har anpassats till 
att även gälla psykiatrisk vård utan undantag. 
 
Region Dalarna ber alla medlemskommuner beslut att anta den reviderade överens-
kommelsen. 
 
Bakgrund 
Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso-och sjukvård fr.o.m 1 januari 2018 och har uppdaterats fr.o.m 1 januari och an-
passats för att gälla all psykiatrisk vård utan undantag 
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Kf § 167 Dnr KS2019/0090 
 
Integrationsarbetets organisering 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Verksamhetsansvaret för kommunens integrationsarbete flyttas från social-
nämnden till kommunstyrelsen fr o m 2020-01-01 

2. I samband med att verksamhetsansvaret flyttas över till kommunstyrelsen så 
överflyttas även följande medel från socialnämndens budget:  

a. Grundersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd 
232 500 (år 2019) 

b. Schablonersättning 0-20 år – 10% till kommunstyrelsen, 90% till BUN 
c. Schablonersättning 20-64 år – 20% till kommunstyrelsen,  

75% till BUN, 5% till SN 
d. Schablonersättning 65 år och äldre – 100% kommunstyrelsen 

3. Integrationssamordnartjänsten finansieras även fortsättningsvis via ersättningar 
från Migrationsverket med förändringen att tjänsten organisera som en del av 
verksamheten Fler i egen försörjning.  

4. Socialnämndens och kommunstyrelsens reglemente justeras med ovanstående 
förslag. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Integration är ett komplext uppdrag med många inblandade aktörer och kräver an-
strängning både av det mottagande samhället och de nyanlända. En avgörande del av 
integrationen är självförsörjning och någorlunda jämlika ekonomiska förutsättningar. 
Även jämlik hälsa och jämlika fritidsmöjligheter är viktiga delar av en lyckad integrat-
ion. Mottagandet av nyanlända inte kan beskrivas som ett renodlat uppdrag för vare 
sig socialnämnden eller kommunstyrelsen men det kan det finnas ett signalvärde i att 
mottagandet placeras under kommunstyrelsen, och därmed får en stark koppling till 
arbete, folkhälsa och fritid. 
 
Yttrande från socialnämnden 
Socialnämnden föreslår i sitt yttrande SN2019/0054 enligt ovan, och menar att: ”Ge-
nom att organisera ansvaret för integrationen under kommunstyrelsen tydliggörs att 
mottagandet av nyanlända är en övergripande kommunal angelägenhet med arbetslin-
jen i fokus.”  
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Sune Hemmingsson ( C). 
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Kf § 168 Dnr KS2019/0154 
 
Felparkeringsavgifter inom Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till felparkeringsavgifter 
fr o m 2019-07-31. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2019-03-06 lommunfullmäktige besluta om fel-
parkeringsavgifter. 
 
Kommunerna har rätt att ta ut felparkeringsavgifter för parkeringsförseelser i Trafik-
förordningen eller beslutade genom lokal trafikföreskrift. Säters kommun har tidigare 
beslutat om avgifter på nivåerna 400 respektive 600 kr. 
 
I det tidigare beslutet saknades felparkeringsavgifter för vissa förseelser och detta 
ärende syftar till att komplettera listan. Inga andra förändringar har gjorts. 
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Kf § 169 Dnr KS2019/0162 
 
Utökat uppdrag om tillståndsgivning tillsyn av tobak samt justering 
av reglemente för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och re-
ceptfria läkemedel 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Säters kommun ställer sig positiva till förslaget men 
vill förtydliga för punkt 1 att Tillsynen av försäljning av tobak och liknande produk-
ter enligt nya tobakslagen (LTLP) ska ingå i den gemensamma nämndens uppdrag. 
 
__________ 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att invända mot att Gemensamma nämn-
den för alkohol, tobak och receptfria läkemedel tar hand om tillstånd och tillsynen 
kring försäljning av tobak och liknande produkter. Dock krävs det ett förtydligande 
så att det inte uppstår någon osäkerhet i ansvarsfördelningen mellan Gemensamma 
nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel och de enskilda kommunerna. 
  
Den första punkten i förslaget (sammanträdesprotokoll 2019-03-19, Gemensamma 
nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) är att ”Tillsyn av tobak enligt 
nya tobakslagen (LTLP) ska ingå i den gemensamma nämndens uppdrag”. Det skulle 
kunna tolkas som att gemensamma nämnden ska ta ansvar för all tillsyn enligt den 
nya lagen dvs. även de rökfria miljöerna enligt kapitel 6.  
Kommunerna har hittills själva haft tillsyn på de rökfria miljöerna och man kan anta 
att denna tillsyn även fortsättningsvis är tänkt att ligga på kommunerna. 
Därför kan det behövas ett förtydligande om att det är tillsynen av försäljning av to-
bak som ligger på Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkeme-
del medans tillsynen av de tobaksfria miljöerna även fortsättningsvis ligger på kom-
munerna. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
En ändring av Lagen om tobak och liknande produkter träder i kraft 2019-07-01. 
 
Lagen omfattar tobaksvaror och örtprodukter för rökning tex. elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare. 
 
Det krävs tillstånd att sälja tobaksvaror och örtprodukter för rökning både för detalj-
handel och partihandel.  
 
     forts 
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Kf  § 169 forts 
 
När det gäller tobaksfria miljöer avser förbudet 
- Rökning av tobak 
- Inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak 
- Användning av elektroniska cigaretter 
- Rökning av örtprodukter för rökning 
- Användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning 

men som inte innehåller tobak. 
 
De rökfria miljöerna utökas till att gälla även för bl.a. uteserveringar, idrottsplatser, 
hållplatser, lekplatser och vid entréer som allmänheten har tillträde till.  
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Kf § 170 Dnr KS2018/0400 
 
Revidering av arkivreglemente för Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anta förslag till arkivreglemente för Säters kommun 
2. Därmed upphäva nu gällande arkivreglemente för Säters kommun antaget av 

kommunfullmäktige 1997-11-27 §50. 
 
__________ 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningen förordar att ovan nämnda förslag till beslut antas av 
kommunfullmäktige. Inga övriga beslutsalternativ föreligger. 
 
Bakgrund samt ärendebeskrivning 
Nu gällande arkivreglemente för Säters kommun är från 1997 och anses av kommun-
styrelseförvaltningen vara i behov av revidering. Särskilt har beaktats att revideringen 
skall underlätta styrningen av digital informationshantering. Övriga förändringar av 
vikt är att den tidigare benämningen dokumenthanteringsplan har ersatts av den mer 
övergripande benämningen informationshanteringsplan, en modell för redovisning 
av information har lagts till samt att tillsynen av arkivvården har fått ett eget kapitel 
där tillsynsarbetet mer ingående specificeras. Förslaget har varit ute på remiss hos 
samtliga nämnder där ingen synpunkt inkom. 
 
Delges 
Beslutet delges dem förslaget till arkivreglementet är avsett att gälla vilka omnämns i 
punkt 1.1 i förslaget. 
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Kf § 171 Dnr KS2019/0101 
 
Lönepolicy 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anta lönepolicy. 
2. Upphäva nu gällande dokumenten lönekriterier och prestationsbedömning 

samt riktlinjer för löneprocess 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Personalchefen redogör för förslag till ny lönepolicy som ersätter lönepolicy antagen 
2013-05-30.  
 
Ny lönepolicy ersätter dessutom dokumenten lönekriterier och prestationsbedöm-
ning samt riktlinjer för löneprocess 
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Kf § 172 Dnr KS2019/0218 
 
Avgift för myndighetsutövning avseende brandskydd 2019 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  

1. Fastställa de av förbundsdirektionens föreslagna avgifter för myndighetsutöv-
ning avseende brandskydd enligt underbilaga 9.1. 

2. Fastställa föreslagna prislista med artikelregister enligt underbilaga 9.2 
3. Avgifterna gäller fr o m när medlemskommunerna har beslutat om avgifterna. 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd ska fastställas hos respektive 
medlemskommun. För 2019 föreslås en prisjustering på i genomsnitt ca 4 % vilket 
orsakas av framförallt prisökning på brandskyddsmaterial. 
 
MSBs schablonersättningar tillämpas vid räddningsinsats i annan kommun och av 
andra räddningstjänst inom RDMs geografiska insatsområde. 
 
Med anledning av att nya sotningstaxor införs från och med april kommer prislistan 
att uppdateras under våren. 
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Kf § 173 Dnr KS2019/0204 
 
Nya och uppdaterade frister för rengöring/sotning  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa nya och uppdaterade frister för rengö-
ring/sotning enligt bifogat förslag  
 
___________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Räddningstjänsten DalaMitt genomför för närvarande ett omfattande förändringsar-
bete av sotningsväsendet som bland annat motiveras till följd av utökning av förbun-
det, upphandling av sotningsleverantörer inom förbundet, utveckling av sotningsvä-
sendet på ett nationellt plan och ett allmänt utvecklingsbehov inom området. Nya 
föreskrifter om frister för sotning bör därför beslutas i närtid för att skapa tydlighet 
mot kommuner, kommuninvånare och leverantörer. 
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Kf § 174 Dnr KS2019/0285 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar behandla interpellationen på kommande sammanträde 
med kommunfullmäktige i september. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Caroline Willfox (M) har lämnat in en interpellation om situationen på Folkets Hus 
ställd till ordförande i kommunstyrelsen. 
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Kf § 175 Dnr KS2019/0271 
 
Godkännande av avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige, Rolf 
Printz (SD) 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Rolf Printz (SD) avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Kommun-
fullmäktige har att besluta om att godkänna avsägelsen. 
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Kf § 176 Dnr KS2019/0033 
 
Val av nämndemän 2020-2023 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar som nämndemän för tiden 2020-2023 välja: 
 
Alexandra Lundberg Persson (S) 
Abdullah Khaledian (S) 
Angelica Beyer (S) 
Håkan Karlsson (S) 
Katharina Jakobs ( C) 
Erik Andersson ( C) 
Ann-Sofie Siljeholm (M) 
Caroline Willfox (M) 
Håkan Gustav (L) 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Val av nämndemän till Falu Tingsrätt för tiden 2020-2023. 
 
Ordföranden meddelar att det finns två valtekniska samverkan, dels S; C; MP och V 
dels M, KD, L och SD. 
 
Yrkande 
Caroline Willfox (M) yrkar att istället för valberedningens förslag att välja Roger 
Carlsson (SD) till nämndeman välja Håkan Gustav (L) till nämndeman. 
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Kf  § 177 
 
Rapporter 
 
Kommunstyrelsens ordförande rapporterar från möte med Gemensamma nämnden 
för upphandling.  
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Kf  § 178 
 
Delgivningar 
 
Budgetuppföljning per 2019-04-30 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen,  
 

KS2018/0352 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om att bevilja medborgarförslag om området 
mellan riksväg 70 och järnvägen i centrala Säter. 

 
KS2019/0240 Granskning av bokslut för den gemensamma hjälpmedelsnämnden. 
 
KS2019/0247 Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Södra Dalarnas Samordningsför-

bund. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 179 
 
Trevlig sommar 
 
Ordförande tackar allihop för den här ”terminen” och önskar alla en trevlig sommar. 
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