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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § Dnr KS2020/0097 
 
Nytt medborgarförslag om arbetstillfällen/näringslivsutveckling i 
Stora Skedvi. 
 
 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om arbetstillfällen/näringslivsutveckling lämnas in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2020-04-23 av Per-Åke Roslund och Bo Söderlund. 
 
Medborgarens förslag 
”Att Säterbostäder avvaktar en tid med ombyggnaden av den del av Sockenstugan 
som har potential att bli den kompletta och modern kontorsmiljö som Hushållnings-
sällskapet behöver. Dvs kontorslokalerna och samlingsalarna som nås via ingången 
närmast ”bankplan” (ca325 m2). Vänta tills behovet av kontors- och möteslokaler 
med säkerhet inte längre finns. Gör nödvändiga anpassningar och framtidssäkra hela 
fastigheten. Men vänta med ombyggnaden av lägenheter tillsvidare.” 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  DnrKS2019/0396 
 
Avtal med föreningen Folkets Hus u p a 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till driftsav-
tal mellan Säters kommun och föreningen Folkets Hus u p a. för perioden 2021-01-
01 tom 2023-12-31. Uppdraget för de av kommunfullmäktige adjungerade represen-
tanterna till styrelsen upphör fr o m kommunfullmäktiges beslut. 
 
Reservation 
Caroline Willfox (M) , Roger Siljeholm (M) och Daniel Ericgörs (KD) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet. Bilaga 1 Ks § 40/20. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
2019-12-03 bildades en politisk arbetsgrupp med representanter från kulturnämnden 
och kommunstyrelsens presidium. Arbetsgruppens uppgift var att ta fram ett förslag 
till driftsavtal med föreningen Folkets Hus u p a. 
 
Nuvarande avtal med Folkets Hus har sagts upp fr o m 2021-01-01. Efter överens-
kommelse mellan parterna kan ett nytt avtal träda ikraft vid en tidigare tidpunkt än 
2021-01-01. 
 
Ett förslag till driftsavtal för perioden 2020-07-01—2023-12-31 har upprättats som 
reglerar kommunens grundläggande uppdrag till föreningen, och dess åtagande inom 
ramen för det, formerna för löpande kontakt och uppföljning mellan kommunen och 
föreningen, den ersättning kommunen betalar för grunduppdraget samt avtalstid, 
uppsägningstid och grunder för hävning av avtalet.  
 
Avtalet tecknas på 3 år. Därefter förlängs avtalet ett år i sänder om inte uppsägning 
sker senast sex månader före avtalstidens utgång. 
 
Vid sidan av avtalet kan särskilda avtal träffas mellan nämnder och förvaltningar i 
kommunen och föreningen för särskilda åtaganden eller arrangemang utifrån kom-
munens uthyrningspolicy. 
 
 

  



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 
2020-03-31 Dnr KS2019/0396 

Avtal med föreningen Folkets Hus u p a 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till 
driftsavtal mellan Säters kommun och föreningen Folkets Hus u p a. för 
perioden 2020-07-01 tom 2023-12-31. Uppdraget för de av 
kommunfullmäktige adjungerade representanterna till styrelsen upphör. 

Ärendebeskrivning 
2019-12-03 bildades en politisk arbetsgrupp med representanter från 
kulturnämnden och kommunstyrelsens presidium. Arbetsgruppens uppgift var 
att ta fram ett förslag till driftsavtal med föreningen Folkets Hus u p a. 

Nuvarande avtal med Folkets Hus har sagts upp fr o m 2021-01-01. Efter 
överenskommelse mellan parterna kan ett nytt avtal träda ikraft vid en 
tidigare tidpunkt än 2021-01-01. 

Ett förslag till driftsavtal för perioden 2020-07-01—2023-12-31 har upprättats 
som reglerar kommunens grundläggande uppdrag till föreningen, och dess 
åtagande inom ramen för det, formerna för löpande kontakt och uppföljning 
mellan kommunen och föreningen, den ersättning kommunen betalar för 
grunduppdraget samt avtalstid, uppsägningstid och grunder för hävning av 
avtalet.  

Avtalet tecknas på 3 år och 6 månader. Därefter förlängs avtalet ett år i 
sänder om inte uppsägning sker senast sex månader före avtalstidens utgång. 

Vid sidan av avtalet kan särskilda avtal träffas mellan nämnder och 
förvaltningar i kommunen och föreningen för särskilda åtaganden eller 
arrangemang utifrån kommunens uthyrningspolicy. 

Marita Skog 
Kommundirektör 
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Driftsavtal mellan Säters kommun och Föreningen Säters Folkets Hus 
 
 INGRESS 

Säters kommun (kommunen) (212000–2247) och Föreningen Säters Folkets Hus (föreningen) 
(782600–0874) uttrycker genom detta avtal en gemensam ambition att utveckla Folkets Hus i 
Säter till en allmänt känd och uppskattad mötesplats för kultur och nöjesupplevelser samt 
arrangemang som stödjer demokrati- och samhällsutveckling, bildning och kreativt skapande. 
Föreningen ska genom samverkan med kommunen och andra aktörer främja ett levande 
förenings- och kulturliv i kommunen. Värdegrunden är den samma för föreningen som för  
Säters kommun att arbeta för ett öppet och inkluderande samhälle för alla oavsett, kön, ålder, 
etnicitet, sexuell läggning, religiös trosuppfattning och funktionsnedsättning.  

För att trygga långsiktigheten i samarbetet och det gemensamma ansvarstagandet för 
förvaltningen av huset regleras föreningens tillgång till lokalerna i ett särskilt hyresavtal - se 
bilaga 1. 
 
I detta avtal regleras kommunens grundläggande uppdrag till föreningen, och dess åtagande 
inom ramen för det, formerna för löpande kontakt och uppföljning mellan kommunen och 
föreningen, den ersättning kommunen betalar för grunduppdraget samt avtalstid, 
uppsägningstid och grunder för hävning av avtalet.  
Vid sidan av detta avtal kan särskilda avtal träffas mellan nämnder och förvaltningar i kommunen 
och föreningen för särskilda åtaganden eller arrangemang utifrån kommunens uthyrningspolicy. 
 
VERKSAMHETSÅTAGANDE 
 
Kommunen uppdrar åt föreningen som åtar sig att driva en verksamhet som 
• erbjuder ett varierat utbud av biografverksamhet, inklusive film, direktsända operor, konserter, 

idrottsevenemang, konst- och fotoutställningar, teater, musik- och dansarrangemang mm. 
• erbjuder ett varierat utbud av kulturarrangemang för alla åldrar.  
• ska ha en särskild kompetens för kulturområdet med inriktning på film för att säkerställa utbudet 

för säterborna 
• ska samverka med kommunen och Region Dalarna om att utveckla den moderna danskonsten i 

Säter och i Dalarna och att utveckla digitala operasändningar i Folkets hus. 
 

 
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG OCH ÅTAGANDE 
 
Föreningen  
• åtar sig genom detta avtal att sköta administration, vaktmästeri, annan service som 

sammanhänger med uppdraget, marknadsföra lokalerna samt erbjuda lokaler och 
arrangörsmässig kompetens till förfogande för kommunen, föreningar och ideella 
organisationer samt privata företag.  

• är ansvarig för att lagar och regler följs och föreningen ska själva se till att de är insatta och 
informerade.  

• ska så långt det är möjligt erbjuda servering vid alla arrangemangen som sker i huset. 
• ska ha de personella funktioner som behövs för att driva verksamheten med arbetsgivar- 

ansvar. 
• ska aktivt verka för att olika föreningar ska få tillgång till verksamheten. 
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Kommunen och föreningen  
• Kommunala arrangemang i Folkets hus ska vara hyresfria. Däremot kan Folketshus ta 

betalt för vissa tjänster som utförs utifrån en prislista som tagits fram tillsammans 
med kommunen och föreningen.  

• Föreningen och kommunen ska i överenskommelse och samförstånd verka för att den 
digitala och tekniska utrustningen underhålls och utvecklas. 

• En uppdaterad inventarielista ska finnas där båda parter är eniga om ägarförhållandet. 
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om investeringar tillhörande fastigheten. 
• Kulturnämnden beslutar om investeringar tillhörande verksamheten.  

 
PLANERING, UPPFÖJNING OCH UTVÄRDERING 
 
• Övergripande samverkansområden mellan verksamheter i Säter och föreningen ska 

regleras i en överenskommelse senast i februari varje år. Inom överenskommelsen så 
ska även samverkan med föreningslivet definieras.  

• Föreningen ska senast den 30 april inlämna årsredovisning med 
bokslutskommentarer för föregående år. I bokslutskommentaren/ 
verksamhetsberättelsen eller i separat bilaga ska det tydligt framgå hur driftbidraget 
och övriga intäkter använts.  

• Föreningen ska senast 30 september lämna uppgifter om det ekonomiska utfallet samt verk 
samhetsredovisning tom 30 augusti innevarande år. 

• Efter redovisningstillfällena den 30 april och 30 september kan föreningen på 
kulturnämndens och kommunstyrelsens förfrågan närvara vid sammanträden för 
information och dialog kring verksamheten. 
Föreningen ska ha uppsatta mätbara mål som ska redovisas till kulturnämnden och 
kommunstyrelsen i bokslutskommentarerna. 

 
ERSÄTTNING  
 
Som ersättning för ovanstående uppdrag och verksamhet erhåller föreningen Folkets hus 
1 000 000 kronor för 2021. Ersättningen uppräknas årligen från och med 2022 med KPI 
(konsumentprisindex oktober månad föregående år). Ersättningen utbetalas månadsvis med 
1/12 - del. 
 
Föreningen äger utöver den kommunala ersättningen rätt att själv uppbära samtliga intäkter 
i verksamheten.  
 
Föreningen ska vid uthyrning/arrangemang som genomförs inom konkurrensutsatta 
områden tillse att skattemedel inte används för att genomföra dessa.  Det ska framgå av 
föreningens räkenskaper och redovisning till kommunen hur man räknat sådana 
kommersiella arrangemangs genomförande. Det gäller även kommunen vid tex konferenser 
och möten där den ekonomiska ersättningen inte regleras i särskilda avtal enligt sista 
meningen i ingressen till detta avtal.  
 
AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 
 
Detta avtal gäller from 2020-07-01 tom 2023-12-31. Avtalet förlängs därefter ett år i sänder, om 
inte uppsägning sker från endera parten senast sex månader före avtalstidens utgång. 
Uppsägningen ska vara skriftlig. 
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Ett år innan utgången av den aktuella avtalstiden ska en överläggning ske om förutsättningarna 
för det fortsatta samarbetet inför kommande avtalsperiod. 
 
Avtalet gäller först efter kommunfullmäktiges beslut. 
 
 
HÄVNING AV AVTAL 
 
Säters kommun äger rätt att med omedelbar verkan häva helt eller delvis om föreningen Folkets 
hus Säter. 

• gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott genom att brista i åtagande enligt detta avtal 
• blir föremål för ansökan om eller sätts i konkurs, likvidation eller annat likande 

förfarande. 
• genom företrädare för föreningen gör sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. 
• inte fullgör sina åtaganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter eller andra 

offentliga utgifter. 
• före eller efter avtalets tecknande underlåtit att lämna uppgifter om föreningen och dess 

verksamhet av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst och fortsatta giltighet. 
 
Hävs avtalet är föreningen fullt ersättningsskyldig för den skada hävningen förorsakat. 
 
 
TVIST 
 
Tvist avgörs i första hand genom överläggningar mellan parterna. Om överenskommelse inte kan 
träffas ska avgörande ske i allmän domstol. 

 
ÖVRIGT 
 
Kommunens kontaktpersoner 
I fastighetsfrågor är det fastighetschef eller person som denne utsett.  
I verksamhetsfrågor är det kulturchef eller person som denne utsett. 
 
 

Säter  2020- 
 
 
 
Mats Nilsson      Horst Bodinger  
Kommunstyrelsens ordförande Säter   Föreningen Säters Folkets Hus 
 
 
 
 
 
 
 
Lennart Götesson 
Kulturnämndens ordförande 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0401 
 
Strategi för hållbart byggande i Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Förslag till ”Strategi för hållbart byggande i Säters kommun” antas som ny 
byggnadsstrategi för Säters kommunkoncern med föreslagna ändringar. 

2. Ge samhällsbyggnadsnämnden och Säterbostäder AB i uppdrag att  
tillsammans ta fram förtydligande föreskrifter med strategin som grund. 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ett förslag till Strategi för hållbart 
byggande ska remitteras till kommunens nämnder samt till Säterbostäder AB. 
 
Syftet med dokumentet är att ge en grund för en hållbar byggnadsverksamhet och 
därmed stödja både kommunens strategiska mål och de nationella och regionala mil-
jömålen samt fastställa att byggande i trä är prioriterat i Säters kommun. Strategin är 
övergripande och bör kompletteras med föreskrifter/förtydliganden  
  
Efter inkomna remissvar har dokumentet förtydligats och kompletterats. Ny skriv-
ning är gulmarkerad och röd markering betyder att texten är borttagen eller flyttad. 
 
 
 
 
  



  
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 Diarienummer  
2020-03-11 Dnr KS2019/0401  

 

Strategi för hållbart byggande i Säters kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

• att bilagda förslag till ”Strategi för hållbart byggande i Säters kommun” 
accepteras som ny byggnadsstrategi för Säters kommunkoncern. 

• ge samhällsbyggnadsnämnden och Säterbostäder AB i uppdrag att tillsammans ta 
fram förtydligande föreskrifter med strategin som grund. 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ett förslag till Strategi för hållbart 
byggande ska remitteras till kommunens nämnder samt till Säterbostäder AB. 
 
Syftet med dokumentet är att ge en grund för en hållbar byggnadsverksamhet och därmed 
stödja både kommunens strategiska mål och de nationella och regionala miljömålen samt 
fastställa att byggande i trä är prioriterat i Säters kommun. Strategin är övergripande och 
bör kompletteras med föreskrifter/förtydliganden  
  
Efter inkomna remissvar har dokumentet förtydligats och kompletterats. Ny skrivning är 
gulmarkerad och röd markering betyder att texten är borttagen eller flyttad. 
 
 
Bilagor 
 
Bilaga 1 Strategi för hållbart byggande i Säters kommun 
Bilaga 2 Beslut KSAu 
Bilaga 3 Beslut SBN 
Bilaga 4 Beslut MBN 
Bilaga 5 Beslut SN 
Bilaga 6 Beslut KN 
Bilaga 7 Remissvar BUN 
Bilaga 8 Remissvar Säterbostäder 
Bilaga 9 Strategi för hållbart byggande med förändringar markerade 
 
 
 
 
 

Anna Nygren  Andreas Mossberg 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  Samhällsbyggnadschef 

 



 

 
 

 
 
 

Strategi för hållbart byggande 
i Säters kommun 

 
Strategin är antagen av Kommunfullmäktige 2020-xx-xx och gäller Säters 

kommunkoncern 

 
   

 SÄTERS KOMMUN 



 

Innehållsförteckning 

 
  
  

1 Vision ............................................................................................................................. 1 
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Klimatpåverkan ........................................................................................................................................ 2 
I samhället ................................................................................................................................................. 3 
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Energi ........................................................................................................................................................ 4 
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1 Vision 
 
”I Säter ska det alltid vara möjligt att bo i miljöer som är hälsofrämjande och som upplevs passa 
den egna livssituationen. I all planering och byggnation är hållbarhet prioriterat. Det innebär att 
miljöpåverkan minimeras, det möjliggör att människor kan skapa och upprätthålla goda sociala 
relationer och ger möjlighet att leva rika liv. Det är tryggt att bo och leva i Säters kommun.”  

När vi bygger i Säter skapar vi bostäder och lokaler som är ändamålsenliga och trivsamma och 
bidrar till att skapa ett attraktivt samhälle. Trä är ett prioriterat byggnadsmaterial och de kulturella 
värdena i de olika kommundelarna tillvaratas. Kommunen är en föregångare när det gäller 
hållbart byggande och målsättningen är att öka användandet av trä i Säters kommun. 

De långsiktiga ekologiska, hälsomässiga, kulturella och ekonomiska aspekterna ingår alltid i 
planeringen av våra byggprojekt. 

Strategin knyter an till de nationella miljökvalitetsområdena God bebyggd miljö, Begränsad 
klimatpåverkan och Giftfri miljö. Av de 17 globala målen Agenda 2030 berörs huvudsakligen mål 
nr 11 Hållbara städer och samhällen, mål nr13 Bekämpa klimatförändringarna, mål nr 12 Hållbar 
konsumtion och produktion och mål nr 7 Hållbar energi för alla. 

 

 

 



 

  
 

2 Inledning 
 
Strategin gäller kommunens egna fastigheter samt för Säterbostäder AB. Det som omfattas är 
nybyggnader, ombyggnader och renoveringar och strategin gäller endast byggnaderna och 
därmed sammanhängande installationer på fastigheterna. I projektering av kommunens egna 
fastighetsinvesteringar ska byggnadsstrategin vara grundläggande. Större avsteg ska motiveras och 
redovisas för respektive nämnd/styrelse.   
 
Strategin ska implementeras i ägardirektiven till Säterbostäder. 
 
Detaljplaner ska utformas så att det blir möjligt att bygga i trä. Byggnadshöjder ska särskilt 
beaktas för att möjliggöra träkonstruktioner. 
Strategin ska kommuniceras till externa intressenter så att kommunens ståndpunkt och fördelarna 
med hållbart byggande och byggande i trä sprids. 
 
 

3 Att bygga i trä 
 

Säter har liksom hela länet och stora delar av Sverige en lång tradition av att bygga trä. Säters 
stadskärna är en historisk miljö baserad på träbyggnader och i hela kommunen har trä varit det 
viktigaste byggnadsmaterialet. Trä är ett förnyelsebart byggnadsmaterial med god hållbarhet som 
kan ge vackra hus med goda inomhusmiljöer. Fram till 1994 var det förbjudet att bygga 
flerbostadshus i trä på grund av brandrisken men ny teknik har gjort att det idag är tillåtet och 
kan ge många fördelar. 

Vad menas med en träbyggnad? 
I en byggnad kan stomme, ytterpanel och interiör byggas i trä. I Säter ska trä övervägas som 
förstahandsalternativ i alla tillämpliga användningsområden. 

Klimatpåverkan 
Enligt de klimatmål riksdagen har antagit ska Sverige år 2045 inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären. Våra utsläpp av koldioxid och andra klimatgaser behöver minska 
omgående för att kunna hålla jordens temperaturökning under 2 grader C. Det gäller både 
utsläppen lokalt och utsläpp på andra platser som orsakas av vår konsumtion. En stor del av våra 
koldioxidutsläpp kommer från byggverksamhet och boende och detta är alltså ett viktigt område 
att påverka för att klara klimatmålen. Trä är ett förnyelsebart material som lagrar koldioxid under 
den tid byggnaden finns och trähus kan bli mycket gamla. Det finns också flera studier som visar 
att produktion av trähus ger upphov till mindre utsläpp av koldioxid än produktion av betonghus. 
När trähuset slutligen rivs är det lätt att återvinna som bioenergi. Förutsättningen för att 
träbyggande ska vara hållbart är att materialet kommer från ett hållbart skogsbruk och har en 
miljövänlig ytbehandling. Det är också viktigt att korta transporter prioriteras. 



 

I samhället 
Träbyggande ger goda möjligheter att skapa estetiskt tilltalande och välkomnande miljöer med 
arkitektoniska kvaliteter. Att använda trä kan också innebära korta transporter för materialet och 
det ger möjlighet till lokala arbetstillfällen. I inomhusmiljön är trä fuktutjämnande och det 
upplevs som varmt och lugnande. Trä ger också bra akustik. 

 

 

• Trä och andra förnyelsebara material ska alltid vara förstahandsalternativ i alla 
tillämpliga användningsområden. 

• Materialet ska komma från hållbara källor. 
• Ämnen som används till ytbehandling eller impregnering ska uppfylla relevanta 

miljökrav. 
• Ambitionen att bygga i trä ska finnas med tidig t i planerings- och 

projekteringsstadiet. 
 

  



 

 

3 Att bygga ekologiskt och ekonomiskt hållbart 
 

Energi 
En stor del av miljöpåverkan från boende kommer från energiförbrukning. Det är därför viktigt 
att alla byggnader och däri ingående system ska designas för mycket hög energieffektivitet vilket 
också påverkar driftkostnaden positivt. Fossil uppvärmning ska inte förekomma. Normen ska 
vara att el- och energiproduktion, till exempel solceller, installeras där så är möjligt för att 
ytterligare minska energiåtgången. Laddplatser för elbilar eller annan vid tillfället gällande teknik 
för ersättning av fossila bränslen ska alltid övervägas vid ny- och ombyggnader.  

 

 
• Mycket hög energieffektivitet ska eftersträvas vid nybyggnader och ombyggnader 

av kommunens fastigheter. Sweden Green Building Councils Miljöbyggnad nivå 
silver eller motsvarande är en utgångspunkt. 

• Lokal energiproduktion (t.ex. solceller) ska installeras där det är rimligt utifrån en 
avvägning mellan energ iutbytet och kulturmiljömässiga, tekniska och 
ekonomiska aspekter 

• Inköpt el ska vara förnyelsebar. 
 
 

 



 

Byggnadsmaterial 
Byggnadsmaterialet kan ge upphov till utsläpp av växthusgaser och annan negativ miljöpåverkan 
både vid produktion och transport. Det är också viktigt att de material som används inte kan ge 
upphov till hälsorisker för de personer som vistas i lokalerna. Ingående byggnadsmaterial ska i 
första hand vara förnyelsebara och ha ingen eller liten miljö- och hälsopåverkan vid produktion 
och användande. Där möjlighet finns ska material återanvändas. Förutom att trä ska prioriteras 
ska följande parametrar beaktas: 

o Materialen ska vara giftfria och fria från allergener 
o Materialen ska vara återvinningsbara 
o Begagnat material ska återanvändas där så är möjligt 
o Korta transportvägar ska prioriteras 
o Lång livslängd och möjlighet till reparation/utbyte ska prioriteras 

Detta medverkar både till att skapa så sunda och säkra miljöer som möjligt för kommunens olika 
verksamheter och till att minska miljöbelastningen. Att använda material som är lokalt eller 
regionalt producerat är också positivt för sysselsättningen i närområdet. 

Projektering och Upphandling 
Ett projekts långsiktiga påverkan på miljö och ekonomi ska alltid övervägas och det finns 
branschstandarder, Upphandlingsmyndighetens kriterier och tredjepartscertifieringar att utgå 
från. Ett exempel på en sådan certifiering är Sweden Green Building Councils Miljöbyggnad. 
Tillvägagångssättet väljs utifrån projektets/inköpets storlek och vad som är relevant i det enskilda 
fallet. Att möjliggöra återbruk av material och att projektera för att kunna reparera och förändra 
en byggnads användningsområde är god hushållning med både ekonomiska och ekologiska 
resurser. Upphandlingsdokument ska utformas med hänsyn till uppfyllandet av kommunens 
miljö- och klimatmål. 

 

 

 

• En analys av långsiktig miljöpåverkan och ekonomisk påverkan ska göras. För 
större projekt ska detta dokumenteras. 

• Ingående komponenter ska hålla höga säkerhetskrav med avseende på hälsa och 
miljö. 

• Det byggda ska kunna återanvändas eller återvinnas på ett hållbart sätt. 
• Lång livslängd och möjlighet till reparation och ombyggnad ska prioriteras. 
• Vid större investeringsprojekt ska certifieringskraven för t.ex. Sweden Green 

Building Council:s Miljöbyggnad Silver eller motsvarande användas vid 
projekteringen. 

• Vid upphandling ska krav ställas som leder mot uppsatta miljö- och klimatmål. 
Låg klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv ska premieras. Även krav gällande 
källsortering/avfallshantering/återbruk under byggtiden ska ställas. 
 



 

4 Samhällsbyggnad 
 
 
I arbetet med att bygga och bevara ett attraktivt Säter med vackra kulturmiljöer och med fokus på 
nybyggande i trä är samarbete med näringsliv, andra kommuner och intressenter viktigt liksom att 
följa utveckling inom forskning och teknikutveckling. Målsättningen att prioritera träbyggnader 
och hållbart byggande påverkar planer och markanvisningsavtal och kommuniceras till externa 
byggintressenter.  

Kulturella och arkitektoniska värden värderas högt. 

Vid projektering ska risker vid ett förändrat klimat beaktas. Det kan t.ex. gälla risker för 
översvämningar eller höga temperaturer. 

God tillgänglighet är högt prioriterat. 

 

 

• I översiktsplaner, detaljplaner och markanvisningsavtal ska byggnadsstrategin 
vara grundläggande. 

• Säters kommun ska delta i samarbetsprojekt med andra kommuner, högskolor 
och motsvarande för att utveckla kunskaper och teknik för hållbara byggnader i 
allmänhet och träbyggande i synnerhet. 

• Bevarande av kulturella värden och att vid förnyelse öka attraktiviteten i den 
bebyggda miljön har hög prioritet. 

• Arkitektur-, form- och designfrågor ska beaktas. 
• Hänsyn till naturmiljön och biologisk mångfald ska tas vid projektering . 
• Behov av klimatanpassning ska utredas 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 245 Dnr KS2019/0401 
 
Strategi för hållbart byggande i Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att bilagda förslag till ”Strategi för 
hållbart byggande i Säters kommun” skickas på remiss till kommunens nämnder och 
till Säterbostäder AB.  Svar önskas senast den 30 januari 2020. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram ett grundläggande policydokument 
för kommunens byggnadsverksamhet. Dokumentet ska bland annat innehålla ställ-
ningstaganden gällande ökat användande av trä i byggnader, hög energiprestanda och 
möjlighet till egen energiproduktion, beaktande av hälso- och miljöpåverkan från 
byggnadsmaterial, respekt för kulturella värden samt miljömässiga och ekonomiska 
aspekter i stort. Det framtagna förslaget till styrdokument i bilaga 1 föreslås skickas 
på remiss till kommunens nämnder och Säterbostäder AB. Därefter presenteras ett 
slutgiltigt förslag för Kommunstyrelsen för vidare beslut i Kommunfullmäktige. 
  
Datum för återrapportering 
Senaste datum för remissvar är 30 januari 2020. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Sbn § 1   Dnr: SBN2019/0911 
      
 
 
Strategi för hållbart byggande i Säters kommun

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt följande:  
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen 
1. Stryka formuleringen om att alltid övervägas som 
2. I avsnittet energi ändra till t ex solceller istället för såsom 
3. Byta Febys mot Sweden green building council Miljöbyggnad nivå silver 
4. I Avsnittet genomförande lägga till Byggnadshöjder ska särskilt beaktas för att möjliggöra trä-

konstruktioner samt flytta avsnittet till handlingens inledning efter vision, som nytt kapitel 
2. 

  
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram ett grundläggande policydokument 
för kommunens byggnadsverksamhet. Dokumentet ska bland annat innehålla ställ-
ningstaganden gällande ökat användande av trä i byggnader, hög energiprestanda och 
möjlighet till egen energiproduktion, beaktande av hälso- och miljöpåverkan från 
byggnadsmaterial, respekt för kulturella värden samt miljömässiga och ekonomiska 
aspekter i stort. Det framtagna förslaget till styrdokument i bilaga 1 skickas på remiss 
till kommunens nämnder och Säterbostäder AB enligt beslut i Kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Inkomna remissvar sammanställs och därefter presenteras ett slutgiltigt 
förslag för Kommunstyrelsen för vidare beslut i Kommunfullmäktige.  
  
Datum för återrapportering 
Senaste datum för remissvar är 30 januari 2020. 
 
Bilaga 1 Strategi för hållbart byggande i Säters kommun 
Bilaga 2 Beslut KSAu 
 
Anteckning 
Magnus Gabrielson (MP) anser att strategin ska hänvisa till kommunens mål istället 
för de nationella målen. Eftersom kommunen har strängare mål. 
 
 

  









SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-01-23 
Blad 

4 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 6   Diarienummer: SN2019/0191  
 
 
Remiss om strategi för hållbart byggande 

Socialnämndens beslut 
Tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens egen och översänds till kommunstyrelsen arbets-
utskott. 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen anser att ” Strategin för hållbart byggande” är ett policydokument som 
mycket väl överensstämmer med socialnämndens egna mål för ” ett miljöarbete på väg mot en 
hållbar kommun” och att nämnden bör godkänna förslaget i sin helhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ”Strategin för hållbart byggande” till kommu-
nens nämnder och till Säterbostäder AB. 
 
Bakgrund 
Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram ett grundläggande policydokument för kom-
munens byggnadsverksamhet. Dokumentet ska bland annat innehålla ställningstaganden gäl-
lande ökat användande av trä i byggnader, hög energiprestanda och möjlighet till egen energi-
produktion, beaktande av hälso- och miljöpåverkan från byggnadsmaterial, respekt för kulturella 
värden samt miljömässiga och ekonomiska aspekter i stort. 
 
 

Underlag till beslut Delges 

Tjänsteutlåtande 
Remiss 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 
  



 

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 
2019-11-27 SN2019/0191 
 

Yttrande över Strategi för hållbart byggande 

Förslag till beslut 
Tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens egen och översänds till kommunstyrelsen arbetsutskott. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen anser att ” Strategin för hållbart byggande” är ett policydokument som mycket väl 
överensstämmer med socialnämndens egna mål för ” ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun” och 
att nämnden bör godkänna förslaget i sin helhet. 

Ärendebeskrivning 
Ett av Socialnämndens mål för innevarande mandatperiod är att verka för ett ekologiskt, ekonomiskt och 
hållbart samhälle och nämnden ska bedriva ett aktivt miljöarbete på väg mot en hållbar kommun.  
Dokumentet ”Strategi för hållbart byggande” innehåller ställningstaganden för ökat användande av trä i 
byggnader, hög energiprestanda och möjlighet till egen energiproduktion, beaktande av hälso- och 
miljöpåverkan, respekt för kulturella värden samt miljömässiga och ekonomiska aspekter i stort. ”Strategin 
för hållbart byggande” överensstämmer med nämndens miljömål och intentioner. Socialnämnden har en 
beställare funktion vad gäller nyproduktion av särskilda bostäder för äldre och funktionsnedsatta i Säters 
Kommun och här ges möjligheter för nämnden att verka för att miljömålen kan uppfyllas. 

Bakgrund 
Kommundirektören har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett grundläggande 
policydokument för kommunens byggnadsverksamhet. Socialnämnden ges här tillfälle att yttra sig över 
dokumentet ”Strategi för hållbart byggande”  

Delges 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

Stig Eriksson   
Biträdande förvaltningschef.   
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     Dnr KN2019/0075  

 
 Kn § 122    Remiss, strategi för hållbart byggande i Säters kommun 
 
 
 Beslut 
 Kulturnämnden föreslår att man tar hänsyn till propositionen ”Politik för gestaltad 
 livsmiljö (prop. 2017/18:110)” i Strategi för hållbart byggande i Säters kommun. 
    
 Bakgrund och ärendebeskrivning 

Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram ett grundläggande policydokument 
för kommunens byggnadsverksamhet. Dokumentet ska bland annat innehålla 
ställningstaganden gällande ökat användande av trä i byggnader, hög energiprestanda 
och möjlighet till egen energiproduktion, beaktande av hälso- och miljöpåverkan från 
byggnadsmaterial, respekt för kulturella värden samt miljömässiga och ekonomiska 
aspekter i stort. Det framtagna förslaget till styrdokument i bilaga föreslås skickas 
på remiss till kommunens nämnder och Säterbostäder AB. Därefter presenteras ett 
slutgiltigt förslag för Kommunstyrelsen för vidare beslut i Kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att bilagda förslag till ”Strategi för 
hållbart byggande i Säters kommun” skickas på remiss till kommunens nämnder och 
till Säterbostäder AB. Svar önskas senast den 30 januari 2020. 
 
Kulturnämndens synpunkter 

Kulturnämnden anser att strategi för hållbart byggande i Säters kommun är viktig ur 

ett miljöperspektiv samt att det är framåtsyftande och ansvarstagande.    

I propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110) tas ett 

helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön där arkitektur, form och 

design ska bidra till utveckling av samhällsbyggandet. Kulturnämnden anser att 

helhetstanken i propositionen kan tillföra strategin ett värdefullt förhållningssätt vid 

nybyggnation och samhällsplanering. 

Utdrag ur prop. 2017/18:110: ”Att en sådan utveckling kan komma till stånd är av 

väsentlig betydelse för samhällets framåtskridande och kräver ökad medvetenhet och 

tydliga ambitioner på alla beslutsnivåer. Samhällsutvecklingen medför nya villkor för 

hur miljöer bör utformas för att människor ska uppleva stimulans och trivsel. Det 

handlar om kvalitet, attraktivitet och hållbarhet. Det offentliga har ett stort inflytande 

över gestaltningen av livsmiljön, men ansvaret för utvecklingen inom arkitektur-, 

form- och designområdet delas av många. Den gestaltade livsmiljön berör flera 

politikområden utifrån olika utgångspunkter vilket fordrar en medvetenhet om 

arkitektur-, form- och designfrågornas betydelse inom berörda områden. Det kan 

bland annat gälla samhällsplanering, boende, kultur och konstnärlig gestaltning, miljö, 

sociala frågor, utbildning, forskning, transporter, handel och tillgänglighets- och 

konsumentpolitik, vilka alla på ett eller annat sätt tydligt påverkar och påverkas av 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kulturnämnden 2019-12-05 8 

   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

hur byggnader, anläggningar, produkter, tjänster och system utformas. Att gestalta en 

hållbar livsmiljö handlar om att organisera komplexa och ibland motstridiga intressen 

till en helhet. I begränsningarna ryms dock ofta gestaltningens möjligheter. Att leda 

den processen är arkitektens, designerns eller i vissa fall även konstnärens särskilda 

yrkeskompetens och uppgift. Att skapa goda förutsättningar för detta arbete är av 

väsentlig betydelse för att kreativitet och konstnärlig kvalitet ska kunna prägla 

samhällsutvecklingen”. 

  
 
 __________   
  

 
Delges kommunstyrelseförvaltningen 

 

 

 

  



 

 

 

Tjänsteskrivelse 

2020-01-23 

Dnr BUN 2020  
Göran Garmo 
E-postadress: goran.garmo@edu.sater.se 
Tel. nr: 0225-55176 

 

Remiss Strategi för hållbart byggande i Säters kommun 

Förvaltningens yttrande 

Då barn- och utbildningsförvaltningen inte besitter kompetens inom byggområdet, kan vi inte i 
detalj ha synpunkter på förslaget. 

Med tanke på att vi arbetar med ”Giftfri förskola” där även lokaler nämns och allmänt arbetar 
för en bra miljö för barn, elever och personal ser vi det som positivt att kommunen inför en 
policy för miljövänligt byggande och förutsätter att våra barn, elever och vår personal får mil-
jömässigt bra lokaler. 

I övrigt litar vi på att de med fackkompetens kan bedöma policyn. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens AU har skickat “Strategi för hållbart byggande I Säters Kommun” på re-
miss till nämnderna.  

Där föreslås ett antal åtgärder för att minska miljöpåverkan vid byggande, bl.a. ökad använd-
ning av trä och andra förnyelsebara material. 

Beslutsunderlag 

Remiss “Strategi för hållbart byggande I Säters Kommun”. 

 

Barnperspektiv 

Då nämnden i sina verksamheter arbetar med ”Giftfri förskola” för att ge barnen en så hälso-
sam miljö som möjligt är det naturligt att detta tänkande genomsyrar även byggandet av lioka-
ler. 

 

 
 

 

 

Göran Garmo, Utredare 



Från: Margareta Jakobsson 
Skickat: den 18 februari 2020 08:24 
Till: Anki Alriksson 
Ämne: VB: Byggnadsstrategi 
Bifogade filer: Strategi för hållbart byggande.pdf 
 
 
 
 
Med Vänliga hälsningar 
 
Margareta Jakobsson 
Nämndsekreterare 
Säters kommun 
 
Telefon: +46(0)225-55111 
E-mail: margareta.jakobsson@sater.se 
 
Kanslienheten 
783 21 Säter 
Besök: Åsgränd 2 
www.sater.se 
 

 Tänk på miljön, skriv inte ut det här mailet i onödan! 

 
 

Från: Anna Nygren <anna.nygren@sater.se>  
Skickat: den 18 februari 2020 08:20 
Till: Margareta Jakobsson <margareta.jakobsson@sater.se> 
Ämne: VB: Byggnadsstrategi 
 
Hej! 
 
Tror att det här är Säterbostäders remissvar på Byggnadsstrategin… 
 
Mvh, 
Anna 
 

Från: Ellinor Fredriksson <ellinor.fredriksson@saterbo.sater.se>  
Skickat: den 17 februari 2020 17:23 
Till: Anna Nygren <anna.nygren@sater.se> 
Kopia: Birger Eklund <birger.eklund@saterbo.sater.se> 
Ämne: VB: Byggnadsstrategi 
 
Hej Anna! 
 
Ber om ursäkt, men vi har missat detta. 
Jag har inget att tillägga, om inte Birger har nån synpunkt. 
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Med vänlig hälsning!

Ellinor Fredriksson

VD
Säterbostäder AB
org.nr. 556515 - 8713
Email: ellinor.fredriksson@saterbo.sater.se
Tel. 0225 - 554 07
Mobil: 070 - 302 01 10
Vxl: 0225 - 554 00
Besöksadress: V Långgatan 6, Säter
www.saterbostader.se

Från: Anna Nygren
Skickat: den 17 februari 2020 15:39
Till: Ellinor Fredriksson < ellinor.fredriksson@saterbo.sater.se >
Ämne: SV: Byggnadsstrategi

Hej!

Jo, det gjorde vi innan den gick upp till politiken. Sedan skickade KSAu ut den på remiss med sista
svarsdag 30/1. Vi har fått svar från alla remissinstanser utom Säterbostäder men ni är ju en av
huvudpersonerna i det här så det skulle vara bra med ett sv ar från er också!

Mvh,
Anna

Anna Nygren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

SÄTERS KOMMUN

Telefon: +46 (0)225 - 55 085

E - mail: anna.nygren@sater.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besök: Västra Långgatan 12, Säter
www.sater.se
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1 Vision 
 
”I Säter ska det alltid vara möjligt att bo i miljöer som är hälsofrämjande och som upplevs passa 
den egna livssituationen. I all planering och byggnation är hållbarhet prioriterat. Det innebär att 
miljöpåverkan minimeras, det möjliggör att människor kan skapa och upprätthålla goda sociala 
relationer och ger möjlighet att leva rika liv. Det är tryggt att bo och leva i Säters kommun.”  

När vi bygger i Säter skapar vi bostäder och lokaler som är ändamålsenliga och trivsamma och 
bidrar till att skapa ett attraktivt samhälle. Trä är ett prioriterat byggnadsmaterial och de kulturella 
värdena i de olika kommundelarna tillvaratas. Kommunen är en föregångare när det gäller 
hållbart byggande och målsättningen är att öka användandet av trä i Säters kommun. 

De långsiktiga ekologiska, hälsomässiga, kulturella och ekonomiska aspekterna ingår alltid i 
planeringen av våra byggprojekt. 

Strategin knyter an till de nationella miljökvalitetsområdena God bebyggd miljö, Begränsad 
klimatpåverkan och Giftfri miljö. Av de 17 globala målen Agenda 2030 berörs huvudsakligen mål 
nr 11 Hållbara städer och samhällen, mål nr13 Bekämpa klimatförändringarna, mål nr 12 Hållbar 
konsumtion och produktion och mål nr 7 Hållbar energi för alla. 

 

 

 



 

  
 

2 Inledning 
 
Strategin gäller kommunens egna fastigheter samt för Säterbostäder AB. Det som omfattas är 
nybyggnader, ombyggnader och renoveringar och strategin gäller endast byggnaderna och 
därmed sammanhängande installationer på fastigheterna. I projektering av kommunens egna 
fastighetsinvesteringar ska byggnadsstrategin vara grundläggande. Större avsteg ska motiveras och 
redovisas för respektive nämnd/styrelse.   
 
Strategin ska implementeras i ägardirektiven till Säterbostäder. 
 
Detaljplaner ska utformas så att det blir möjligt att bygga i trä. Byggnadshöjder ska särskilt 
beaktas för att möjliggöra träkonstruktioner. 
Strategin ska kommuniceras till externa intressenter så att kommunens ståndpunkt och fördelarna 
med hållbart byggande och byggande i trä sprids. 
 
 

3 Att bygga i trä 
 

Säter har liksom hela länet och stora delar av Sverige en lång tradition av att bygga trä. Säters 
stadskärna är en historisk miljö baserad på träbyggnader och i hela kommunen har trä varit det 
viktigaste byggnadsmaterialet. Trä är ett förnyelsebart byggnadsmaterial med god hållbarhet som 
kan ge vackra hus med goda inomhusmiljöer. Fram till 1994 var det förbjudet att bygga 
flerbostadshus i trä på grund av brandrisken men ny teknik har gjort att det idag är tillåtet och 
kan ge många fördelar. 

Vad menas med en träbyggnad? 
I en byggnad kan stomme, ytterpanel och interiör byggas i trä. I Säter ska trä övervägas som 
förstahandsalternativ i alla tillämpliga användningsområden. 

Klimatpåverkan 
Enligt de klimatmål riksdagen har antagit ska Sverige år 2045 inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären. . Våra 
utsläpp av koldioxid och andra klimatgaser behöver minska omgående för att kunna hålla jordens 
temperaturökning under 2 grader C. Det gäller både utsläppen lokalt och utsläpp på andra platser 
som orsakas av vår konsumtion. En stor del av våra koldioxidutsläpp kommer från 
byggverksamhet och boende och detta är alltså ett viktigt område att påverka för att klara 
klimatmålen. Trä är ett förnyelsebart material som lagrar koldioxid under den tid byggnaden finns 
och trähus kan bli mycket gamla. Det finns också flera studier som visar att produktion av trähus 
ger upphov till mindre utsläpp av koldioxid än produktion av betonghus. När trähuset slutligen 
rivs är det lätt att återvinna som bioenergi. Förutsättningen för att träbyggande ska vara hållbart 



 

är att materialet kommer från ett hållbart skogsbruk och har en miljövänlig ytbehandling. Det är 
också viktigt att korta transporter prioriteras. 

I samhället 
Träbyggande ger goda möjligheter att skapa estetiskt tilltalande och välkomnande miljöer med 
arkitektoniska kvaliteter. Att använda trä kan också innebära korta transporter för materialet och 
det ger möjlighet till lokala arbetstillfällen. I inomhusmiljön är trä fuktutjämnande och det 
upplevs som varmt och lugnande. Trä ger också bra akustik. 

 

 

• Trä och andra förnyelsebara material ska alltid övervägas som vara 
förstahandsalternativ i alla tillämpliga användningsområden. 

• Materialet ska komma från hållbara källor. 
• Ämnen som används till ytbehandling eller impregnering ska uppfylla relevanta 

miljökrav. 
• Ambitionen att bygga i trä ska finnas med tidig t i planerings- och 

projekteringsstadiet. 
 

  



 

 

3 Att bygga ekologiskt och ekonomiskt hållbart 
 

Energi 
En stor del av miljöpåverkan från boende kommer från energiförbrukning. Det är därför viktigt 
att alla byggnader och däri ingående system ska designas för mycket hög energieffektivitet vilket 
också påverkar driftkostnaden positivt. Fossil uppvärmning ska inte förekomma. Normen ska 
vara att el- och energiproduktion, till exempel solceller, installeras där så är möjligt för att 
ytterligare minska energiåtgången. Laddplatser för elbilar eller annan vid tillfället gällande teknik 
för ersättning av fossila bränslen ska alltid övervägas vid ny- och ombyggnader.  

 

 
• Mycket hög energieffektivitet ska eftersträvas vid nybyggnader och ombyggnader 

av kommunens fastigheter. Febys Sweden Green Building Councils Miljöbyggnad 
nivå silver eller motsvarande är en utgångspunkt. 

• Lokal energiproduktion (t.ex. solceller) ska installeras där så är möjligt. där det är 
rimligt utifrån en avvägning mellan energiutbytet och kulturmiljömässiga, 
tekniska och ekonomiska aspekter 

• Inköpt el ska vara förnyelsebar 
 
 

 



 

Byggnadsmaterial 
Byggnadsmaterialet kan ge upphov till utsläpp av växthusgaser och annan negativ miljöpåverkan 
både vid produktion och transport. Det är också viktigt att de material som används inte kan ge 
upphov till hälsorisker för de personer som vistas i lokalerna. Ingående byggnadsmaterial ska i 
första hand vara förnyelsebara och ha ingen eller liten miljö- och hälsopåverkan vid produktion 
och användande. Där möjlighet finns ska återbruk av begagnade delar övervägas. Förutom att trä 
ska prioriteras ska följande parametrar beaktas: 

o Materialen ska vara giftfria och fria från allergener 
o Materialen ska vara återvinningsbara och återbruk av begagnat material ska övervägas 
o Korta transportvägar ska prioriteras 
o Lång livslängd och möjlighet till reparation/utbyte ska prioriteras 

Detta medverkar både till att skapa så sunda och säkra miljöer som möjligt för kommunens olika 
verksamheter och till att minska miljöbelastningen. Att använda material som är lokalt eller 
regionalt producerat är också positivt för sysselsättningen i närområdet. 

Projektering och Upphandling 
Ett projekts långsiktiga påverkan på miljö och ekonomi ska alltid övervägas och det finns 
branschstandarder, Upphandlingsmyndighetens kriterier och tredjepartscertifieringar att utgå 
från. Ett exempel på en sådan certifiering är Sweden Green Building Councils Miljöbyggnad. 
Tillvägagångssättet väljs utifrån projektets/inköpets storlek och vad som är relevant i det enskilda 
fallet. Att möjliggöra återbruk av material och att projektera för att kunna reparera och förändra 
en byggnads användningsområde är god hushållning med både ekonomiska och ekologiska 
resurser. Upphandlingsdokument ska utformas med hänsyn till uppfyllandet av kommunens 
miljö- och klimatmål. 

 

 

 

• En analys av långsiktig miljöpåverkan och ekonomisk påverkan ska göras. För 
större projekt ska detta dokumenteras. 

• Ingående komponenter ska hålla höga säkerhetskrav med avseende på hälsa och 
miljö. 

• Det byggda ska kunna återanvändas eller återvinnas på ett hållbart sätt. 
• Lång livslängd och möjlighet till reparation och ombyggnad ska prioriteras. 
• Vid större investeringsprojekt ska certifieringskraven för t.ex. Sweden Green 

Building Council:s Miljöbyggnad Silver eller motsvarande användas vid 
projekteringen. 

• Vid upphandling ska krav ställas som leder mot uppsatta miljö- och klimatmål. 
Låg klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv ska premieras. Även krav gällande 
källsortering/avfallshantering/återbruk under byggtiden ska ställas. 
 



 

4 Samhällsbyggnad 
 
 
I arbetet med att bygga och bevara ett attraktivt Säter med vackra kulturmiljöer och med fokus på 
nybyggande i trä är samarbete med näringsliv, andra kommuner och intressenter viktigt liksom att 
följa utveckling inom forskning och teknikutveckling. Målsättningen att prioritera träbyggnader 
och hållbart byggande påverkar planer och markanvisningsavtal och kommuniceras till externa 
byggintressenter.  

Kulturella och arkitektoniska värden värderas högt. 

Vid projektering ska risker vid ett förändrat klimat beaktas. Det kan t.ex. gälla risker för 
översvämningar eller höga temperaturer. 

God tillgänglighet är högt prioriterat. 

 

• I översiktsplaner, detaljplaner och markanvisningsavtal ska byggnadsstrategin 
vara grundläggande. 

• Säters kommun ska delta i samarbetsprojekt med andra kommuner, högskolor 
och motsvarande för att utveckla kunskaper och teknik för hållbara byggnader i 
allmänhet och träbyggande i synnerhet. 

• Bevarande av kulturella värden och att vid förnyelse öka attraktiviteten i den 
bebyggda miljön har hög prioritet. 

• Arkitektur-, form- och designfrågor ska beaktas. 
• Hänsyn till naturmiljön och biologisk mångfald ska tas vid projektering . 
• Behov av klimatanpassning ska utredas 

 

 

 

Genomförande  Texten är flyttad till inledning 
• I projektering av kommunens egna fastighetsinvesteringar ska byggnadsstrategin vara 

grundläggande. Större avsteg ska motiveras och redovisas för respektive nämnd. 
• Strategin ska implementeras i ägardirektiven till Säterbostäder 
• Detaljplaner ska utformas så att det blir möjligt att bygga i trä 
• Strategin ska kommuniceras till externa intressenter så att kommunens ståndpunkt och 

fördelarna med hållbart byggande och byggande i trä sprids. 
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Årsredovisning 2019, Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 2019 års årsredo-
visning.  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning Säters kommun för 2019. 
 
Kommunerna är enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
kap. 4-12 skyldiga att upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska bestå av re-
sultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftsredovisning, investerings-
redovisning och förvaltningsberättelse för både koncern och kommun. 
 
Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2019 av kommunens förvalt-
ning och en helägd bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters 
kommuns Fastighets AB samt Säterbostäder Bladet AB. 
 
 
Koncernens resultat 
Koncernens resultat för 2019 blev + 19,7 mkr (2018 + 14,5 mkr). Koncernbolagen 
redovisar ett resultat på + 8,5 mkr (2018 +9,1 mkr) och kommunen ett resultat på 
+11,2 mkr (2018 +5,4 mkr). 
 
 
Bilaga:  
Årsredovisning 2019 
Verksamheternas bokslut och övrig information 
 
 
 

  



 
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 
2020-03-10 

 

 

Årsredovisning 2019, Säters kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
fastställa 2019 års årsredovisning.  
 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning Säters kommun för 2019. 
 
Kommunerna är enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) kap. 4-12 skyldiga att 
upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning, 
kassaflödesanalys, noter, driftsredovisning, investeringsredovisning och förvaltningsberättelse för både 
koncern och kommun. 
 
Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2019 av kommunens förvaltning och en helägd 
bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters kommuns Fastighets AB samt Säterbostäder 
Bladet AB. 
 
 
Koncernens resultat 
Koncernens resultat för 2019 blev + 19,7 mkr (2018 + 14,5 mkr). Koncernbolagen redovisar ett resultat 
på + 8,5 mkr (2018 +9,1 mkr) och kommunen ett resultat på +11,2 mkr (2018 +5,4 mkr). 
 
 
Bilaga:  
Årsredovisning 2019 
Verksamheternas bokslut och övrig information 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 
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KOMMUNALRÅDET HAR ORDET 
 
Vi utgår alltid inom vår organisation: att kommunen är till för Säterborna. Det är Säterborna som 
driver utvecklingen i vår kommun, genom sina valda representanter i fullmäktige. Hela vår 
organisation arbetar på Säterbornas uppdrag och det stora förtroendet gör oss ödmjuka inför de 
arbetsuppgifter vi har att hantera på bästa sätt.  
 
2020 har börjat och jag kan se tillbaka på 2019 då Säters kommun ökat farten i utvecklingen 
ytterligare. Säters kommun är en bra kommun att leva i, men framtida behov och krav gör att vi 
aldrig kan vila, utan måste fortsätta utveckla och anpassa.  
Så, 2019 har vi bland annat satsat på: 
 

• Att våra byar ska ha tillgång till bra kommunikationer i form av fiber, där 
Silvbergsområdet är det största området som är på gång. 

• Multiarena för spontanaktiviteter och utökad skolgård på Enbacka skola. 

• Vi har fortsatt utveckla Säterdalen med nya byggnader på fäboden. 

• Startat med insamling av matavfall så att våra fordon kan drivas på biogas från Säter 

• Nya lägenheter i Centrala Säter. 

• Vi har köpt kommunhuset i Stora Skedvi för att bygga fler lägenheter.  

• Satt igång planen för vårt nya äldreboende på prästgärdet i centrala Säter. 

• Renoverat våra lokaler vid ridskolan, skönvikshallen och Enbackahallen. 

• Fritidsutskott har startat under kommunstyrelsen för att höja vikten av rörelse, hälsa och 
fritid. Förberett för Fritidsbank där säterbor kan låna fritidsutrustning utan kostnad. 

Det är ett några exempel på hur mycket vi kan åstadkomma när våra förvaltningar samarbetar. 
 
En hel del av det en kommun gör tar lite tid att genomföra, men när det väl är klart, då blir det 
bra. Jag hoppas att alla invånare känner att vi lever i en kommun som vi kan vara stolta över, och 
att vi tillsammans kan göra den ännu bättre.  
 
Ett annat exempel på hur mycket mer som vi kan åstadkomma tillsammans är den gemensamma 
satsningen på Fler i egen försörjning (FIE). En satsning som gör att vi kan få fler i arbete och se 
till att 3,1 % total arbetslöshet (lägst i Dalarna) består över tid.  
 
Ytterligare något att känna stolthet över är att Säters kommun har höjt beredskapsförmågan 
Genom ett samarbete mellan Räddningstjänst Dala Mitt och Gävleborgs Räddningstjänst så att vi 
är bättre rustade vid större händelser som skogsbränder och liknande.                                              
Tjänster och nyttor vi inte kan erbjuda som enskilda kommuner.  
 
Vi ser alltmer behov av att arbeta nära varandra förvaltningar emellan, men även med andra 
myndigheter, organisationer och säterbor. Under året har vi startat ett projekt medborgarbudget 
för att demokratin ska komma närmare säterbon. 
 
Det är också glädjande att kunskapsresultaten i skolan har förbättrats. Den långsiktiga 
inriktningen inom skolan ger förväntade resultat. Eleverna i Säter kommun har en bra skola som 
ger dem goda möjligheter. 
I allt vi gör ser vi framåt. Långsiktigheten är vår styrka. Det är så vi skapar Hållbara Säters 
kommun. 

Mats Nilsson  
kommunstyrelsens ordförande 
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ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING 

Kommunerna är enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) kap. 4-12 skyldiga att 

upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning, 

kassaflödesanalys, noter, driftsredovisning, investeringsredovisning och förvaltningsberättelse för både 

koncern och kommun. 

Kommunkoncernens omfattning  

Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2019 av kommunens förvaltning och en helägd 

bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters kommuns Fastighets AB samt Säterbostäder 

Bladet AB.   

Säterbostäder AB, org. nr 556515-8713, har till föremål för sin verksamhet att inom Säters kommun 

förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter, samt bygga bostäder, lokaler, kollektiva 

anordningar, samt därmed förenlig verksamhet Kommunen äger hela aktiekapitalet om 19 Mkr i 

Säterbostäder AB. Kommunen har borgensåtagande för bolagets lån med 307,5 Mkr.   

Säters Kommuns Fastighets AB, org. nr 556401-4933, är ett av Säterbostäder AB helägt dotterbolag som 

till föremål för sin verksamhet har att inom Säters kommun uppföra, sälja, och förvalta lokaler för vård, 

undervisning, kontor och småindustri och därmed förenlig verksamhet. Kommunen har ett 

borgensåtagande för detta bolags lån med 2,4 Mkr.   

Säterbostäder AB har under året förvärvat Säterbostäder Bladet AB, org.nr: 559232-5046, som bildades i 

december 2019 och såldes första februari 2020. 

 

Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning  

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 

Förvärvsmetoden innebär att det egna kapitalet som förvärvats vid anskaffningstillfället har eliminerats. 

Proportionell konsolidering innebär att endast ägda andelar av räkenskapsposterna tas med i 

koncernredovisningen.   

Interna transaktioner mellan kommunen och bolagskoncernen och inom den sistnämnda har eliminerats.   

Pensionsskulden har redovisats olika inom koncernen. Säterbostäder har premiereservsystem.  

 

Koncernens resultat  

Koncernens resultat för 2019 blev +19,7 mkr (2018 +14,5 mkr). Bolagskoncernen redovisar ett resultat på 

+8,5 mkr (2018 +9,1 mkr), och kommunen ett resultat på +11,2 mkr (2018 +5,4 mkr). 

 

Koncernens nyckeltal  

Koncernens soliditet uppgick 2019-12-31 till 28,5 % (2018 47,5 %).  Orsaken till att koncernens soliditet 

sjunkit under året är nya upptagna lån i framför allt bostadsbolaget. 

Likviditeten uppgick till 23,4 % (2018 19,2 %). Med likviditet menas här likvida medel/externa kostnader. 

Kommunen och dess helägda dotterbolag samordnar likviditetshanteringen genom ett koncerngemensamt 

konto. Koncernkontot ger parterna möjlighet att låna pengar av varandra, vilket gör att den totala 

likviditetsreserven kan hållas nere.  
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Översikt över verksamhetens utveckling/ tabell

Koncern
2019 2018 2017 2016 2015

Verksamhetens intäkter 867 712  846 563  858 029  856 736  769 636  

Verksamhetens kostnader 847 965 - 832 082 - 843 400 - 817 544 - 760 139 - 

Årets resultat 19 747    14 481    14 629    39 192    9 497       

Soliditet 42% 48% 53% 55% 55%

Soliditet inklusive totala pensionsförplikt 24% 25% 26% 26% 22%

Investeringar (netto) 177 992  130 909  110 042  64 761    118 995  

Självfinansieringsgrad 29% 47% 53% 91% 22%

Långfristig låneskuld 537 789  372 748  290 652  253 228  210 322  

Kommun
2019 2018 2017 2016 2015

Folkmängd 11 093    11 123    11 164    11 086    11 009    

Kommunal skattesats 22,32      22,32      22,79      22,79      22,79      

Verksamhetens intäkter 806 678  788 032  800 863  801 164  718 017  

Verksamhetens kostnader 795 516 - 782 656 - 792 514 - 769 002 - 715 942 - 

Årets resultat 11 162    5 376       8 349       32 162    2 075       

Soliditet 55% 59% 63% 66% 67%

Soliditet inklusive totala pensionsförplikt 28% 27% 28% 29% 25%

Investeringar (netto) 57 288    70 428    89 908    42 106    68 581    

Självfinansieringsgrad 72% 53% 48% 80% 17%

Långfristig låneskuld 208 969  168 585  125 892  95 241    64 412    
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Den kommunala koncernen 

 

Säters kommuns 

samlade verksamhet 

Säters kommun - koncern 

Säterbostäder AB 

Säters kommuns 

fastighets AB 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnads-

nämnden 

Milj- och byggnämnden 

Barn- och utbildnings-

nämnden 

Socialnämnden 

Kulturnämnden 

 

Säterbostäder 

Bladet AB 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Upplysningar om finansiella risker och riskhantering 

 

Finansiella risker och riskhantering 

Den av fullmäktige beslutade finansieringspolicyn innehåller riktlinjer för riskmandat och 

kapitalbindningstider för finansieringsverksamheten inom kommunen. I riktlinjer och 

placeringsreglementet för Säters kommuns pensionsfond anges vilka placeringsmöjligheter som är 

möjliga och hur besluten samt uppföljning ska utföras. 

Kommunen och den kommunala koncernen är exponerad för framför allt följande finansiella risker: 

ränterisk och finansieringsrisk samt kredit- och likviditetsrisk/marknadsvärdesrisk i finansiella 

placeringar. 

 

Ränte- och finansieringsrisk 

Per den 31 december 2019 uppgick den kommunala koncernens räntebärande skulder till 510 (345) 

mnkr, medan de räntebärande finansiella tillgångarna ämnade för att finansiera del av 

pensionsförpliktelsen uppgick till 137 (140) mnkr. Den kommunala koncernens nettoskuld exkl 

pensionsförpliktelsen uppgick per balansdagen till 373 (205) mnkr. Nettoskulden har under året ökat 

till följd av under året genomförda investeringar och byggnationer. 

Kommunens räntebärande skulder uppgick till 200 (160) mnkr per den 31 december 2019, medan 

kommunens räntebärande finansiella tillgångar tillgångarna ämnade för att finansiera del av 

pensionsförpliktelsen vid samma tidpunkt uppgick till 137 (140) mnkr. För kommunen uppgick 

nettoskulden per 31 december 2019 exklusive pensionsförpliktelsen till 63 (20) mnkr. 

Upplåningen inom den kommunala koncernen löper med både fast och rörlig ränta. 

Kommunens finansieringspolicy anger att räntebindningstiden ska spridas så att maximalt 70 % av 

belåningen får ha rörliga räntor och maximalt 60% av belåningen ha bundna räntor. Kapitalbindnings-

tiden sprids så att maximalt 40% av belåningarnas bindningstid ligger på årsintervaller upp till 5 år. 

Därefter maximalt 40 % på intervallet 6-10 år.  

Säterbostäder AB hanterar finansiell risk genom efterlevnad av egen finanspolicy och belåningsgrad. 

Nuvarande lån har merparten fast ränta och bindningstid på 2-5 år. Affärsrisk hanteras genom 

bedömning av vakansgradens utveckling och den materiella risken hanteras genom stabil planering 

av fastighetsunderhåll. 

 

Kredit- och likviditetsrisk/ Marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar 

Kommunen har 133 mkr placerat i räntebärande papper utgivna av svenska staten och 2 mkr 

i räntebärande papper utgiven av Boliden. Den senare förfaller april 2020. Placeringarna 

följer kommunens riktlinjer och placeringsreglemente. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk

Omvärldsrisk

Befolkning Risk för ej uppnådda 

mål för 

befolkningsökning 

kommande år. 

Minskade intäkter 

från skatter och 

statsbidrag

Kommunala koncernen Översyn av bostads-

utveckling. 

Samordning inom 

koncernen.

Verksamhetsrisk

Personal Oförmåga att 

upprätthålla 

planerad 

bemanning. 

Kompetensbrist. 

Negativa effekter 

på kvalitet och 

personal.

Kommunala koncernen Kompetens-

försörjningsplan

Finansiell risk

Ränterisk Hög skuldsättning 

ger betydande 

kostnadseffekter 

vid ökad räntenivå

Kommunala koncernen Finansieringspolicy 

som anger andel 

rörliga respektive 

bunda räntor samt 

kapitalbindningstider

Hög belåning Stora investerings-

behov i egen regi 

ger en hög belåning 

som bergränsas av 

lånetak

Kommunala koncernen Fastighets- och 

investerings-

utredning
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Pensionsförpliktelse kommun 2019 2018

Total förpliktelse i balansräkningen

a) Avsättning inklusive särskild löneskatt 12 174     11 602         

b) Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt 223 787   231 604      

Pensionsförpliktelse som tryggats i 

pensionsförsäkring 22 111     19 525         

Summa pensionsförpliktelse (inkl försäkring) 258 072   262 731      

Förvaltade pensionsmedel-Marknadsvärde
Totalt pensionsförsäkringskapital 27 333     22 945         

a) Varav överskottsmedel 585           756              

Finansiella placeringar (egna förvaltade 

pensionsmedel) 136 578   138 126      

Summa förvaltade pensionsmedel 163 911   161 071      

Finansiering
Återlånade medel 94 161     101 660      

Konsolideringsgrad 64% 61%

Upplysning avseende egna förvaltade pensionsmedel

Per 31 december 2019 är 133 mkr placerade i statliga obligationer och 2 mkr 

i obligation i Boliden. Årlig avkastning på kvarvarande placeringar är 2,7 mkr. 

Avkastning och förfallna placeringar går till ett bankkonto kopplat till detta. 

Från detta konto tas ett årligt beslutat belopp ut som ska täcka kring hälften 

av kostnaden för pensioner intjänade före 1998. Placeringar som förfallit och 

återbetalats under 2019 är Hembla 2 mnkr, Aker 2 mnkr, Heimstaden 2 

mnkr och Klövern 2 mkr.

Marknadsvärde på kvarvarande placeringar har under 2019 haft en 

värdeökning på 3,2 mnkr.

Efterlevandeskydd för alla samt förmånsbestämd pension  för löner över 7,5 

basbelopp, har tryggats via pensionsförsäkring.

Upplysning avseende vilka förpliktelser som har tryggats 

genom pensionsförsäkring
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN 
 
Målarbetet i kommunen innebär att kommunfullmäktige fastställer vision och strategiska mål för en 
mandatperiod. Kommunstyrelse och övriga nämnder anpassar de strategiska målen till sin egen 
verksamhet och målen bryts ner till verksamhetsmål och aktivitetsplaner. 
Målen följs upp och rapporteras upp till kommunstyrelse och kommunfullmäktige till delårsbokslut och 
årsbokslut. 
Budgetprocessen startar hösten två år innan verksamhetsåret med att förutsättningar och preliminära 
ramar tas fram i ett budgetdirektiv som sedan fastställs i kommunfullmäktige i november två år innan 
verksamhetsåret tillsammans med förutsättningar för investeringsbudget. Våren året innan 
verksamhetsåret tas nya skatteprognoser fram och nämnderna arbetar fram sina behovskalkyler 
tillsammans med investeringsbehov för kommande 3 år som sedan bearbetas i en budgetberedning som 
lämnar ett budgetförslag. Budgetförslaget går sedan till beslut av kommunfullmäktige i juni. Under hösten 
omarbetas budgeten utifrån ny kända förutsättningar som resulterar i en reviderad budget som beslutas i 
kommunfullmäktige i november året innan verksamhetsåret. Nämnderna beslutar sedan om fördelning av 
sin ramanslagna budget till sina verksamheter. 
Uppföljning av budgeten med en årsprognos sker mars, april, maj, augusti, september, oktober och 
november. Delårsbokslut tas fram per augusti och helårsbokslut per december.  
Ett ägardirektiv finns mellan Säters kommun och Säterbostäder AB som anger ägaridén, verksamhetens 
inriktning, ekonomiska mål, klimat- och miljömål, sociala mål, samordningsfrågor, informationsskyldighet 
och att Säterbostäder AB ska ingå i kommunens krisorganisation. 

 
 
 
 
 
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING 
 

Finansiella mål kommun 
Säters kommun har i beslut om budget i Kommunfullmäktige 2016-06-13 fastställt Kommunens 
finansiella mål för resultat, investeringsnivåer och skuldsättning, samt hur mycket av kommunens 
pensionsmedel som skall tillskjutas 2019. De finansiella målen reviderades i Kommunfullmäktiges beslut 
om reviderad budget 2018-11-15. Målen för investeringsnivåer, skuldsättning och pensionsmedel uppfylls. 
Resultatmålet uppfylls ej. 
 
Resultatmål 
Kommunens långsiktiga resultatmål är att resultatet skall värdesäkra kommunens egna kapital.  
  
Kommunens resultatmål anpassas så att en jämn utveckling av kommunens nettokostnad för 
verksamheten kan uppnås. Resultatmålet är lagt på det balanskravsavstämda resultatet, där hänsyn tagits 
till såväl avkastning som tillskott från kommunens pensionsmedelsförvaltning. 
 
Justerat resultat - mål 
2019: + 13,2 mkr 
2020: + 11,5 mkr 
2021: + 13,9 mkr 
 
Resultatet uppvisar en ökning av det egna kapitalet med 11,2 mkr. I resultatet ingår reavinster vid 
fastighetsförsäljning med -1,2 mkr och orealiserade vinster i värdepapper med -3,2 mkr som skall avräknas 
vid en balanskravsavastämning. Resultatet justeras sedan med öronmärkningar av eget kapital; VA:s 
positiva resultat på -0,8 mkr, avkastning på pensionsförvaltningen på -2,8 mkr samt tillskott från 
pensionsförvaltningen +9,3 mkr. Resultat efter balanskravsjusteringar och justeringar för pensionsmedel 
utgör 12,5 mkr. Målet nås ej. 
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Schematisk jämförelse av budget och utfall: 
 

Resultat  Budget 2019 Utfall 2019 

Årets resultat  5 221 11 163 

Avgår realisationsvinster   0 -1 160 

Orealiserade vinster i värdepapper                                                          0 -3 183 

Årets balanskravsresultat  5 221 6 820 

    
VA-enhetens resultat  0 -835 

Avdrag avkastning från pensionsförvaltning  -1 331                     -2 815 

Tillskott från pensionsförvaltning   9 300 9 300 

Resultat efter justering - mål  13 190 12 470 

Resultatmål 2%                                               2,00 %                                                1,88 % 

 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning             661 630 kkr              662 264 kkr 
 
Kommunens resultatmål uppfylls ej. 
 
Investeringsnivåer och skuldsättning 
Säters kommun har i budget för 2019 och plan 2020-21 lagt en treårsplan för kommunens 
investeringar. 
 
2019: 100,3 mkr (Varav VA/Renhållning 17,5 mkr) 
2020: 73,5 mkr (Varav VA/Renhållning 18,6 mkr) 
2021: 38,2 mkr (Varav VA/Renhållning  8,4 mkr) 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2016 om en självfinansieringsgrad av investeringar med 60% över en 4-
årsperiod. Undantag från självfinansieringsgraden kan beslutas av kommunfullmäktige för enskilda objekt. 
Kommunfullmäktige beslutade också om ett resultatmål på 2% av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. Kommunens har ett skuldsättningstak för kommunkoncernen. Detta är beräknat som och satt 
i relation till Kommuninvests riktmärke för utlåningstak. 
 
Säters kommun hade 2019-01-01 en låneskuld på 160 mkr. Ytterligare lån om 40 mkr har tagits upp under 
2019 och utgående långfristig låneskuld uppgår till 200 mkr. Planen vara ytterligare belåna 30 mkr, men då 
vissa investeringar blivit fördröjda flyttas lånetillfället fram till våren 2020. 
 
Kommunstyrelsen har under början av 2019 beslutat att föra över 22,8 mkr icke förbrukade investerings-
medel för 2018 till 2019 vilket gett en total investeringsbudget på 123,1 mkr. Under året utfördes 
investeringar för sammanlagt 57,3 mkr med en självfinansieringsgrad på 71,7 %. Självfinansieringsgraden 
ska ses över en 4-årsperiod.  
 
Av de icke förbrukade investeringsmedlen för 2019 planeras 64,0 mkr att föras över till 2020. Flera 
investeringsprojekt har av olika anledningar blivit förskjutna i tid.  
 

11



 
Kommunens mål för investeringsnivåer och skuldsättning uppfylls. 
 
Pensionsförvaltning 
Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden 2016 - 2021 

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 2,9 mkr från 2016) 

 2018:  8,8 mkr (varav 2,0 mkr från 2016) 

 2019:  9,3 mkr (varav 2,1 mkr från 2016) 

 2020: 11,2 mkr (varav 1,5 mkr från 2016 samt ett tillfälligt utökat uttag på 2,1 mkr) 

 2021:   7,3 mkr 
Då resultatet för 2016 blev betydligt bättre än planerat har Kommunfullmäktige 2016-12-05 beslutat 
fördela om planerat uttag för 2016 till 2017, 2018, 2019 och 2020. 
Avkastningen exklusive reavinst uppgick till 2,8 mkr. 
 
Kommunens mål för pensionsförvaltning uppfylls. 
 
 

Ekonomiska mål Säterbostäder AB enligt ägardirektiv 
Bolagets direktavkastning uppgår till 2,5 % (2,9 %) där målet är lägst 3,5 % och soliditeten uppgår 
till 18,0% (22,4%) där målet är minst 20 %. Bolaget uppfyller inte målen 2019. 

 

Strategiska mål för mandatperioden 2015-19 
Kommunstyrelsen har beslutat att fokus ska läggas på tre områden under den innevarande mandat-
perioden för att kommunen skall utvecklas mot visionen om 12 000 invånare 2030;  Bostäder, 
arbetstillfällen och skola.  
 
 

Kommunkoncernen  2019-12-31 Kr/invånare

Avsättningar långfristiga 12 174 1 097

Långfristiga skulder 537 789 48 480

Kortfristiga skulder 140 467 12 663

Extern borgen 15 655 1 411

Ansvarsförbindelse pensioner 223 787 20 174

Kassa/bank -61 881 -5 578

Kapitalförvaltning 85 % -116 091 -10 465

Summa åtaganden 2019-12-31 751 900 67 781

2018-12-31 57 354

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

Riktpunkt Kommuninvest 123 000

Kommunens skuldsättningstak 1 023 329 92 250

75%  av KI:s riktpunkt
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Bostäder. En grundläggande förutsättning för att befolkningen ska öka är att utbudet av bostäder ökar. 
Kommunen har ett relativt stort utbud av byggklara tomter för småhus. Däremot finns det brist på 
bostadslägenheter. Kommunen har genom sitt bostadsbolag Säterbostäder påbörjat projekt med såväl 
nybyggnation som ombyggnation som kommer att öka utbudet av hyres-lägenheter. Även andra aktörer 
på marknaden måste bidra till att utbudet ökar. Arbeta för att det ska finnas attraktiva lägen för såväl 
privata hyresrätter som bostadsrätter och egna hem i kommunen  
 
Aktiviteter: Fördjupningar av översiktsplanen. Planläggning för flerbostadshus. Framtagande av en 
bostadsförsörjningsplan. Kartläggning av attraktiva lägen för andra aktörer på bostadsmarknaden och vara 
aktiv i dialog med nationella organ i bostadsfrågor. 
 
Mål: Utbudet av bostäder skall öka med 200 under mandatperioden.  
 
Avstämning 2019: 15 enbostadshus, 8 fritidshus och 1 LSS-boende med 6 lägenheter. 

 
Läge Bostadsförsörjning 
Vision för bostadsförsörjningen inom Säters kommun 
Bostäder åt alla i en trygg och hälsosam miljö samt skapa en naturlig bostadsrotation inom Säters 
kommun. 

• Nytt LSS boende på Åsen med 7 lägenheter togs i bruk under 2018. 

• Säterbostäder uppför i nuläget kvarteret Liljan med 74 lägenheter. Projektet bedöms slutföras i 
september 2020. 

• Säterbostäder planerar i nuläget ca 17 nya lägenheter i sockenstugan i Stora Skedvi. 

• 12 bostadsrätter planeras vid vattentornet i Mora By 

• Nya småhustomter detaljplaneras på Bladguldet i Gustafs samt på Kyrkberget i Stora Skedvi. 

• Fördjupad översiktsplan Gustafs har färdigställts och arbete med Fördjupad översiktsplan i Säter 
pågår. 

• Upphandling av särskilt boende med 70 platser är genomfört och byggstart beräknas under 2020. 

• Säterbostäder utreder i nuläget omvandling av Fågelsången till lägenheter anpassade för en äldre 
målgrupp 

• Nytt LSS boende på Skönvik med 6 lägenheter planeras uppföras under 2020. 

• Detaljplaneläggning av bostadsrätter på Präst Källa pågår. 

• Planbesked för detaljplaneläggning av område vid Enbacka Båthamn har beslutats av 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

• Markaffär för uppförande av nya lägenheter Storhaga har genomförts. 

• Planering av nytt LSS med 6 lägenheter pågår. 

• Utöver ovanstående har även har ett antal enbostadshus uppförts sedan inledningen av den nya 
mandatperioden.  

Bedömning avseende målet 200 bostäder inom mandatperioden är att målet är nått. 
 

 
 
Arbetstillfällen. Säter är en pendlingskommun och befolkningsutvecklingen är beroende av hur 
arbetsmarknaden utvecklas i regionen. Kommunen kan dock inte enbart förlita sig på utvecklingen i 
regionen utan måste även aktivt arbeta för att öka antalet arbetstillfällen i kommunen.  
 
Aktiviteter: Aktivt arbete med näringslivsutveckling och ett bra företagsklimat. Understödja 
nyföretagande, och generationsväxling. Nätverksbyggande inom såväl privat som offentlig verksamhet, för 
att öka förståelsen för näringslivets förutsättningar i den kommunala handläggningen. 
 
Mål: I snitt 7 nya företag/ 1000 invånare skall startas varje år under mandatperioden.  
Mått 33 KKiK  
Antalet sysselsatta, dagbefolkning skall öka med i snitt 40/år under mandatperioden. SCB 
Registerbaserade statistik, tabell 5. 
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Avstämning 2019:  Statistik för antalet nya företag/1 000 invånare saknas för 2019 (2018 4,8 företag/1 
000 invånare).  
För antal sysselsatta saknas statistik för 2019. 2018 ökade antalet sysselsatta dagbefolkning med +44 st  
(-26 st 2017).  
 
 
 
Skola. Benägenheten att flytta varierar mellan olika åldersgrupper. Den är som störst i åldersgruppen 18 – 
40 år. Det är familjer med barn eller unga vuxna som kommer att bilda familj och skaffa sig barn. För dem 
är det viktigt att den kommun de bosätter sig i erbjuder goda uppväxtvillkor för barnen. En väl 
fungerande skola är en viktig faktor. 
 
Aktiviteter: Säters kommun skall genom en aktiv kvalitetsuppföljning och ständig förbättring upprätthålla 
en hög nivå på skolundervisningen. 
  
Mål: Säters kommun skall tillhöra de femtio bästa kommunerna i Sverige i SKR:s öppna jämförelser av 
grundskolan på 
- genomsnittligt meritvärde åk 9 
- andel elever som klarat alla delprov i ämnesproven i åk 3, och 6.  
 
Avstämning 2019:  
 
Betyg: Resultatet för elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) är plats 97  
(2018: 149). Målet nås ej. 
 
Ämnesprov matematik åk 3, kommunala skolor: 75% av eleverna i åk 3 som har klarat alla delprov, plats 
36. Målet nås. 
Ämnesprov svenska åk 3 kommunala skolor: 81% av eleverna som deltagit har klarat alla delprov, plats 49. 
Målet nås. (Matematik och svenska tillsammans 2018 plats 174).  
 
SKR redovisar inte längre resultatet för ämnesprov i åk 6.  
 
 
Miljömål. Säters kommun ska bidra till att förverkliga de nationella miljömålen med syfte att kunna lämna 
över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Arbetet ska genomsyra alla 
verksamheter och beslut i förvaltningar och bolag. 
 
  
Mål: 

1. Alla enheter /förvaltningar ska ha egna mätbara miljömål som stödjer något eller några av 

miljökvalitetsmålen. 

2. Ett fullständigt förslag för införande av källsortering av organiskt avfall inkl. finansiering ska 

finnas färdigt för beslut.   

 
Avstämning 2019:  
 

1. Förvaltningar/enheters miljömål 2019 
 
Socialförvaltningen 
 
Förvaltningsnivå: 
Socialnämnden ska genom att bedriva ett aktivt miljöarbete och ansvarsfullt användande av 
närproducerade varor och tjänster vara i framkant i miljöarbetet vilket leder mot en hållbar kommun.  
Socialförvaltningen ska i sitt miljöarbete:  
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Mål: 
• främja teknikanvändande/digitalisering   
• aktivt påverka verksamheterna till att använda miljövänliga varor och tjänster 
 
Metod: 
Arbeta utifrån kommunens miljömål. Resultatet redovisas i miljöbokslutet. 
 
Enhetsnivå: 
Verksamheten Funktionsnedsättning 
Mål:  

 Kollektivtrafik 

 Sopsortering av alla kärl 

 Starta en fritidsbank 

Metod: 

 Upprätta en prioriteringslista över olika färdmedel 

 Införskaffa olika sopkärl till enheterna samt arbeta aktivt med information till personal och 

brukare 

 Handlingsplan för planering av start av fritidsbank 

 
Verksamheten Ordinärt boende 
Mål: 

 Främja digitaliseringen inom ordinärt boende. 

Metod: 

 Föra och följa upp relevant statistik 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Förvaltningsnivå 

 Minskade växthusgaser 2020 genom mindre fossil drivmedelsåtgång än 2019. 

 Minskade växthusgaser 2020 genom att arbeta mot Upphandlingar med cirkulära krav. 

 Bevara den biologiska mångfalden genom att nya områden eller åtgärder initieras 2020. 

 Bevara den biologiska mångfalden genom att utreda förutsättningar för ett nytt 
naturskyddsområde/hyggesfritts skogsbruk 

 Öka kunskapen bland kommunens anställda om Agenda 2030 
 
Enhetsnivå 
Verksamhetsplan för Samhällsbyggnadsförvaltningen innehåller 5 beslutade miljömål. Respektive enhet 
ansvarar för skapa aktivitetsplaner för att skapa förutsättningar för att dessa kan följas upp och nås. 
 
 
 
 
 
Kulturförvaltningen 
 
Förvaltningsnivå 
Kulturnämnden beslutar att anta miljömålet att bekämpa klimatförändringarna. 
 
Med kulturförvaltningens bildningsuppdrag så ska medvetenheten öka hos Säterborna om hur 
klimatförändringarna kan bekämpas. 
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Barn- och Ungdomsförvaltningen 
 
Förvaltningsnivå 
 
Förvaltningen inriktar sig i huvudsak på att stödja enheterna i arbetet att förverkliga målen i våra 
styrdokument. Några exempel: 
Ur Förskolans läroplan: 
Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande 
En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett 
ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska 
också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar 
utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. 
– skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en 
hållbar utveckling,  
 
Ur grundskolans läroplan: 
Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt 
för vår gemensamma miljö. 
Genom ett miljöperspektiv får de (eleverna) möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt 
kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 
Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att 
skapa hållbar utveckling. 
Skolans mål är att varje elev 

 visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

 har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, 

 har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och 

samhället, 

Förskoleklassen: 
o Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. 

Fritidshemmet: 
o röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. 

Enhetsnivå 
På enheterna arbetar man på olika sätt med dessa mål. Några exempel: 
Mora by förskola har Grön Flagg med mål inom hälsa. Uppnått eftersom man fått Grön Flagg. 

Konvaljens mål inom Grön Flagg: 
o Djur och natur – Fånga möjligheterna som naturen ger   

o Livsstil och hälsa – Jag vill må bra  

o Skräp och avfall – Håll Sverige rent. 

 
 
Kulturskolan: 

o Sopsortering/återvinning: har kärl för att samla plast, papp, metall och glas. Personalen 
ansvarar för tömning av dessa.  

o Vi använder återladdningsbara batterier i instrument, förstärkare och mikrofoner där det 
är möjligt  

o Lärarna ansvarar för underhåll och reparation av instrument för längre hållbarhet i 
undervisningen.  
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o Återanvändning av redan kopierade noter/sånghäften/kompendier i undervisningen.   

o Kommunikation med elever och föräldrar via e-post och sms.  
Samtliga mål uppnådda. 
 

Dahlander kunskapscentrum: 
o Pappersförbrukningen har i första hand begränsats genom att vi numera har ”taggar” så 

att inga utskrifter sker förrän man står bredvid skrivaren och begär utskrift. Inga 

utskrifter sker längre av misstag eller blir bortglömda och liggande i skrivaren. 

o Uppgifter till eleverna läggs ut digitalt sedan länge; tidigare på Vklass och nu på Unikum 

eller Teams. Detsamma gäller inlämningen av uppgifterna. 

Stora Skedvi skola och förskola (målen nådda, har fått Grön Flagg): 
o Vi ska öka återvinningen och minska mängden avfall på skolan och förskolan. 

o Vi ska välja miljömärkta varor och tjänster vid inköp. 

 
Sammantaget finns alltså i våra styrdokument miljöarbetet med så att det inte behöver skapas ytterligare 
mål inom verksamheten. 

 
 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 
Förvaltningsnivå 
Miljöarbete handlar i hög grad om det interna arbetet på förvaltningen och vad verksamheterna kan bidra 
till. 
Arbetet för en successiv övergång till fler e-fakturor, införande av ” Follow me” för utskrifter  
och införande av styrelse.se för politiker sänker pappersförbrukningen och dess miljöpåverkan. 
IT sänder allt mer till Inrego för återvinning för att minska utsläpp av växthusgaser. 
 

 

2. Införande av källsortering 
 
Projektet är genomfört. Målet är uppnått. 

  
 

Aktiviteter:  
Ett antal aktiviteter för att stödja målen är framtagna (Uppföljning i kursiv stil) 
  

 Påbörja upprättande av en miljöplan med brett stöd från politiska partier och verksamheter. 

Planen ska innehålla mätbara mål inom de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen som Säters 

kommun kan påverka.   Arbete pågår. De första åtgärderna planeras vara att uppdatera eller ta fram 

nödvändiga planer och policys och där har Fordonspolicyn färdigställts och Strategi för hållbart byggande är ute på 

remiss. Beslut har fattats om att ta fram en åtgärdsplan för hur Säters kommun ska arbeta för att nå 

klimatneutralitet inom de områden där kommunen har rådighet. 

 

 Påbörja översyn av energi- och klimatstrategin.   Under 2019 har Länsstyrelsen tagit fram en ny Energi- 

och klimatstrategi för regionen. Där behandlas energifrågorna sektorsvis och med detta som mall har energifrågor 

med anknytning till fastigheter och byggande behandlats i Strategi för hållbart byggande. Regionala färdplaner ska 

tas fram sektorsvis enligt den regionala Energi- och klimatstrategin vilket kan bli ett underlag för Säters fortsatta 

arbete. 

 

 Uppdatera Avfallsplanen tillsammans med Borlänge och Falun. Klart. 
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 Driva projektet med samverkansavtalet med Borlänge Energi samt projektet med införande av 

källsortering av organiskt avfall. Klart 

 

 Ett miljöbokslut ska upprättas varje år.  Löpande. 

 

 

Fordonspolicyn 

Mål 
Senast 2025 ska samtliga fordon vara möjliga att köra på fossilfria bränslen och senast år 2030 ska alla fossila bränslen 
vara utfasade. Alla fordon ska så snart det är möjligt framföras fossilfritt. 
 
Uppföljning 
 
Vid årsskiftet 2020 förfogade Säters kommun över 39 personbilar, 18 lätta lastbilar och en tung lastbil 
(sopbil). Av dessa var en hybrid och två rena elbilar samt sopbilen som går på biogas. 
 
Under 2019 har sex personbilar och tre lätta lastbilar införskaffats. Alla är dieseldrivna förutom en lätt 
lastbil som är eldriven. Samtliga dieselbilar är fyrhjulsdrivna. En ny laddplats har installerats. 
(Normalladdning) 
 
Under 2019 har drygt 77 m3 diesel och bensin köpts in till en kostnad av ca 960 000 kr. 
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Justerat

Balanskravsutredning kommun 2019 2018 2018 2017

Årets resultat enligt resultaträkningen 11162 5376 7111 8349

- Samtliga realisationsvinster -1160 -1141 -1141 -742

+ Realisasionsvinster enligt undantagsmöjlighet

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

`-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -3183 -1735

`-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 6819 4235 4235 7607

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

+ Användning av fria medel från resultatutjämningsreserv

= Årets balanskravsresultat 6819 4235 4235 7607

`-/+ VA-enhetens resultat -836 1982 1982 -512

´-/+ Öronmärkning för integrationskostnader 0 0 0 -700

´-/+ Avdrag avkastning från pensionsförvaltning -2815 -2631 -2631 -2405

´-/+ Tillskott från pensionsförvaltning 9300 8800 8800 9200

= Justerat resultat 12468 12386 12386 13190
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Väsentliga personalförhållanden 

Personalbokslut 2018 Säters kommun 

 

Antal medarbetare beräknat per den 31 december 2019 
Säters kommun har under 2019 haft 928 anställda, tillsvidare och visstidsanställda med månadslön. 
Den redovisade ökningen av antalet anställda mellan 2019 och 2018 beror på att tillsvidareanställda 
med vilande anställning redovisades inte 2018. Med anledning av det är värdena för 2019 och 2018 
inte jämförbara. 
 

Säters kommun    

 2018 
procent 

2019 2019 
Procent 

2018 2018 
Procent 

Totalt 
anställda 

928   878  

Varav antal 
kvinnor 

759 81,8%  729 83,0% 

Varav antal 
män 

169 18,2%  149 16,2% 

Medelålders 
anställda 

46   47  

 
   

 

 
Medelåldern 
Den totala medelåldern i Säters kommun har mellan 2019 och 2018 sjunkit med 1 år. Medelåldern för 
2019 är 46 år och för 2018, 47 år.  
 
Åldersfördelning 
 
Åldersfördelningen för kommunens medarbetare är 13 % för åldersgruppen 29 år och yngre. Kvinnor 
och män över 50 år är den största åldersgruppen. Innebär att kommunen kommer att ha ett fortsatt 
stort rekryteringsbehov inom den närmaste 10 års perioden.  
 
                   
  Åldersfördelning kvinnor                  Åldersfördelning män                    Åldersfördelning totalt    
 

        
                                                           
 
Könsfördelning 
Könsfördelningen bland kommunens medarbetare med månadslön sjönk något mellan 2019 och 
2018. Antalet män ökade med 2,0 procent och antalet kvinnor minskade med 1,24 %.                        
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Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron bland kommunens månadsanställda medarbetare uppgick 2019 till 7,1 %, vilket är 

en minskning med 0,8 % jämfört med 2018. För månadsanställda totalt och för kvinnor är 

sjukfrånvaron fortfarande hög även om den har minskat något 2019 jämfört med 2018.  

I åldersgruppen 29 år och yngre har sjukfrånvaron ökat med 0,4 % till 7,0 % vilket är 

oroväckande. I de två övriga åldersgrupperna har sjukfrånvaron sjunkit vid jämförelse mellan 

2019 och 2018. 

 

 Säters kommun 
2019 

Säters kommun 
2018 

Månadsanställda          
(tillsvidare, visstids) 

 
7,1 % 

 
7,9 % 

Sjukfrånvaro för kvinnor 7,7 % 8,5 % 

Sjukfrånvaro för män 4,4 %            4,8 % 

Sjukfrånvaro 29 år eller yngre 7,0 % 6,6 % 

Sjukfrånvaro 30 - 49 år  5,7 % 6,2 % 

Sjukfrånvaro 50 år och äldre 7,4 % 8,5 % 
 

Kompetensförsörjning 

Varje förvaltning har utifrån kommunens kompetensförsörjningsplan tagit fram en 

verksamhetsplan som redovisats i respektive nämnd. I verksamhetsplanen redovisas bland annat 

de processer som förvaltningen valt att prioritera för att hitta nya arbetssätt kring 

kompetensförsörjning.    
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Förväntad utveckling 

Säters kommun är inne i en intensiv investeringsperiod. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 

behöver nya lokaler för förskola. 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.  

Prognosticerad demografi visar en åldrande befolkning, där ökade behov inom äldreomsorgen blir ett 

faktum inom ett antal år. Ett nytt särskilt boende finns under projektering och där byggnationen planeras 

att starta under 2020. 

Stora investeringsbehov ställer höga krav på planering och finansiering. 
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RESULTATRÄKNING
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Justerat år Budget

2019 2018 2019 2018 2018 2019

Specifikation            (kkr) Not

Verksamhetens intäkter: 2 191 857 197 253 134 737 138 880 138 880 145 518

Verksamhetens kostnader 3 -808 489 -797 061 -766 227 -756 587 -756 587 -770 312

Avskrivningar 4 -36 788 -33 562 -28 586 -25 960 -25 960 -31 406

Verksamhetens nettokostnader -653 420 -633 370 -660 076 -643 668 -643 668 -656 200

Skatteintäkter 5 544 593 529 653 544 593 529 653 529 653 543 763

Generella statsbidrag     6 117 190 112 167 117 190 112 167 112 167 117 867

Verksamhetens resultat 8 364 8 449 1 707 -1 849 -1 849 5 430

Finansiella intäkter 7 3 472 4 151 4 160 4 701 4 701 1 235

Finansiella kostnader 8 -2 689 -1 459 -703 -107 -107 -2 775

Pensionsförvaltning 9 5 998 2 631 5 998 2 631 4 366 1 331

Resultat efter finansiella poster 15 145 13 772 11 162 5 376 7 111 5 221

Skatteskuld 4 602 708

Årets resultat 10 19 747 14 481 11 162 5 376 7 111 5 221

KASSAFLÖDESANALYS
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Justerat

2019 2018 2019 2018 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 19 747 14 481 11 162 5 376 7 111
Utbetalningar för ianspråkstagna avsättningar

Justering för ej likviditetspåverkande poster 11 37 700 33 285 29 860 26 333 26 333
Medel från verksamheten för förändring 

av rörelsekapitalet 57 447 47 766 41 022 31 709 33 444

Ökning (-)/ minskning (+) kortfr fordringar 19 -794 -17 494 6 785 -13 513 -13 513
Ökning (-)/ minskning (+) pensionsförvaltning 20 1 548 6 153 1 548 6 153 4 418
Ökning (-)/ minskning (+) förråd -142 -346

Ökning (-)/ minskning (+) exploateringsfastigheter 1 639 159 1 639 159 159
Ökning (+)/ minskning (-) korta skulder -8 929 25 524 9 516 12 926 12 926
Kassaflöde från den löpande verksamheten 50 769 61 762 60 510 37 434 37 434

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar -376 0 -181 0 0
Investering i materiella anläggningstillgångar 12 -177 992 -130 909 -57 060 -70 428 -70 428
Försäljning av materiella anl tillgångar 13 713 2 141 587 1 490 1 490
Inköp av finansiella anlägningstillgångar 14 0 0 0
Försäljning av finansiella  anl tillgångar 18 65 2 65

Kassaflöde från investeringsverksameten -177 590 -128 767 -56 589 -68 937 -68 937

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån 165 000 80 000 40 000 40 000 40 000
Amortering av skuld

Ökning av långfristiga skulder 24 41 2 096 384 2 693 2 693
Minskning av långfristiga fordringar 18 1 796 420 0 468 468
Kassaflöde från investeringsverksamheten 166 837 82 516 40 384 43 161 43 161

Likvida medel vid årets början 21 865 6 354 17 156 5 499 5 499
Likvida medel vid årets slut 61 881 21 865 61 460 17 156 17 156
Årets Kassaflöde 40 016 15 511 44 304 11 657 11 657

Koncernen

Koncernen

Kommunen

Kommunen
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BALANSRÄKNING 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Justerat år

Specifikation                                 (kkr) 2019 2018 2019 2018 2018

TILLGÅNGAR
Not

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 15 729 832 563 832 832
Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 16,17 880 421 742 805 468 988 443 902 443 902
Maskiner och inventarier 16,17 26 579 23 150 25 565 22 239 22 239
Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper och aktier 18 8 334 8 399 34 034 34 099 34 099
Långfristiga fordringar 18 2 192 3 988 1 788 1 788 1 788
Summa anläggningstillgångar 918 255 779 174 530 938 502 860 502 860

Omsättningstillgångar:

   förråd 729 587

  expl mark och fastighetsförsäljning 4 603 6 242 4 603 6 242 6 242
   fordringar 19 72 336 71 542 70 467 77 252 77 252
   pensionsförvaltning 20 136 578 138 126 136 578 138 126 139 861
   kassa och bank 21 61 881 21 865 61 460 17 156 17 156
Summa omsättningstillgångar 276 127 238 363 273 109 238 776 240 511

SUMMA TILLGÅNGAR 1 194 382 1 017 537 804 047 741 636 743 371

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

Ingående eget kapital 484 206 469 310 434 366 428 213 428 213
Resultat 19 747 14 481 11 162 5 376 7 111
Summa eget kapital 22 503 953 483 791 445 528 433 589 435 324

Avsättningar

Avsättningar långfristiga 23 12 174 11 602 12 174 11 602 11 602
Summa avsättningar 12 174 11 602 12 174 11 602 11 602

Skulder

Långfristiga skulder 24 537 789 372 748 208 969 168 585 168 585
Kortfristiga skulder 25 140 467 149 396 137 376 127 860 127 860
Summa skulder 678 255 522 144 346 345 296 445 296 445

SUMMA AVSÄTTNINGAR, SKULDER OCH EGET 
KAPITAL

1 194 382 1 017 537 804 047 741 636 743 371

Panter och ansvarsförbindelser

Borgen och andra förpliktelser mot kommunens 

företag 26 0 309 900 184 900

Ställda säkerheter 27 29 398 29 398

Övriga förpliktelser 28 15 655 16 098 15 655 16 098

Pensionsutfästelser inkl löneskatt 29 223 787 231 604 223 787 231 604

Koncernen Kommunen
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Not 1 TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Årsredovisningen är upprättad enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
rekommendationer från Rådet för Kommunal redovisning (RKR). 
 
Från och med år 2019 tillämpas LKBR vilket innebär att följande ändring har gjorts i förhållande till 
tidigare redovisningsprinciper. 
 

• Redovisning av verkligt värde av finansiella instrument inom pensionsförvaltningen. 
Enligt LKBR ska vissa finansiella instrument värderas till verkligt värde. Detta har inneburit att de 
finansiella instrument som ingår i pensionsförvaltningen har ökat med 5 998 kkr. 
Under 2018 har jämförelsetalen i resultaträkningen justerats med den värdeuppgång som skedde 
under året med 1 735 kkr. 

 
Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt de nya redovisningsprinciperna. 
I not för pensionsförvaltning och eget kapital framgår effekten på de ändrade redovisningsprinciperna. 
 
För att tydliggöra effekterna av de nya redovisningsprinciperna återfinns i årets balansräkning och 
resultaträkning förutom omräknade jämförelsetal för 2018 även motsvarande uppgifter från 2018 års 
årsredovisning.  

 
Kapitalkostnader 
Kommunen 
Kapitalkostnaderna belastar förvaltningarnas driftsanslag. De består av avskrivningar och intern ränta. 
Avskrivningen beräknas på tillgångens ursprungliga anskaffningsvärde och är linjär, d v s lika stort belopp 
varje år under nyttjandeperioden. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs ingen 
avskrivning.  
Intern ränta beräknas på tillgångens bokförda värde vid varje månads ingång. Räntesatsen för år 2019 var 
1,5 %.  Räntan baseras på den ränta kommunen betalar på sina externa lån.  
De investeringar som aktiverats som anläggningstillgångar har i huvudsak haft ett anskaffningsvärde som 
överstiger ett basbelopp (basbeloppet 46,5 kkr år 2019) och en ekonomisk livslängd som överstiger tre år.  
 
Bolagen 
I bolagen är avskrivningstiden för markanläggningar 20 år, 25-33 år för byggnader och 5-20 år för 
inventarier.  
 
Personalomkostnadspålägg 
I samband med bokföring av lön kostnadsförs personalomkostnader (arbetsgivaravgifter, 
avtalsförsäkringar och intjänad pensionsrätt). Under år 2019 har procentsatsen för anställda enligt 
kommunala avtal varit 39,15% och för politiker 37,01 % och uppdragstagare mm 31,42 %. Sveriges 
kommuner och regioners schablon används. 
Personalomkostnadstillägget betalas som en intern ersättning från förvaltningarna till finansförvaltningen 
som ansvarar för utbetalningarna.  
 
Intäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR´s decemberprognos. 
Anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och 
periodiseras över 20 år. 
 
Interna tjänster 
Varor och tjänster som överförs från en verksamhet till en annan internfaktureras till självkostnadspris. 
Interna administrativa tjänster internfaktureras endast i speciella fall, t ex vid va- och renhållning. 
Kommunens interna transaktioner uppgår till ca 85 mkr, varav ca 54 mkr avser hyror och lokalkostnader, 
4 mkr material och 27 mkr interna tjänster. 
Kommunkoncernens interna poster är ca 20 mkr och består av hyror, tjänster och va-renhållning. 
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Redovisningsprinciper sammanställd redovisning 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvs- 
metoden innebär att det egna kapitalet som förvärvats vid anskaffningstillfället har eliminerats. 
Proportionell konsolidering innebär att endast ägda andelar av räkenskapsposterna tas med i 
koncernredovisningen.  
Bolagskoncernen ägs av kommunen till 100 procent. 
Interna transaktioner mellan kommunen och bolagskoncernen och inom den sistnämnda har eliminerats.   
Pensionsskulden har redovisats olika inom koncernen. Säterbostäder har premiereservsystem 
 
Leasingavgifter 
Kommunens leasingavtal klassificeras som operationella. Även bolagens leasingavtal klassas som 
operationella. 
Hyresavtalen klassificeras som operationella eftersom de ekonomiska fördelar och risker som förknippas 
med ägandet i allt väsentligt inte överförs till kommunen. 
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NOTFÖRTECKNING (KKR)

2019 2018 2019 2018 Justerat 2018

RESULTATRÄKNING

Not 2: Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter 14 146 17 008 9 451 10 435 10 435

Taxor och avgifter 49 891 45 837 54 856 50 524 50 524

Hyror och arrenden 69 875 64 444 8 268 7 743 7 743

Statliga bidrag 51 162 62 292 51 162 62 292 62 292

Övriga bidrag 2 135 1 011 2 135 1 011 1 011

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 4 625 6 660 8 841 6 874 6 874

Försäljning av anläggningstillgångar 24 24

Summa kommunens intäkter 191 857 197 253 134 737 138 880 138 880

Not 3: Verksamhetens kostnader

Löner och sociala avgifter 474 095 455 503 461 094 443 627 443 627

Pensionskostnader 37 595 36 661 36 402 35 772 35 772

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial 376 5 089 442 5 122 5 122

Bränsle, energi och vatten 18 749 30 473 14 312 12 603 12 603

Köp av huvudverksamhet 104 920 107 083 104 920 107 086 107 086

Lokal- och markhyror 33 359 10 519 23 412 23 216 23 216

Övriga tjänster 36 581 37 338 35 751 35 624 35 624

Lämnade bidrag 20 413 19 694 20 530 19 694 19 694

Realisationsförluster och utrangeringar 370 370

Bolagsskatt 0

Räkenskapsrevision 160 160 160 160

Övriga kostnader 81 870 94 700 68 834 73 683 73 683

Summa kommunens kostnader 808 489 797 061 766 227 756 587 756 587

Not nr 4: Av- och nedskrivningar

Avskrivningar:

Avskrivning immateriella tillgångar 479 451 450 451 451

Avskrivning mark, byggnader o tekniska anläggningar 30 480 27 045 22 377 19 546 19 546

Avskrivning maskiner och inventarier 5 829 6 066 5 759 5 963 5 963

Summa 36 788 33 562 28 586 25 960 25 960

Not 5:  Skatteintäkter och generella statsbidrag

Preliminär kommunalskatt 549 116 531 963 549 116 531 963 531 963

Preliminär slutavräkning innevarande år -4 791 -682 -4 791 -682 -682

Slutavräkningsdifferens föregående år 268 -1 629 268 -1 629 -1 629

Summa skatteintäkter 544 593 529 653 544 593 529 653 529 653

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag 96 799 96 348 96 799 96 348 96 348

Kommunal fastighetsavgift 27 914 27 929 27 914 27 929 27 929

Kostnadsutjämningsavgift -13 271 -16 552 -13 271 -16 552 -16 552

Avgift för LSS-utjämningen -5 004 -3 906 -5 004 -3 906 -3 906

Extra tjänster 0 496 496 496

Byggbonus 0 650 650 650

Flyktingbidrag, tillfälligt 2 928 5 442 2 928 5 442 5 442

Regleringsbidrag 7 825 1 758 7 825 1 758 1 758

Summa generella statsbidrag och utjämning 117 190 112 167 117 190 112 167 112 167

Not 7: Finansiella intäkter

Ränteintäkter 402 301 217 174 174

Borgensavgift kommunens bolag 607 392 392

Aktieutdelning 583 763 849 1 048 1 048

Ersättn från kommunkontosystemet äldrebostäder 1 328 1 674 1 328 1 674 1 674

Övriga finansiella intäkter 1 160 1 414 1 160 1 414 1 414

Summa 3 472 4 151 4 160 4 701 4 701

Not 8: Finansiella kostnader

Räntor på lån 2 415 1 207 431 -145 -145

Övrigt 273 252 273 252 252

Summa 2 688 1 459 703 107 107

Koncernen Kommunen
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Not 9: Kommunens pensionsförvaltning

Pensionsförvaltningen avser framtida pensions- 5 998 2 631 5 998 2 631 4 366

utbetalningar. Se även ekonomisk översikt.

Vid årsskiftet 2018/2019 övergick kommunen till en nyr redovisningslag(LKBR), vilket innebär att

pensionsmedlen ska värderas till marknadsvärdet. Vid bokslut 2019 har värdet på placeringarna

skrivits upp med 3 183 kkr.

Not 10: Årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen 19 747 14 481 11 162 5 376 7 111

 - därav resultat kapitalförvaltning pensioner -5 998 2 631 -5 998 2 631 4 366

 - därav resultat va-enheten -836 1 982 -836 1 982 1 982

Avstämning mot balanskrav 11 162 5 376 7 111

 - Realisationsvinst -1 160 -1 141 -1 141

 - Utnyttjande av pensionsmedel 9 300 8 800 8 800

 - Avgår resultat VA-enheten -836 1 982 1 982

 - Kapitalförvaltning pensioner -5 998 -2 631 -2 631

Justerat resultat 12 468 12 386 14 121

KASSAFLÖDESRAPPORT

Not 11 Ej likviditetspåverkande poster

Avsättning för pensioner, se balansräkning not 22 572 2 276 572 2 276 2 276

Avskrivningar 36 788 33 562 28 586 25 960 25 960

Realisiationsvinst/förlust -75 -75 

Justering eget kapital pga ny redovisningslag se not 1 och 22 1 735

Balansjusteringar - eget kapital 415 -2 553 -958 -1 903 -1 903

Summa 37 700 33 285 29 860 26 333 26 333

Not 12:  Investering i materiella anläggningstillgångar

Fasta anläggningstillgångar 168 251 124 276 47 620 63 835 63 835

Inventarier, inköp 9 741 6 633 9 440 6 593 6 593

Summa 177 992 130 909 57 060 70 428 70 428

Not nr 13: Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Utrangeringar 453 651 327

Såld markreserv 1 490 1 490 1 490

Såld maskin/inventarie 260 260

Summa 713 2 141 587 1 490 1 490

Not 14: Investering i finansiella tillgångar

Visit Södra Dalarna 65 65

Summa 65 0 65 0 0

BALANSRÄKNING
Not : 15 Immateriella anläggningstillgångar

Förvärvade IT-licenser

Anskaffningsvärde 2 399 1 917 2 098 1 917 1 917

Ackumulerade avskrivningar -1 670 -1 085 -1 535 -1 085 -1 085

Bokfört värde 729 832 563 832 832

Genomsnittlig nyttjandeperiod 3 år 3 år 3 år 3 år 3 år

Redovisat värde vid årets början 832 1 283 832 1 283 1 283

Årets investeringar 376 0 181 0 0

Årets avskrivningar -479 -451 -450 -451 -451

Redovisat vid årets slut 729 832 563 832 832
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Not 16 , Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader, tekniska anläggningar

Anskaffningsvärde 1 241 758 1 073 072 661 958 614 623 614 623

Ackumulerade avskrivningar -361 337 -330 267 -192 970 -170 722 -170 722

Bokfört värde 880 421 742 805 468 988 443 902 443 902

Genomsnittlig nyttjandeperiod 24 år 21 år 21 år

Linjär avskrivning tillämpas. Mark avskrives ej

 Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde 77 334 78 379 73 173 74 390 74 390

Ackumulerade avskrivningar -50 754 -55 228 -47 607 -52 151 -52 151

Bokfört värde vid årets slut 26 579 23 150 25 565 22 239 22 239

Genomsnittlig nyttjandeperiod 6 år 6 år 6 år

Linjär avskrivning tillämpas. Konst avskrives ej

Not 17  Materiella anläggningstillgångar, årets händelser

Mark, byggnader, tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 742 805 647 550 443 902 401 104 401 104

Årets investeringar 71 854 107 660 47 620 63 835 63 835

Avyttring/Utrangering -282 -4 617 -156 -1 946 -1 946

Årets avskrivningar -30 352 -26 904 -22 377 -19 546 -19 546

Pågående investeringar 96 397 18 660

Övrigt 456 456 456

Redovisat värde vid årets slut 880 421 742 805 468 988 443 902 443 902

 Maskiner och inventarier

Redovisat värde vid årets början 23 150 22 748 22 239 21 609 21 609

Årets investeringar 9 741 6 633 9 440 6 593 6 593

Avyttring/Utrangering -356 -24 -356 

Årets avskrivningar -5 956 -6 206 -5 759 -5 963 -5 963

Bokfört värde vid årets slut 26 579 23 150 25 565 22 239 22 239

Not 18: Finansiella anläggningstillgångar

Värdepapper, aktier och bostadsrätter

Aktier Säterbostäder AB 19 000 19 000 19 000

Aktieägartillskott  Säterbostäder 6 700 6 700 6 700

Falun Borlänge-regionen AB 38 38 38 38 38

Andelskapital Kommuninvest 7 983 7 983 7 983 7 983 7 983

Visit Södra Dalarna AB 0 65 0 65 65

Utveckling i Dalarna Holding AB 220 220 220 220 220

Inera AB 43 43 43 43 43

Övriga aktier och andelar 51 51 51 51 51

Summa 8 334 8 399 34 034 34 099 34 099

Långfristiga fordringar

Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening 1 788 1 788 1 788 1 788 1 788

Husbyggnads varor HBV 40 40

Övriga långfristiga fordringar 364 2 160

Summa 2 192 3 988 1 788 1 788 1 788

Not 19 : Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 585 11 139 9 248 15 250 15 250

Skattefordringar 35 464 27 292 29 666 27 292 27 292

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 18 301 16 291 19 229 14 841 14 841

Övriga kortfristiga fordringar 12 891 16 820 12 324 19 868 19 868

Interimsfordringar 1 095

72 336 71 542 70 467 77 252 77 252

Not 20: Pensionsförvaltning

Bankmedel avsedda för fondering till framtida
pensionsutbetalningar  

Upplupna ränteintäkter -7 772 -7 251 -7 772 -7 251 -7 251

Obligationer, förlagsbevis mm 132 654 140 699 132 654 140 699 140 699

Värdereglering verkligt värde obligationer 2 713 2 713

Nedskrivning av kortfristiga placeringar 0 -2 256 -2 256 -521

Kassa kapitalförvaltning 8 983 6 935 8 983 6 935 6 935

Summa 136 578 138 126 136 578 138 126 139 861
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Not 21: Kassa och bank

Kassa, bank 1 843 6 240 1 423 1 531 1 531

Koncernkonto 60 038 15 625 60 038 15 625 15 625

Summa 61 881 21 865 61 460 17 156 17 156

Koncernkonto:

Limit ej utnyttjad -55 000 -55 000 -55 000 -55 000 -55 000

Behållning koncernkonto 60 038 15 625 60 038 15 625 15 625

varav 0

Säters kommun 47 803 11 090 47 803 11 090 11 090

Säterbostäder AB 12 138 4 033 12 138 4 033 4 033

Säters Kommuns Fastighets AB 97 502 97 502 502

60 038 15 625 60 038 15 625 15 625

Not 22: Eget kapital

Ingående eget kapital 483 791 471 863 433 589 430 116 430 116

 - Varav Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936 5 936

 - Varav Social investeringsfond 1 776 2 584 2 584

 - Varav Säterdalen 500 500 500

 - Varav Integration 763 913 913

 - Utnyttjande av eget kapital under året 415 -2 553 -958 -1 903 -1 903

Justering eget kapital föregående år

Årets resultat 19 747 14 481 11 162 5 376 7 111

 - varav byte av redovisningsprincip för värdering av 

kortfristiga placeringar 3 183 3 183 1 735

Summa eget kapital 503 953 483 791 443 793 433 589 435 324

Eget kapital består av:

Pensionsmedel för framtida pensionsutbetalningar 136 578 138 126 139 861

Vatten- och avlopp -873 -1 709 -1 709

Övrigt eget kapital 308 088 297 172 297 172

Summa eget kapital 443 793 433 589 435 324

Anläggningskapital 368 293 394 824 308 060 322 673 322 673

Rörelsekapital 135 660 88 967 135 733 110 916 112 651

Summa eget kapital 503 953 483 791 443 793 433 589 435 324

Not 23: Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Ingående avsättning 7 488 5 681 7 488 5 681 5 681

Årets förändring 534 1 807 534 1 807 1 807

 Varav 0

 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 268 143 268 143 143

Övrigt 309 542 309 542 542

 Pensionsutbetalningar -832 -1 110 -832 -1 110 -1 110

Intjänad Förmånsbestämd ålderspension 24 2 232 24 2 232 2 232

Intjänad Särskild avtalspension 662 0 662 0 0

 Förändring av löneskatt 103 0 103 0 0

Summa avsatt till pensioner 8 022 7 488 8 022 7 488 7 488

Avsättning för förtroendevalda 3 341 3 311 3 341 3 311 3 311

Löneskatt 811 803 811 803 803

4 152 4 114 4 152 4 114 4 114

Summa visstids- och garantipensioner 4 152 4 114 4 152 4 114 4 114

Antal personer 0

Summa avsättning till pensioner 12 174 11 602 12 174 11 602 11 602

Förpliktelsen minskad genom försäkring

Aktualiseringsgrad 96% 96% 96%
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Not 24: Långfristiga skulder

Lån i banker/kreditinstitut 528 300 363 300 200 000 160 000 160 000

Genomsnittlig räntebindningstid 1,2 år 1,2 år 1,2 år

Genomsnittlig ränta 0,25% -0,05% 0

Anslutningsavgifter långfristig del 8 969 9 448 8 969 8 585 8 585

  - Återstående antal år (vägt medel) 15 år 14 år 15 år 15 år

Uppskjuten skatteskuld 520

Summa 537 789 372 748 208 969 168 585 168 585

Not 25: Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 12 845 5 096 12 845 5 096 5 096

Leverantörsskulder 42 426 48 427 32 688 33 223 33 223

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 7 531 7 128 7 531 7 128 7 128

Övriga kortfristiga skulder 3 243 4 702 -3 452 150 150

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 74 423 84 043 87 764 82 263 82 263

Summa Kortfristiga skulder 140 467 149 396 137 376 127 860 127 860

Not 26: Borgens- och andra förpliktelser  

mot kommunens företag
Kommunen:

Säterbostäder AB 307 500 182 500 182 500

Säters Kommuns Fastighets AB 2 400 2 400 2 400

AB Dalatrafik 0 0

Summa 0 0 309 900 184 900 184 900

Not 27: Ställda säkerheter

Säterbostäder, ställda säkerheter 29 398 29 398

Not 28: Övriga förpliktelser

Kommunen:

Kommunalt borgens- o förlustansvar egnahem 228 250 228 250 250

Kommunen för  Säters Golfklubb 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500

Kommunen för Säters IF Fotboll 1 764 1 935 1 764 1 935 1 935

Kommunen för Säters GOIF 2 563 2 813 2 563 2 813 2 813

Kommunen för Östra Gustafs Fibernätverk Ek.för. 4 600 4 600 4 600 4 600 4 600

Kommunen för Säterbostäder 0 0 0

15 655 16 098 15 655 16 098 16 098

Not 29: Pensionsutfästelser enligt avtal

Pensionsutfästelser netto enl KPA 176 729 182 736 176 729 182 736 182 736

Löneskatt 24,26 % 42 874 44 332 42 874 44 332 44 332

219 603 227 068 219 603 227 068 227 068

Ansvarsförbindelsen, specifikation:

Ingående avsättning 182 736 188 177 182 736 188 177 188 177

Gamla utbetalningar -9 709 -10 205 -9 709 -10 205 -10 205

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 5 584 6 342 5 584 6 342 6 342

Övrigt  (post som kan bero på bl a ändrad samordning, dödsfall -1 882 -1 578 -1 882 -1 578 -1 578

under året och på att personer aktualiserats.)

Utgående avsättning 176 729 182 736 176 729 182 736 182 736

Ingående löneskatt 44 332 45 652 44 332 45 652 45 652

Förändring av löneskatt -1 457 -1 319 -1 457 -1 319 -1 319

42 874 44 333 42 874 44 333 44 333

219 603 227 069 219 603 227 069 227 069

Ansvarsförbindelse  för förtroendevalda 3 368 3 650 3 368 3 650 3 650

Löneskatt 817 885 817 885 885

Summa 4 185 4 535 4 185 4 535 4 535

Summa ansvarsförbindelse inkl löneskatt 223 787 231 603 223 787 231 603 231 603

Not 30 Leasingavgifter

Operationella leasingavtal överstigande 3 år

Minimileasingavgifter förfaller enligt följande

Inom ett år 959 560 560

Senare än ett år men inom fem år 2 527 2 683 2 683

Senare än fem år 0 0 0

Summa 3 486 3 243 3 243
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ORD OCH UTTRYCK 
 
Resultaträkningen 
visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit. Den visar även förändringen av eget kapital, något 
som också kan utläsas genom att jämföra balansräkningen för de två senaste åren. 
Kassaflödesanalysen 
visar hur årets löpande verksamhet och investeringar har finansierats och hur verksamhetens likvida 
ställning har påverkats. Kostnadsanalysen är utformad som en betalningsflödesrapport. 
Balansräkningen 
visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Man kan också säga att den visar hur 
kapitalet har använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital). Genom att 
jämföra två balansräkningar kan vi se hur likvida medel, lån och anläggningars värde har förändrats under 
året. 
Tillgångar 
är dels omsättningstillgångar till exempel kontanter, pengar på banken, statsbidragsfordringar, förråd, dels 
anläggningstillgångar till exempel fastigheter, inventarier, aktier, långfristiga fordringar. 
Eget kapital 
visar skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av två delar. Dels rörelsekapitalet som är 
skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, dels anläggningskapitalet som är 
skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 
Avsättningar 
är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. En del av 
pensionsskulden finns bland avsättningar. 
Skulder 
är dels kortfristiga (skall betalas inom ett år) och dels långfristiga. 
 
Kkr  = kilokronor, tusentals kronor 
Mkr  = megakronor, miljontals kronor 
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Driftredovisning 2019

+ = överskott

- = underskott

Nämnd/styrelse
kkr 201912 Budget 2019 201812 201912 Budget 2019 201812 Netto Intäketer Kostnader Netto

Kulturnämnden (KN) 2 048 1 680 630 17 479 17 118 15 349 15 431 368 -361 7
Revisionen (Rev) 0 0 0 842 945 739 842 0 103 103
Barn-och utbildnings nämnd (BUN) 37 719 39 368 41 742 312 931 310 418 310 033 275 212 -1 649 -2 513 -4 162
Socialnämnden (SOC) 42 084 35 352 48 472 292 070 285 301 287 207 249 986 6 732 -6 769 -37
Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 83 204 82 742 83 327 126 267 122 279 129 231 43 063 462 -3 988 -3 526
Miljö- och byggnämnden (MBN) 3 156 3 500 2 467 6 001 6 726 5 560 2 844 -344 726 382
VA- renhållning (VA) 37 814 38 388 34 258 37 033 38 388 37 102 -781 -574 1 355 781
Överförmyndare (ÖFM) -150 529 42 836 1 517 1 012 986 -679 681 2
Räddningtjänst (RDM) 0 0 0 11 183 10 000 9 540 11 183 0 -1 183 -1 183
Upphandlingscenter (UHC) 0 0 0 1 014 1 059 925 1 014 0 45 45
Kommunstyrelsen (KS) 14 330 12 360 9 413 67 666 69 184 53 558 53 336 1 970 1 519 3 488
Pensionsutbetalningar 0 0 0 18 192 16 848 13 197 18 192 0 -1 344 -1 344

S:a nämnder /styr 220 206 213 919 220 350 891 512 879 783 863 451 671 306 6 287 -11 729 -5 442

Intäkter BudgetavvikelseKostnader
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INVESTERINGSREDOVISNING 2019

Nämnd/styrelse Budget 2020 2019 2018 2017 2016

Kommunstyrelseförvaltningen 6 100 -3 003 8 994 8 663 487

Kulturnämnden 260 574 864 592 219

Barn- och utbildningsnämnden 2 300 2 120 1 808 1 664 852

Socialnämnden 500 590 485 557 403

SBN VA/Renhållningsenheten 14 400 19 802 16 407 8 319 2 330

Samhällsbyggnadsnämnd 50 150 32 054 40 313 69 104 34 659

IT-enheten 4 180 5 152 2 391 3 440 3 156

 

Summa 77 890 57 288 71 262 92 339 42 106

Nämnd Budget 2020 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse Utfall
 2019 2018

Kulturnämnden

Konstinköp 60 60 60 0 50

Inventarier 100 157 300 143 70

Konstutsmyckning, Stora Skedvi 0 440

Inventarier Stora Skedvi 72 160 88 303

Inventarier, Folkets Hus 104 150 46

Biblioteksdatasystem 100 181 200 19

Totalt Kulturnämnden 260 574 870 296 864

Barn-och utbildningsnämnden 2300 2120 1750 -370 1 808

Socialnämnden 500 590 500 -90 485

Fastighetskontor

Laddinfrastruktur för verksamheter 500 0

OVK och Brandskydd 0 3 203

Oförutsedda investeringar 13 000 4 225 9 505 5 280 4 724

Energisparåtgärder 1 000 788 1 486 698 943

Tillgänglighetsåtgärder Offentliga lokaler 75 100 25 400

Yttre lärmiljö - Lekplatsutrustning 0 380

P Allväders Multisportarena 1 045 1 300 255 1 097

P Ny logebyggnad mm vid stallet i Säter 6 308 4 009 -2 299 191

Om- och tillbyggnad Stora Skedvi skola 0 21 337

Säkerhet i byggnader 183 400 217

Rivning av Pärlan 354 1 300 946 43

Flytt av fotbollsplaner till IP Mora By & ny omklädning 1 500 2 500 2 500 138

Förrådsdel Stora Skedvi skola 0 806

Investeringsfond idrottsanläggning 0 356

Åtgärder Säterdalen 0 62

Säterdalen 3 000 3 274 5 257 1 983

P SÄBO 1 297 1 500 203

P Säter skola & Förskola skolplan Säter 20 000 112 35 000 34 888

Enbacka skola 4 376 7 000 2 624

Totalt Fastighetskontor 39 000 22 039 69 357 47 318 33 679
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Nämnd Budget 2020 Utfall 2019 Budget 2019 Avvikelse Utfall
 år 2019 år 2018
Gatukontor

Gator o vägar 1 000 2 633 2 512 -121 2 230

Beläggningsunderhåll 2 500 0

Trafiksäkerhet och tillgänglighet 500 0

Angöring och parkering - KG-skolan 500 0

Infrastruktur genomfart och järnväg Säter - 

stationsområdet 1 000 0

Laddinfrastruktur för allmän patsmark 500 0

Tillgänglighetsåtgärder 466 500 34 222

Gatu- och vägbelysning 1 000 1 346 1 338 -8 612

Projekt Södra Kyrkogatan 557 130 -427 69

Lekredskap 0 110

Allväders multisportarena 0 21

Trädvårdsplan 9 -9

Industri infart Gustafs 54 -54

Rådhuspark 52 -52

Investeringsfond idrottsanläggning 0 61

Maskinutrustning 0 96

Badplatser 0 77

Centrum Gustafs 1 1 083 1 082

Anläggningsarbeten Mora by 0 176

LONA -18 16 -16

Nytt upplag för gatuverksamhet 0 388

Bytespunkt Säter 1 198 1 000 -198 679

Gång- och cykelvägar 2 000 1 773 2 397 624 602

Säterdalen 120 -120 409

Konstruktionsbyggnader 431 1 362 931 179

Parkering KG-skolan 112 2 272 2 160 27

Fordon, maskiner och utrustning 1 500 413 2 204 1 791

SÄBO 2

Parker och grönytor 500 703 1 068 365 432
Totalt Gatukontor 11 000 9 885 15 866 5 982 6 389

Städenheten/ mopptvättmaskin 100 130 100 -30 129

Miljö ovh byggenheten 0 0 0 0 0

Kostenheten/vagnar 50 0 50 50 115

VA-Enhet
Ombyggnad pumpstation 600 896 300 -596 107

Utveckling Grängshammar - Ulvsjön 500 0

P Reningsanläggning Pingbo 827 1 000 173

Vattenreservoar Mora by 0 9 229

Anläggningsarbeten Mora by 0 4 354

P Ombyggnad vattenverk 954 234 -720 194

P Återvinningscentral 8 004 7 475 -529 525

P Sammakoppling N Stubbersbo - Karlsgårdarna 3 2 000 1 997

§6 områden 500 500

Hårdgöring ÅVC 3 000 0

Rivning gamla HR Mora by 1 200 666 1 200 534

P Reservvatten Solvarbo 3 000 334 500 166

Ledningsrenovering 4 000 2 950 3 389 439 17

Styr och regler 500 1 246 500 -746 938

SÄBO 78

P Sopbil och Källsortering 3 177 6 200 3 023

Reinvestering fastigheter 1 300 504 944 440 56

P Grovrens Säters Avloppsreningsverk 360 360 440

Grängshammar Vattenverk 500 500

Energieffektivisering reningsverk 300 163 500 337 547

Totalt VA-Enheten 14 400 19 802 25 602 5 878 16 407

Kommunstyrelsförvaltningen

Utveckling av bostadsområden 2 000 1 170 2 000 830 2 408

BUN-moduler 0 920

Tillfälliga moduler KG-skolan 1 300 0

P Bredband 500 -4 553 1 200 5 753 5 456

Digitalisering 1 500 0

Investeringsfond idrottsanläggning 400 379 400 21

Ungdomsverksamhet, ungdomsgård 300 0

Inventarier 100 0 100 100 211

Totalt kommunledningskontor 6 100 -3 003 3 700 6 703 8 994
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It - enhet

It-utrustning 1 000 1 556 1 300 -256 764

Datamaterial förtroendevalda 406 550 144

IT-infrastruktur 600 721 900 179 183

It-utveckling i skolan 1 500 1 655 1 500 -155 845

Utrustning lärosalar 390 -390 31

Utbyggnad trådlöst nätverk 0 69

Elevdatorer/Pekplattor 1 080 425 1 100 675 499

Totalt it-enhet 4 180 5 152 5 350 198 2 391

Totalt  - tecken = överskridande P = pågående investeringar
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NYCKELTAL
2019 2018 2017 2016 2015 2014

Antal invånare 31 dec 11 093 11 123 11 164 11 086 11 009 10 886

Kommunen

Likvida medel/ externa kostnader inkl pensionsförvaltning 24,9% 19,8% 18,9% 22,7% 19,6% 24,4%

Likvida medel/ externa kostnader exkl pensionsförvaltning 7,7% 2,2% 0,7% 3,1% 0,4% 4,5%

Soliditet exkl ansvarsförbindelse pension 55,4% 58,5% 63% 66% 67% 70%

Soliditet inkl ansvarsförbindelsen 27,6% 27,2% 28% 29% 25% 24%

Skuldsättningsgrad exkl ansvarsförbindelsen 44,6% 41,5% 37% 34% 33% 30%

Skuldsättningsgrad inkl ansvarsförbindelsen 72,4% 72,8% 72% 71% 75% 76%

Skulder och avsättn/ invånare, kr 32 319 27 695 22 407 19 661 17 362 15 507

Långfristig skuld/ invånare 18 838 15 156 11 277 8 591 5 851 3 024

Eget kapital/invånare, kr 40 163 38 981 38 527 38 388 35 735 35 948

Tillgångar/invånare, kr 72 482 66 676 60 934 58 049 53 097 51 455

2019 2018 2017 2016 2015 2014
Kommunkoncernen

Likvida medel/ externa kostnader inkl pensionsförvaltning 23,4% 19,2% 17,9% 21,5% 18,5% 23,3%

Likvida medel/ externa kostnader exkl pensionsförvaltning 7,3% 2,6% 0,8% 3,0% 0,4% 4,3%

Soliditet exkl ansvarsförbindelse pension 42,2% 47,5% 53% 55% 55% 60%

Soliditet inkl ansvarsförbindelsen 23,5% 24,8% 26% 26% 22% 23%

Skuldsättningsgrad exkl ansvarsförbindelsen 57,8% 52,5% 47% 45% 45% 40%

Skuldsättningsgrad inkl ansvarsförbindelsen 76,5% 75,2% 73,8% 74% 78% 77%

Skulder och avsättn/ invånare, kr 62 240 47 951 37 961 34 657 35 735 25 748

Långfristig skuld/ invånare 48 480 33 487 26 035 22 842 19 105 13 121

Eget kapital/invånare, kr 45 430 43 463 42 271 41 609 38 365 37 963

Tillgångar/invånare, kr 107 670 91 415 80 232 76 325 70 032 63 710

Skattesats:

Säterbygden 2010 fr o m (Säter föregående år) 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,53

varav:

Landstinget 11,63 11,63 11,16 11,16 11,16 11,16

Kommunen 22,32 22,32 22,79 22,79 22,79 22,79

Säterbygden fr o m  2010 (Säters församling föregående år)* 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,58

* begravningsavgift ingår med 0,28% 
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RESULTATRÄKNING VA-ENHETEN 2019 (kkr) Rev budget
Not 2019 2018 2017 2019

Verksamhetens intäkter 1 25 911 23 736 23 922 25 665
Jämförelsestörande intäkt
Verksamhetens kostnader 2 -21 460 -23 214 -20 991 -22 053
Avskrivningar 3 -3 669 -2 878 -2 846 -3 676
Nedskrivningar
Sidoordnad verksamhet 4 1 075 925 925 1 075
Verksamhetens nettokostnader 1 857 -1 431 1 010 1 011

Finansiella kostnader 5 -1 022 -551 -498 -1 011
Resultat för e o poster 835 -1 982 512

Årets resultat 835 -1 982 512

 
BALANSRÄKNING  (kkr)
TILLGÅNGAR Not 2019 2018 2017

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
   mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 73 904 69 113 55 618
   maskiner och inventarier 7
Summa anläggningstillgångar 73 904 69 113 55 618

Omsättningstillgångar: 8
Förutbetalda kostnader och uppluppna intäkter -7 3 676
Kundfordringar 1 210 2 107 1 080
Summa omsättningstillgångar 1 203 2 110 1 756

SUMMA TILLGÅNGAR 75 107 71 223 57 374

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital 9
Ingående eget kapital -1 707 275 -237
Resultat 835 -1 982 512
Summa eget kapital -872 -1 707 275

Skulder
Långfristiga skulder
Lån av kommunen 10 65 113 59 434 48 666
Investeringsfond
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 11 8 969 8 585 5 892

Kortfristiga skulder
Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter 308 1 967 220
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 12 611 561 399
Leverantörskulder 13 978 2 383 1 922
Summa skulder 75 979 72 930 57 099

SUMMA AVSÄTTNINGAR, SKULDER OCH 75 107 71 223 57 374
EGET KAPITAL
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NOTHÄNVISNINGAR VA-ENHETEN 2019

RESULTATRÄKNING 2019 2018 2017

Not 1: Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter 14 203 3
Taxor och avgifter 25 818 23 533 23 487
Bidrag 0 0 51
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 79 0 381
Summa verksamhetens intäkter 25 911 23 736 23 922

Not 2: Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter -6 527 -7 062 -7 012
Pensionskostnader -480 -430 -348
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -1 934 -2 321 -2 574
Bränsle, energi och vatten -2 808 -2 400 -2 381
Köp av huvudverksamhet -261 -464 -4
Lokal- och markhyror -201 -196 -194
Övriga tjänster -1 979 -1 669 -959
Lämnade bidrag 0 0 0
Övriga kostnader -7 270 -8 672 -7 519
Summa verksamhetens kostnader -21 460 -23 214 -20 991

Not 3: Av- och nedskrivningar    
tekniska anläggningar -3 669 -2 878 -2 841
Avskrivning maskiner och inventarier 0 0 -5
Summa av- och nedskrivningar -3 669 -2 878 -2 846

Not 4: Sidoordnad verksamhet
Intäkter enskilda avlopp 1 883 1 741 1 627
Driftskostnad -808 -816 -702
Summa Sidoordnad verksamhet 1 075 925 925

Not 5 Finansiella kostnader
Kommuninterna räntor -1022 -551 -498
Summa finansiella kosntader -1022 -551 -498

BALANSRÄKNING 2019 2018 2017
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Not 6: Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Ingående bokfört värde 69 113 55 618 50 200
Årets avskrivningar -3 669 -2 878 -2 841
Investeringar 8 460 16 373 8 259
Summa bokfört värde 73 904 69 113 55 618

Not 7: Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde 0 0 5
Årets avskrivningar 0 0 -5
Investeringar 0 0 0
Summa bokfört värde 0 0 0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Not 8: Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter -7 3 676
Kundfordringar 1 210 2 107 1 080
Summa kortfristiga fordringar 1 203 2 110 1 756
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Not 9: Eget kapital

Tidigare års resultat 2006-2013 -1 098 -1 098 -1 098

Resultat 2014 -219 -219 -219
Resultat 2015 490 490 490
Resultat 2016 590 590 590
Resultat 2017 512 512 512
Resultat 2018 -1 982 -1 982
Årets resultat 835

-872 -1 707 275

Not 10: Långfristiga skulder
Lån av kommunen 60 321 45 939
Amortering  -3 669 -2 878
Nya lån 8 461 16 373
Summa lån av kommunen 65 113 59 434

Not 11: Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter
Resultatbokförs med 5% över 20år

Anläggnings
avgifter

Överf. till 
kto 2421
kortfristig 
skuld

Saldo kto 
2391 Saldo kto 2391

2006 893 45 581 -1518
2007 355 18 249 -622
2008 280 14 210 -504
2009 180 9 144 -333
2010 697 35 592 -1324
2011 237 12 81 -330
2012 501 25 294 -820
2013 276 14 77 -367
2014 543 27 290 -860
2015 1785 89 1607 -3481
2016 1174 59 1116 -2349
2017 1050 53 652 -1755
2018 3254 163 2692 -6109
2019 996 50 385 -1430

12 221 611 8 969 -21 801

Not 12: Kortfristiga skulder 2019 2018 2017
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 561 399 346
Intäktsbokfört under året -561 -399 -346
Överf. från lånfristig skuld 611 561 399
Summa: 611 561 399

Not 13: Leverantörskulder 2019 2018 2017
Leverantörskulder 978 2 383 1 922

 g g     g       g  p  
till 0 kr.  

Från och  med årsredovisning 2010 tillämpas RKR:s rekomendation nr 18. I årsredovisningen för 2019 redovisas ett överskott 
på 835 tkr som läggs till Eget kapital.  Det ackumulerade egna kapitalet visar ett underskott på - 872 tkr. År 2012 infördes en 
ny taxa med förändrad konstruktion och 2019 genomfördes en höjning av taxan. 

40



1 

Säters kommun 

2019 

Verksamheternas bokslut och övrig information 

SÄTERS KOMMUN 

Ekonomienheten 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Verksamheternas bokslut och övrig information
Politisk organisation …………………………………………………………………… 3

Förvaltningsorganisation …………………………………………………………………… 4

Finansiell analys av Säters kommun ……………………………………………………………………5

De kommunala bolagens kommentarer ……………………………………………………………………11

Kommunala uppdragsbolag gemensamma nämnder och samverkan..………………… 12

Kommunens kvalitet i korthet ………………………………………………………… 16

Befolkningsutveckling  ………………………………………………………………………………………………………..21

Verksamheternas bokslut med kommentarer:
Kommunstyrelsen ………………………………………….………………………………………...  22

Samhällsbyggnadsnämnden ……………………………………………………………………………………………………………………24

Miljö- och byggnämnden ……………………………………………………………………………………………………………………30

Kulturnämnden ……………………………………………………………………………………………………….34

Barn- och utbildningsnämnden ……………………………………………………………………………………………... 38

Socialnämnden  ……………………………………………………………………………………………………….42

Kommunrevisionen ……………………………………………………………………………………………………….46

E-arkiv…………………….……….…...……………………..……....……………… 47

Miljöbokslut  ……………………………………………………………………………………………………….50

IT-bokslut  ……………………………………………………………………………………………………….52

2



Kommunfullmäktige
35 ledamöter

Barn- och utbildningsnämnd
 11 ledamöter

Kommunstyrelse
 11 ledamöter

Kulturnämnd
 7 ledamöter

Socialnämnd
9 ledamöter 

Samhällsbyggnadsnämnd
 9 ledamöter

Ansvar
Trafik/kommunikation

Gata/Fastigheter
VA/Renhållning

Kost
Städ

Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 ledamöter
Personalutskott 3 ledamöter

Fritidsutskott 3 ledamöter

Kommunrevision 5 ledamöter
Valnämnd 5 ledamöter

Valberedning 8 ledamöter

Miljö- och byggnämnd
5 ledamöter 

Politisk organisation fr o m 2019-01-01

Ansvar
Förskola

Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola

Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning

Kulturskola
Elevhälsa

Ansvar
Biståndsbedömning

Hemtjänst
Särskilt boende

Hälso- och sjukvård i 
kommunal regi

Omsorg om psykiskt 
funktionshindrade

Särskild omsorg
Bostadsanpassning

Ansvar
Allmän kultur

Bibliotek

Ansvar
Miljö/bygg

Beslut i myndighets-
frågor

Falun-Borlänge Regionen AB
Räddningstjänstförbundet Dala Mitt

Säterbostäder AB
Säters kommuns fastighets AB

Utveckling i Dalarna Holding AB

Ansvar
Strategiska frågor

Styra och leda
Dialog

Uppföljning

Mandatfördelning
f r o m 2018-10-15
S-11
 C- 8
 M-7
 L- 1
 V- 2
 KD-1
MP-1
 SD-4
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Kommunstyrelsen
 

Förvaltningschef 
Samhällsbyggnadsförvaltning

 

 
Miljö- och byggenhet

Gatuenhet
Fastighetsenhet

VA/Renhållningsenhet
Kostservice
Lokalservice

Förvaltningsorganisation 

Kommundirektör
 

Förvaltningschef
 Barn- och utbildningsförvaltning

Dahlander kunskapscentrum
Elevhälsa

Kulturskola
Gustafs förskoleområde

Klockarskolan
Kungsgårdsskolan

Kristineskolan
Stora Skedvi förskoleområde

Stora skedvi skola
Säters förskoleområde

Enbacka skola

Förvaltningschef
 Socialförvaltning

Förvaltningschef Kulturförvaltning
 

Förvaltningschef
Kommunstyrelseförvaltningen

 
Kansli

Ekonomi
Personal

Näringslivs- och arbetsmarknad
IT

Fritid
Ungdomsverksamhet

Kommunikation

Individ- och familjeomsorg
Äldre- och 

handikappomsorg
Integrationsenhet

Kultur
Bibliotek
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FINANSIELL ANALYS AV SÄTERS KOMMUN  

 

Säters kommun redovisar för 2019 ett resultat på + 11,2 mkr (2018 + 5,4 mkr).  

Säters kommun har sedan 1998 ett finansiellt sparande för ökande kostnader för pensioner intjänade före 

1998. Genom att tillskjuta medel från sparandet avlastas kommunens ekonomi från en del av dessa 

kostnader och mer resurser görs tillgängliga för kommunal verksamhet. Det finns en grundplan för hur 

sparandet skall användas. Planen revideras årligen och beroende av kommunens resultat kan 

omdisponeringar göras mellan åren. Avkastningen av sparandet och tillskott från sparandet hanteras i 

avstämningen mot balanskravet.  

Säters kommun har bokfört 12 mkr i statsbidrag från Migrationsverket på verksamheternas intäkter 2019. 

Detta ska jämföras med 21 mkr 2018 och 51 mkr 2017.  

Investeringsbehovet är fortsatt stort i Säters kommun. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter 
behöver nya lokaler för förskola. 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. Ett nytt särskilt boende finns under projektering och där byggnationen planeras att 
starta under 2020. 
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 beräkningår, 

ska minst 60 % av investeringarna vara självfinansierade. Med självfinansiering menas det likvida utrymme 

som skapas av kommunens resultat och nivån för avskrivningar. Undantag från självfinansieringsgraden 

kan beslutas av kommunfullmäktige för enskilda objekt.  

Det finns ett beslutat skuldsättningstak för kommunkoncernen. Kommunkoncernens skuldsättning ska 

maximalt uppgå till 75 % av Kommuninvests limit. 

Säters kommun har ett beslutat resultatmål på 2% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.  

Säters kommuns samlade investeringsvolym under 2019 uppgick till 57,3 mkr (2018 71,3 mkr).  

Soliditeten minskar till 55,4 % under 2019 (2018 58,5%) beroende av stora investeringar som gjorts under 

året och ökat balansomslutningen. 

 

 

Mål för god ekonomisk hushållning  

Kommunstyrelsen har antagit tre strategiska mål för mandatperioden 2015 – 19. Målen stäms av i nästa 

avsnitt i årsredovisningen. Där görs även en avstämning mot balanskravet och justerat resultat.  
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RESULTAT OCH KAPACITET  
Årets resultat 

 

Målet är att justerat resultatet med pensionsmedel skall överstiga 2 % av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning. 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 

Säters kommuns justerade resultat hamnar på 1,88% och når inte upp till 2 %-målet 2019.  

Nettokostnadsandel  

En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att 

balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Ett djuplodande mått på denna balans är 

nettokostnadsandelen, som innebär att samtliga löpande kostnader inklusive finansnetto relateras till 

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 % har 

kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. Sett över en längre tidsperiod, klarar 

då kommunen av att finansiera ersättningsinvesteringar och nödvändiga nyinvesteringar. 

Nettokostnadsandelen 2019 ligger på 99,3%. 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019

Budget 

2020

Årets resultat (mkr) 32,2 8,3 7,1 11,2 1,6

5,3% 1,3% 1,1% 1,7% 0,02%

Årets resultat / eget kapital (%) 8,2% 2,0% 1,2% 2,5% 0,04%

1,0% 1,7% 1,9% 1,8% 1,9%

Årets resultat/ skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning (%)

Årets inflation - procentuell förändring av 

KPI (%)

2016 2017 2018 2019

Budget 

2020

Verksamhetens nettokostnader (mkr) 586,5 629,8 642,7 657,4 672,2

Varav avskrivningar (mkr) 23,6 24,4 26,0 28,6 32,9

Finansnetto (mkr) -14,3 -4,8 -6,2 -7,1 -2,4

Skatteintäkter (mkr) 499,4 523,9 528,7 544,6 541,5

Generella statsbidrag & utjämning (mkr) 105,0 109,4 113,1 117,2 133,4

97,0% 99,4% 99,4% 99,3% 99,8%

Nettokostnadens andel av skatte-

intäkter, generella statsbidrag och 

utjämning. (%)
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Årets investeringar 

 

Säters kommun har haft höga investeringsvolymer under de senast åren och detta kommer att fortgå även 

under de närmast kommande åren. En följd av detta blir att behovet av upplåning kommer automatiskt att 

öka i takt med de höga investeringsnivåerna.  

Investeringsnivåerna styres genom att 60 % av investeringarna ska vara självfinansierade beräknat över en 

fyraårsperiod. Resultatet har som mål att vara 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

Kommunens har ett skuldsättningstak för kommunkoncernen. Detta är beräknat som och satt i relation 

till Kommuninvests riktmärke för utlåningstak. 

 

Skuldsättningstak 

 

 

 

 

 

 

Budget 

2016 2017 2018 2019 2020

Investeringsvolym netto (mkr) 42,1 92,3 71,3 57,3 77,9

80% 48% 53% 106% 45%

Självfinansieringsgraden av 

nettoinvesteringar (%)

Kommunkoncernen  2019-12-31 Kr/invånare

Avsättningar långfristiga 12 174 1 097

Långfristiga skulder 537 607 48 464

Kortfristiga skulder 140 243 12 642

Extern borgen 15 655 1 411

Ansvarsförbindelse pensioner 223 787 20 174

Kassa/bank -61 778 -5 569

Kapitalförvaltning 85 % -116 091 -10 465

Summa åtaganden 2019-12-31 751 597 67 754

2018-12-31 57 354

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

Riktpunkt Kommuninvest 123 000

Kommunens skuldsättningstak 1 023 329 92 250

75%  av KI:s riktpunkt
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Likviditet 

 

Likviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Säters kommun har en likviditet 

som ligger i relation till pågående stora investeringar. 

Soliditet 

 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Det visar i vilken 

utsträckning kommunens tillgångar har finansierats med eget kapital respektive skulder. Ett viktigt 

kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan 

behålls eller utvecklas i positiv riktning.  

Säters kommun har till följd av ett ökat upplåningsbehov och stora investeringar en minskande soliditet. 

Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden ökar däremot 2019.  

Pensionsförpliktelser 

 

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom skulden skall finansieras 

de kommande 40 åren. Det totala pensionsåtagandet uppgick vid 2019 års slut till 255,4 mkr. Av dessa 

redovisas 12,2 mkr i balansräkningen som en avsättning och 223,8 mkr återfinns utanför balansräkningen 

som en ansvarsförbindelse. Den avser pensioner intjänade före 1998. 

För den del av pensionsåtagandet som utgör ansvarsförbindelse finns en särskild delfinansiering i form av 

avsatta medel i pensionsförvaltning. Pensionsförvaltningen täcker drygt hälften av åtagandet och används 

enligt särskild plan för att avlasta kommunens ekonomi.   

 

Budget 

2016 2017 2018 2019 2020

3,1% 0,7% 2,2% 7,9% 1,7%

22,7% 18,9% 19,8% 25,6% 17,0%

Likvida medel/ externa kostnader 

inklusive pensionsförvaltning

Likvida medel/ externa kostnader 

exklusive pensionsförvaltning

Budget 

2016 2017 2018 2019 2020

Soliditet enligt balansräkningen 66 63 59 55 51

29 28 27 28 26

Soliditet inklusive samtliga 

pensionsåtaganden och löneskatt

Budget 

2016 2017 2018 2019 2020

240,6 236,9 231,6 223,8 213,4

Pensionsförvaltning bokfört värde (mkr) 151,1 144,3 138,4 136,6 122,7

Finansieringsgrad (%) 62,8% 60,5% 59,8% 61,0% 57,5%

Pensionsåtagande i ansvarsförbindelse 

inklusive löneskatt (mkr)
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Borgensåtagande 

 

 

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de kommunägda bolagen, men även för andra externa 

verksamheter. Kommunens samlade borgensåtagande för lån uppgick 2019 till 325,5 mkr, vilket var en 

ökning med 124,5 mkr i förhållande till 2018. Ökningen ligger på det kommunala bostadsbolaget 

Säterbostäder AB som har ökat sin upplåning.   

Säters kommun har inte infriat några borgensåtaganden under åren 2012 - 2019 och det finns inga 

indikationer på att så skulle behöva ske inom de kommande åren. Då 94 % av den totala 

borgensförbindelsen utgörs av borgen gentemot det av kommunen helägda bostadsbolaget Säterbostäder 

AB, är den generella bedömningen, att risken är låg då bolagens verksamhet till största delen omfattas av 

att äga och förvalta fastigheter. I fastigheter finns ofta stora dolda värden, vilka ofta försvarar ytterligare 

lån. Vakansgraden är så gott som obefintlig.   

 

Kommuninvest    

Säters kommun har i juni 2003 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 

Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Borgensförbindelsen bekräftades genom nytt 

beslut i kommunfullmäktige 2013-09-26. Samtliga kommuner per 2019-12-31 som var medlemmar i 

Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser.   

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 

fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 

som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 

medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.   

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Säters kommuns ansvar enligt ovan nämnd 

borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest Sverige AB:s totala 

förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Kommunens 

andel av de totala förpliktelserna uppgick till 587 550 143 kronor och andelen av de totala tillgångarna 

uppgick till 585 702 253 kronor.  

 

 

Kommunens borgensåtagande

2017 2018 2019

Säterbostäder AB (mkr) 142,5 182,5 307,5

Övriga kommunala bolag (mkr) 9,5 2,4 2,4

Småhus (mkr) 0,3 0,3 0,2

Föreningar (mkr) 11,6 15,8 15,4

Totala borgensåtaganden (mkr) 163,9 201,0 325,5
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Utfall i förhållande till budget 

 

Jämfört med budget redovisade kommunen 2019 ett överskott på 5,9 mkr. Underskott från verksamheten 

var -3,9 mkr och överskott från finansiellt +9,7 mkr. 

Budgetavvikelsen för kommunens nämnder var varierande. Kommunstyrelsen redovisar överskott på +3,5 

mkr. VA/renhållning redovisar ett överskott på +0,8 mkr. Barn- och utbildningsnämnden och 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar underskott om -4,2 mkr respektive -3,5 mkr.  

 

 

Prognosavvikelser 

 

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade 

förutsättningar under året. En prognosavvikelse under 1 % av kostnadsomslutningen innebär en god 

prognossäkerhet. 

 

2016 2017 2018 2019

Avvikelse verksamhet (mkr) 15,3 -5,8 -5,0 -3,9

Avvikelse resultat (mkr) 33,8 3,0 -0,3 5,9

Jämfört med prognos augusti 2016 2017 2018 2019

respektive år (%)

Avvikelse verksamhet 0,5 0,5 0,4 0,2

Avvikelse resultat 1,0 1,3 0,7 0,8
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KONCERNBOLAG 
 
    Säterbostäder AB 

 
Årets resultat 

Resultat efter finansiella poster uppgår till  
-4,0 Mkr. Minusresultatet bolaget redovisar 
beror på att en nedskrivning av två fastigheter 
på totalt 8 Mkr gjorts. Detta pga att det 
bokföringsmässiga restvärdet var högre än det 
bedömda marknadsvärdet. 
 

Årets verksamhet 

Projektet med nybyggnationen i kvarteret Liljan fortskrider som planerat. Kostnaderna beräknas uppgå 
till 139 Mkr. Lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning till första september 2020. I höstas kom 
det glädjande beskedet att investeringsstödet som bolaget ansökt om på 15 Mkr kommer att betalas ut. 
I april förvärvades Sockenstugan i Stora Skedvi AB, bolaget fusionerades in i Säterbostäder AB under 
hösten. I fastigheten som ingick i köpet planerar Säterbostäder att bygga 14 nya lägenheter med 
inflyttning hösten 2021. 

Försäljning fastigheter 

Säterbostäder AB bildade ett nytt dotterbolag i december, Säterbostäder Bladet AB 559232–5046 med 
syfte att paketera fastigheterna Bladet 2, Bladet 4, Blomman 7 samt Finnbodalen och sälja i 
bolagsform. Försäljningen görs för att frigöra kapital till kommande investeringar i bolaget samt att 
bespara framtida underhållsbehov i fastigheterna. 

Ägardirektiv 

Bolaget har haft en god dialog med ägaren under året genom informativa möten. Det tidigare beslut 
om att exploatera Åkaren 6 har lagts på framtiden med anledning av en allt för stor investering för att 
sanera marken. Bolaget önskar dock ett mer konkret direktiv frän Ägaren när det gäller framtida 
bostadsplaner i kommunen för att kunna kalkylera förutsättningar för bolagets framtid när det gäller 
behov av bostäder samt belåningsgrad. 

Investeringsplan 2020 – 2024 

Investeringsplan för perioden 2020 – 2024 antogs i av styrelsen i slutet av året. Investeringarna uppgår 
totalt till 190 Mkr, varav komponentinvesteringar utgör 28 Mkr. 

Investeringsplanen innefattar färdigställande av kv. Liljan, ombyggnad av Sockenstugan i Stora 
Skedvi samt att hänsyn bör tas till Fågelsångens framtid, vilken tomställs 2022. Investeringsplanen 
innefattar även fortsatt investering med stamrenoveringar och energieffektiviseringar. 
 
Förväntad utveckling 
 

För bolagets del står projektet Liljan 4 inför färdigställande och Sockenstugan i Stora Skedvi för om- 
och tillbyggnad i fokus. Därefter är inga nya projekt beslutade, däremot har bolaget börjat se över en 
strategisk plan för att möjliggöra framtida bostäder i kommunen, samt se över bolagets förutsättningar 
för finansiering.  
Marknaden visar en stor efterfrågan på bostäder, bolaget har idag en bostadskö på 1580 sökanden.  
 

Säters kommuns Fastighets AB 
Året resultat 

Resultatet efter finansiella poster uppgår till 0,0 Mkr. 
Framtiden 

Bolagets uppgift är att producera och sälja fjärrvärme. 
Anläggningarna är lokaliserade till Mora och Storhaga i 
Gustafs. Leverans säkerställs till Säterbostäders och 
kommunens fastigheter samt till Isoflex AB. 

         Bokslut     Bokslut 
    2019              2018 

   Omsättning, Mkr                            82,7               81,5 
   Resultat före e.o. poster                   -4,0                8,4 
   Resultat e. bokslutsdisp. och skatt     2,6               11,0 
   Nettoinvesteringar, Mkr                121,1               71,0 
   Soliditet, %                                      18,1              22,4 
   Årsarbetare                                      22,9              23,1 

  Bokslut    Bokslut 
     2019         2018 

   Omsättning, Mkr                        1,5          1,6 
   Resultat före e.o. poster              0,0           0,0 
   Resultat e. bokslutsdisp. o skatt   0,2           0,0 
   Nettoinvesteringar, Mkr              0,3           0,0 
   Soliditet, %                                73,6        73,5 
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Kommunala uppdragsbolag, kommunalförbund, gemensamma nämnder och 
samverkan 

 

Falun-Borlänge Regionen AB  

2003 bildades Utvecklingsbolaget Falun-Borlänge Regionen AB (FBR), org. nr 556645-9284, i vilket 

kommunen är delägare tillsammans med Borlänge, Falun, Gagnef, Smedjebacken och Ludvika kommuner.  

Bolagets vision är att tillsammans skapas en attraktiv och växande Falun Borlänge-region. Kommunerna 

ska genom bolaget arbeta tillsammans inom de utpekade utvecklingsområdena; Kompetensförsörjning, 

Näringslivsutveckling, Infrastruktur och Byggande. 

De samverkande kommunerna finansierar verksamheten i FBR i proportion till invånarantalet. Säter har 

under 2019 betalt 214 kkr i grundersättning, samt 406 kkr för olika specifika uppdrag. Kommunens 

aktiekapital är 37 500 kr vilket utgör en andel på 7,5 % i bolaget. 

 

Räddningstjänstförbundet Dalamitt  

Säters kommun har tillsammans med Falun, Borlänge och Gagnef ett kommunalförbund för 

räddningstjänst, Räddningstjänst Dala Mitt (RDM), org. nr 222000-1099. Förbundet startade sin 

verksamhet 1998-10-01 och säljer sina tjänster via räddningstjänstavtal till ägarkommunerna.  

Räddningstjänstens avdelning arbetar med: 

 Myndighetsutövning i syfte att förebygga bränder.  

 Undersökning av olyckor och analys av risker. 

 Information, rådgivning och utbildning som stöd till flickor, pojkar, kvinnor och män.  

 Att utföra räddningstjänst. 

 Uppdragsverksamhet.  
 

Enligt Lagen om skydd mot olyckor är kommuner skyldiga att arbeta för att förhindra att bränder och 

andra olyckor sker. RDM har av medlemskommunerna fått uppdraget att leda arbetet med skydd mot 

bränder medan övrigt olycksförebyggande arbete skall genomföras av medlemskommunerna och RDM 

ska stötta medlemmarna i deras arbete. 

Från 2019-01-01 anslöt sig Ludvika kommun till Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM). 
 
Årets underskott 2019 för Räddningstjänsten Dalamitt ligger på -10,2 mkr där medlemskommunerna 
skjuter till 8,8 mkr för att täcka underskottet.  
 

Kostnaden för Säters kommuns räddningstjänst, IVPA och översyn av brandposter har för 2019 varit 9,8 

mkr. Utöver det har 1,4 mkr betalats/bokats upp för att täcka resultatförluster i Räddningstjänstförbundet  

Dalamitt för åren 2018 och 2019. 
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Överförmyndare i Samverkan  

Överförmyndare i samverkan Falun Borlängeregionen är en samverkan mellan sex kommuner Falun, 

Borlänge, Gagnef, Ludvika Smedjebacken, Säter.  

Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal förvaltningsmyndighet vars huvuduppgift är att utöva 

tillsyn över kommunens förmyndare, gode män och förvaltare. Normalt har gode män, förvaltare och 

särskilt förordnade förmyndare tre uppgifter att ta hand om för sina huvudmän nämligen att;  

1. Bevaka deras rätt (den juridiska delen av uppdraget)   

2. Förvalta deras egendom (den ekonomiska delen av uppdraget)   

3. Sörja för deras person (den sociala delen av uppdraget)   

Överförmyndarens uppdrag är att genom tillsyn, råd och stöd vara en garant för att ställföreträdarna utför 

sina uppgifter på ett oklanderligt sätt. Det ingår även i överförmyndarens uppdrag att rekrytera och utbilda 

ställföreträdare. 

Ny gemensam nämnd 

Tidigare mandatperioder har de 6 samverkanskommunerna haft en egen överförmyndare och dessa 

överförmyndare har suttit i en styrgrupp för verksamheten. Inför mandatperioden 2019-2022 har alla 

samverkans kommuner fattat beslut om att ingå i en gemensam nämnd, Överförmyndare i samverkan 

Falun Borlängeregionen. Syftet med den nya nämnden är att ge större inflytande och delaktighet för 

ledamöter i nämnden samt ökad rättssäkerhet för huvudmännen. 

Verksamheten har på helåret visat ett överskott på 268 kkr som fördelas på de 6 kommunerna. 

Kostnaderna för ÖiS fördelas per invånare och kostnaden för Säters kommun uppgick 2019 till 498 kkr. 

 

Utveckling i Dalarna Holding AB / Visit Dalarna AB  

Visit Dalarna är ett destinationsbolag. Bolaget har det regionala uppdraget att marknadsföra och sälja 

besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt. Bolaget har utvecklingsansvar såväl regionalt som 

lokalt och har ett tydligt och utvecklat samarbete med företagen i besöksnäringen. 

Kommunen har betalat 750 kkr till bolaget för tjänsten. Kommunen har därtill haft egna kostnader för 

lokaler med 160 kkr.  

Under 2017 lanserades en helt ny organisation för besöksnäringen i Dalarna med syfte att skapa synergier 

för destinationsutveckling och tillväxt, Destinationsbolaget Visit Dalarna AB. Uppdraget är att 

marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt. Företräda regionens 

besöksnäring i nationella och internationella sammanhang. Driva utvecklingsfrågor i samverkan med 

företag och organisationer samt ansvara för Tourist Centers i Dalarna. Destinationsbolaget Visit Dalarna 

AB ägs av Dalarnas 15 kommuner (genom Utveckling i Dalarna Holding AB, 559098-5536) i nära 

samverkan med 850 medlemsföretag i Dalarnas Besöksnäring ek. förening. 

 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan  

Den gemensamma nämnden består av Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Hedemora och Säters 

kommuner. Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval av samarbetsavtal, reglemente och 

fastställd gemensam upphandlingspolicy och med stöd av UpphandlingsCenter (UhC) svara för alla 

upphandlingar med undantag av direktupphandlingar och byggentreprenad samt LOU:s (Lag om offentlig 

upphandling). 
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Verksamheten leds politiskt av en gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU), som består av 

en ledamot från varje kommun och chef UhC.  

I grunden är skapandet av Upphandlingscenter ett sätt att förstärka de medverkande kommunernas 

samlade upp-handlingskompetens och skapa en större affärsnytta. 

UhC har genomfört drygt 200 upphandlingar/projekt inkl. direktupphandling till ett årligt upphandlat 
värde på 2-3 miljarder kronor. Spännvidden är stor, vi upphandlar allt från kontorsmaterial, konsulter och 
livsmedel till snöröjning, fordon och fastighetstjänster. 

Under 2019 har UhC genomfört 160 olika upphandlingar/uppdrag (2018 182 upphandlingar/uppdrag). 

Totalt har 192 upphandlingar/uppdrag genomförts inklusive 32 direktupphandlingar. 

Fr.o.m. den 1 januari 2020 utökas uppdraget för Nämnden (UhC) med Avesta kommun som ny 

samverkande kommun. Inför denna utökning sker rekryteringar och introduktion av strategiska 

upphandlare. 

Det blev ett mindre överskott i 2019 års verksamhet med +0,5 mkr, som återbetalas till 

medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet.   

Säters kommuns kostnad 2019 var 984 kkr. Till detta kommer kostnad för egen och gemensam LOU-

försäkring med 30 kkr.   

 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel ATL 

Den gemensamma nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas (Falun, Borlänge, Ludvika, 
Hedemora, Säter, Gagnef och Smedjebacken) skyldigheter enligt alkohollag och tobakslag samt den 
kommunala kontrollen av receptfria läkemedelsförsäljningen i detalj-handeln. Nämndens uppdrag 
består av myndighetsutövning. Falu kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden 
ingår i värdkommunens organisation. 

 
ATL kontoret har erbjudit utbildning i ansvarsfull alkoholservering för restaurangpersonal vid 
ett tillfälle under 2019. Utbildningen ska bidra till att skapa en god krogmiljö och en 
alkoholservering som sker med ansvar och medvetenhet. 
 
I Säters kommun finns 12 stadigvarande tillstånd för utskänkning av alkohol där 147 tillsynsbesök har 

utförts. Säter har 10 försäljningsställen av tobak, inget försäljningsställe av e-cigaretter, 8 försäljningsställen 

av folköl och 7 försäljningsställen för receptfria läkemedel. Tillsynsbesök har gjorts på samtliga 

försäljningsställen. Säters kommun har under 2019 betalat 39 kkr till den gemensamma nämnden, där 

kommunens nettokostnad mot nämnden visar ett underskott på -13 kkr som regleras 2020. Den 

gemensamma verksamheten gav totalt 2019 ett överskott på +0,6 mkr.  

 

E-arkiv 

Säters kommun har uppdrag att vara värdkommun för en dalagemenensam stödfunktion kring e-

arkivering; efter ett projekt kring etablering av en organisation bildades den nya enheten E-arkivcentrum 

Dalarna den 1 december 2018.  

E-arkivcentrum Dalarna är en stödfunktion till alla femton kommuner i Dalarna, med uppgift att svara för 

att samordna inleveransprojekt mellan kommunerna, stödja med kompetens i långsiktigt bevarande och 

arkiveringsprocessen i leveransarbetet, samt ta emot och läsa in data i e-arkivsystemet. E-arkivcentrum 

Dalarna ska också förvalta IT-systemet, samt omvärldsbevaka förändringar i teknik och standarder som 

kan påverka arbetet med att långsiktigt bevara arkiverad information. Säters kommun har driftsavtal med 

Borlänge kommun, för att säkerställa en informationssäker drift av IT-systemet. 
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Årets resultat gav ett överskott på 832 tkr. Av överskottet föreslås 350 tkr överföras till år 2020 för 

uppstartskostnader som inte tagits i anspråk under år 2019; tillkommande kostnader för webbservrar för 

medborgaråtkomst, samt kostnaderna för möblering av nya lokaler.  

Resterande belopp föreslås återbetalas till respektive kommun enligt fördelningsnyckel för 2019. 

 

Övriga gemensamma nämnder för samverkan  

Säters kommun deltar även i Språktolknämnden och Hjälpmedelsnämnden. Dessa nämnders verksamhet 

finansieras huvudsakligen av tjänsteköp från kommun och landsting. Säters kommuns kostnad ingår i olika 

nämnders verksamhetskostnad.  

Säters kommun och Falu kommun har sedan 2016-04-01 en gemensam lönenämnd som ansvarar för löne- 

och pensionsadministration i de två kommunerna. Kostnaderna för Säters kommuns löne- och pensions-

administration redovisas i Kommunstyrelsens verksamhetskostnad.  
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Kolada
Vald kommun / region: Säter

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

Barn och unga (Alla år)

2016 2017 2018 2019

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 100 92   29

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal 5.3 5.2 5.2  

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 136 148 148 388 147 948  

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som
andraspråk, kommunala skolor, andel (%)

73 76 70 81

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) 92.4 90.0 91.6 95.7

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) 84.5 83.1 82.6 85.4

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 85.2 87.4 89.5 87.2

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) 53.5   ..  

Elever i åk 9: Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår, positiva svar, andel (%) 67.6   71.1  

Elever i åk 9: Skolarbetet stimulerar mig att lära mig mer, positiva svar, andel (%) 46.5   ..  

Elever i åk 9: Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker, positiva svar, andel (%) 90.1   90.8  

Elever i åk 9: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det, positiva svar, andel (%) 84.5   81.6  

Elever i åk 9: Mina lärare uppmuntrar oss elever att reflektera över vad vi hör och läser, positiva svar,
andel (%)

64.8   63.2  

Elever i åk 9: I min skola respekterar elever och lärare varandra, positiva svar, andel (%) 54.9   ..  

Elever i åk 9: På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika
skoluppgifter, positiva svar, andel (%)

..   ..  

Elever i åk 9: Jag har studiero på lektionerna, positiva svar, andel (%) ..   ..  

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) 84.5   73.7  

Elever i åk 9: Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev, positiva svar,
andel (%)

63.4   71.1  

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 108 052 107 024 106 232  

Kostnad förskoleklass, hemkommun, kr/elev 33 325 30 961 35 563  

Kostnad grundskola åk 1-9, hemkommun, kr/elev 116 252 115 766 114 182  

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) 52.5 36.4 27.5 0.0

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%) 35.0 46.2 70.0 .

Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%) 82.4 60.9 .. .

Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktionsprogram kommunala skolor, andel (%) .. 0.0 .. 0.0

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 76.9 63.2 70.6 70.8

Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram hemkommun, andel (%) 69.6 87.9 78.0 80.4

Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%) 86.6 73.2 88.1 83.7

Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktionsprogram hemkommun, andel (%) .. .. .. ..

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 138 441 151 802 160 033  

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-20 år 360.2 216.0 161.5  

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 32 32 27  

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-12 år 35 33 30  

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år 40 42 32  

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 17-20 år 17 21 16  

Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%) 39 - 37  
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Stöd och omsorg (Alla år)

2016 2017 2018 2019

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) - - - 75

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 81 87 69 84

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde 23 18 19 20

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 3 017 3 805 3 863  

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv 1 605 2 320 2 587  

Kostnad HVB-hem barn och unga, kr/inv 696 1 532 1 388  

Kostnad familjehemsvård barn och unga, kr/inv 544 517 848  

Kostnad öppna insatser barn och unga, kr/inv 365 270 350  

Kostnad öppna insatser barn och unga, individuellt behovsprövad, kr/inv 237 118 250  

Kostnad öppna insatser barn och unga övr. öppna ins. kr/inv 128 152 100  

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv 694 756 720  

Kostnad utbetalt ekonomiskt bistånd, kr/inv 457 530 482  

Kostnad övrigt ekonomiskt bistånd (ej utbet ek bistånd), kr/inv 238 226 238  

Kostnad familjerätt och familjerådgivning, kr/inv 65 49 60  

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv 367 486 360  

Kostnad institutionsvård vuxna missbrukare, kr/inv 208 281 31  

Kostnad familjehemsvård vuxna missbrukare, kr/inv 0 0 0  

Kostnad öppna insatser vuxna missbrukare, kr/inv 159 205 329  

Kostnad öppna insatser, bistånd som avser boende för vuxna missbrukare, kr/inv 64 120 171  

Kostnad öppna insatser, individuellt behovsprövade avs. vuxna missbrukare, kr/inv 96 2 0  

Kostnad öppna insatser, övriga avs. vuxna missbrukare, kr/inv 0 84 157  

Kostnad övrig vuxenvård, kr/inv 285 194 136  

Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9,
medelvärde

       

Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) - - 74 100

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) - - 84 81

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv 5 898 6 587 6 371  

Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv 4 510 4 611 4 524  

Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/inv 2 568 2 878 2 670  

Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/inv 332 337 374  

Kostnad funktionsnedsättning LSS övriga insatser, kr/inv 309 253 269  

Kostnad personlig assistans enl. LSS/SFB minus ersättning från Försäkringskassan, kr/inv 1 302 1 143 1 211  

Kommunens ersättning från Försäkringskassan för personlig assistans enligt SFB, kr/inv 1 361 1 098 1 061  

Kommunens ersättning till Försäkringskassan för personlig assistans enligt SFB, kr/inv 469 467 485  

Kostnad funktionsnedsättning för personer 0-64 år enligt SoL, kr/inv 1 388 1 976 1 847  

Kostnad funktionsnedsättning insatser i ordinärt boende enl. SoL, kr/inv 833 1 013 956  

Kostnad hemtjänst i ordinärt boende för personer med funktionsnedsättning, kr/inv 383 489 593  

Kostnad boendestöd för personer med funktionsnedsättning enligt SoL, kr/inv 277 293 316  

Kostnad korttidsboende / -vård för personer med funktionsnedsättning enligt SoL och HSL, kr/inv 0 54 36  

Kostnad övrigt för personer med funktionsnedsättning enligt SoL, kr/inv 23 203 14  

Kostnad dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning enligt SoL, kr/inv 150 -19 0  

Kostnad funktionsnedsättning särskilt boende enl SoL 0-64 år, kr/inv 518 915 860  

Kostnad funktionsnedsättning öppen verksamhet enl SoL, kr/inv 37 41 27  

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende,
medelvärde

42 143 49 99

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 15 17 17 17

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng       36
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2016 2017 2018 2019

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel (%) 100 100 100 100

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål, andel
(%)

93 93 77 83

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka tv-kanaler utöver basutbudet i
gemensamhetslokal, andel (%)

0 0 0 0

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under
helgen, andel (%)

0 0 93 0

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under
vardagar, andel (%)

0 0 0 0

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 89 85 79 88

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjligheten att komma utomhus, andel (%) 72 64 66 66

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%) 67 65 68 62

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillgång till sjuksköterska, andel (%) 84 74 80 90

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%) 94 89 98 98

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande (mycket nöjda), andel (%) 67 57 72 67

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%) 18 18 13 10

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - få kontakt med personalen på boendet, andel (%) 89 82 83 88

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%) 87 85 89 91

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%) 24 22 21 26

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) 86 73 89 92

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - information om förändringar, andel (%) 52 48 63 54

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inte kränkts av någon personal under året, andel (%)        

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%) 83 77 83 83

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%) 73 77 87 71

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel
(%)

56 45 44 50

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%) 65 71 64 61

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - plats på äldreboende, andel (%) 92 94 93 100

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - rörlighet inomhus, andel (%) 15 18 23 21

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - själv svarat på frågorna, andel (%) 27 48 38 47

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, andel (%) 15 13 10 5

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%) 72 76 80 83

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivs med rum/lägenhet, andel (%) 81 85 87 80

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%) 72 72 72 71

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamt utomhus, andel (%) 69 59 71 77

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%) 92 89 90 93

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%) 67 62 60 57

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 95 96 88 92

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - information om förändringar, andel (%) 73 67 72 69

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - behov anpassas, andel (%) 79 80 72 78

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%) 99 98 96 100

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande (mycket nöjda), andel (%) 77 79 72 77

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%) 8 12 11 8

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bor med annan vuxen, andel (%) 25 26 25 27

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - få kontakt med hemtjänstpersonalen, andel (%) 88 87 86 85

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%) 96 94 90 95

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%) 35 34 26 36

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) 89 91 87 87

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%) 62 56 58 55

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%) 67 59 64 64

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen kommer på avtalad tid, andel (%) 91 90 83 81

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen utför sina arbetsuppgifter, andel (%) 93 88 86 93
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2016 2017 2018 2019

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - rörlighet inomhus, andel (%) 35 34 26 27

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, andel (%) 2 5 5 5

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - själv svarat på frågorna, andel (%) 51 49 64 58

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%) 87 87 81 85

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%) 90 95 89 93

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%) 55 56 54 41

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - välja utförare, andel (%) 38 34 28 31

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 246 773 244 730 251 047  

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+ 151 792 143 497 146 841  

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 80+ 93 135 99 500 102 849  

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 80+ 73 552 79 672 83 624  

Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv 80+ 16 114 15 631 15 238  

Kostnad dagverksamhet äldreomsorg, kr/inv 80+ 2 110 2 472 2 330  

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg övrigt, kr/inv 80+ 1 359 1 726 1 658  

Kostnad öppen verksamhet äldreomsorg, kr/inv 80+ 1 844 1 735 1 350  

Samhälle och miljö (Alla år)

2016 2017 2018 2019

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)   72 79 80

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 45 54 56 56

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 75 79 79 83

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng       59

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera,
andel (%)

- - 75  

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, andel (%) - - 46  

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som A. Börjat arbeta, antal     31  

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, andel (%) - - 28  

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som B. Börjat studera, antal     19  

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) 62 54 59  

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) 10 13 36  

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta (status efter 90 dagar), andel (%) 10 13 36  

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbete med stöd (exkl. nystartsjobb) (status efter 90 dagar),
andel (%)

    9.1  

Lämnat etableringsuppdraget och börjat studera (status efter 90 dagar), andel (%) 0 0 0  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI - - -  

Handläggningstid (median) från inkommen ansökan till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och
tvåbostadshus, antal dagar

    46 -

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad
av en- och tvåbostadshus, antal dagar

    8 -

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person - 580 615  

Insamlat mat- och restavfall, kg/person - 194 196  

Insamlat förpackningar och returpapper, kg/person 53 54 63  

Insamlat grovavfall, kg/person - 305 329  

Insamlat farligt avfall (inkl. elavfall och batterier), kg/person - 27 27  

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 35.8 36.7 34.7 35.1

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) - - -  
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Guide till tabeller och diagram

I vissa tabeller och diagram används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla
kommuner/landsting efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det
med grå färg.

När rött, gult och grönt används i stapeldiagram visar det andel av de ingående nyckeltalen med respektive färg. Klicka på "Visa i tabell" för att se vilka nyckeltal som har
vilken färg.

Tänk på att färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat
jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).

 Bästa 25%

 Mittersta 50%

 Sämsta 25%

 Ingen data

/ Visa trend

. Jämförelse per kommun / enhet

0 Ej med i sammanfattande diagram

Nyckeltalsinformation

- Bortfall

. Ej tillämplig

.. Sekretess

RKA
RKA är en ideell förening med svenska staten och
Sveriges Kommuner och Regioner som medlemmar.
© RKA Rådet för främjande av kommunala analyser.

Kontakt
Besöksadress: Hornsgatan 15
Stockholm
Postadress: c/o SKR 118 82 Stockholm
08-452 70 00   rka@rka.nu

20

mailto:rka@rka.nu


BEFOLKNINGSUTVECKLING
2007-2019

Invånarantal per den 31 december respektive år
Förändring

År 2007 11 000 9

År 2008 10 957 2

År 2009 10 900 9

År 2010 10 840 -43

År 2011 10 861 -57

År 2012 10 851 -60

År 2013 10 873 21

År 2014 10 886 -10

År 2015 11 009 123

År 2016 11 086 77

År 2017 11 160 74

År 2018 11 123 -37

År 2019 11 093 -30

Invånare fördelade på ålder 2019-12-31

2019 2018 Förändring % 2019 2018 Förändring %

0 - 6 år 867 876 -9 -1,0% 18 -24 år 603 646 -43 -6,7%

7 - 15 år 1 139 1 129 10 0,9% 25 - 44 år 2 500 2 518 -18 -0,7%

16 - 18 år 326 332 -6 -1,8%

19 - 64 år 5 863 5 951 -88 -1,5%

65 - 79 år 2 222 2 192 30 1,4%

80 - 89 år 551 512 39 7,6%

90 + år 125 131 -6 -4,6%

Summa 11 093 11 123 -30 -0,3%
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Kommunstyrelsen 

 
 
 

 
Resultaträkning (kkr) 

Budget 
2019 

Redovisning 
2019 

Avvikelse Redovisning 
2018 

Förändring 
% 

Verksamhetens intäkter, 
inkl interna poster 

11 867 14 823 2 956 9 008 64 % 
Verksamhetens kostnader, 
inkl interna poster 

68 691 68 159 532 53 243 28 % 

Årets resultat 
50 584 46 224 3 488 44 235 4,5 % 

Därav kapitalkostnader 
4 561 4 721 160 3 892 21 % 

Investeringar  
9 050 2 687 6 363 11 386 -76 % 

 

Viktiga händelser 
 
Under året har kommunstyrelsen två nya verksamheter 
E-arkiv centrum i Dalarna och fritidsenheten. E-
arkivcentrum i Dalarna är en samverkan mellan länets 
samtliga kommuner och Säters kommun är värd 
kommun.  
Kommunen har omorganiserat sitt säkerhetsarbete med 
syftet att skapa en bredare förankring, kompetensbas och 
ändamålsenligt utvecklingsarbete. Kommunen har tagit 
fram en risk- och sårbarhetsanalys, grundberedskapsplan, 
styrdokument för risk- och säkerhetsarbetet samt en 
utbildningsplan inom risk- och säkerhetsarbetet.  
Säters kommun har beslutat att delta i utvecklingen av en 
Dalagemensam E-tjänsteportal. 
Arbetet med införandet av Dalagemensam 
telefoniplattform har fortsatt under året, tyvärr med flera 
avbrott i telefonin som följd av tekniska problem hos 
leverantören. 
 
Företagsdagarna har starts upp med syfte att belysa 
företagsamhetenen och kommuners företag. 
Extra fokus har gjorts på att synliggöra UF-företagen 
detta trots att Säters har många elever i gymnasieskolor i 
andra kommuner. 
Säterdalens Fäbod återinvigdes efter renovering och har 
en ny entreprenör sedan sommaren 2019. 
 
Under 2019 har kommunen samordnat lovaktiviteter för 
barn och ungdomar för att kunna tillgodose behoven 
bättre finns med 
Brottsförebygganderådet har fortsatt sitt arbete under 
året med flera aktiviteter för att öka tryggheten för 
medborgare. 

 
Det ekonomiska resultatet 
Kommunstyrelsens förvaltning visar ett överskott 
jämfört med budget på +3,5 mkr. Lägre kostnader beror 
på vakanta tjänster, statsbidrag och ej utnyttjade reserver 
för utvecklingsmedel.  

Investeringar 
Kommunens IT-investeringar uppgår till 5,2 mkr, varav 
IT i skola 2,5 mkr. Investering i idrottsanläggningar 0,3 
mkr. Utveckling av nya bostadsområden har haft en 
investering på 1,8 mkr och bredbandsutbyggnad 1,7 mkr. 
Investeringsbidrag för bredband har erhållits med 3,8 
mkr.  
 

Personalsituationen 
Under året har en ny kommundirektör rekryterats efter 
att tidigare kommundirektör slutade i aug 2019. 
Sjukfrånvaron har varit stabil på 3,97% vilket är en 
sänkning från 5,55% samma period föregående år. 
 

Internkontroll 
Uppföljning av köptrohet -Det slumpmässiga urvalet för 

2019 visar att det till viss del förekommit inköp av 

produkter som inte på prislistan.  

Kontroll att anställningsavtal inkommer till 

personalavdelningen för arkivering – Pga personalbrist 

har inte kontrollen genomförts. 

Kontroll av att beslut att heltidsanställningar följs – 

Uppföljning har pga personalbrist inte utförts enligt plan 

utan istället har kontroll skett genom slumpmässiga 
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frågor till förvaltningen. Enligt den kontrollen har 

andelen anställningar på deltid minskat och kunskapen 

om att beslutet finns och ska följas ökat 

Att upphandling gjorts för de varor och tjänster i de fall 

det krävs – Inga avvikelser synliga vid stickprovskontroll. 

Att information hanteras på ett säkert sätt – inga 

kontroller är genomförda. 

Att förvaltningsplanen för GDPR följs –2 rapporterade 
incidenter.  

• Server intrång inte anmält till Datainspektionen 

• Felskickad post inte anmält till 
Datainspektionen 

 

Delegationsordning att återrapportering görs- Inga 

avvikelser 

Tillgång till Rådhuset - Inga avvikelser 

Kontroll av att E-arkivs redovisning stämmer – Inga 

avvikelser 

 
Hur ser framtiden ut 2020 - 2021?  
Kommunstyrelseförvaltningens arbete kommer även 
fortsättningsvis att ha fokus på att utveckla den centrala 
funktionen för att verksamheterna ska få det bästa stöd 
av kommunstyrelsen stödfunktioner.  Mycket av 
utmaningarna framöver handlar om att 
kompetensförsörjning och digital utveckling. Arbetet 
med ökat antal e-tjänster fortsätter och digitalisering av 
samtliga inkommande handlingar kommer att ske under 
2020. 
Det finns också ett ökat behov och ökade krav på 
kommunens säkerhetsarbete i samband med att risk- och 
hotbilderna förändrats de senaste åren.  
En central budgetuppföljning har testkörts i 
beslutsstödsystemet Hypergene och planeras att ersätta 
den manuella uppföljningen under 2020. Som deltagare i 
Sveriges Kommuner och Regioners nätverk 
Medborgarbudget har Säters kommun förbundit sig att 
genomföra Medborgarbudgetar. Detta är under planering 
och syftet är att öka människors möjlighet att delta i den 
demokratiska utvecklingen, genom att ge befolkningen 
möjlighet att avgöra hur en pott pengar ska användas 
inom ett av de förtroendevalda utpekat verksamhets-
område.  
Säters externa webbplats har genomgått en uppdatering 
som säkerställer att webbplatsen når upp till de tekniska 
tillgänglighetskrav som ställs på offentliga webbplatser 
från och med den 23 september 2020. 
Under 2020 kommer ishallen och Skönvikshallen att få 
ett passersystem som kommer att tillgängliggöra 
anläggningarna utanför ordinarie öppettider. 
 
 
Miljö 2019  
 
Miljöarbete handlar i hög grad om det interna arbetet på 
förvaltningen och vad verksamheterna kan bidra till. 
Arbetet för en successiv övergång till fler e-fakturor, 
införande av ” Follow me” för utskrifter  

och införande av styrelse.se för politiker sänker 
pappersförbrukningen och dess miljöpåverkan. 
IT sänder allt mer till Inrego för återvinning för att 
minska utsläpp av växthusgaser  
Sedan införandet av Office 365 så försöker samtliga 
verksamheter minska bilåkandet genom att nyttja SKYPE 
för möten.  
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Samhällsbyggnadsnämnden

 
Resultaträkning (kkr) 

Budget 
2019 

Redovisning 
2019 

Avvikelse Redovisning 
2018 

Förändring 
% 

Verksamhetens intäkter, 
inkl interna poster 

121 129 121 018 -111 117 585 3 % 
Verksamhetens kostnader, 
inkl interna poster 

160 666 163 300 2 633 166 321 -2 % 

Årets resultat 
39 537 42 282 2 745 48 736 -13 % 

Därav VA-enheten 
0 -836 -836 1 972 -142 % 

Därav kapitalkostnader 
28 672 28 825 153 24 366 18 % 

Investeringar  
110 975 51 317 -59 658 56 720 -10 % 

 

Viktiga händelser 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar och verksamhet 
spänner över ett brett fält i samhällslivet. Från 
markinnehav och fysiska planering, vatten- och avlopp, 
gatu- och vägnät, byggnader och lokaler till kost, drift och 
underhåll. Vi bygger och driver och förvaltar Säters 
bebyggda miljö. Vi ansvarar för att mat kan serveras i 
våra verksamheter och att lokalerna hålls attraktiva och 
välvårdade.  I vårt arbete ställer vi medborgare, företagare 
och övriga förvaltningar i fokus. Vi utgår från deras 
behov vi guidar medborgare, företag och verksamheter 
genom regelverk och främjar utveckling i kommunen. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens mål 

 En god samhällsplanering 

 Främjande myndighetsutövning 

 Den goda måltiden 

 Infrastruktur & kommunikationer 

 Vatten & avlopp för framtiden 

 En god fastighetsförvaltning  
 

Nämndens särskilt prioriterade områden 
1. Effektiv Samhällsbyggnadsprocess: med 

medborgarens i centrum från planering  till 

genomförande till förvaltning & tillsyn 
 

2. Medarbetardrivenchefsstödd utveckling MCU: 
ett ledarskap som skapar förutsättsättningar för 
medarbetarna att utföra ett bra och effektivt 
arbete.  

 

3. Främjande myndighetsutövning: genom 
utbildning och samverkan så ökar vi vår 
förmåga att utveckla en effektiv och främjande 
myndighetsutövning.  
 

4. Miljö: att våra verksamheter skall ha liten 
miljöpåverkan som möjligt. Att återvinning och 

återanvändning i linje med avfallstrappan 
främjas. Att vi arbetar i enlighet med beslutade 
miljömål. 

 
Antal ärenden som skapats/hanterats i SBN diariesystem 
2019:  1125 stycken  
 
Under 2019 har en ny dokumenthanteringsplan arbetats 
fram för Samhällsbyggnadsnämnden. Planen beräknas 
antas under våren 2020. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Under året har Samhällsbyggnadsnämnden hållit i ett 
antal informationer /utbildningar och studiebesök för att 
på ett så bra sätt som möjligt kunna fullgöra sitt uppdrag. 
Exempel på detta är 

 Information om reglemente, arbetsordning, 
nämndsplan, vision och mål 

 Utbildning om Parkeringstillstånd 

 Utbildning i Vattenskyddsområden 

 Utbildning i GIS-verktyg 

 Utbildning i PBL - boverket 

 Information om hur Säters skogsinnehav ser ut 
samt policy vid avverkning 

 Verksamhetsbesök Klockarskolans matsal 

 Studiebesök – Säters reningsverk 

 Studiebesök projekt Liljan 

 Studiebesök projekt ÅVC 
 
Medborgarförslag & motioner 
Nedan syns exempel på medborgarförslag & motioner 
som berört Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet 
under 2019  

 Medborgarförslag om häktena vid Rådhuset 

 Medborgarförslag om att rusta Kungsstenen i 
Säterdalen 
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 Ny motion om kraftfullt arbete mot 
klimatförändringen 

 Medborgarförslag om framdragning av gång- 
och cykelväg parallellt efter Fritidsvägen från 
Säters campingplats till vattentornet på Åsen 

 Medborgarförslag om en gång – och cykelled 
(gc-led) mellan centralortens centrum-Säters 
järnvägsstation-Säterdalens nerfartsområde 

 
Samrådsgrupp 
Den politiskt beslutade samrådsgruppen har under 2019 
utvecklats till att bli ett viktigt informations & 
beredningsorgan till beslutande nämnder. Samtliga 
förvaltningar samt Säterbostäder är representerade i 
gruppen. Gruppen stödjer även det uppsiktsansvar som 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen över övriga 
nämnder. Beslutade centrala processer bereds och 
bearbetas inom samrådsgruppen. Exempel på processer 
som samråds är: 

 Bostads & lokalplanering 

 Genomförandeplan SÄBO 

 Säterdalen 

 Genomfart & Bytespunkt i samverkan med 
Trafikverket 

 Miljöplanering 

 Samarbetsavtal med Borlänge Energi 
 
SÄBO-process 
Under 2019 beslutade Kommunfullmäktige att utse 
Kommunstyrelsen som projektägare för byggnation av 
särskilt boende i Säter. I samband med detta så gavs 
startbesked att genomföra upphandling och projektering 
till färdiga bygghandlingar. Upphandling genomfördes 
under hösten och projektet tilldelades Skanska. Under 
januari 2020 startade projekteringen och arbetet leds av 
Kommunstyrelsens beslutade styrgrupp. Byggstart är 
planerad till juni-augusti 2020. 
 
Förskola 2 
Under året beslutade Kommunstyrelsen att anta den 
lokaliseringsutredning som arbetats fram av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. I linje med detta arbetar 
BUN tillsammans med SBF för att ta fram en 
programhandling som kan lyftas upp som 
beslutsunderlag.  
 
LSS 2 
Socialnämnden har gjort en framställan med behov av 
ytterligare ett nytt LSS-boende i Säters tätort. Utifrån 
detta har Kommunstyrelsen uppdragit 
Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram 
en genomförandeplan. Under vintern har ett förslag samt 
placering arbetats fram tillsammans med 
Socialförvaltningen. Underlaget förväntas vara klart att 
lyftas för beslut under våren 2020. 
 
Digitalisering 

 E-tjänst för skolskjuts planerades under 2019 
och implementering startar 2020. Den nya 
öppna E-plattformen kommer kunna bära fler 
e-tjänster. 

 Drift och övervakningssystem inom 
VA/Renhållning har byggts ut under året 

 Ärendesystem för Infracontroll används i allt 
större grad inom förvaltningen. För 
medborgarna innebär det att de kan anmäla via 
app eller ringa växeln/kundtjänst. 

 
Svefa-utredning 
Kommunstyrelsen har med stöd av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram en analys 
hur vår upplåning och vårt investeringsbehov påverkar 
den ekonomiska balansen. Utifrån detta har man arbetat 
fram olika vägval som möjliggör en ökad upplåning.  
 
Strategi för hållbart byggande 
En strategi för hållbart byggande för Säters kommun 
arbetades fram under 2019 och remitterades ut till 
nämnder och bolag. Strategin beräknas antas under våren 
2020.  
 
Fordonspolicy för Säters kommun 
Under 2019 arbetades det fram en sammanhållande 
fordonspolicy för Säters kommun. Policyn styr vår 
omställning mot mer miljövänliga (fossilfria fordon med 
mera). För att en förvaltning ska kunna avvika från 
policyn krävs godkännande från förvaltningschef. 
 
Bebyggelseutvecklings- & detaljplaneprocess 
Målet 200 bostäder under mandatperioden ersattes av de 
nya strategiska målen för Säters kommun. Dock beräknas 
målet nås under innevarande mandatperiod.  

• Nytt LSS boende på Åsen med 7 lägenheter 
togs i bruk under 2018. 

• Säterbostäder uppför i nuläget kvarteret Liljan 
med 74 lägenheter. Projektet bedöms slutföras i 
september 2020. 

• Säterbostäder planerar i nuläget nya lägenheter i 
sockenstugan i Stora Skedvi. 

• Nya småhustomter detaljplaneras på Bladguldet 
i Gustafs samt på Kyrkberget i Stora Skedvi. 

• Fördjupad översiktsplan Gustafs har 
färdigställts och arbete med Fördjupad 
översiktsplan i Säter pågår. 

• Upphandling av särskilt boende med 70 platser 
är genomfört och byggstart beräknas under 
sommar 2020. 

• Säterbostäder utreder i nuläget omvandling av 
Fågelsången till lägenheter anpassade för en 
äldre målgrupp 

• Nytt LSS boende på Skönvik med 6 lägenheter 
uppförs under 2020. 

• Detaljplaneläggning av bostadsrätter på Präst 
Källa pågår. 

• Planbesked för detaljplaneläggning av område 
vid Enbacka Båthamn har beslutats 

• Markaffär för uppförande av nya lägenheter 
Storhaga har genomförts. 

• Planering av nytt LSS på Odalmannen med 6 
lägenheter pågår. 

• Utöver ovanstående har även har ett antal 
enbostadshus uppförts sedan inledningen av 
den nya mandatperioden.  

 

Våra planarkitekter arbetar med att ta fram nya 
detaljplaner & översiktsplaner för att kunna skapa en bra 

25



            

plattform till hållbar utveckling av Säter. Samverkan & 
medborgardialog är två viktiga punkter för att arbeta 
fram lösningar som både accepteras och fungerar för 
berörda parter. Några exempel på pågående 
planer/utredningar är: 

 Präst källa bostäder 

 Kullsveden industritomter 

 Lokaliseringsutredning för nya 
industriområden/verksamhetsområden  

 Lokaliseringsutredning för förskola 

 Detaljplan/-er för dubbelspår & genomfart 
Säter 

 Detaljplan/-er för dubbelspår Gustafs 

 Bladguldet 

 FÖP Säters Kommun 

 Aktualisering ÖP 

 Boberg 

 VA-plan 

 Dagvattenstrategi 

 Vattenskyddsföreskrifter 

 Parkeringsutredning (start våren 2020) 
 

Drönare: Genom att använda drönare så tas egna 
ortofoton vilket ger möjlighet att bygga upp 3-d modeller 
av staden. Med hjälp av detta så kan vi tydligare gestalta 
vad som är på gång på olika platser i Säters kommun 
 
Arbetsordnings detaljplaner: Under 2018 beslutades, av 
Kommunfullmäktige, en ny arbetsordning som syftar till 
en effektivare beslutsprocess kopplat till antagande av nya 
detaljplaner. Arbetsordningen planeras att uppdateras 
under våren 2020. 
 
Säterdalen 
Säterdalen utgår från ”Strategi för utveckling av 
Säterdalen” som antogs av Kommunfullmäktige 2017-01-
26. Utifrån detta antas varje år i Kommunstyrelsen en 
utvecklingsplan som beskriver vilka åtgärder som är tänka 
att genomföras under året. Exempel på färdigställda 
projekt: 

 Färdigställande av ny Fäbodstig & entré till 
stigen 

 En till- och ombyggnad av Fäboden 

 Modell för ny småbarnslek ”Lilla Säter” 
 

Utöver ovanstående så har Länsstyrelsen även byggt en 
upplevelsestig som avslutas i en 
rastplats vid Kärleksudden.  
 
Genomfart, bytespunkt & dubbelspår Säter 
Trafikverket önskar förlänga befintliga och bygga nya 
mötesspår i Säters centrum och Mora by.  
Trafikverket har, för projektet, inrättat en särskild 
styrgrupp där Säters kommun ingår.  
 
Dubbelspår & infrastruktur i Gustafs 
Trafikverket planerar dubbelspår i anslutning till Gustafs 
tätort. I detta arbete planeras planöverfarter att stängas 
varpå arbete tillsammans med kommunen pågår för att 
säkerställa bra kommunikationer som ligger i linje med 
fördjupad översiktsplan för Gustafs. I detta arbete ses 
även möjligheten till ny industriinfart över.  

 
 
 
Näringslivssamverkan 
SBF har i samverkan med näringslivsenheten löpande 
arbetat med LOTS-funktion för att stödja företag som 
behöver stöd i olika frågor. Syftet är att kunna erbjuda 
företag & organisationer ett snabbt och bra stöd i 
Samhällsbyggnadsfrågor. Till detta har även Miljö & 
Byggenheten deltagit på företagsträffar samt haft öppet 
kvällstid vissa dagar. 
Under 2020 planeras det prioriterade området främjande 
myndighetsutövning initieras. 
 
Kost 
Under 2019 har kostenheten prioriterat att jobba med 
arbetsmiljö och ekonomi för att försöka vända enhetens 
underskott samt få ner den höga sjukfrånvaron. Mycket 
av jobbet är långsiktigt och framför allt åtgärder får att få 
en bättre ekonomi kommer kräva större förändringar 
över flera års tid. 

 På grund av svårigheten att minska på 
kostnaderna för kostenhetens bemanning utan 
större förändringar i arbetssätt runt maten på 
äldreboendena och förskolorna tillsattes 2019 en 
genomlysning av kostverksamheten. Rapporten 
från genomlysningen var klar under november 
2019 och förändringarna som sen beslutas 
politiskt kan tidigast 2020 börja genomföras. I 
väntan på genomlysningen och beslut om vilka 
förändringar som ska genomföras, har endast 
enklare besparingsåtgärder, som att ersätta 
creme fraiche med lätt creme fraiche i skola och 
förskola, kunnat genomföras.  

 Stora insatser har gjorts under 2019 för att få 
ner sjukfrånvaron. Detta har gjorts genom både 
rehab arbete samt en grupprocess på 
kostenheten. Resultatet av arbetet är att 
sjukfrånvaron minskat 40% jämfört med 2018. 

 
VA & Renhållning 
Under 2019 har mycket hänt på VA & renhållning. Vi har 
jobbat med att förbättra och tydliggöra ansvaret för 
arbetsmiljö med uppgifter i olika delar av verksamheten.  

 Nya föreskrifter om avfallshantering Säters 
kommun 

 Ny renhållningstaxa har tagits fram 

 Infört matavfallssortering till hushåll och 
verksamheter i Säter. För att möjliggöra det har 
närmare 5000 bruna tunnor placerats ut hos 
fastighetsägare. Vi har erbjudit ett omval av 
storlek på restavfallskärlet. Utbyten av dessa 
pågår under 2020.  

 Borlänge Energi började i februari hämta 
hushållssopor i hela Säters kommun.  

 Byggnation av en ny ramp på ÅVC är nästan 
färdig. Utöver en ny ramp har vi även fått en 
snötipp. 

 Vi har renoverat en gammal havererad 
avloppspumpstation i Naglarby. 

 Tryckstegringen på Åsen har fått en ny byggnad. 

 Byte av maskinutrustning på Gustafs ARV. 
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 Nytt staket runt Säters ARV, har minskat 
mängden inbrott och skadegörelse som skett 
under vintern 18/19.  

 Rivning av högvattenreservoar i Mora By. 

 Ny avloppsanläggning i Pingbo. 

 Nytt vattenverk i Gussarvshyttan har byggts.  

 Arbetet med att utveckla vår ledningsdatabas 
har gått framåt. 

 Arbete med vattenskyddsområde för Solvarbo-
Uggelbo har pågått.    

 En ny huvudvattenledning har byggts vid 
Uggelbo VV. 

 Bytt ut VA-ledningar på Löparegatan för att 
undvika källaröversvämningar och 
underhållsspolning. 

 Under 2019 har 18 vattenläckor lagats 

 Ca 10 avloppsstopp har åtgärdats 

 26 st ventilbyten och 12 brunnsbetäckningar har 
utförts 

 4 st nyanslutningar har ordnats 

 Ca 460 vattenmätare har bytts för kontroll och 
revision 

 1080 m V-ledning, x180 m S-ledning och 180 m 
D-ledning har lagts om.  

 Styrsystem har byggts. Totalt 52 stationer i drift 
i vårt nya driftöverviktssystem.  

 Vi har haft närmare 45 000 besök på ÅVCn i 
Jönshyttan. 

 
Gata & Park 
Gatuenhetens verksamhet har under 2019 bedrivits enligt 
plan. Årets händelser har varig många men några kan 
särskilt påtalas.  Inom verksamhetsområde Gata och dess 
löpande verksamhet kan följande händelser särskilt 
nämnas:  

 Projektering & genomförande av ett flertal 
åtgärder kopplat till ett sammanhängande gång- 
och cykelnät Ex.  

o Södra Kyrkogatan 
o Bergslagsgatan 
o Skedvi skola – Kyrkberget 
o SÄBO – Åsenvägen 

 

 Förbättrad strandpromenad Skönviksstrand: 
Under våren förbättrades Strandpromenad-
/parkvägen längs med vattnet ute på 
Skönviksstrand 

 Trafikverket gång & cykelbanor: I nuläget 
utreder Trafikverket 2 sträckor där de planerar 
utföra åtgärder för att säkra gång och cykeltrafik 
längs Trafikverkets vägar: 

o Naglarby- Enbacka 
o Genom Kyrkbyn 

 Ny LED-belysning: Gatuenheten har börjat att 
byta ut högtrycknatrium-armaturer till 
LEDarmaturer.Projektet förväntas pågå i flera 
år till dess att samtliga armaturer (ca 4000) är 
utbytta). Utbytet innebär att vi sparar upp till 50 
watt per belysningspunkt. Lamporna är tända ca 
4000 h/år och om en Kwh kostar ca 1 kr så är 
besparingen per armatur ca 200 kr för att inte 
tala om miljönyttan med åtgärden.  

 Beläggningsplan av kommunens vägnät 
färdigställd 

 Ny snötipp 

 Hastighetsdämpande och skyddsåtgärder vid 
 förskolan Myran 

 Underhållsplan för dagvattenbrunnar 

 Renovering av staket vid Rioparkeringen 

 Beklädnad av gångtunnlar trygghetsåtgärder 
samt för att underlätta klottersanering 

 
Inom verksamhetsområde Park och dess löpande 
verksamhet kan följande händelser särskilt nämnas: 

 Ängsprojekt: Arbete pågår med att omvandla 
gräsytor till ängsytor. Åtgärdens syfte är att 
stärka den biologiska mångfalden och motverka 
den minskning av insekter som har redovisats i 
forskningsrapporter. Dock kan det ta flera år att 
bygga upp rikliga ängsytor med varierad 
växtlighet.Man kan som privatperson även 
prova att spara delar av sin gräsmatta så att den 
får växa friare äntidigare och på så sätt bidra till 
den biologiska mångfalden.  

 Perennplanteringar har utvecklats istället för 
tillfälliga blommor vilket spar både pengar och 
förbättrar miljön.  

 Slyröjning har genomförts enligt löpande plan 
ibland att Gustafs och Säter.  

 Faunadepåer har i nära samarbete med 
Miljöenheten planerats och tillskapats. 

 Lekplats Skönvikstrand har anlagts i enlighet 
med medborgarförslag 

 Fågelskrämmor: Under flera år har det varit 
problem med ett ökat antal gäss som campar på 
Ljusterns badplats. Bland annat har gatuenheten 
tidigare satt upp stängsel för att minska 
problemet. I år har Lars tillsammans med våra 
duktiga sommarjobbare placerat fågelskrämmor 
på badplatsen. Fågelskrämmorna är byggda av 
barnen på KG-skolan i samarbete med 
Gatuenheten. 

 Kommunala badplatser: Varje år så inspekterar 
Räddningstjänst med hjälp av dykare våra 
badplatser. De tar då bort eventuella farliga 
föremål som badgäster kan skada sig på. I 
samband med detta inspekterar de även så att 
livräddningsutrustningen är hel och fungerande. 
Säters kommun tar även badvattenprov under 
badsäsong för att kontrollera badvattnets 
kvalitet. 

 Uppstart av renovering rådhusparken, 

medborgarröstning har avgjort parkens framtida 

utformning. 

 Nyanlagd grill och sittplats, samt renovering vid 

morabys lekplats 

 Nyanlagd båtbrygga och grillplats i Ulvshyttan 

 Nya bänkar och sopkärl som smälter in i miljön 

längs fäbodstigen i säterdalen 

 Cykelplatser utanför ICA 
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Inom verksamhetsområde Trafik och dess löpande 
verksamhet kan följande händelser särskilt nämnas 

 Planeringen av skolskjuts i samverkan med 
Dalatrafik/Region Dalarna har i det stora hela 
fungerat väl. Ett nytt projekt avseende e-tjänst 
för skolskjuts i Dalarna har påbörjats.  

 Arbetet med utfärdande av parkeringstillstånd 
har fungerat väj under året.  

 Rutinen för skrotbilshantering enligt Lagen om 
flytt av fordon har fungerat väl.  

 Gångfartsområde: ny stensättning samt nya 
skyltar har monterats av Gatuenheten vid in- 
/utfart till vårt beslutade gångfartsområde. På 
ett gångfartsområde gäller följande regler: 

 Du får inte köra fordonet med högre hastighet 
än gångfart. Du får inte parkera fordonet (annat 
än på anvisade platser). Du som är förare har 
väjningsplikt mot gående. 

 Hållplatsinventering  
 
Lokalservice 
Verksamheten har fungerat väl under 2019 och en god 
dialog har hållits med de interna kunderna. 

 Påbörjat planering angående nytt SÄBO.  

 Användning av giftfri polish på förskolor.  

 Fortsatt utbildning av personal. 

 Dialog med skolan för att minska skadegörelse i 
kommunens lokaler. 

 Dialog med skolan för att främja sortering av 
olika fraktioner från verksamheten. 

 
Fastighet & exploatering 
Fastighetskontorets verksamhet har under 2019 bedrivits 
enligt plan. Årets händelser har varig många men några 
kan särskilt påtalas  

 Rivning av Pärlan Gustafs 

 Byggnation av ny loge till Ridklubben. 

 Skönvikshallen: Renovering av damernas 
duschutrymme är påbörjad 2019 och under 2020 
fortsätter arbetet med renovering av herrarnas 
duschutrymme. 

 Solsegel har placerats ut på förskolor. Detta för att 
skapa skuggiga ytor för varma & soliga dagar 

 Nytt tak på rotunda i Säterdalen 

 Färdigställande av Fäboden i Säterdalen enligt plan. 

 Tak Enbacka sporthall. Senare i etapp 2 kommer det 
även utföras invändiga åtgärder i omklädningsrum 
samt byggas en ny entré. 

 Takbyte på Drotten  

 Renovering av Konsthjulet: i Säterdalens 
naturreservat i samarbete med Kultur.  

 Nytt avtal med Säterbostäder avseende 
fastighetsförvaltning.  

 Bostads- /exploateringsgrupp för 
planering/beredning 

 Försäljning av 9 bostadstomter 

 Försäljning av 2 industritomter 

 Köp av mark/skifte i anslutning till Kyrkberget 

 Stödja KS projekt avseende avtal Eruf sträckor 
 

 

Det ekonomiska resultatet 
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade del visar 
ett underskott mot budget på 3 525 tkr. 
SBN VA redovisar ett överskott på 836 tkr och 
Renhållningen redovisar ett underskott på 54 tkr.  

Investeringar 
Skattefinansierat 
Budget investering: 85 553 kkr 
Upparbetad investering 32 054 kkr 
Kommentar:  Projekt fortsätter 2020 varpå medel har 
flyttats med. 
 
 
VA / Renhållning 
Budget investering: 25 602 kkr 
Upparbetad investering 19 263 kkr 
Kommentar:  Projekt fortsätter 2020 varpå medel har 
flyttats med. 
 
Bedömd investeringskapacitet sett till behov bedöms 
stärkt inför 2020 och framåt allteftersom organisationen 
sätter sig. 
 

Personalsituationen 
Personalen är Samhällsbyggnadsförvaltningens största 
resurs. Dock är det svårt att rekrytera ny personal med 
rätt kompetens inom vissa områden. Därför måste fokus 
ligga på att behålla den personal vi har samt kompetens-
utveckla dem så att de möter nya krav på ett effektivt 
sätt. För att minimera kompetensbrist bör vi även söka 
samarbeten över kommungränserna. Ett exempel på 
detta kan vara att dela på tjänster med andra kommuner 
alternativt samverka inom bolag. Sett ur 
rekryteringssynvinkel & omsättning av medarbetare så 
har 2019 varit ett bra år med bra rekryteringar & låg 
omsättning av personal. 
 
Viktiga händelser inom personalområdet 2019: 

 Löpande Arbetsplatsträffar 

 FSG – förvaltningens samverkansgrupp har varit en 
viktig grupp för att öka samverkan och delaktighet 
inom förvaltningen. 

 Åtgärder för att minska sjukskrivningarna. 
Sjukfrånvaron har sjunkit från 8,15 % till 5,68% 
under 2019. Under 2020 kommer vi att arbeta med 
fortsatt stöd åt de verksamheter som har högst 
sjukfrånvaro. Inom t.ex. kosten pågår ett arbete 
tillsammans med medarbetarna för att skapa en 
bättre arbetsmiljö. 

 Organisationsanpassning för att stärka förvaltningen 
inom planering och miljö.  

 

Internkontroll 
Internkontroll är en viktig del i arbetet med uppföljning 
av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Andra delar 
som möjliggör en effektiv uppföljning är tydliga rutiner 
samt system för hantering av avvikelser. Det vill säga att 
hela tiden arbeta för att lära av sina misstag och skapa en 
lärande organisation. Även en bra dialog mellan 
förvaltning, nämnd, revisorer och kommunstyrelse med 
flera är en viktig grund för en bra internkontroll.  
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Resultatet av internkontroll 2019 är övergripande bra och 
inga större avvikelser har rapporterats från enheterna. 
Internkontrollen är uppdelad i följande huvudprocesser 

 Ledningsprocess: 

 Personalprocess 

 Verksamhetsprocess 

 Ekonomiprocess  
Dock har vi identifierat områden där vi behöver bli 
effektivare. Bland annat så förtydligas det i intern-
kontrollplan 2020 om hur uppföljningen av 
förvaltningsplan avseende GDPR kontrolleras.  Arbetet 
för att få internkontrollen att bli en naturlig del av 
verksamheten fortsätter 2020.  
 

Hur ser framtiden ut 2020 - 2022?  
Organisationen kommer att fortsätta att skapa en grund 
för en god samhällsplanering genom samverkan & dialog. 
Några exempel inom detta som kommer att vara viktiga 
inom kommande år: 

 Arbete med att skapa detaljplanelagd mark 
(bostadstomter & industritomter)  

 Nya skolor/förskolor 

 Fler platser särskilt boende (enligt framtagen 
plan) 

 Fler platser inom LSS 

 Vägvalsstudie avseende reningsverk 

 Potentiell §6 områden som kan påverka 
kommunens utbyggnadsplan avseende vatten 
och avlopp 

 Digitalisering av Samhällsbyggnadsprocesser  

 Fordon & maskiner som släpper ut mindre  
CO2 

 Omvandlingen av gräsyta till ängsmark är 
ytterligare ett arbete som innebär förbättrad 
närmiljö genom ökad biologisk mångfald men 
också mindre utsläpp av CO2 genom att 
gräsklippningen minskar.   

 Energisparåtgärder såsom t.ex. utbyte av 
belysningsarmaturer till LED 

 Behov av nyinvesteringar sammanfaller 
kommande år med stora behov av underhåll & 
reinvestering i anläggningar/konstruktioner 
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Miljö & Byggnämnden 

 
Resultaträkning (kkr) 

Budget 
2019 

Redovisning 
2019 

Avvikelse Redovisning 
2018 

Förändring 
% 

Verksamhetens intäkter, 
inkl interna poster 

3 500  3 156 -344 2 467 28 % 
Verksamhetens kostnader, 
inkl interna poster 

6 726 6 001 -726 5 559 8 % 

Årets resultat 
3 226 2 844 -382 3 092 -8 % 

 
Viktiga händelser 
Miljö & Byggnämnden ställer medborgare, företagare och 
övriga förvaltningar i fokus. Vi utgår från deras behov 
och guidar dem genom regelverk vilket främjar 
utveckling i kommunen 
Nämndens övergripande mål är att det ska vara lätt att 
göra rätt från början och att verka stödjande i både 
medborgarens, företagens och kommunens utveckling. 
Nämndplanen beskriver vilka mål som nämnden antagit 
för att nå kommunens övergripande strategiska mål. 
Dessa mål bryter sedan Miljö & Byggchefen ner i en 
handlingsplan för hur enhetens ska bidra till att nå dessa 
mål. Genom denna målkedja bidrar Miljö & 
Byggnämnden till att förverkliga hela kommunens vision. 
Den politiska styrningen utgår från kommunens 
strategiska mål med syftet att arbeta mot visionen om en 
välkomnande kommun. 
 
Nämndens särskilt prioriterade områden 
1. Effektiv Samhällsbyggnadsprocess: med medborgaren i 
centrum från planering till genomförande till förvaltning 
& tillsyn 

2. Medarbetardrivenchefsstödd utveckling MCU: ett 
ledarskap som skapar förutsättsättningar för 
medarbetarna att utföra ett bra och effektivt arbete. 

3. Främjande myndighetsutövning: genom utbildning och 
samverkan så ökar vi vår förmåga att utveckla en effektiv 
och främjande myndighetsutövning. 

4. Miljö: att våra verksamheter skall ha liten 
miljöpåverkan som möjligt.  

Nedan följer exempel på viktiga händelser inom 
Samhällsbyggnad 2019: 

 Antal medborgare förändrades från 11 123 per 
sista dec 2018 till 11 093 dec 2019  

 Investeringar har genomförts för ca 51 miljoner 
(exkl. exploatering KS) inom förvaltningen 
under 2019.  Investeringarna leder till ökat antal 
bygglovsärenden, miljöärenden och 
handläggning med mera. 

 

 
 
Miljö och byggnämnden 
Under året har Miljö och byggnämnden hållit i ett antal 
informationer /utbildningar och studiebesök för att på ett 
så bra sätt som möjligt kunna fullgöra sitt uppdrag.  
Exempel på detta är 

 Information om reglemente, nämndplan, vision 
och mål 

 Information om 
delegationsordningen/uppdatering av 
delegationsordningen 

 Information om pågående tillsynsärenden 

 Information om överklagade ärenden 

 Information: Industriområden inom föreslagna 
vattenskyddsområde 

 Utbildning nämndens roll 

 Utbildning vattenskyddsområde 

 Utbildning miljömål 

 Redovisning KKiK 

 Redovisning dataskyddsförordningen samt 
Registerförteckning GDPR Hero 

 Utbildning Plan och bygglagen (PBL) 

 Riktlinjer för besök i verksamheten 

 Studiebesök projekt Liljan 
 

Samrådsgrupp 
Den politiskt beslutade samrådsgruppen har under 2019 
utvecklats till att bli ett viktigt informations & 
beredningsorgan till beslutande nämnder. Samtliga 
nämnder samt Säterbostäder är representerade i gruppen. 
Gruppen stödjer även det uppsiktsansvar som 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen över övriga 
nämnder. Beslutade centrala processer bereds och 
bearbetas inom samrådsgruppen. Exempel på processer 
som samråds är: 

 Bostads & lokalplanering 

 Genomförandeplan SÄBO 

 Säterdalen 

 Genomfart & Bytespunkt i samverkan med 
Trafikverket 

 Miljöplanering 
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 Samarbetsavtal med Borlänge Energi 
 
Samverkan: I nuläget pågår arbete inom många 
strategiska områden såsom exempelvis arbetet med VA-
plan för Säters kommun samt detaljplanearbete. Arbetet 
kräver en hög grad av samverkan vilket medför att tid 
investeras i projekten för att tillsammans nå bästa möjliga 
slutresultat.  

 
Avtal gällande samverkan: med Smedjebackens kommun 
rörande samordning, rådgivning och tillsyn enligt lagen 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer 
 
Strategi för hållbart byggande: En strategi för hållbart 
byggande för Säters kommun arbetades fram under 2019 
och remitterades ut till nämnder och bolag. Strategin 
beräknas antas under våren 2020. 
 
Avsluta & arkivera: Det har gjorts ett stort jobb med att 
avsluta och arkivera gamla bygglovsärenden. 

Revison ”Granskning av bygglov”: Revisorerna i Säters 
kommun genomförde 2019 granskning avseende 
kommunens rutiner kring bygglovshantering. 
Granskningens sammanfattade bedömning är att miljö- 
och byggnämnden i huvudsak har en ändamålsenlig 
verksamhet avseende bygglov men att det finns vissa 
brister. Utifrån dessa identifierade brister föreslår 
revisionen rekommendationer/åtgärdsområden. Miljö 
och byggnämnden kommer erbjudas möjlighet att yttra 
sig avseende revisionsrapporten innan den fastställs.  
 
Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken: 
SKL har tagit fram en ny modell för taxa inom 
miljöbalkens område med syfte att göra det enklare för 
kommunerna att prioritera tillsyn där tillsynsbehovet är 
störst. Med den nya be-hovsstyrda taxan inom 
miljöbalkensområde kopplar man ihop behovsutredning, 
tillsynsplan och finansiering. 
 
Taxa för offentligkontroll av livsmedel och foder: 
Anpassning av taxa med anledning av EU:s nya 
kontrollförordning Den 14 december 2019 träder EU:s 
nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den nya 
förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till 
exempel införs begreppet annan offentlig verksamhet och 
begreppet extra offentlig kontroll försvinner. 
 
Bygglovs- och anmälningsärenden under 2019:  
276 ärenden har inkommit under året.  
63 av dessa var eldstäder 
15 stycken enbostadshus 
1 stycken flerbostadshus 
6 stycken parhus 
7 förhandsbesked 
13 strandskyddsärenden,  
5 rivningslov 
3 marklov 
20 anmälningsärenden 
9 tidsbegränsade 
140 stycken bygglovsbeslut + 5 avslag 
218 startbesked och 49 slutbesked har tagits på 
delegation. 
 

 
 
 
Tillsyn inom byggområdet:  
23 ärenden varav 16 stycken misstanke om olovligt 
byggande eller åtgärd och 7 stycken ovårdad 
tomt/byggnad 
 

Miljö- och hälsoskyddsärenden: totalt 300 ärenden har 
inkommit under året. 

Remisser: 55 remisser har inkommit under året, varav 37 
från byggenheten. 

Livsmedelsärenden: 21 ärenden gällande registrering av 
livsmedelsanläggning har inkommit. 3 händelser i RASFF 
(Rapid Alert System för Food and Feed) från 
Livsmedelsverket som krävde åtgärd inträffade under 
året.  
2 ärenden gällande misstänkt matförgiftning. 

Värmepumpar: 65 beslut har tagits under året. 

Enskilda avlopp: 65 ansökningar om inrättande av enskild 
avloppsanläggning har inkommit. 81 tillstånd för enskilda 
avloppsanläggningar har utfärdats.  

Klagomål: 17 klagomål har inkommit under 2019. 

Tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
och livsmedel: begränsad tillsyn och kontroll har 
genomförts då det har varit tvunget att prioriteras ner för 
att hinna med inkommande ärenden och stödjande 
verksamhet.  

Miljö- och byggnämnden:  162  ärenden (§) har hanterats 
i nämnden under året 

 
Det ekonomiska resultatet 
Det ekonomiska resultatet är bra med ett resultat på 
enhetsnivå som ligger något under budget. 
Sammanfattningsvis så kan man kommentera det 
ekonomiska resultatet med att utfallet är enligt plan. 
 

Personalsituationen 
Stora resurser har lagts under året på 
rekryteringsprocessen. Det råder stor kompetensbrist på 
marknaden vilket leder till att lösningar där arbete 
kombinerat med kompetensutveckling/studier kan 
behöva appliceras. Högkonjunkturen och mängden 
byggnationer med mera som pågår i kommunen gör att 
arbetsbelastning är väldigt hög hos enhetens personal. 
Sett till framtagen behovsanalys så räcker tillgängliga 
resurser i nuläget inte till för att genomföra all planerad 
verksamhet. Tiden går åt till att ta hand om inkomna 
ärenden och mer tid än tidigare läggs i dagsläget på 
kommunövergripande planer, samverkan, Lots och 
service. Kravet på rapportering till myndighet har ökat, 
speciellt inom miljö och livsmedel. Antalet enkäter som 
måste svaras på, enligt lag ökar. Då lagar, förordningar 
och regler ständigt ändras och utvecklas krävs att enheten 
ständigt har en omvärldsbevakning samt fortlöpande 
uppdaterar rutiner och arbetssätt. 
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Internkontroll 
Internkontroll är en viktig del i arbetet med uppföljning 
av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Andra delar 
som möjliggör en effektiv uppföljning är tydliga rutiner 
samt system för hantering av avvikelser. Det vill säga att 
hela tiden arbeta för att lära av sina misstag och skapa en 
lärande organisation. Även en bra dialog mellan 
förvaltning, nämnd, revisorer och kommunstyrelse med 
flera är en viktig grund för en bra internkontroll.  
 

Resultatet av internkontroll 2019 är övergripande bra. 
Dock finns det ett glapp mellan tillgängliga resurser och 
upprättad verksamhetsplan vilket skapar en tillsyns- och 
kontrollskuld. Internkontrollen är uppdelad i följande 
huvudprocesser 

 Ledningsprocess: 

 Personalprocess 

 Verksamhetsprocess 

 Ekonomiprocess  
Vi har även identifierat områden där vi behöver bli 
effektivare. Arbetet för att få internkontrollen att bli en 
naturlig del av verksamheten fortsätter 2020.  

 
Hur ser framtiden ut 2020 - 2021?  
I nämndplan för 2020 så har Miljö och byggnämnden 
antagit följande mål för att nå kommunens mål & vision: 

Lätt att gö` rätt 
Myndigheten med det goa bemötandet 
Det ska vara enkelt att söka ett lov. Det ska vara möjligt 
att få hjälp att skriva en korrekt ansökan.  
Förvaltningen ska skapa en förståelse för 
myndighetsprocessen. 
 
Miljösmart såklart 
Säters Kommun ska vara en ledande hållbar kommun. 
Arbetet ska präglas av öppenhet, kunskapshöjande och 
involverande i alla sammanhang. Främja klimatsmarta 
verksamheter och lösningar, oavsett om det är ekologisk 
byggande, solceller eller dagvattendammar.  
 
Rättvist, javisst! 
Effektiv verksamhet där medarbetarens kompetens ska 
tas till vara och utvecklas på bästa sätt.  
Verksamheten ska ha stöd där manuellt repetitivt arbete 
ska automatiseras. 
 
Grönt & skönt/snyggt & tryggt - Stödjande 
samhällsplanering 
Bistå med kunskap & kompetens för att främja en god 
samhällsplanering 
 
We do - Rent H2O 
Säters kommun ska se till att även framtida generationer 
har tillgång till bra vatten- och avloppssystem som är 
driftsäkra och hållbara ur miljö och risksynpunkt.  
 
Förebyggande och långsiktigt arbete för en hållbar 
framtid genomsyrar självklart våra verksamheter. 
Miljötillsyn kommer att bedrivas med utgångspunkt 
ibland annat åtgärdsprogrammet för Bottenhavets 
vattendirektiv i syfte att säkra grundvattenkvaliteten. Det 
handlar om att få olika aktörer i samhället att minska sina 
utsläpp parallellt med att tillsynen ökar vad gäller lantbruk 
och enskilda avloppsanläggningar. Vi ska också bidra till 

att små och medelstora företag ökar sin 
energieffektivisering. Det är ett initiativ från 
Energimyndigheten via projektet ”Incitament för 
energieffektivisering” där kommunen ska erbjuda den 
information och de verktyg som företagen behöver. 
Förvaltnings- och kommunövergripande samarbete för 
att dra lärdom av varandra och få en samlad kompetens 
är viktiga parametrar för att kunna möta våra kunder på 
ett professionellt sätt. Även dialogen med våra kunder 
genom Kvällsöppet för bygglovskunder, LOTS-träffar 
och andra forum är oerhört viktig för att skapa ömsesidig 
förståelse. Genom att fokusera på rätt saker och vilka vi 
är till för kommer vi att kunna möta de utmaningar vi 
står inför. Effektivare arbetssätt och en god arbetsmiljö 
för våra medarbetare ger bättre tillgänglighet och högre 
servicegrad, vilket ökar förutsättningarna för nöjdare 
kunder. 
 
Tydlig organisation: Under 2020 så fortsätter arbetet 
med att anpassa organisationen till de gränsöverskridande 
processer som identifierats stödja arbetet mot 
kommunens Vision & mål. I detta ingår bland annat att 
stärka upp tidig planering samt att utöka samverkan med 
Näringslivskontoret för att kunna erbjuda företagare ett 
ännu bättre stöd. 
 
Kompetensförsörjning: Fortsätta arbeta för att vara en 
attraktiv arbetsgivare och därmed trygga kompetens-
försörjningen. 
 
Samverkan: genom att i större grad samverka med andra 
parter och därmed skapa synergieffekter så kan man 
effektivisera delar av verksamheten. En utökad 
samordning skulle även kunna minska organisationens 
störningskänslighet. 
 
Kompetensutveckling: 2020 kommer det att läggas 
resurser för att kompetensutveckla förvaltningen samt 
förtroendevalda.  
När det gäller de verksamhetsområden som ligger inom 
nämndens reglemente så kan enhetens personal (likt 
2019) hålla kortare utbildningspass vid 
nämndsammanträde. 
Lagar och regler ändras hela tiden. Enhetens personal har 
störst behov av kompetensutveckling inom de område 
där stora lagändringar gjorts samt breddning av 
kompetens för att arbeta bort stuprör. 
 
Arbetsmiljö: Samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamheter skiljer sig åt och det praktiska 
arbetsmiljöarbetet anpassas efter förhållandena på varje 
arbetsplats. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är dock 
detsamma oavsett arbetsplats. Arbetsmiljön undersöks, 
risker bedöms, åtgärder genomförs och kontrolleras så att 
ohälsa och olycksfall förebyggs.  
 
Exempel på sätt inom förvaltningen att följa upp & 
förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare:  

 Löpande arbeta med arbetsmiljöfrågor på APT 

 Arbeta med handlingsplaner 

 Ta fram riskanalyser & inventeringar 

 Skyddsronder 

 Medarbetarsamtal 
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 Samverkan i förvaltningens samverkansgrupp 
FSG 

 Specifika utredningar vid tillbud  förändrade 
rutiner 

 Rapportering av tillbud 

 Stöd till medarbetarna avseende val av 
prioriteringar inom verksamheten 

 Arbete med uppdragsbeskrivningar 

 Minimering av kemikalier inom verksamheterna 

 M.m. 
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Kulturnämnden  
 

 
 
 
Resultaträkning (kkr) 

Budget 
2019 

Redovisning 
2019 

Avvikelse Redovisning 
2018 

Förändring 
% 

Verksamhetens intäkter, 
inkl interna poster 

 1 680 2 049 369 630 225 
Verksamhetens kostnader, 
inkl interna poster 

17 117 17 479 361 15 349          14 

Årets resultat 
15 437 15 430 7 14 719 5 

Därav kapitalkostnader 
247 243 4 192 27 

Investeringar  
870 574 296 864 -33 

 

Viktiga händelser 

 

• Statens kulturråd har beviljat kulturnämnden med 900 000 kronor för att utveckla bibliotekets arbete med 
unga. 

• Biblioteket fortsätter att utveckla DigidelCenter som ska öka den digitala delaktigheten för allmänheten och 
vara en resurs för Säters kommun. 

• Kultursekreteraren för film, dans och konst har tillsammans med Region Dalarna (Dalateatern) och Magasinet 
i Falun inlett ett arbete med att utveckla den moderna danskonsten i Säter och Dalarna.  

• En kulturmiljöstrategi ska tas fram av kulturförvaltningen. Den ska vara ett stöd för kommunens 
kulturmiljöarbete. Kommunstyrelsen är ansvarig och arbetet leds av kulturnämnden. 

• Förvaltningschefen slutar på grund av annat jobb på Region Dalarna. Rekrytering av ny chef ska påbörjas. 

 
Uppföljning 

 
Delaktighet 
Genom kultur och delaktighet byggs ett demokratiskt samhälle där medskapande och egenkraft utvecklas. 

 
Mål:  
Att ge ökad förståelse om hur Säterbon kan vara delaktig och bidra i ett demokratiskt samhälle. Uppföljning av 
målet är verksamhet som är medskapande och som gynnar jämställdhet, jämlikhet och hälsa. 
 
Uppföljning av verksamheten 
Löpande verksamhet av budget- och konsumenthjälp, advokatjour och digital hjälp. 
Bebiscafé – en träffpunkt med verksamhet för föräldrar med deras små barn. 
Gratis lovverksamhet för barn och unga som minibio, brädspel för unga, Läshunden Ester, undersöka teknik 
tillsammans, sagor och sång, pyssel mm.  
Utställning i Kulturhörnan om hur en bok skapas, både för kunskap om yrken som författare och illustratör samt 
för inspiration till eget skapande. 
Skapande verksamhet i Fixotek veckovis, ex. skapa med återbruk och med olika teman både digitalt och analogt. 
Ordpoesi, skapande som pärlplattor, origami, käpphästar, 3D-pennor, experiment mm. 
Biblioteket utvecklar sitt arbete för seniorer med biblioteket som mötesplats och för att stärka den digitala 
kompetensen genom tex seniorcafé med olika teman och kurser i samband med studieförbund. Det seniora arbetet 
utveckla nu inom DigidelCenter Säter. 
Bibliotekarierna gör hembesök hos äldre läsare. Gärdet kommer regelbundet på besök. Regelbundna besök av 
grundsärskolan. 

En tjejgrupp träffades varje torsdag eftermiddag under första halvåret 2019 tillsammans med kultursamordnaren. 

Av: Petra Sahlin 
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Ett kultursommarjobb med 8 feriearbetande unga (16-18 år) som särskilt arbetat med att ta plats i det offentliga 

rummet. I samhället finns ett behov av att hitta nya metoder för att låta unga få mer utrymme, bli lyssnade på och 

kunna föra fram sina åsikter. Feriearbetet utmynnade i en interaktiv sommarutställning med fokus på en fortsatt 

dialog och delaktighet med och för utställningsbesökarna som fick spegling av sina egna känslor i sin samtid.  
Samarbete med Mentalvårdsmuseet i ett trestegs-projekt för kommunens alla förskoleklasser med filmvisning, 
workshops, en skolutställning samt besök och vernissage på Mentalvårdsmuseet. Stort fokus har legat på 
medskapande, att lyssna på barnen samt att få dem att synas i det offentliga rummet 

 
Fantasi/kreativitet 
Kultur i alla dess former och uttryckssätt berikar våra liv och bidrar till ett innovationsrikt samhälle.  

 
Mål:  
Att Säterborna skall erbjudas ett utmanande kulturutbud med möjlighet till delaktighet. Att följa upp är 
verksamhet där vårt traditionella arbetssätt utmanas. 
 
Uppföljning av verksamheten 
Aktiviteter i Fixoteket med teman som bildredigering och gör egen kortfilm. Samarbete med EDE-film. 
Projektverksamhet med stöd från Statens kulturråd för att stärka ungas delaktighet och uttryckssätt. Bland annat 
verksamhet varje vecka som riktar sig till unga och deras skapande. 
Uppbyggnad av ett DigidelCenter i Säters kommun med verksamhet som tex poddstudio och stop motion-
animering där det egna uttryckssättet och olika digitala verktyg utforskas och undersöks.  
Skapande av filmfestival för barn- & unga som en del av kommunens höstlovsaktiviteter. 6 filmer visades och 
täckte in alla åldrar. Förvaltningen använde både bibliotekets lokaler och Folkets hus. Festivalen var gratis för alla 
besökare och mer än 400 barn och unga besökte den. 
En Sverigepremiär av en dansföreställning genomfördes på Folkets hus. 

 
Bildning 
Glädjen i bildning ger möjlighet till olika infallsvinklar, kritisk granskning och förståelse för omvärlden. 
 

Mål:  
Att Säterborna skall erbjudas mötesplatser, digitala och fysiska som bidrar till att stärka läsförmågan hos den 
enskilde. 
Att Säterborna skall erbjudas mötesplatser, digitala och fysiska som stärker medie- och informationskunnigheten 
hos den enskilde. 
 
Att följa upp är läsfrämjande aktiviteter och processer. 
Författarbesök, av Charlotte Qvandt för vuxna och Ida Berner med ballongfest för barn. 
Bokcirklar för barn och unga. Läsutmaningar för alla åldrar under sommar och jullov. 
Sommarboksklubb på Säters och Stora Skedvi bibliotek med träffar under sommaren för barn. Det är en god 
läsfrämjande verksamhet som stärker barns läsande under lovet. 
Biblioteksbesök veckovis för förskoleklasser. Visning för årskurs 4 i Säter med fokus på fritidsläsning och 
biblioteket som mötesplats.  
Skolbiblioteksverksamhet i Gustafs och Stora Skedvi. 

 
              Att följa upp är aktiviteter och processer som stärker medie- och informationskunnighet. 

IT-cirkel i samverkan med Bilda. 
IT-café på Stora Skedvi bibliotek i samverkan med SeniorNet  
Digidelmässa med aktörer som ex. 1177 Vårdguiden, Mittmedia, Dalatrafik, 2047 Science center, Säterbostäder. 
Släktforskning på Säters bibliotek med föreningen Släkt och bygd, Borlänge. 
Uppbyggnad av ett DigidelCenter i Säters kommun med verksamhet som digital hjälp med fokus på hjälp till 
självhjälp och eget lärande. 

 

Det ekonomiska resultatet 
För 2019 har Kulturnämnden ett överskott på 7000 kr.  

Investeringar 
Investeringarna har ej kunnat gjorts enligt plan, ett överskott på 290 000 kr fanns kvar vid årets slut. 144 000 kr var tänkta 

till Meröppet på Stora Skedvi bibliotek och som inte hanns med i år eftersom uppdatering av bibliotekssystemet med 
RFID drog ut på tiden. 46 000 kr var tänkta till inventarier på Folkets hus. Därför har Kulturnämnden begärt att få flytta 

över 190 000 kr från 2019 till 2020. 
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Internkontroll 

Inga felaktigheter har upptäckts enligt internkontrollplanen. Utanför interkontrollen finns den nya data 
skyddsförordningen och uppföljning sker för att säkerställa att förvaltningen följer förordningen. 

 
 
 
 
Statistik 

 
 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Verksamhetens totala 
kostnad 

1543 1507 1398 1319 1298 1171 1125 719 

Antal lån per invånare 7 7 8,8 7,3 6,7 8,9 8,7 8,8 

Antal besökare 
biblioteket Säters 
Kommun 

77 465 77 884 70 971 81 367 74 622 75 248 75 025 74 605 

Öppethållande på 
biblioteken tim/vecka 

74 74 74 74 74 74 74 74 

Utlån antalet e-böcker 3540 2707 1742 1423 1150 1651 1591 1040 

Utlån antalet fysiska 
medier 

73 034 75 243 96 760 87 298 89 746 93 123 92 897 107 147 

 
Det som inte kommer med i den här statistiken är den lilla utlåningen av streamad film via Cineasterna som vi startade upp i 
maj 2018. Det var 162 utlån i den tjänsten under 2018 och under 2019 var det 338. Men Det är ingen stor siffra, men det är 
värdefullt att vi kan erbjuda gratis lån av streamad film, i ett utjämnande syfte då inte alla har tillgång till ex Netflix och 
liknande tjänster. 

 
Hur ser framtiden ut 2019 - 2021?  
 
Läsa, skriva, kommunicera samt förstå och kritiskt granska information 
I dagens informationsflöde är det viktigare än någonsin att alla har förmågan att läsa och skriva och ta till sig information, 
sätta den i ett sammanhang samt avgöra om den är korrekt. Att förstå nyhetsflödet och kunna anpassa sig efter aktuella 
händelser utgör kärnan i yttrande- och informationsfriheten. Läsförmågan sjunker i vårt samhälle och socioekonomiska 
faktorer får en allt större betydelse för människors läsvanor och biblioteksanvändning. Vi ser ett ökat antal studerande vid 
folkhögskolorna med funktionsnedsättning som i många fall innebär läsnedsättning. Förmågan att läsa är avgörande för 
människors möjligheter att vara aktiva och delaktiga i demokratin och samhällslivet 
 
Fler över 65 år 
Demografiska förutsättningar påverkar biblioteken liksom de påverkar det övriga samhället. Sveriges befolkning förväntas 
fortsätta öka och enligt prognoser är det andelen äldre som ökar mest. Psykisk ohälsa, framför allt depression, är för 
individer mellan 65-80 år en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet. Över en fjärdedel av de äldre känner sig 
ensamma och tio procent uppvisar depressiva symtom. Enligt Socialstyrelsens rapport, Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 
i Säter, 11% av de som har hemtjänst i de ordinarie boendena känner sig ensamma ofta, 41% ibland och 48% känner sig inte 
ensamma. Säter har ett något bättre resultat än riket. Männen känner sig mer ensamma än kvinnorna. Huvudbiblioteket i 
Säter ligger centralt och anpassar vi bibliotekets verksamhet ytterligare så kan biblioteket bli den mötesplats som målgruppen 
behöver. 
 
Digital delaktighet 
Internetstiftelsen tar varje år fram information om internetanvändandet i Sverige, Svenskarna och Internet 2018. Det är allt fler 
som använder internet och allt färre befinner sig i digitalt utanförskap. Alla under 26 år tittar på Youtube. Så gott som alla 
som är hemma med barn e-handlar och nästan alla studenter googlar. De som använder internet någon eller några gånger i 
veckan känner sig mycket mindre delaktiga i det digitala samhället än de som kopplar upp sig dagligen. Ålder är det 
tydligaste sambandet med att inte koppla upp sig dagligen. Tre fjärdedelar av de som inte gör det är över 65 år. Det finns 
dock fler faktorer bakom de totalt 1,1 miljoner personer som inte använder internet dagligen eller överhuvudtaget de är i 
högre grad kvinnor, har lägre inkomst och bor oftare på landsbygden.  
 
Ungas delaktighet och förutsättningar 
Ungdomsstyrelsen har nyligen tagit fram en rapport (MUCF Fokus 18. 2018-12-10. Vilka ska med? Ungas sociala 
inkludering i Sverige). Rapporten bygger på en enkät och tolv fokusgruppsintervjuer med unga i olika delar av landet. Fokus 
har varit social inkludering. I rapporten framkommer viktig information om hur unga som växer upp på landsbygd och 
glesbygd upplever sin möjlighet att leva de liv de vill leva. Enkätsvaren visar att unga i städer genomgående upplever bättre 
livsvillkor och förutsättningar för ett bra liv än unga i landsbygder och utsatta områden. I flera fokusgrupper tvivlar 
deltagarna på om de själva och den egna orten kan påverka deras situation. 
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I rapporten (Unga med funktionsnedsättning, jobb, fritid och möjlighet att påverka samhället MUCF Fokus 17. 2017-11-27) 
framgår det att unga med funktionsnedsättning har sämre möjligheter att leva ett bra liv än andra unga. Till exempel: fler har 
svårt att få jobb, fler har bara jobb på deltid, färre har ett fast jobb, fler är arbetslösa, fler är arbetslösa länge, fler är 
sjukskrivna. De flesta unga har möjligheter till en meningsfull fritid och till att påverka samhället om de vill. Dock visar 
undersökningen att unga med funktionsnedsättning verkar ha sämre möjligheter än andra. Ungdomar med 
funktionsnedsättning är inte medlemmar i föreningar, studerar inte på universitet lika ofta som unga utan 
funktionsnedsättning. Unga med funktionsnedsättning idrottar inte så ofta i en förening som unga utan 
funktionsnedsättning. Tjejer med funktionsnedsättning deltar oftare i kulturaktiviteter än andra unga. Tjejer är oftare 
medlemmar i miljöföreningar eller djurrättsföreningar medan killar oftare är medlemmar i datorföreningar eller 
spelföreningar. Under 2019-2021 är vår ambition att utveckla vår verksamhet ytterligare för unga. 
 
Säters kulturarv och kulturmiljö 
Kulturarv avser alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan – till exempel spår, lämningar, föremål, 
konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, kunskaper osv. Kulturarvet kan belysa 
särskilda delar av samhällsutvecklingen, till exempel det biologiska kulturarvet, det industriella kulturarvet eller 
modernismens kulturarv. 
Kulturmiljön är en del av kulturarvet. Kulturmiljön avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som i 
varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö kan omfatta en enskild anläggning 
eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets 
fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn, sägner och sånger som är knutna till en plats eller ett 
område. Idag saknar kommunen i stora drag en strategisk plan som visar kommunens inriktning vad det gäller åtgärder för 
bevarande av kulturmiljöer. Det finns heller ingen definierad budget för det. En strategisk plan ska tas fram. 
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Barn- och utbildningsnämnd 

Resultaträkning (tkr) Budget 
2019 

Redovisning 

2019 
Avvikelse Redovisning 

2018 
Förändring 

% 

Verksamhetens intäkter, 
Inkl. interna poster 39 368 37 719 -1 649 41 741 -1%
Verksamhetens kostnader, 
Inkl. interna poster 310 418 312 931 -2 513 310 033 +1%

Årets resultat 
271 050 275 212 -4 162 268 291 +1%

Därav kapitalkostnader 
710 1 404 -694 1 316 -11%

Nettoinvesteringar 
1 750 2 110 -360 1 807 +9%

Årsarbetare 
xxx 288,56 +14%

Viktiga händelser 
Förskola och pedagogisk omsorg 

I Gustafs förskoleområde bedrivs nu all verksamhet för 
femåringar på Enbacka skola. 

Arbetet med Förskola 2.0 har inletts och funktionsbeskriv-
ning är klar. 

Personal, administratörer och chefer har god överblick 
över scheman och faktisk närvaro och kan personalplanera 
utifrån detta genom Tempus, ett nytt verksamhetssystem. 

Kulturskolan har startat musik- och rörelselek med försko-
lans femåringar. Detta har varit möjligt tack vare utveckl-
ingsbidrag från Kulturrådet. 

Tabell 1. Antal barn placerade i barnomsorg, 20 maj. Källa: Procapita 

2019 2018 2017 

Förskola 595 577 539 

Pedagogisk omsorg 37 35 33 

Förskoleklass/grundskola/fritidshem 

Kunskapsresultaten visar en försämring jämfört med före-
gående år i åk 9. För 6 finns inte nationell statistik för me-
ritvärden, men vi ser en positiv trend för genomsnittsbety-
get i matematik och svenska. Även årskurs tre visar samma 
positiva trend i matematik och svenska. 

Tabell 2. Betygsresultat skolår 9, exkl. nyinvandrade och elever med okänd bakgrund, 
källa: Kolada. 

2019 2018 2017 

Genomsnittligt meritvärde åk 9 215,9 225,7 218,3 

Andel (%) behöriga till gymnasiet 87,2 89.9 88,1 

Tabell 3: Genomsnittsbetyg åk 6. Källa: Kolada 

2019 2018 2017 

Matematik 13,0 12,2 11,5 

Svenska 13,1 13,2 11,9 

Tabell 4: Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnes-
provet. Källa: Kolada 

2019 2018 2017 

Matematik 75,0 64,0 68,0 

Svenska 81,0 70,0 76,0 

Klockarskolans Mentorteam blev permanent från hösten. 
Resultaten har varit mycket goda då arbetsuppgifter förde-
lats mellan professionerna, undervisande personal fokuse-
rar mer på undervisning och mentorerna på elevvårdande 
arbetsuppgifter. 

Under tre år har Säter deltagit i FoU-programmet Inklude-
rande lärmiljöer. Syftet har varit att utifrån forskning och 
beprövad erfarenhet utveckla arbets- och förhållningssätt 
hos både beslutsfattare och pedagoger, för att främja en in-
kluderande skola som möter alla barn och ungdomar. 
Projektet är slutfört och har bland annat resulterat i att Sä-
ter uppmärksammats av SPSM (Specialpedagogiska skol-
myndigheten) som ett gott exempel på inkluderande lärmil-
jöer och en rapport som belyser vikten av pedagogens me-
todval vid aktivitetsbyten i förskola och skola. Erfarenhet-
erna från iFous sprids i kommunen genom återkommande 
träffar där frågan diskuteras.  

Multiarenan vid Enbacka skola blev klar i september. 

Grundsärskolan 

Grundsärskolan i Säters kommun är organiserad i två 
undervisningsgrupper, en vid Kungsgårdsskolan för elever 
åk 1-6 och träningsskola, samt en för åk 6-9 vid Klockar-
skolan. Andelen elever i träningsskola med stort omsorgs-
behov har ökat under året. 
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Dahlander kunskapscentrum  

Dahlander kunskapscentrum har under verksamhetsåret 
2018/19 haft två skolverksamheter; gymnasieskolans intro-
duktionsprogram samt vuxenutbildning. Gymnasieskolan 
hade 41 elever inom introduktionsprogrammen samt 165 
inom vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen har under 
verksamhetsåret erbjudit lärarledd utbildning inom SFI, 
Lärvux, grundläggande vuxenutbildning och omvårdnads-
utbildning samt administrerat Komvux på distans via 
Miroi.  

Under året har skolan tillsammans med Hedemora kom-
mun startat ett Lärcentrum där man erbjuder kvällöppet 
med möjlighet till studiestöd från pedagoger och studie- 
och yrkesvägledare. 

SFI Bas, för nyanlända med ingen eller mycket kort studie-
bakgrund startade. SFI Bas innehåller svenska för invand-
rare och kompletteras med omvärldskunskap, matematik, 
hälsa, digital kompetens och arbetsmarknadsintroduktion. 

En majoritet av deltagarna i kursen ”Vårdnära service i 
kombination med SFI för en snabbare väg till egen försörj-
ning” har gått vidare ut i arbete efter avslutad kurs. 

Kulturskolan 

Kulturskolan har under året haft 313 elever i den frivilliga 
ämnesundervisningen. Kulturskolan ansvarar också för 
musikundervisningen i grundskolan samt för Klockarsko-
lans musikprofil. I årskurserna 1-3 har musik- och drama-
lärarna arbetat ämnesintegrerat med skolämnen.  

Utvecklingsarbetet med kulturaktiviteter i anslutning till 
skoldagens slut har fortsatt under 2019. Verksamheten om-
fattar musik-, dans-, teater- och bildverkstad i årskurs 1-6. 
Denna verksamhet har varit avgiftsfri tack vare statsbidrag.  

Kulturskolan har även fortsatt sitt arbete inom ramen för 
Skapande skola. I första hand har det handlat om kulturak-
tiviteter kopplade till arbetet med skolans värdegrund och 
kulturupplevelser genom professionella föreställningar, 
men även med att ge eleverna möjlighet att prova på eget 
skapande i olika former och uttryck.  

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att hemkom-
mun löpande under året ska hålla sig informerad om hur 
ungdomar i kommunen som ännu inte fyllt 20 år är syssel-
satta. Kommunen ska erbjuda de ungdomar som inte ge-
nomför gymnasieutbildning lämpliga individuella åtgärder. 
Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den en-
skilde att påbörja eller återuppta en utbildning. KAA har 
under 2019 omfattat ca 25 ungdomar. 

Verksamhetssystem 

Under 2019 har tre verksamhetssystem implementerats på 
alla enheter. I samband med detta har även tekniken för 
inloggning och synkronisering mellan verksamhetens sy-
stem uppdaterats. Det ska vara enkelt och säkert att an-
vända systemen, både för personal, vårdnadshavare och 
elever. 

Alla förskolor och fritidshem använder Tempus, ett system 
där vårdnadshavare anger barnets vistelsetid och personal 
markerar när barnet kommer och blir hämtat. 

Alla förskolor och skolor använder Unikum. I Unikum do-
kumenteras bland annat förskolans pedagogiska doku-
mentation, elevers måluppfyllelse, åtgärdsprogram och ex-
tra anpassningar. Unikum används också för att ge vård-
nadshavare information om vad som är på gång i verksam-
heten. 

Skola24 hanterar schema och frånvaro för elever i grund-
skola, gymnasium, vuxenutbildning och SFI. 

Statsbidrag 

Under 2018 införde staten ett bidrag kallat Statsbidrag för 
en likvärdig skola. För 2019 omfattade bidraget 3 333 353 
kr. Statsbidraget ska gå till att finansiera insatser för att 
stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen som hu-
vudmannen har valt utifrån en analys av lokala förutsätt-
ningar och behov. Ett villkor för att erhålla bidraget är att 
huvudmannen för bidragsåret inte får minska de egna kost-
naderna per elev för personal i förskoleklassen eller för 
undervisning och elevhälsa i grundskolan jämfört med ett 
genomsnitt för tre föregående år. 

Det ekonomiska resultatet 
Resultatet för 2019 uppvisar ett underskott på 4 162 tkr.  

Tabell 5. Ekonomiskt resultat, barn- och utbildningsnämnden 2019. 

 

 

En anledning till det högre underskottet i jämförelse med 
den senaste prognosen var huvudsakligen de externa intäk-
terna samt åtgärder av bokslutsteknisk karaktär. Bortfallet 
av externa intäkter, främst statsbidrag från Skolverket, för-
klaras av återkrav för erhålla statsbidrag som avsåg 2018 
samt ändrade villkor för andra. De förändringar som var av 
bokslutsteknisk karaktär avser överavskrivningar av anlägg-
ningstillgångar som saknade värde, en periodisering av in-
täkter från DalaVux samt nedskrivningar av fordran mot 
Migrationsverket.  

Kostnader som överskred budget var IT kostnader som var 
lågt budgeterad jämfört med den ökade digitaliseringen 
som pågått under 2019. Därutöver var kostnaderna högre 
för projektet IFOUS samt samarbetsavtalet med 2047 Sci-
ence Center utöver budget.  

Personalkostnaderna överskred budget med xx tkr men det 
var planerat främst på grund av oron att förlora statsbidra-
get Likvärdig skola och ökad kunskapsutveckling. Detta 
planerades att täckas upp av lägre interkommunala kostna-
der än budget.  

VERKSAMHET UTFALL BUDGET AVVIKELSE

Administration & politik 20 081 16 750 -3 331

Förskola & pedagogisk omsorg 64 106 63 529 -577

Fritidshem 16 058 16 084 26

Förskoleklass 4 626 4 220 -406

Grundskola 104 504 99 958 -4 546

Gymnasieskola 50 480 54 928 4 448

Vuxenutbildning 3 054 2 956 -98

Särskola 6 000 6 440 440

Kulturskola 6 303 6 185 -118

-4 162
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En kostnad som varit högre än budget var den utökning 
som begav sig i Gustafs förskolor och Enbacka skola, näm-
ligen omlokaliseringen av förskolans 5-årsverksamhet till 
den närliggande grundskolan.  

En årligt återkommande utmaning för Barn- och utbild-
ningsnämnden har varit att prognosarbetet försvåras av 
otydligheter och osäkerheter kring flera av Skolverkets 
statsbidrag. 

Underskottet på administration och politik är en följd av 
centrala utvecklingsmedel förbrukats i större omfattning än 
budget tillåtit. 

Förskoleverksamheten, fritidshem, förskoleklass, vuxenut-
bildning, särskolan och kulturskolan visar samtliga mindre 
ekonomiska avvikelser.  

Grundskoleverksamhetens underskott på 4,5 mnkr orsaka-
des huvudsakligen minskade externa statsbidrag och högre 
personalkostnader än budgeterat.  

Gymnasieskolans överskott på 4,4 mnkr härleds huvudsak-
ligen till minskade interkommunala kostnader.  

Gymnasiet visar ett överskott på 0,9 mnkr. Detta härleds 
till avvecklingen av de nationella programmen samt en an-
passning av administrationen. En allt större andel av Mi-
grationsverkets medel tillfaller Gymnasieskolan och Vux-
enutbildningen. Vuxenutbildningens överskott hamnar på 
drygt 1,0 mnkr. 

Grund- och gymnasiesärskolans överskott på 0,5 mnkr be-
ror främst på minskade interkommunala kostnader. 

Prognosarbetet har under året försvårats genom osäker-
heten kring flera av Skolverkets statsbidrag.  

Investeringar 
Investeringarna uppgick till 1 750 tkr. Av dessa har 2 110 
tkr förbrukats. Detta överdragande av tilldelade investe-
ringsmedel kopplas till utökningen av 5-års verksamhetens 
omlokalisering till skolan.   

Lokaler/lokalbehov 

Förskolorna Trollskogen, Borgen och Vargtassen har på-
börjat ett arbete för att skapa ny förskola, Förskola 2.0. 
Funktionsbeskrivningen har slutförts och lämnats till arki-
tekt. 

Grundsärskolan åk 1-6 har inför kommande läsår behov av 
förändrade lokaler då andelen elever i träningsskola har 
ökat. Kungsgårdsskolan är fortsatt ansträngd och behöver 
inför nästa läsår ett klassrum till.  

Personalsituationen 
Under perioden 2020-2024 fyller ca 45 anställda 65 år.  

Tabell 6. Prognos pensionsavgångar perioden 2020-2024. 

Personalkategori 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

Lärare 7 2 5 1 2 17 

Fritidspedagog 1   2  3 

Elevhälsa 1 1 1  1  4 

Adm. personal         1 1 

Förskolepersonal  1 3 2 4 4 14 

Skolledare 1 2 1  1 5 

Totalt 11 8 9 7 9 44 

Prognosen visar att ca 20 lärare/fritidspedagoger och 14 
förskolepersonal lämnar yrket inom de kommande fem 

åren. Även andelen skolledare som lämnar yrket är stort de 
närmaste åren. 

Genom pensionsavgångar uppstår ett rekryteringsbehov. 
Ett flertal personalkategorier är svåra att rekrytera. Exem-
pel är skolledare, förskollärare, lärare, studie- och yrkesväg-
ledare, skolsköterskor, specialpedagoger och speciallärare. 
Genom kravet på lärarlegitimation har konkurrensen om 
legitimerade lärare ökat i regionen. Bedömningen är att 
detta kan komma att verka lönedrivande vid framtida re-
kryteringar. En stor del av rektors arbetstid ägnas åt rekry-
tering. 

I syfte att bidra till personalförsörjningen fortsätter samar-
betet med Högskolan Dalarna och aspirantprogrammet. 
Aspirantprogrammet innebär att lärarna kombinerar stu-
dier med arbete som lärare och får lön under studietiden.  

Säters förskoleområde har fungerat som partnerförskole-
område med Högskolan Dalarna under 2019. Stora Skedvi- 
och Gustafs förskoleområde har ansökt om motsvarande 
upplägg, men inte antagits då enheterna anses för små. 

Karriärtjänster och lärarlönelyft 

Karriärtjänsterna ska göra läraryrket mer attraktivt och 
säkra god undervisning för elever. Säter har tilldelats ett 
statsbidrag som gjort det möjligt att anställa 14 förstelärare. 

Säter har också valt att söka statsbidrag för lärarlönelyftet. 
Bidraget ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade lä-
rare, förskollärare eller fritidspedagoger. 

Det systematiska kvalitets- och utvecklingsar-
betet (SKUtA) 
Enheternas kvalitetsredovisningar ligger till grund för en 
dialog mellan förvaltning och personal på enheterna. En di-
alog som uppskattats av alla parter. Grunden för SKUtA är 
att utvecklingen på varje enhet bygger på de nationella styr-
dokumenten och den kommunala nämndsplanen. 

 

Figur 1. Beskrivning av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. 

Internkontroll 
Internkontrollplan är upprättad, riskanalys genomförd och 
fastställd av nämnden. Planen innehåller 24 kontrollmo-
ment. Redovisning till nämnden görs månatligen av ge-
nomförda kontrollmoment. Vid behov har nämnden fattat 
beslut om åtgärder med anledning av resultatet av gjorda 
iakttagelser. Med utgångspunkt från risk- och konsekvens-
bedömningar har en årlig sammanfattande uppföljning ge-
nomförts. Uppföljningen ligger till grund för ny plan för 
2020. Beslut fattas av nämnden i februari månad.  
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Hur ser framtiden ut? 
Nämnden har beslutat om tre strategier som långsiktigt 
skall bidra till en framgångsrik utbildning för Säters invå-
nare. Strategierna utgår från de nationella styrdokumenten, 
forskning och beprövad erfarenhet och kommunala ambit-
ioner. 

Personalsituationen 

Antalet elever i den svenska skolan blir fler, samtidigt som 
många lärare går i pension. Prognoser visar att under peri-
oden 2019–2023 är behovet av rekrytering närmare 50 000 
lärare och speciallärare1. Detta ställer stora krav både på 
staten och huvudmännen 

För att möta denna utmaning samarbetar förvaltningsled-
ningen med högskolan Dalarna, genom pedagogiskt ut-
vecklingscentrum Dalarna (PUD), i syfte att utveckla lärar-
utbildningen.  

Tillsammans med Högskolan Dalarna satsar Säters kom-
mun och andra dalakommuner också på att erbjuda perso-
ner med lärarexamen, som arbetar utanför skolan, en för-
månlig och stimulerande väg tillbaka till läraryrket. 

Barn- och elevutveckling 

Prognosen visar att barn- och elevantalet i kommunen är 
ganska jämn över de kommande åren. Det är fortsatt viktigt 
att ha ett utrymme för ytterligare barn och elever då förhål-
lande kan komma att ändras bl.a. utifrån in- och utflyttning 
och mottagning av nyanlända barn och elever. Prognosen 
nedan innehåller det faktiska barnantalet 2019 medan öv-
riga år innehåller prognostiserat antal barn/elever. 

 

Figur 2. Prognos barn- och utbildningsnämnden och elevutveckling perioden 2020-
2026. 

Behov av förskoleplatser 

Prognosen visar att behovet av förskoleplatser kommer att 
vara fortsatt stort främst Säters tätort och i Gustafs.  

                                                           

1 https://skolvarlden.se/artiklar/lararbrist-tungt-ansvar-vilar-pa-arbetsgivarna 

2 2 kapitlet 18 § första stycket regeringsformen och 7 kapitlet 2–3 §§ skollagen. 

3 Källor: 4 kapitlet 9 § skollagen och till exempel läroplanen för förskolan och läro-
planerna för grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundsärskolan, samesko-
lan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

Regeländringar 2020 

Barnkonventionen blir en del av svensk lag från den 1 ja-
nuari 2020. Några exempel på nationella bestämmelser som 
motsvaras av artiklar i barnkonventionen: 

 Enligt artikel 28 i barnkonventionen ska ett barn ha 
rätt till utbildning. Barnets rätt till utbildning finns i 
bestämmelser i Regeringsformen och skollagen.2 

 Artikel 12 om varje barns rätt att få komma till tals 
motsvaras av bestämmelser i skollagen och i läroplan-
erna.3 

Fler timmar samhällsorientering för nyanlända invandrare 
från och med 1 februari 2020. Kommuner ska erbjuda sam-
hällsorientering 100 timmar istället för som tidigare 60 tim-
mar. 

Efter den 1 juli 2020 går det inte längre att utfärda slutbetyg 
inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial 
nivå. I dagens komvux har slutbetyget ersatts av gymnasie-
examen. Men om en elev har betyg som är satta före den 1 
juli 2012 har rektorn kunnat besluta om att utfärda slutbe-
tyg under vissa förutsättningar. Den möjligheten kommer 
nu att tas bort och sista datum för att utfärda ett slutbetyg 
är den 1 juli 2020. Efter det kan man bara utfärda gymnasi-
eexamen för elever inom komvux på gymnasial nivå. I en 
sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå. 

Statsbidrag 
Under 2020 omfattar statsbidraget för en likvärdig skola 
4 462 069 kr. Statsbidraget ska gå till att finansiera insatser 
för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen som 
huvudmannen har valt utifrån en analys av lokala förutsätt-
ningar och behov. Villkoret att huvudmannen inte får 
minska de egna kostnaderna tas bort. Statsbidraget fördelas 
i enlighet med ett index som baseras på elevernas socioe-
konomiska bakgrund. 

De riktade statsbidragen till skolan kan bli färre och mer 
utvecklingsinriktade. Många statsbidrag är små och/eller 
omgärdade med detaljstyrande regler. Riksrevisionen har 
nyligen skrivit om brister i det nuvarande systemet4. Som 
ett led i arbetet med att förbättra styrningen av skolan gör 
regeringen nu en översyn för att uppnå en mer strategisk 
och ändamålsenlig användning av de riktade bidragen5. 

 

4 RiR 2017:30 

5 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/riktade-stats-

bidrag-till-skolan_H501UbU32 
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Socialnämnden 

 
Resultaträkning (tkr) Budget 

2019 
Redovisning 

2019 Avvikelse 
Redovisning 

2018 
Förändring 

% 

Verksamhetens intäkter, 
inkl interna poster 35 352 42 084 6 732 42 061 0% 

Verksamhetens kostnader, 
inkl interna poster 285 301 292 070 -6 769 287 207 2% 

Årets resultat 249 949 249 986 -37 245 146 2% 

Därav kapitalkostnader 490 478 12 451 6% 

Investeringar  500 572 -72 465 23% 
 

Viktiga händelser 
Inom särskilt boende har projektet ”vårdnära service” 
genomförts. Projektet bedrivs i samverkan med SFI 
(svenska för invandrare) och Korttidskliniken AB. 
Enbackagården, Fågelsången och Skedvigården har 
anställt personer från detta projekt för att utföra tvätt och 
städ på enheterna, med mycket gott resultat.  
 
Arbetet med att planera ett nytt särskilt boende fortgår. 
Både tjänstemän och vårdpersonal är delaktiga i arbetet. 
Det nya boendet förväntas klart under 2022. 
 
I hemtjänsten skulle ett nytt planeringsverktyg ha införts 
under hösten 2019. Då leverantören inte kunde tillgodose 
alla skallkrav blev införandet uppskjutet till våren 2020. 
 
Ett samarbete har inletts mellan hemtjänsten, särskilt 
boende och en extern konsult, Jotib. Syftet är att få en 
enkel och visuell överblick och kontroll på 
personalresurser och ekonomi. Samarbetet kommer att 
fortsätta under 2020.  
 
I Socialstyrelsens undersökning – vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen – visade det sig att 100 % av de som 
svarade var mycket nöjda med det bemötande de fick av 
hemtjänsten. 
 
Hemsjukvården har under året fått fler patienter inskrivna 
med avancerade insatser och många besök över dygnet. 
En ökning har skett under 2019 av antal vårdåtgärder som 
utförs. Detta har medfört en ökad arbetsbelastning.  
 
Rehabpersonal har fortbildat omvårdnadspersonal inom 
särskilt boende i personlyft för att kvalitetssäkra  
 

förflyttningar med lyft. Sommarvikarier i 
socialförvaltningens verksamheter utbildades i 
förflyttningsteknik, basal omvårdnad, demensvård samt 
läkemedelshantering.  
 
Inom funktionsnedsättning har utbildningsinsatser 
erbjudits till personal och chefer för att höja kompetensen. 
Personer med samsjuklighet och neuropsykiatriska 
diagnoser ökar vilket innebär ökade krav på 
kompetensutveckling för medarbetare.  
 
Daglig verksamhet har startat en fritidsbank. 
Fritidsbanken är ett lånebibliotek för sport- och 
fritidsutrustning som gratis lånas ut till alla. Ett mål med 
verksamheten är att öka individernas möjlighet till 
delaktighet i samhället och sin egen självständighet.  
 
Arbetshandledarna har tillsammans med individer som har 
sysselsättning enligt Socialtjänstlagen startat hemfixarna. 
Pensionärer i Säters kommun kan få hjälp med 
arbetsuppgifter som kan vara ett riskmoment i hemmet, 
till exempel byta glödlampor, sätta upp gardiner, 
sopkörning till återvinningscentral med mera.  
 
Planering för en ny gruppbostad som ska ersätta lokalerna 
för Siggebo gruppbostad har påbörjats. En arbetsgrupp 
med personal från Siggebo gruppbostad och andra 
yrkeskategorier deltar i planeringen. Gruppbostaden 
väntas klar i slutet av 2021. 
 
Inom individ- och familjeomsorgen har ett 
utvecklingsarbete påbörjats inom familjehemsområdet. 
Målet är att öka antalet egna kommunala familjehem. 
Arbetet innebär bland annat ökat stöd och utbildning till 
familjehemmen genom interna resurser. Tre nya 
kommunala familjehem rekryterades under 2019.  
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Under november och december 2019 blev det en påtaglig 
ökning av antalet inkomna anmälningar gällande barn och 
ungdom. Även antalet ansökningar om vård och 
behandling av vuxna med substansberoende ökade, med 
följd att antalet vuxenplaceringar ökat. 
Arbetsanhopningen medförde en ökad belastning för hela 
verksamheten. 
 
Socialförvaltningen har arbetat fram en verksamhetsplan 
på övergripande nivå utifrån socialnämndens nämndsplan. 
Måldagar har genomförts för alla verksamheter. Syftet var 
att arbeta fram målaktiviteter utifrån socialnämndens mål. 
Samtliga medarbetare ska känna till och arbeta utifrån de 
framtagna målen och aktiviteterna. Uppföljning av 
målaktiviteterna kommer att ske regelbundet på bland 
annat arbetsplatsträffar.  
 
Socialnämnden har under hösten gjort besök i 
socialförvaltningens verksamheter. Detta kommer att 
fortgå under 2020. 
 
Avvecklingen av integrationsenhetens verksamhet 
slutfördes i juni 2019. Tjänsten som integrations-
samordnare övergick till kommunstyrelseförvaltningen vid 
årsskiftet 2019/2020. 
 

Det ekonomiska resultatet 
Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande -37 
tusen kronor för helåret 2019. Tabellen nedan visar 
resultatet per verksamhetsområde. 
 

 
Verksamhet Resultat 2019 (tkr) 
 
Socialnämnden/gemensam 
verksamhet + 917 

Individ- och familjeomsorg + 1 322 

Biståndshandläggning - 59 

Särskilt boende - 1 012 

Hälso- och sjukvårdsteamet - 500 

Funktionsnedsättning - 1 467 

Hemtjänst - 2 814 

Bostadsanpassning + 128 

Integration + 3 449 

 
Totalt - 37 

 
Socialnämnden/gemensam verksamhet 
Överskottet på 0,9 mnkr beror på lägre kostnader för 
arvoden, vakanta tjänster samt ett stimulansbidrag från 
socialstyrelsen på 0,6 mnkr som tilldelades äldreomsorgen, 
men medlen har redovisats centralt. 
 
Individ- och familjeomsorg 
Lägre kostnader än befarat för placeringar av barn och 
ungdom bidrog till ett överskott på 1,3 mnkr. En ökning 
av externa placeringar av vuxna medförde ökade 
kostnader i slutet av 2019. Kostnaden för ekonomiskt 

bistånd uppgick till 5,5 mnkr. Det är en ökning med cirka 
0,7 mnkr jämfört med 2018. 
 
Biståndshandläggning 
Kostnaden för utskrivningsklara patienter hos Region 
Dalarna uppgick till 450 tkr. Detta är orsaken till ett 
mindre underskott inom biståndshandläggningen. 
 
Särskilt boende 
Underskottet på -1,0 mnkr beror delvis på kostnader för 
inhyrda enhetschefer samt ett avgångsvederlag. En annan 
bidragande orsak är ökade övertidskostnader på grund av 
sjukfrånvaro under semesterperioder (sommar och jul) då 
det är mycket svårt att få tag på korttidsvikarier. 
 
Hälso- och sjukvårdsteamet 
Ökade kostnader för hjälpmedel samt att sjuksköterskor 
var prioriterade i löneöversynen är orsaker till underskottet 
på -0,5 mnkr. 
 
Funktionsnedsättning 
Verksamhetens underskott på -1,5 mnkr beror på köp av 
en extern plats i gruppbostad och nya ärenden inom 
personlig assistans. En annan bidragande orsak är ökade 
övertidskostnader på grund av svårigheter att få tag på 
vikarier med rätt kompetens samt extraordinära händelser 
under en period.  
 
Hemtjänst 
Underskottet på -2,8 mnkr beror delvis på att behovet av 
personalresurser utifrån omsorgstagarnas behov inte 
överensstämmer med det budgeterade personalbehovet. 
Ökade övertidskostnader på grund av sjukfrånvaro under 
semesterperioder (sommar och jul) då det är mycket svårt 
att få tag på korttidsvikarier bidrar också till underskottet. 
 
Bostadsanpassning 
Verksamheten bidrar med ett överskott på 0,1 mnkr, 
orsaken är lägre personalkostnader.  
 
Integration 
Verksamheten redovisar ett överskott på 3,4 mnkr. 
Intäkterna från Migrationsverket för ensamkommande 
barn och unga samt nyanlända har varit högre än de 
budgeterade intäkterna. Lägre kostnader under året för 
boendet ”Älvan” bidrog också till ett överskott.   
 

Investeringar 
Investeringar har gjorts under 2019 med motsvarande 572 
tkr. En större satsning har gjorts i den fysiska arbetsmiljön 
inom individ- och familjeomsorgen. Det innefattar bland 
annat ergonomi, belysning samt inredning i 
personalmatsal och besöksrum.  
 
Möbler har köpts till Skedvigården och kontorsmöbler har 
köpts till Enbackagården. Hälso- och sjukvårdsteamet har 
investerat i nya kylskåp för förvaring av läkemedel.  
 

Personalsituationen 
Verksamheterna upplever i dagsläget inga problem att 
rekrytera personal till tillsvidaretjänster. Däremot är det 
svårigheter att rekrytera vikarier till semester, kortare 
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vikariat och annan frånvaro. Även till vissa chefstjänster 
har det varit svårt att rekrytera, det är färre antal sökande 
än tidigare samt få som har den erfarenhet och kompetens 
som krävs för arbetet.  
 
Sjukfrånvaron för socialförvaltningen var under 2019 
7,1%. Det är en försämring med 0,2 procentenheter 
jämfört med 2018 (6,9%). Målet är att sjukfrånvaron 2023 
ska vara max 5,0%. Tabellen nedan visar sjukfrånvaron i 
procent per verksamhet. 
 

 
Verksamhet 

 
2019 

 
2018 

 
Individ- och 
familjeomsorg 6,6 % 8,5 % 

 
Särskilt boende 8,4 % 7,4 % 

 
Hälso- och 
sjukvårdsteamet 3,9 % 5,0 % 

 
Funktionsnedsättning 7,3 % 5,0 % 

 
Hemtjänst 6,7 % 8,3 % 

 
Övriga 3,4 % 7,0 % 

 
Totalt 7,1 % 6,9 % 

 
Socialförvaltningen arbetar med att minska sjukfrånvaron 
enligt den övergripande policy som finns. Vid behov 
kontaktas kommunens HR-handläggare eller 
företagshälsovården för stöd vid till exempel 
rehabilitering. 
 
Inom särskilt boende på Enbackagården bedrivs ett 
heltidsprojekt. Den överkapacitet av schemalagd arbetstid 
som blir ska användas till att täcka bland annat 
sjukfrånvaro och övrig frånvaro. Detta ska minska 
behovet av vikarier samt leda till minskad sjukfrånvaro. 
Heltidsprojektet gör att personalen inte behöver arbeta 
delade eller långa arbetspass, men det ställer krav på 
flexibilitet. En uppföljning och utvärdering av 
heltidsprojektet kommer att ske regelbundet. 
 
Under 2019 har en ny verksamhetschef för hemtjänsten 
samt en förvaltningsekonom rekryterats.  
 

Internkontroll 
Socialförvaltningen har i sin internkontroll bland annat 
kontrollerat dokumentation, avgiftsdebitering, 
loggkontroller, behörigheter i IT-system, 
klagomålshantering, utredningstider och ekonomiskt 
bistånd. Socialförvaltningen har brustit i loggkontroller i 
verksamhetssystem. Det finns brister i rutinen vilket 
medför att den är svår att tillämpa. Dessa kontroller ska 
förenklas och därmed förbättras i internkontrollplanen för 
2020. Statistik från socialförvaltningens 
verksamhetsområden har månadsvis redovisats till 
socialnämnden.  

Arbetsmiljöarbete år 2019 
Verksamheterna arbetar efter ett årshjul där det finns 
beskrivet när, var och hur arbetsmiljöarbetet ska utföras, 
till exempel skyddsronder, organisatorisk och social 
arbetsmiljö (OSA) och arbetsplatsträffar. 
Riskbedömningar och handlingsplaner genomförs vid till 
exempel förändringar i organisationen.  
 
Inrapportering av avvikelser inom arbetsmiljö sker i 
kommunens informationssystem om arbetsmiljö. Under 
2019 har följande antal händelser rapporterats, inom 
parentes 2018 års siffror: 
 
Olycka 28 stycken  (53) 
Färdolycksfall   2 stycken   (7) 
Tillbud 87 stycken   (91) 
 

Hur ser framtiden ut 2020 - 2022 
Kompetensförsörjningen är en utmaning då 
befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet äldre 
samtidigt som Arbetsförmedlingens prognoser visar att 
det kommer bli brist på arbetskraft. 
 
Utvecklingen inom välfärdsteknologi är viktig att följa då 
det kommer att ge nya möjligheter och lösningar i 
verksamheterna. Att öka kunskapen om välfärdsteknik för 
omsorgstagare, brukare, klienter och medarbetare är viktig 
för framtidens utveckling av stöd och vård- och 
omsorgsarbete.  
 
Ett ökat samarbete och samverkan mellan kommuner i 
Dalarna har påbörjats. En inventering görs inom vilka 
områden som är lämpliga att samverka i. Syftet är att 
minska sårbarheten då konkurrensen om arbetskraft är 
stor samt att möta kompetensbristen med att till exempel 
samla kompetens och verksamhet i en kommun. En del i 
detta är samverkan kring LSS-handläggningen.  
 
Regeringen vill ändra i lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Ett antal förslag som gäller 
personlig assistans förväntas genomföras under 
mandatperioden.   
 
För att få fler individer ut i egen försörjning behöver 
samverkan med andra aktörer stärkas, till exempel 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Fler i egen 
försörjning, skolan, Samverkansteamet med flera.  
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Mål för verksamheten – metoder för uppföljning 
Socialnämndens övergripande mål för verksamheten följs 
genom nedan utvalda indikatorer tagna från 
Socialstyrelsens årliga brukarenkät samt från Kolada 
(nyckeltal för kommuner och regioner). 
 

 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorgen 
helhetssyn andel i % 

 2017 
 

2018 
 

2019 
 

Mål 
2019 

Säter 96 88 92 96 

Liknande 
kommuner 

 
94 

 
93 

 
93 

 

 
 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorgen 
helhetssyn andel i % 

 2017 2018 
 

2019 Mål 
2019 

 

Säter 85 79 88 89 

Liknande 
kommuner 

 
87 

 
89 

 
83 

 

 
 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till 
erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medelvärde 

 2017 2018 
 

2019 
 

Mål 
2019 

Säter 143 49 99 90 

Liknande 
kommuner 

 
45 

 
39 

 
64 

 

 
 

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om 
försörjningsstöd, medelvärde. 

 2017 
 

2018 
 

2019 
 

Mål 
2019 

Säter 18 19 20 15 

Liknande 
kommuner 

 
15 

 
19 

 
11 

 

 
 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning 
till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20år 
medelvärde 

 2017 
 

2018 
 

2019 Mål 
2019 

Säter 85 100 86 85 

Liknande 
kommuner 

 
111 97 

 
94 

 

 
 
 
 
 
 
 

Andel som smärtskattats sista levnadsveckan i % 

 2017 
 

2018 
 

2019 Mål 
2019 

 

Säter 74 88 79 - 

Liknande 
kommuner 

26 - -  

 
 

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut 
om LSS-insatser (alla insatser) medelvärde 

 2017 
 

2018 
 

2019 Mål 
2019 

Säter 22 18 100 22 

Liknande 
kommuner 

 
39 
 

 
45 

 
46  
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Revision  

 
 

 
Resultaträkning (kkr) 

Budget 
2019 

Redovisning 
2019 

Avvikelse Redovisning 
2018 

Förändring 
% 

Verksamhetens intäkter, 
inkl interna poster 

0 0 0 0 0 
Verksamhetens kostnader, 
inkl interna poster 

945 842 103 874 -4 % 

Årets resultat 
945 842 103 874 -4 % 

Därav kapitalkostnader 
0 0 0 0 0 

Investeringar  
0 0 0 0 0 

 

Viktiga händelser 
Årets viktigaste händelse är avlämnandet av 
revisionsberättelsen för Säters kommun och 
granskningsrapporterna för kommunens bolag. 
För att kunna avlämna revisionsberättelsen och 
granskningsrapporterna har bl.a. följande granskningar 
genomförts: 

• Bokslut och årsredovisning för år 2019 

• Översiktlig granskning av delårsrapport 2019- 

• 08-31. 

• Årlig granskning – presidiemöten 

• Granskning av arbetsgivarfrågor 

• Granskning av näringslivsarbetet 

• Samgranskning i länet – vårdkedjan för personer 
med psykisk funktionsnedsättning  

• Granskning av bygglov  

• Granskning av framtida fastighetsstruktur – 
lekmannarevision  
 

Under året har revisorerna även löpande tagit del av 
protokoll, haft informations- och andra träffar med 
fullmäktiges presidium, presidier och tjänstemän i 
nämnder samt genomfört besök vid nämndernas 
sammanträden.  
Revisorerna har deltagit i olika former av 
kompetensutveckling, utbildning och utbyten med 
revisionskollegier från andra kommuner. 
Löpande under året har information lämnats om de 
kommunala bolagen som en följd av den samordning 
som finns mellan kommunens revisorer och 
lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen. 

 
Det ekonomiska resultatet 
Årets resultat uppgår till + 103 kkr. 

 

Investeringar 
Inga investeringar har gjorts under året. 
 

Personalsituationen 
De förtroendevalda revisorerna har ingen egen personal 
utan köper konsulttjänster avseende sakkunnigt biträde 
från KPMG. 

 
Internkontroll 
Internkontroll genomförs inom ramen för uppdraget. 

 
Hur ser framtiden ut 2020 - 2022? 
En revisionsplan har gjorts för 2020 där även förslag 
finns på granskningar 2021 -2022. Revisionsplanen 
bygger på en riskanalys som revisorerna gjort gemensamt.  



Bokslut E-arkivcentrum Dalarna 

Resultaträkning (tkr) Budget Redovisning Avvikelse Redovisning Förändring 
% 

Verksamhetens intäkter, 
Inkl. interna poster 3 500 3 845,5 345,5 1 700 
Verksamhetens kostnader, 
Inkl. interna poster 3 500 3 007,0 493,0 1 700 
Årets resultat 

0 838,5 838,5 0 
Därav kapitalkostnader 

0 0 0 0 
Nettoinvesteringar 0 0 0 0 
Årsarbetare 

Viktiga händelser 
Införandeprojekt 

Ifrån införandeprojektet 2018 övertog verksamheten en 
lista med resterande punkter att slutföra, där inläsning av 
data från W3D3 (ärendehantering) i Ludvika var merparten 
av det återstående arbetet. Samtliga restpunkter har genom-
förts och styrgruppen för införandeprojekt fattade beslut 
om slutligt godkännande av produkt 2019-12-11. Styrgrup-
pen för införande har upplösts och ny organisation för för-
valtningsarbetet finns utsedd. 

Styrning och ledning 

En styrgrupp för e-arkiv, med representanter från dalakom-
munerna, har utsetts och har genomfört sina första sam-
manträden.  

Styrande dokument har fastställts i Dalarnas kommunför-
bund, i enlighet med samverkansavtal. 

På operativ nivå har nu alla dalakommuner representanter 
i samrådsgruppen. Malung-Sälens kommun utsåg en repre-
sentant i november 2019.  

Stödverksamhet 

E-arkivcentrum Dalarna har under 2019 haft fokus på att
stödja kommunerna i att komma igång med e-arkivering.
genom att anordna heldagar med utbildning, inspelade ut-
bildningsfilmer, ta fram stöddokument och mallar för arbe-
tet, samt erbjuda kommunerna besök på plats i sin hem-
kommun. Försök till att skapa forum för dialog mellan dala-
kommunerna har också gjorts genom diskussionsmöten.

Samrådsgruppens representanter har varierande förkun-
skaper både vad gäller arkivteori och datakunskaper. Dala-
kommunerna tänker också olika i hur man prioriterar leve-
ransarbetet till e-arkiv och hur fort man önskar att arbetet 
går. Detta har varit faktorer som påverkar hur långt varje 
kommun har kommit i arbetet.   

Leveransprojekt 

Utöver pilotprojektet W3D3 i Ludvika, har även arbete 
med ärendehandlingar från Ephorte i Borlänge fortsatt som 
tagit vid det avslutade pilotprojektet.  

Leveransprojekt för handlingar från ärendehanteringssyste-
met Evolution i Rättviks kommun pågår. 

E-arkivcentrum har genomförts hela arkiveringsarbetet
med samtliga kommuners hemsidor under året, som en ex-
tra service till kommunerna.

Leveransprojekt kring elevhälsovårdsjournaler från PMO 
med Leksands och Säters kommun pågår. Avesta var med 
vid uppstartsmöte men beslöt sig för att avvakta. 

Säters kommun har e-arkiverat elevdokumentation från 
Infomentor. 

Leveransprojekt för skannade protokollskopior från Lek-
sands och Rättviks kommuner pågår. 

Leveransprojekt för skannande betygskopior i Orsa kom-
mun pågår. 

Leveransprojekt för filminspelningar från fullmäktigesam-
manträden i Mora kommun pågår. 

Totalt har, per den 22 november 2019, 382 194 filer lästs 
in. 

Omvärldsbevakning 

E-arkivcentrum Dalarna har haft utbyte med ett flertal
andra kommuner, arkivorganisationer samt Samrådsgrup-
pen för kommunala arkivfrågor (SKR och Riksarkivet) un-
der året, både kring samverkansform och praktiskt arkive-
ringsarbete. Hela processen från förstudie till etablerad or-
ganisation med genomförda leveranser har gått fort fram i
Dalarna i jämförelse med andra liknande arkivsamarbeten.
I jämförelse med många andra kunder som har samma
systemleverantör så arbetar vi mer oberoende av leverantö-
ren: utbyte om erfarenheter om leveranser, med andra
kommuner som har e-arkiverat samma system, är inte alltid
möjlig.

Mellanarkiv 

En principiell fråga om eventuellt mellanarkiv i nuvarande 
samverkan kring e-arkiv har lyfts vid två separata tillfällen 
under året: till kommundirektörerna 2019-06-07, samt av 
styrgruppen 2019-10-16.  En intresseförfrågan skickades ut 
till dalakommunerna varefter det konstaterades att det inte 



fanns ett dalagemensamt intresse av att samverka kring 
mellanarkiv.  

Det ekonomiska resultatet 
Resultatet för 2019 uppvisar ett överskott på 838,5 tkr. 

Av överskottet föreslås 350 tkr överföras till år 2020 för 
uppstartskostnader som inte tagits i anspråk under år 2019; 
tillkommande kostnader för webbservrar för medborgaråt-
komst, samt kostnaderna för möblering av nya lokaler.  

Resterande belopp, 488,5 tkr, föreslås återbetalas till re-
spektive kommun enligt fördelningsnyckel för 2019. 

              Fördelning Kronor 

Avesta 8,11% 39 617 

Borlänge 18,15% 88 663 

Falun 20,37% 99 507 

Gagnef 3,59% 17 537 

Hedemora 5,44% 26 574 

Leksand 5,45% 26 623 

Ludvika 9,45% 46 163 

Malung-Sälen 3,53% 17 244 

Mora 7,14% 34 879 

Orsa 2,41% 11 773 

Rättvik 3,80% 18 563 

Smedjebacken 3,80% 18 563 

Säter 3,91% 19 100 

Vansbro 2,39% 11 675 

Älvdalen 2,47% 12 066 

100,00% 488 500 kr 

Överskottet är en följd av flera orsaker; det medel på 345 
tkr för uppstartskostnader som överfördes från år 2018 har 
inte tagits i anspråk under året. 

Flytt till nya lokaler blev försenad då förhandlingar om lo-
kalavtal fortfarande pågår. Hyreskostnaderna för år 2019 
blev därför 230 tkr mindre.  

Budgeterade medel för inköp, 100 tkr har inte helt tagits i 
anspråk främst då de arbetsverktyg som verksamheten hit-
tills har kompletterat har varit kostnadsfria.  

Konsulttimmar från Ida Infront till en kostnad för 21 850 
kr har köpts istället för budgeterade 165 tkr. Det då inte alla 
kommuner har e-arkiverat under året. De budgeterade kon-
sulttimmarna har inte utnyttjats till fullo eftersom inte alla 
kommuner har levererat under året. 

Personalsituationen 
Rekrytering av en it-tekniker har under året skett till E-ar-
kivcentrum Dalarna. I och med rekryteringen har verksam-
hetens kapacitet till inläsning till e-arkivet ökat och risken 
att verksamheten stannar upp vid sjukdomsbortfall mins-
kat.   

Anställda vid E-arkivcentrum Dalarna 

Titel Arbetsuppgifter 

Enhetschef Budget- och personalan-
svar, samordnar leverans-
projekt, rådgivande i arkiv-
frågor  

100% 

Systemförval-
tare 

Förvaltning av system, inle-
veransarbete, exkl. skript-
arbete  

100% 

it-tekniker Inleveransarbete, inkl. 
skript-arbete 

100% 

Uppföljning av verksamhet 
Till grund för verksamhetens planering och uppföljning 
finns Förvaltningsplan 2019/2020. Planen avser både för-
valtning av IT-systemet och E-arkivcentrum Dalarnas 
stödverksamhet i leveransarbetet. 

Uppföljning av avtal 

Leverantörsavtalet med Ida Infront ska följas upp årligen 
där Upphandlingscenter i Ludvika är sammankallande. Då 
införandeprojektet drog ut på tiden så finns få supportären-
den - de skapas först då vi har övergått i förvaltning. De 
fåtalet servicemätningar som har gjorts lever samtliga upp 
till leverantörsavtalets SLA-bilaga. 

SLA-avtal med Borlänge ska ses över årligen i samband 
med årsskiftet. Revidering har senarelagts tills efter teknik-
möten om medborgaråtkomst, för att få med eventuella 
kostnader som tillkommer för webbservrar mm.  

Enkätundersökning kundnöjdhet 

En enkätundersökning som en del av den årliga uppfölj-
ningen skickades ut till kommunerna den 13 december 
2019, med sista svarsdag den 13 januari 2020. 11 svar, av 
15 möjliga, inkom. För de mätbara svaren i enkäten, i sam-
manfattning:  

Övergripande fokusområ-
den i enkät 

Genomsnittlig kund-
nöjdhet 1(låg)-5 (hög) 

Upplevelsen av organisat-
ion, forum, bemanning och 
kompetens 

3,21 



Upplevelsen stöddoku-
ment, arbetssätt och rutiner 
för leveransarbete  

3,23 

Upplevelsen av IT-
systemet och support 

3,06 

Enkätsvaren i sin helhet finns diarieförd i Säters kommun, 
dnr KS2019/0536. 

Hur ser framtiden ut? 
E-arkivcentrum Dalarna ser, utifrån kundnöjdhetsenkäten
samt egna upplevelser, att fokus på stöd till uppstartsar-
beten kommer att fortsätta under år 2020 för de kommuner
som fortfarande inte har kommit igång, även att arbeta vi-
dare med att dalakommunerna utbyter kunskap sinsemel-
lan.

Uppsättning av webbservrar för att möjliggöra medborgar-
åtkomst kommer att genomföras, efter behov. Två av tre 
servrar beräknas sättas upp under år 2020. Detta kommer 
att medföra att kostnaderna ökar för inköp från driftkom-
munen. 

Statens offentliga arkivutredning Ku 2017:02 redovisades 
den 16 december. E-arkivsystemet uppfyller troligen redan 
idag eventuella kommande krav på redovisning av arkivför-
teckningar men E-arkivcentrum Dalarna bevakar frågan. 

Leveransprojekt 

Samtliga nu pågående leveransprojekt beräknas slutföras 
under år 2020. 

Nya leveransprojekt som startas upp under år 2020: 
• Bygglovshandlingar, ByggR, i Vansbro kommun
• Miljöhandlingar, Ecos1, i Avesta, Ludvika, Rätt-

vik, Älvdalen, Gagnef, Vansbro och ev. Leksands
kommuner.

• Procapita Skola i Säters kommun
• Socialtjänst-/LSS-journaler, Procapita VoO, i

Leksands och Hedemora kommuner
• Lönefiler, Capella, Leksands Kommun, samt ev.

Rättviks kommun
• KF-filmer i Säters kommun

Beslut om nya leveransprojekt sker löpande under året; fler 
leveransprojekt kan därför tillkomma. 



 

Miljöbokslut 2019 
Inledning 
 
Miljöbokslutet är ett komplement till kommunens årsredovisning där årets händelser inom 
miljöområdet tas upp. Arbetet med miljöfrågor i Säters kommun ska bygga på de strategiska 
målen för kommunen och de interna styrdokumenten, t.ex. Miljöpolicy, Fordonsstrategi och 
Avfallsplan. Som grund för miljöarbetet finns dels de nationella miljömålen med sina 16 
miljökvalitetsmål och dels de regionala miljömålen som är en följd av de nationella målen. 
Dalarnas miljömål tas fram av Länsstyrelsen och de nuvarande målen har en åtgärdsplan som 
sträcker sig från   2018 – 2022.  
 
Ett nytt strategiskt miljömål är framtaget för Säters kommun för åren 2020 – 2023 men år 2019 
utvärderas enligt målen för föregående mandatperiod. 
 
De 16 miljökvalitetsområden som de nationella målen omfattar är 
 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Bara naturlig försurning 

• Giftfri miljö 

• Skyddande ozonskikt 

• Säker strålmiljö 

• Ingen övergödning 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Grundvatten av god kvalitet 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

• Myllrande våtmarker 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Storslagen fjällmiljö 

• God bebyggd miljö 

• Ett rikt växt- och djurliv 

 

Kommunerna bidrar i miljömålsarbetet genom att översätta nationella och regionala miljömål till 

lokala mål och åtgärder. 

 
I Miljöpolicyn för Säters kommun (antagen av KF 2013-06-13) framgår bland annat att: 
 

• Miljöarbetet ska inriktas på att uppfylla de lokala, regionala och nationella miljömålen 
samt följa de lagar och förordningar som gäller inom miljöområdet. 

 

• Säters kommuns verksamhet ska bidra till en uthållig utveckling som omfattar såväl 
ekologiska som ekonomiska och sociala aspekter. 



 

 

• Säters kommun ska aktivt utveckla, förbättra, följa upp och utvärdera miljöarbetet i våra 
verksamheter. 

 

Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun 
Det nya strategiska miljömålet lyder:   
 
Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun  
 
Säters kommun tar sitt ansvar för vår gemensamma framtid. De nationella och regionala miljömålen ligger till 
grund för ett ansvarsfullt och strategiskt lokalt miljöarbete. Kommunens verksamheter ska utveckla ett 
förhållningssätt som innebär kloka beslut och agerande utifrån ett miljöperspektiv.  Vi ska bidra till att öka 
kunskap, förmåga och motivation till ett miljö- och klimatmedvetet förhållningssätt. 
 

Arbete under 2019 
Ett stort projekt som har utförts under 2019 är införande av utsortering av matavfall. Alla boende 
och verksamheter har haft möjlighet att välja ett nytt abonnemang och de bruna 
matavfallstunnorna har körts ut och insamlingen har startat. Säters kommun har också köpt en 
gasdriven sopbil. Det utsorterade matavfallet ska vidareförädlas till biogas och resterna efter detta 
används som gödningsmedel. Därmed minskar också mängden avfall som går till förbränning. 
 
Nämndplaner och verksamhetsplaner har tagits fram med de strategiska målen som bas för att ge 
en grund och föra ut målarbetet i verksamheterna. 
 
En motion om att ta fram en handlingsplan för att nå klimatneutralitet samt genomföra 
informationsinsatser har bifallits av Kommunfullmäktige med Samhällsbyggnadsnämnden som 
ansvarig nämnd. 
 
Säters kommun har anmält intresse att delta i Glokala Sverige som är en utbildninginsats 
angående Agenda 2030 som drivs av SKR och Svenska FN-förbundet och blivit antagna till 
projektet för 2020. Agenda 2030 är FN.s globala hållbarhetsmål som gäller ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet. 
 
En strategi för hållbart byggande har tagits fram och gått ut på remiss via KSAu. Strategin 
behandlar bland annat träbyggande, energifrågor och byggnadsmaterial. Strategiförslaget har 
beaktats vid planering och projektering av det nya Säbo (särskilt boende) som projekteras för att 
klara Sweden Green Building Councils certifiering Miljöbyggnad Silver. 
 
Gatuenheten har arbetat med bl.a. kemikaliefri klottersanering och utökade ängsytor och 
faunadepåer för att ge bättre livsmiljöer för insekter. 
 
Kostenheten arbetar med att utveckla det vegetariska utbudet. 
 
Samarbete med andra kommuner sker bl.a. genom att delta i möten och seminarier i 
Länsstyrelsens regi samt i projektet ”Återbruk i den offentliga affären” som drivs via 
Upphandlingscenter. 
 
Uppföljning strategiska mål, se årsredovisning 



IT-bokslut 
IT blir ett allt viktigare arbetsverktyg för alla arbetsplatser och inom skolan blir IT i 
undervisningen allt naturligare även i de lägre årskurserna. I årskurs 7-9 har alla elever en egen 
dator. 
 
Avbrott som kan störa arbetet blir idag en kostnad för verksamheten. Det kan vara att 
kommunikationen inte fungerar eller att det blir serveravbrott på grund av attacker.  
 
IT-bokslutet har som syfte att särredovisa IT-relaterade kostnader för Säters Kommun från år till 
år och för att jämföras med övriga kommuners IT-kostnader 
 
IT-enheten har i sin budget i princip alla kommunens IT-relaterade kostnader. Undantaget är de 
kostnader som direkt kan hänföras till respektive förvaltning såsom verksamhetssystem, smarta 
telefoner, och vissa IT relaterad förbrukningsmateriel, förbrukningsmaterial till skrivare och 
personal som t ex systemförvaltare.  
 
IT-enhetens personalstyrka uppgår till sex (6) anställda, IT-chef, och fyra (5) IT-tekniker. För 
bredbands samordning har Säter köpt 20% tjänst av Rättvik.  
 

Kostnader 2019 
Kommunens totala kostnad för IT 22 709 tkr inklusive lönekostnader för övrig IT relaterad 
personal vilket är 2,80 % (2,94%)  av kommunens omslutning.  
 
 

 
 

Planering 2020 
Då IT-enhetens verksamhet styrs mycket av övriga verksamheter och en stor del av 
arbetsinsatserna är att vara stöd åt användarna i det dagliga arbetet inom IT är det svårt att göra 
en detaljerad, egen, långsiktig planering. IT-enheten har dock en ambition att hela tiden bli mer 
effektiva i sitt arbete och på så vis minska kostnaderna för IT-enheten och de verksamheter som 
använder IT. 
 
De stora utmaningarna är digitalisering av verksamhetsprocesser såväl interna som externa.  
 
Under 2019 fokuserade IT-enheten på IT-säkerhet och som kommer att fortsätta under 2020 
tillsammans med informationssäkeransvarig och DPO(dataskyddsombud). 
 
 

År 2019 År 2018

Kostnaderna fördelar sig enligt följande.
Personalkostnader 4 526 000 3 754 000
Verksamhetskostnader IT-enheten 437 000 352 000
Kostnader IT 4 113 000 4 134 000
Datakommunikation 535 000 429 000
Verksamhetssystem 10 027 000 10 863 000
Avskrivning IT-enheten 3 071 000 3 144 000

Summa totalt 22 709 000 kr 22 676 000 kr
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Kf §  Dnr KS2020/0073 
 
Verksamhetsberättelse 2019, gemensamma nämnden för upphand-
lingssamverkan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsbe-
rättelse 2019 för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan . 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2019 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för upphandlingssam-
verkan 2019. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,5 mkr som 
återbetalas till medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för gemensamma nämnden upphandlingssamverkan. 
 
 
 

  



 
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 
2020-03-12 

KS2020/0073 

 

Verksamhetsberättelse 2019, gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att godkänna verksamhetsberättelse 2019 för den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan och ge ansvarsfrihet. 
 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2019 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 2019. 
Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,5 mkr som återbetalas till 
medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för 
gemensamma nämnden upphandlingssamverkan. 
 
 
 
 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 
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Bokslut och verksamhetsberättelse 2019 

Beslut 

Upphandlingscenters verksamhetsberättelse och bokslut godkänns och 

överlämnas till respektive fullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Upphandlingscenter har tagit fram verksamhetsberättelse och bokslut för 2019. 

Det blev ett mindre överskott i 2019 års verksamhet med 0,5 mnkr, som 

återbetalats till medlemskommunerna, enligt samarbetsavtalet.  

Lägre externa intäkter än budgeterat med 0,1 mnkr på grund av utebliven intäkt 

från Region Dalarna. Lägre lönekostnader med 1,9 mnkr på grund av vakanta 

tjänster, långtidssjukskrivning och föräldraledigheter. Externt konsultstöd har 

därför köpts in som medfört högre övriga kostnader. 

Fortsatt hög efterfrågan på erbjudna tjänster. Rekord i antal beställda 

upphandlingar och annonseringar. En tydlig trend i kommunerna är att fler 

upphandlingar avser digitalisering och teknik inom välfärdstjänster. 

89 % upphandlingar har avslutats enligt fastställd upphandlingsplan 2019.  

UhC har genomfört drygt 200 upphandlingar/projekt inkl. 32 genomförda 

direktupphandlingar till ett upphandlat värde på 2-3 miljarder kronor.   

Samordningsgrad för upphandlingar. I  73 % av upphandlingarna har 

samordning skett (2018 71 %). Målnivå > 80 %.   

Fortsatt positiv trend med hög andel avgjorda överprövningar till UhC:s fördel. 

Mängden överprövningar motsvarar ett normalt år historiskt sett. Antalet 

överprövningar som prövats i sak under 2019 uppgår till 6 i första instans. 

Detta motsvarar en andel av 4,7 % (2018 4,9 % och riksgenomsnitt 2018 6,1 

%). 

Fortsatt robust andel upphandling i form av socialt ansvarsfull upphandling. 

UhC har ställt sysselsättningskrav i 37 olika offentliga upphandlingar samt 

genomfört 4 reserverade upphandlingar för sociala företag (> 25 %).  

Målnivå > 30 %. 
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Regional tillväxt. Andel leverantörer med verksamhet i någon av de sex 

samverkande kommunerna. 63 % regionala leverantörer (2018 58 % regionala 

leverantörer). Målnivå > 65 % för andel slutna avtal med regionala företag/ 

leverantörer. 

Fr.o.m. den 1 januari 2020 har uppdraget utökats för Nämnden (UhC) med 

Avesta kommun som ny samverkande kommun. 

Beslutsunderlag 

1. Bokslut 2019, daterad den 11 februari 2020.  

2. Verksamhetsberättelse 2019, daterad den 11 februari 2020. 

3. Tjänsteskrivelse, bokslut och verksamhetsberättelse 2019, daterad den 11 

februari 2020. 

______ 

 

Beslut inkl. bilagor skickas till 

Samverkande kommuner 

Fullmäktige i samtliga samverkande kommuner för kännedom 

Akten  



Förvaltning/avd/enhet

Arléne Eneroth, 0240-863 43

arlene.eneroth@ludvika.se

Årsbokslut

UHC

Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Avvikelse

Enhet Budget 2019 2019 2019 Bokslut 2019 mot budget

Upphandlingscenter 0 17 259 17 259 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Drift 0 17 259 17 259 0 0

Därav kapitalkostnadsförändringar 0

Drift exkl kapitalkostnadsförändringar 0

Kostnads- och intäktsslag

Total Därav löne-

Löne- kostn. Ej till Kapital- Lokal- Övriga

kostnad tillsvid. Ans kostnad Hyra kostnader Intäkter Summa

Budget 2019 14 498 0 47 360 2 463 17 368 0

Bokslut 2019 12 555 47 282 4 375 17 259 0

Avvikelse 2019 1 943 0 78 -1 912 109 0

Tillsvidare anställda och Lönekostnad  31/12

Antal Antal Antal

Årsarbetare och    Löne- Årsarbetare och    Löne- Årsarbetare och    Löne-

Enhet Lönekostnad kostnad Lönekostnad kostnad Lönekostnad kostnad

UHC 22,00 14 498 21,00 12 555 -1,00 -1 943

Personal 22,00 14 498 21,00 12 555 -1,00 -1 943

Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse

mailto:arlene.eneroth@ludvika.se
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Gemensam nämnd för  
upphandlingssamverkan (GNU) 
 

NÄMNDENS UPPDRAG 

Den gemensamma nämnden (GNU) består av Falun, 
Borlänge, Ludvika, Gagnef, Hedemora och Säters kom-
muner. 

GNU:s uppgift är att på grundval av samarbetsavtal,  
reglemente och fastställd gemensam upphandlingspolicy 
och med stöd av UhC, svara för alla upphandlingar med 
undantag av direktupphandlingar och vad som i Lag om 
offentlig upphandling definieras som byggentreprenader 
samt konkurrensutsättningar enligt Lag (2008:962) om 
valfrihetssystem. 

Verksamheten leds politiskt av en gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan (GNU), som består av en leda-
mot från varje samverkande kommun. 

I grunden är skapandet av Upphandlingscenter ett sätt att 
förstärka de medverkande kommunernas samlade upp-
handlingskompetens och skapa en större affärsnytta. 

UhC har genomfört drygt 200 upphandlingar/projekt inkl. 
direktupphandling till ett årligt upphandlat värde på 2-3 
miljarder kronor. Spännvidden är stor, vi upphandlar allt 
från kontorsmaterial, konsulter och livsmedel till snöröj-
ning, fordon och fastighetstjänster. 

VERKSAMHET – väsentliga händelser under 
perioden 

 Fortsatt hög efterfrågan på erbjudna tjänster. Rekord 
i antal beställda upphandlingar och annonseringar. 
En tydlig trend är att fler upphandlingar avser digitali-
sering och teknik inom välfärdstjänster.  

 Robust andel upphandling med socialt ansvarsfull 
upphandling. UhC har ställt sysselsättningskrav i  
37 olika offentliga upphandlingar samt genomfört  
4 reserverade upphandlingar. 

 Nytt team. Under 2019 har det nya upphandlings-
teamet PuO (personal, utbildning, omsorg) haft sitt 
första år med genomförda upphandlingar inom för 
nämnden nya områden såsom utbildningar, hälso-
vård samt välfärdstjänster.  

 Genomförande av samordnad UhC-dag för samtliga 
kommuner och lokala UhC-dagar 2019 i samver-
kande kommuner för beställare/sakkunniga/politiker 
samt leverantörsträffar och tidig dialog med företa-
gare i kommunerna.  

 Utbildningsinsatser inom både direktupphandling, 
rollen som sakkunnig, avtalstrohet och farliga för-
måner (mutor och jäv) för några kommuner har ge-
nomförts. 

 

 
 Projekt Återbruk i den offentliga affären startade i feb-

ruari 2019. Projektet drivs i samarbete med Länssty-
relsen/UDD med medel från Energimyndigheten. En 
projektledare jobbar halvtid på UhC. Syftet är att öka 
återanvändning och återvinning i upphandlingen. 

 UhC har drivit ett utvecklingsprojekt kring avtalsför-
valtning. Vi på UhC har därför integrerat avtalsför-
valtning i det systematiska upphandlingsarbetet/upp-
handlingsprocessen via vår handbok. 

 UhC har deltagit i projekt Upphandlingsdialog Da-
larna som utifrån regionala behov förmedlar kunskap 
och ger metodstöd vid upphandling, främst till mindre 
företag. 

 GNU har haft fyra sammanträden under året. Sam-
rådsgrupp för UhC har haft fyra möten under året 
och Lokala upphandlingsgrupper (LUG) har samlats 
ett antal gånger per kommun.  

 Under 2019 bildades en gemensam controllergrupp 
med representanter från samverkande kommuner. 

 GNU har fastställt nämndplan med sex inriktnings-
mål. Nämndplanen visar på mål och riktning och de 
viktigaste prioriteringarna för perioden 2019-2021. 

EKONOMI 

Ekonomiskt resultat  

Totalt för nämnden      
mnkr

Utfall 
2019

Budget 
2019

Utfall 
2018

Intäkter
Kommunbidrag 16,3 16,3 13,8
Övriga interna intäkter 0,0 0,0 0,0
Externa intäkter 1,0 1,1 1,7
Summa intäkter 17,3 17,4 15,5

Kostnader
Löner och PO -12,6 -14,5 -11,5
Övriga personalkostnader 0,0 0,0 0,0
Hyra -0,3 -0,4 -0,3
Kapitalkostnader -0,1 -0,1 -0,1
Övriga kostnader -4,3 -2,4 -3,6
Summa kostnader -17,3 -17,4 -15,5

Resultat 0,0 0,0 0,0

Självfinansieringsgrad 100% 100% 100%  
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Ekonomisk analys 

Det blev ett mindre överskott i 2019 års verksamhet med 
0,5 mnkr, som återbetalats till medlemskommunerna en-
ligt samarbetsavtalet.  

Lägre externa intäkter än budgeterat med 0,1 mnkr på 
grund av utebliven intäkt från Region Dalarna. Lägre lö-
nekostnadermed 1,9 mnkr på grund av vakanta tjänster, 
långtidssjukskrivning och föräldraledigheter. Externt kon-
sultstöd har därför köpts in som medfört högre övriga 
kostnader. 

 
MEDARBETARE 

I varje samverkande kommun finns en kommunansvarig 
upphandlare placerad, med utökad tillgänglighet på plats, 
för att vara Upphandlingscenters kontakt i kommunen. 

UpphandlingsCenter har kontor i Ludvika och satellitkon-
tor i Borlänge, Falun, Gagnef, Säter och Hedemora och 
vi är 23 st. medarbetare. 

Rekrytering har skett av 3 nya medarbetare varav  
2 var ersättningsrekryteringar samt 1 vikariat. 

Antal anställda: 23 medarbetare varav 19 taktiska/ strate-
giska upphandlare, 3 verksamhetsstöd/ upphandlings-
chef samt 1 chef. Ledningsgrupp: 6 medarbetare varav 
50 % kvinnor och 50 % män. 

UhC:s organisation består av tre större team som upp-
handlar inom olika varu- och tjänsteområden samt team 
Verksamhetsstöd.  

 

NYCKELTAL/VERKSAMHETSMÅTT 

GNU har identifierat inriktningsmål för 2019. För respek-
tive mål finns nyckeltal/indikatorer som syftar till att mäta 
och följa upp. Nedan redovisas utfall för 2019. 

Upphandling används som ett strategiskt 
verktyg för att nå våra mål 
Ägarna ska känna förtroende för UhC. Nöjd kund-under-
sökning 2019 är pågående. Målnivå nöjdhetsvärde för an-
delen nöjda kunder >90 %. 

Ägarna ska känna förtroende för UhC. Ekonomi i balans 
uppfylls. Målnivå resultat i nivå enligt budget eller över. 

Vi arbetar genomgående med hög kvalitet 
Kvalitativ upphandling. Under 2019 har UhC genomfört 
160 olika upphandlingar/uppdrag (2018 182 upphand-
lingar/uppdrag). Totalt har 192 upphandlingar/uppdrag ge-
nomförts inklusive 32 direktupphandlingar. 

Kvalitativ upphandling. 89 % upphandlingar har avslutats 
enligt upphandlingsplan 2019 (2018 86 %). Målnivå > 90 
%.  
Samordningsgrad för upphandlingar. Mätning av samord-
ningsgrad för genomförda upphandlingar. I  73 % av upp-
handlingarna har samordning skett (2018 71 %). Målnivå 
> 80 %. 

Vi sparar pengar åt våra kommuner 
Avtalsuppföljning med leverantörer ska öka. Under året 
har 135 uppföljningsmöten genomförts med avtalsleveran-
törer (2018 140 st.). Målnivå > 150 st. 

Under året har en gemensam controllergrupp etablerats 
med representanter från kommunernas ekonomienheter 
och UhC. Gruppen ska arbeta med frågor som leveran-
törstrohet och avtalsförvaltning. 

En rättssäker offentlig upphandling 
Fortsatt positiv trend med hög andel avgjorda överpröv-
ningar till UhC:s fördel. Mängden överprövningar motsva-
rar ett normalt år historiskt sett. Antalet överprövningar 
som prövats i sak under 2019 uppgår till 6 i första in-stans. 
Detta motsvarar en andel av 4,7 % (2018 4,9 % och riks-
genomsnitt 2018 6,1 %).  

Av dessa avslogs 5 och 1 rättades genom att en annan 
vinnare antogs efter dom. Ytterligare 2 överprövningsan-
sökningar har inte lett till en dom eftersom Upphandlings-
center vidtagit ändring av tilldelningsbesluten och målen 
därmed avskrivits. I kammarrätt har 1 mål avgjorts till 
UhC:s fördel och 1 mål är ännu ej avgjort. Målnivå andel 
överprövningar relativt riksmått +/- 3 %. 

Hållbarhet är för oss självklart och där ligger 
vi i framkant 
Fortsatt robust andel upphandling i form av socialt an-
svarsfull upphandling. UhC har ställt sysselsättningskrav i 
37 olika offentliga upphandlingar samt genomfört 4 reser-
verade upphandlingar för sociala företag (> 25 %). Målnivå 
> 30 %. 

Sammantaget har över 110 avtal slutits där sysselsätt-
ningskrav har ställts. UhC noterar positivt att AME enhet-
erna i kommunerna har kommit igång med arbetet att 
”matcha kandidater” efter villkoren. Över 25 personer har 
gått ut i arbete i form av praktik och/eller anställning.  

Under året har modell tillämpats för att i 7 olika upphand-
lingar kunna ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester 
och arbetstid i nivå med kollektivavtal. Dessa är: Arboris-
ter, Drift och underhåll, Måleritjänster, Mark- och anlägg-
ning, plattsättning, bevakningstjänster samt byggarbeten. 

 

 

Personalnyckeltal 

  

 2019 

 

2018 

    

Antal anställda* 21 16 

Arbetade timmar** 29 248  28 145 

Varav timmar utförda av  
timanställd personal (%) 

0 3,9 

Sjukfrånvaro i procent av  
ordinarie arbetstid 

7,53 5,19 

 

*Månadsavlönade enligt AB 

**Månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid 

Åldersstruktur 2019-12-31  

-29 30-39 40-49 50-59 60- 

2 6 5 5 3 
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En miljömässigt ansvarsfull upphandling. I 87% av ge-
nomförda upphandlingar har miljökrav ställts (2018 80%). 
I 9% av upphandlingarna har vi avancerade/spjutspets 
krav på miljö eller ekologisk hållbarhet. 

Målsättning i projekt Återbruk i den offentliga affären är att 
få med återbruk i 20% av upphandlingarna. Resultat för 
2019 blev ca 10% (nollmätning och nytt arbetssätt). Vi har 
under året jobbat på rutiner och styrmodeller för att nå 
bättre resultat 2020. 

Anbud och regional tillväxt  
Ökad andel anbudsgivare. Under 2019 inkom i snitt 4,0 
anbud per annonserad upphandling (2018 3,7 anbud per 
upphandling). I riksgenomsnitt inkom anbud från 4,3 an-
budsgivare i de upphandlingar som annonserades 2018. 

Andel leverantörer med verksamhet i någon av de sex 
samverkande kommunerna. 63 % regionala leverantörer 
(2018 58 % regionala leverantörer). Målnivå > 65 % för 
andel slutna avtal med regionala företag/ leverantörer. 

Dialogen i upphandling ska stärkas. Under 2019 har tidig 
dialog genomförts vid drygt 90 tillfällen med leverantörer 
inför upphandling. Extern remiss av upphandlingsdoku-
ment med marknad/företag har skett vid 17 tillfällen inför 
upphandling.  

Under året skulle nöjd leverantörsindex ske med nollmät-
ning. Detta har vi inte klarat av att genomföra. 

Vi arbetar ständigt för nya och bättre lös-
ningar för våra beställare 
Innovationsupphandling eller innovationsvänlig upphand-
ling har genomförts i minst 5 upphandlingar. Målnivå > 3 
upphandlingar. 

UTVECKLING/FRAMTID 
 Fr.o.m. den 1 januari 2020 utökas uppdraget för 

Nämnden (UhC) med Avesta kommun som ny sam-
verkande kommun. Inför denna utökning sker rekry-
teringar och introduktion av strategiska upphandlare. 

 Upphandlingsstöd till kommunerna avseende utbild-
ning, direktupphandling, annonseringstjänster och 
byggentreprenader bedöms komma att öka.  

 För att uppnå en effektiv och rättssäker upphandling 
som tar tillvara konkurrensen på marknaden framåt i 
vår region är Nämnden och UhC en viktig aktör för 
utvecklingen kring regional tillväxt, dialog i upphand-
ling och hållbar upphandling. 

 Upphandling ska ses som ett strategiskt verktyg för 
att även nå andra samhällsmål än de rent ekono-
miska. UhC ska verka för att relevanta sociala, etiska 
och miljökrav ställs i varje upphandling.  

 Några kommuner har visat ett intresse kring samver-
kan vid offentlig upphandling. Ett alternativ är att 
UhC verkar som en framtida inköpscentral, enligt 
LOU. 

 Avtalsförvaltning inklusive uppföljning är ett åta-
gande alla upphandlande myndigheter har. I Sverige 
är avtalsförvaltningen ännu i sin linda. För att kom-
munerna ska få ”full effekt” behöver samarbete och 
ansvar m.m. i nuvarande samarbete utvecklas.  
I Sverige kan vi spara 5-15 % av de 700 miljarder 
kronor vi tillsammans årligen upphandlar för, genom 
att aktivt arbeta med avtalsförvaltning. De flesta 
kommunerna i Sverige behöver spara/effektivisera. 

En inte liten del av ”pengarna finns” att hämta hem 
genom att satsa på avtalsförvaltning i framtiden. 
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Kf §  Dnr KS2020/0095 
 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för hjälpmedelsnämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsbe-
rättelse och bokslut 2019 för hjälpmedelsnämnden. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för hjälpmedelsnämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för hjälpmedelsnämnden 2019. Utfallet för verk-
samheten uppgick till ett överskott på +3,4 mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för hjälpmedelsnämnden. 
 
 

  



 
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 
2020-03-12 

KS2020/0095 

 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för hjälpmedelsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för hjälpmedelsnämnden och ge 
ansvarsfrihet. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för hjälpmedelsnämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för hjälpmedelsnämnden 2019. Utfallet för verksamheten 
uppgick till ett överskott på +3,4 mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för 
hjälpmedelsnämnden. 
 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 





 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
Hjälpmedel Dalarna  

Sammanfattning 
Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, självständighet 
och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. 
Tillsammans med länets kommuner tar Regionen ett 
gemensamt ansvar för att tillhandahålla hjälpmedel till ett 
rimligt pris. Den snabba tekniska/digital utvecklingen skapar 
nya förutsättningar att förhålla sig till.  
En förvaltningsövergripande kompetensförsörjningsplan 
finns framtagen. 
Att behålla och rekrytera personal är en utmaning i ett 
samhälle där rörligheten på arbetsmarknaden fortsätter att 
öka.  
Förvaltningen är i en omfattande lokalförändringsprocess 
med en totalevakuering (i planeringsstadiet) som följd. 
Målet är ändamålsenliga lokaler som möter upp för ökade 
hjälpmedelsvolymer och en utveckling av nya tjänster som 
gagnar Dalarnas medborgare. Under året har en arbetsgrupp 
från förvaltningen tillsammans med Regionfastigheter och 
arkitekt arbetat fram ett förslag på hur lokalerna ska 
anpassas inför framtiden.  
Kunskapen kring Tjänstedesignmetodiken som 
introducerades i och med Innovationsprojektet utvecklas då 
chefer teamledare och samordnare under hösten genomgått 
en internutbildning. Syfte att fortsätta förbättra 
förvaltningens förmåga att implementera innovativa 
lösningar.  
 

Verksamhet – viktiga mål och händelser 

Regionplanens övergripande mål Målupp-
fyllelse 

Mer närmare vård  

Vård utan köer 
1 

Vårdkvaliteten ska öka 
2 

Minskad påverkan på klimat och miljö 
3 

Regional utveckling  

Fler medarbetare som trivs på jobbet 
4 

En långsiktigt hållbar ekonomi 
5 

mål uppfyllt      mål delvis uppfyllt         mål ej uppfyllt    

 
1-5 Samtliga mål bedöms som ej fullständigt uppfyllda på 
grund av den rådande lokalsituationen. Situationen gör att 
stora delar av förvaltningens resurser ockuperas för att reda 
ut och lösa de problem som förvaltningen nu befinner sig i. 
De ineffektiva flöden och den bristfälliga arbetsmiljön 
kommer att förbättras och resultatet kommer inte att vänta 
på sig när en totalevakuering och sedermera återflytt till 

verksamhetsanpassade lokaler genomförs. Under 2019 har 
delar av verksamheten evakuerats och förvaltningen har 
nosat på den komplicerade process och enorma arbetsinsats 
som behövs för att orkestrera en total evakuering av 
samtliga funktioner. Nämnda rockad kommer, för 
förvaltningen, onekligen att bli 20-talets mest 
karaktärsdanande arbetsinsats.  

Framtiden 

I och med den pågående lokalförändringen blir 
verksamhetens fokus de närmast åren att upprätthålla 
verksamhetens processer  trots evakuering och därtill  
splittrade lokaler. Efterfrågan på varor och tjänster ökar. Fler 
patienter vårdas i hemmet och har samtidigt behov av mer 
avancerad medicinteknisk utrustning. Detta ställer krav på 
en fortsatt ökad samverkan mellan regionen och 

kommunerna. Nya Medicintekniska direktivet kommer 
innebära andra krav vid rekrytering och utbildning av 
befintlig personal då högre krav ställs på regulatoriskt 
kunnande inom hjälpmedelsverksamhetens alla områden. 
Det riskerar också att förskjuta behoven av IT-utveckling på 
framtiden, där mobilitet och digitalisering för ökad 
patientsäkerhet och effektivitet är utgångspunkten. 

Verksamhet - fördjupning 

Nyckeltal / Kvalitet Utfall Mål Målupp-
fyllelse 

%andel återanvända 
individmärkta 
huvudhjälpmedel 
Rörelse R12 

74,7% 80% 
1 

%andel återanvända 
individmärkta 
huvudhjälpmedel KLOK 
R12 

44,7% 55% 
2 

%andel återanvända 
individmärkta 
huvudhjälpmedel PMB 
R12 

57,8% 60%  

% av de avhjälpande 
underhåll som påbörjas 
inom 5 arbetsdagar 

72,7% 95% 
3 

% av nettobehovsartiklar 
som plockas från lager 
enligt plocklista inför 
följande turbil 

98,1% 95%  

Väntetid (genomsnitt) till 
första erbjudna 
utprovningstid 

35 dagar 90 dagar  

Nyttjandegrad 88.9% 90%  

Uthyrningsgrad 91.1% 90%  

Antal fjärrtillsynskameror 120st 500st 
4 

Antal fortbildningsdagar 
per anställd 2,41st 3,2st 

5 

 



 

 

1 Sänkningen från föregående år grundar sig till stor del i 
ökande efterfrågan samt en viss ökning av utrangeringen 
inom området.  
2 Sänkningen beror på ökad efterfrågan på 
Fjärrtillsynskameror och kortare livslängd generellt för 
hjälpmedlen inom avdelning KLOKs område. 
3 Flera nya medarbetare och ökad tid för att inhämta 
hjälpmedel för utprovning och reparationer påverkar 
möjligheten att påbörja arbetet i tid samtidigt som vissa 
reparationer påbörjas senare på önskemål av användaren. 
4 Antalet kameror har under 2019 dubblerats jämfört med 
2018, förväntningarna är fortsatt högt ställda och under 2020 
kommer fler trygghetsskapande digitala hjälpmedel att 
förskrivas. 
5 DHC har under 2019 rekryterat flera nya medarbetare vars 
interna introduktion inte finns med i denna siffra. Samtidigt 
har lokalsituationen hindrat förvaltningen i sitt arbete att 
vidareutbilda sina medarbetare i den utsträckning som 
behövs. 
 

Verksamhetsstatistik 
Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Antal uthyrda hjälpmedel 30 808 29 976 29 663 

Antal utlevererade 
Hyreshjälpmedel 13 100 11951 11 591 

Antal returnerade 
Hyreshjälpmedel 11 609 10566 10 242 

 
Den konstant ökande andelen uthyrda hjälpmedel (2014 var 
antalet 28 184) innebär också ett ökat behov av reparationer, 
service och andra typer av underhåll ute hos brukaren.  
Under 2019 har verksamheten fortsatt valt att vara passiva i 
ett antal upphandlingar. (som förvaltningen inte själv varit 
värdlän för). Detta till trots ökar antalet upphandlingstimmar 
till 1327h, jämfört med 390 h år 2017. Dock stämmer det 
med prognosen att antalet upphandlingar ökar under 2019-
2020. 
För Dalarna är upphandlingsfrågan strategiskt viktig då det 
kräver en bred samverkan (mellan regionerna och dess 
kommuner) och en gemensam insats i arbetet tillsammans 
med dagens leverantörer. 

Inkontinenssamordningen i länet fortsätter utvecklas. 
Samordnaren i Dalarna har fått stöd i en 
Hjälpmedelskonsulent. Fokus på att stötta och utveckla 
samordnarna i sina yrkesroller samtidigt som det ska bidra 
till mer jämlik utveckling inom området nationellt. 

Ekonomi 

Resultaträkning 2019 2018 

(mnkr) Budget Resultat Avvikelse Resultat 
Intäkter 155,1 163,7 8,6 152,5 

-varav Regionbidrag 2,8 2,8 0,0 2,8 

Kostnader -155,1 -160,3 -5,2 152,7 
-varav löner exkl soc 
avg 

-35,0 -34,7 0,3 -32,2 

-varav inhyrd 
personal 

    

Över-
/underskott 0,0 3,4 3,4 -0,2 

     
Årets investering -33,2 -36,3 -3,1 -32,1 

 
                                                                                                      
Resultatet för 2019 blev  3,4 Mkr.  

Där vi ser att våra hjälpmedelskostnader har ökat (4,8 Mkr), 
vilket delvis kan förklaras med nytt sortiment, 
inventeringsdifferens, högre priser och fortsatta vakanser 
inom vissa avdelningar som tex.. rekonditioneringen, vilket 
då inneburit mer nyinköp. Demografin i samhället spelar in. 
Positivt är dock att intäkter för sålda varor också ökade (4,4 
Mkr) samt även hyresintäkterna (2,5 Mkr). 

En annan förändring till resultatet är våra lönekostnader som 
blev ca 0,5 Mkr lägre. Vid avslutade anställningar görs alltid 
en behovsbedömning vilket medför viss fördröjning innan 
ny rekrytering är på plats. Förvaltningen har haft en del  
föräldraledighet och personal som varit tjänstlediga viss 
procent. 

 

Kostnadsutveckling 
Budget 

2019 
Resultat 

2019 
Resultat 

2018 

Kostnadsutveckling % 1,6% 5.0%    8,8% 

 
Under året har kostnadsutvecklingen minskat från 6,4% till 
5%, vi kom inte ner i budgeterade 1,6% men fick den att 
ändra riktning. 
 
Under 2019 har hjälpmedelskostnaderna särskilt följts och vi 
kan se att första halvåret fortsatte de att öka. Andra halvåret 
stannade ökningen upp och till och med minskade lite jmfr 
med första halvåret. Vilket är en följd av fina ansträngningar 
att bl.a minska lagret samt öka rekonditioneringen. 

 

Personal  
När någon slutar sin tjänst görs en överprövning. 
Förvaltningen kan dock utveckla att vid varje tillfälle titta på 
behovet utifrån ett helhetsperspektiv för förvaltningen.  
Under året har det varit ett antal medarbetare som sökt nya 
arbeten och några som fått andra uppdrag. Det har generellt 
varit svårt att rekrytera både legitimerad personal och 
individer med teknisk spetskompetens. Introduktion av nya 
medarbetare är omfattande då verksamheten är komplex och 
det kan därmed ta tid innan ny personal kan komma i full 
produktion. 

Årsarbetare och 
anställda 2019 2018 Förändring mot 

föregående år 

Antal faktiska 
årsarbetare 91,08 85,79 6,2% 

Antal anställda 99 94 5,3% 
Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag. 



 

 

Arbetad tid  2019  2018 
Förändring 
mot före-
gående år 

Budget Arbetad tid 
timmar, anställda    

Arbetad tid timmar, 
anställda 146 026 141 652 3,1% 

-varav timanställda 206 836 -75,3% 

-varav mertid/övertid 
samtlig personal 

668 870 -23,2% 

 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad % 

2019 2018 

Kvinnor 99,3 99,3 

Män 99,2 99,1 

Totalt 99,2 99,2 

 

Könsfördelning 
(antal personer) 

2019 2018 

Kvinnor 38 36 

Män 61 58 

 

Åldersfördelning 
(antal personer) 

2019 2018 

Under 40 år 15 14 

40-59 år 73 67 

60 år och äldre 11 13 

Förvaltningens åldersspridning är inget alarmerande men en 
generationsväxling är stundande inom yrkeskategorierna 
hjälpmedelstekniker och hjälpmedelsingenjörer.  

Pensionsavgångar 
(antal personer) 

2019 2018 

Ålderspension 3 2 

Sjukersättning 0 0 

Totalt 3 2 

 

Sjukfrånvaro 2019 2018 
Förändring 

procentenheter 
föregående år 

Mål för Sjukfrånvaro i % 
av ordinarie arbetstid    

Sjukfrånvaro i  
% av ordinarie arbetstid 4,7 5,7 -1,0 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av  
ordinarie arbetstid 

3,0 3,4 -0,4 

 

Frisknärvaro 2019 2018 

Andel personer som har max 5 
sjukdagar under ett år, uttryckt i % 55,2 39,5 

 

Friskvårdsnätverket fortsätter utvecklats positivt under året 
och har startat ett flertal aktiviteter som inspirerar och 
motiverar medarbetare till friskvård/hälsofrämjande 
aktiviteter. Ett fortsatt extra fokus kommer att ligga på 
möjlighet till hälsofrämjande aktiviteter i och med den 
rådande arbetsmiljösituationen. 

Intern styrning och kontroll 
En risk- och konsekvensanalys har tagits fram av 
förvaltningens avdelningschefer i dialog med 
Hjälpmedelsnämnden. Denna analys har sedan legat till 
grund för årets internkontrollpunkter. 
Lokalförändringsprocessen har stor påverkan på 
förvaltningens processer och medarbetare. 
Internkontrollpunkterna har följts upp och åtgärderna har 
redovisats i Hjälpmedelsnämnden. 
Inför 2020 beslutades den nya internkontrollplanen på sista 
Nämndsammanträdet i december 2019. 
Internkontrollpunkterna för 2020 är inmatade i regionens 
ledningsportal.  

 

 

Helena Strandberg 

Förvaltningschef 

Hjälpmedel Dalarna 



Bokslut 2019
Rapportrader Mån 

utfall 
Ack utfall Ack budget Avv ack 

budget 
Års-budget Års-

prognos 

Lt-interna intäkter 5 498 68 572 65 054 3 518 65 054 69 662 
Externa intäkter 8 791 94 560 89 804 4 756 89 804 92 846 
FV-interna intäkter 902 12 407 10 952 1 455 10 952 0 
Summa intäkter 15 191 175 539 165 810 9 729 165 810 162 508 
Personalkostnader -4 566 -51 086 -51 578 492 -51 578 -50 878 
Hjälpmedelskostnader -13 896 -83 701 -78 230 -5 471 -78 230 -83 430 
Övriga kostnader -2 208 -24 975 -25 031 57 -25 031 -25 151 
FV-interna kostnader -902 -12 407 -10 952 -1 455 -10 952 0 
Summa kostnader -21 572 -172 169 -165 790 -6 378 -165 790 -159 459 
Resultat -6 381 3 370 19 3 351 19 3 049 
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Övriga kostnader
Spec av de 7 största övriga kostnaderna
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”Eget kapital”

Resultat 2014                  -555,7 Tkr
Resultat 2015                 +766,7 Tkr
Resultat 2016                 +293,9 Tkr
Resultat 2017                       -40 Tkr
Resultat 2018                  -240,4 Tkr 
Resultat 2019                 +3370  Tkr
Balans ”Eget kapital”     +3594,5 Tkr
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 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2020/0069 
 
Verksamhetsberättelse 2019, gemensamma nämnden för alkohol, to-
bak och receptfria läkemedel 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsbe-
rättelse 2019 för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läke-
medel. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2019 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och re-
ceptfria läkemedel. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 2019. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,6 
mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för gemensamma nämnden alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
 

  



 
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 
2020-03-12 

KS2020/0069 

 

Verksamhetsberättelse 2019, gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att godkänna verksamhetsberättelse 2019 för den gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel och ge ansvarsfrihet. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2019 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel 2019. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,6 mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för 
gemensamma nämnden alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 



Sammanträdesprotokoll 1 (1)
Falu kommun Sammanträdesdatum
Gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel

2020-02-11

§ 43 Verksamhetsberättelse 2019, Gemensamma 
nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel (ATL0005/19)

Beslut
1. Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

godkänner verksamhetsberättelsen för år 2019.

2. Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel får i uppdrag att fatta beslut om ansvarsfrihet för 
nämnden.

Sammanfattning
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämndens uppdrag och 
verksamhet för år 2019. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 
0,6 mnkr.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.

 

Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-27

Skickas till 
Samtliga ingående kommuner i den gemensamma nämnden
Kommunrevisionen Falu kommun
Ekonomikontoret Falu kommun



2020-01-29

Gemensamma nämndens uppdrag

Den gemensamma nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas (Falun, Borlänge, Ludvika, 
Hedemora, Säter, Gagnef och Smedjebacken) skyldigheter enligt alkohollag och tobakslag samt den 
kommunala kontrollen av receptfria läkemedelsförsäljningen i detalj-handeln. Nämndens uppdrag 
består av myndighetsutövning. Falu kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden 
ingår i värdkommunens organisation. 

Verksamhet

Alkohol
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. 
Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens 
medicinska och sociala skadeverkningar. Det är den gemensamma nämnden som ger tillstånd 
att servera alkoholdrycker. Gemensamma nämnden är tillsammans med polisen 
tillsynsmyndighet med uppgift att se till att alkohollagen följs. 

För att tillgodose tillsyn på serveringsställen och i detaljhandeln ska en tillsynsplan upprättas i 
början av året. Tillsynen består av förebyggande, inre och yttre tillsyn. Förebyggande tillsyn 
sker genom information, rådgivning och utbildning. Inre tillsynen är av administrativ karaktär 
och består främst av uppföljning av innehavarens personliga och ekonomiska förhållanden. 
Yttre tillsyn är den tillsyn som sker direkt på serveringsstället och i detaljhandeln. Tillsyn av 
serveringstillstånd har genomförts enligt plan. Tillsyn av detaljhandel folköl har inte skett 
enligt plan då arbetsbelastningen ökade på grund av ny tobakslag.

ATL kontoret har erbjudit utbildning i ansvarsfull alkoholservering för restaurangpersonal vid 
ett tillfälle under 2019. Utbildningen ska bidra till att skapa en god krogmiljö och en 
alkoholservering som sker med ansvar och medvetenhet.

När ansökan om serveringstillstånd är komplett ska

- stadigvarande och nya tillfälliga tillstånd till allmänheten handläggas inom fyra månader

- tillfälligt tillstånd till allmänheten efter första gången handläggas inom en månad

- tillfälliga tillstånd till slutet sällskap första gången handläggas inom två veckor, efter första 
gången handläggas inom en vecka.



Antal stadigvarande serveringstillstånd 2019-12-31      

Borlänge 64
Falun 65
Ludvika 22
Smedjebacken 17
Säter 12
Gagnef 11
Hedemora 20
Totalt 211

Antal tillsyner på serveringsställen 2019

Borlänge 85
Falun 106
Ludvika 45
Smedjebacken 19
Säter 17
Gagnef 11
Hedemora 25
Totalt 308

Antal beviljade serveringstillstånd 2019-01-01 - 2019-12-31

                                      Stadigvarande            Tillf. allmänhet           Tillf. slutna
Borlänge 10 6 10
Falun 7 18 29
Ludvika 1 7 15
Smedjebacken 2 7 1
Säter 2 0 14
Gagnef 1 1 0
Hedemora 2 5 6
Totalt 25 40 75

Antal, detaljhandel folköl 2019-12-31

Borlänge 33
Falun 35
Ludvika 20
Smedjebacken 10
Säter 8
Gagnef 7
Hedemora 16
Totalt 129



Antal tillsyner detaljhandel folköl 2019

Borlänge 0
Falun 5
Ludvika 1
Smedjebacken 0
Säter 3
Gagnef 2
Hedemora 2
Totalt 13

Tobak
Den 1 juli 2019 började en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om tobak och 
liknande produkter. Den nya lagen ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror har införts. Dels i detaljhandeln vid försäljning till 
konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas 
med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. Utredning för 
tobakstillstånd har blivit nästan lika omfattande som de utredningar som ligger till grund för 
att få serveringstillstånd. Dessutom ökar kraven på både yttre och inre tillsyn av tobak. 
Gemensamma nämnden är tillsammans med polisen ansvarig för den omedelbara tillsynen 
över bestämmelserna om handel med tobak, exempelvis åldersgräns, skyltar och egenkontroll. 
I tillsynen ingår att informera återförsäljaren (detaljhandeln) om dennes skyldigheter och den 
gemensamma nämnden svarar för administrativa åtgärder om tobakslagen inte följs.

Bedömningen inför den nya tobakslagen var att antalet försäljningsställen avsevärt skulle 
minska på grund av nya krav och avgift för tillstånd, men så har det inte blivit. Ca 130 
ansökningar inkom under 2019. Arbetsbelastningen ökade markant och det fick till följd att 
tillsynen avseende tobak, folköl och receptfria läkemedel inte alls kunde fullföljas enligt plan 
under 2019. Förutom handläggning av utredningar och tillsyn ingår också en omfattande 
administration för handläggarna samt informations- och utbildningsinsatser till bl.a. 
näringsidkare.

Som ett led i den fortsatta digitalisering där ATL kontoret infört e-tjänster, har även 
programvaran för ”tillsynsappar” kopplats till de verksamhetssystem som idag används av 
handläggarna. Installationen effektiviserar tillsynen på fältet samt rationalisera delar av det 
administrativa arbetet. Ett viktigt hjälpmedel då kraven på tillsynen ökar.

Antal, detaljhandel tobak 2019-12-31

Borlänge 36
Falun 36
Ludvika 21
Smedjebacken 7
Säter 10



Gagnef 7
Hedemora 15
Totalt 132

Antal tillsyner detaljhandel tobak 2019

Borlänge 1
Falun 8
Ludvika 1
Smedjebacken 1
Säter 4
Gagnef 2
Hedemora 3
Totalt 20

Elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare 

Den som avser att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmäla till ATL-kontoret 
innan försäljning påbörjas. 

 Antal, detaljhandel e-cigaretter 2019-12-31

Borlänge 4
Falun 3
Ludvika 1
Smedjebacken 0
Säter 0
Gagnef 0
Hedemora 2
Totalt 10

Antal tillsyner e-cigaretter 2019

Borlänge 0
Falun 0
Ludvika 0
Smedjebacken 0
Säter 0
Gagnef 0
Hedemora 1
Totalt 1



Receptfria läkemedel

Gemensamma nämnden kontrollerar efterlevnaden av lagstiftningen gällande receptfria 
läkemedel hos försäljningsställena. Innan man börjar sälja receptfria läkemedel måste 
näringsidkaren göra en anmälan till Läkemedelsverket. Om det framkommer allvarliga brister 
vid tillsynen rapporteras dessa brister till Läkemedelsverket.

Antal, detaljhandel receptfria läkemedel 2019-12-31

Borlänge 25
Falun 30
Ludvika 16
Smedjebacken 6
Säter 7
Gagnef 5
Hedemora 10
Totalt 99

Antal tillsyner receptfria läkemedel 2019

Borlänge 0
Falun 8
Ludvika 0
Smedjebacken 0
Säter 4
Gagnef 2
Hedemora 1
Totalt 15

Övrigt

Finansieringssystemet har haft en beräkningsmodell som utgått från de totala antalen 
serveringstillstånd och försäljningsställen som finns i respektive kommun. Varje 
serveringstillstånd och varje försäljningsställe med respektive produkt har varit av samma 
värde. Gemensamma nämnden har under 2019 fattat beslut om att förfina beräkningsmodellen 
vilken börjar gälla från 2020. De olika tillsynsområdena viktas och med poängsättning som 
grund. Den nya modellen bedöms bli mer rättvis och kostnadsfördelningen grundas på hur 
stort arbete som läggs ner i respektive kommun.

Näringsidkarna ska erbjudas tjänster av god kvalitet. God kvalité ska bygga på att varje 
ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 
rättssäkerheten eftersätts. Kunden ska bemötas med respekt och god tillgänglighet. Alla 
kunder ska behandlas likvärdigt. 

 



Ekonomi

Intäkterna är ca 0,5 mnkr högre än budgeterat, främst beroende av att ansökningsavgifterna 
för tobakstillstånden tillkommit under senare delen av året. Dessa är av engångskaraktär och 
uppkommer endast vid ny ansökan om tobakstillstånd. Resultatet uppgår till +0,6 mnkr vilket 
återbetalas till medlemskommunerna.

Miljoner kr Utfall 2019 Budget 2019 Utfall 2018

Intäkter 3,9 3,4 3,5
    

Kostnader    
Personalkostnader    
Lokalkostnader, lokalhyra    
Kapitalkostnader    
Övriga kostnader 3,3 3,4 3,4

Summa kostnader 3,3 3,4 3,4
    

Resultat 0,6 0 0,1

Medarbetare

Alkoholhandläggarna är anställda av socialförvaltningen och ställs till gemensamma 
nämndens förfogande. Arbetsledning och administrativt stöd tillhandahålls genom 
socialförvaltningen. Verksamheten har 4,0 årsarbetare som är anställda på socialförvaltningen 
och dessa handläggare ställs till gemensamma nämndens förfogande. Arbetsledning och 
administrativt stöd tillhandhålls genom socialförvaltningen i Falun. ATL- kontoret har vid 
behov haft stöd genom en erfaren extern handledare gällande stöd och handledning i 
ärendehantering.

Personalen deltar i olika nätverksträffar och utbildningsinsatser anordnade av Länsstyrelsen 
Dalarna tillsammans med handläggare från andra kommuner. 

Under året har det varit vakans under några månader på grund av föräldraledighet. Det är svårt att  
rekrytera och introducera vikarier för kortare perioder. Den ackumulerade sjukfrånvaro under 2019 var 
3.12%.



Framtid

ATL-kontoret har effektiviserat handläggningen genom digitalisering, men det har ännu inte 
fått full effekt när det gäller användning av e-tjänster. Olika åtgärder planeras för att öka 
användandet av e-tjänster.

Den nya tobakslagen innefattar i huvudsak tillståndsplikt för försäljning av tobak, 
säkerhetsmärkning av tobaksprodukter, utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler miljöer 
och fler produkter och förändringar i regleringen av snus.

Reglerna kring säkerhetsmärkning innebär att tobaksvaror som släpps på EU-marknaden ska 
märkas med en säkerhetsmärkning som består av synliga och osynliga delar och som inte går 
att manipulera. Folkhälsomyndigheten har fastställt utformningen på säkerhetsmärkningen på 
tobaksvaror som släpps på den svenska marknaden. Syftet med märkningen är att göra det 
möjligt för både konsumenter och myndigheter att fastställa om en produkt är laglig eller 
olaglig. Spårbarhetssystemet ställer krav på att alla styckförpackningar med tobaksvaror ska 
förses med en unik identitetsmärkning som bland annat gör det möjligt att fastställa datum, 
plats för tillverkningen och leveransvägen. Cigaretter och rulltobak som tillverkats inom 
unionen eller som importerats till unionen före den 20 maj får fortsatt omsättas på marknaden 
till och med den 20 maj 2020. Reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning kommer 
omfatta övriga tobaksvaror inklusive snus från och med 20 maj 2024. 

Under 2020 ska det komma ytterligare information från folkhälsomyndigheten hur kommunen 
ska kunna kontrollera detta och vilka verktyg/hjälpmedel som handläggarna ska använda i 
tillsynen.

Införandet av ny tobakslag innebär merarbete i tillsynen vilket innebär att taxor för tobak 
behöver ses över, samtidigt ska en översyn genomföras av gemensamma nämndens samtliga 
taxor. 

Bemanningen på ATL kontoret består av 4 handläggare. Mot bakgrund av de utökade 
uppdragen, tillsynsplikt och ökad tillsyn behöver det följas upp över tid hur den ökade 
arbetsmängden påverkar arbetsmiljön och kvalitén på handläggningen.  

ATL-kontorets uppgifter är specifika och arbetsområdet har inte någon naturlig koppling till 
arbetsområdet som utgår från socialförvaltningens övriga ansvarsområden. Diskussioner förs 
om personal och verksamhet ska flyttas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det 
kan finnas samordningsvinster med miljö- och livsmedelstillsyn.
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2020/0109 
 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsbe-
rättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för språktolknämnden 2019. Utfallet för verksam-
heten uppgick till ett överskott på +0,4 mkr som återbetalas till medlemskommu-
nerna.  
 

  



 
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 
2020-03-05 

KS2020/0109 

 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för språktolknämnden 2019. Utfallet för verksamheten 
uppgick till ett överskott på +0,4 mkr som återbetalas till medlemskommunerna.  
 
 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 
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Fakta om uppdraget
Företag: Tolkförmedlingen Borlänge Kommun

Organisationsnummer: 212000-2239

Revisionsperiod: 2020-01-24

Revision publicerad: 2020-01-24

Ort: Borlänge

Typ av uppdrag: FR2000:2017 Förnyelse av certifikat FR2000

Syfte och mål: Syftet med revisionen är att säkerställa att ledningssystemet
underhålls, uppdateras och är effektivt för att möta
verksamhetens mål.

Besökta
verksamhetsorter:

Borlänge

Verksamhetsbeskrivning: Tolkförmedling

Revisionsförutsättningar: Revisionen har genomförts med hjälp av stickprov på
tillgänglig information under revisionstillfället. Revision har
genomförts och bedöms uppfylla uppställda revisionskriterier
om inget annat framgår av revisionsrapporten.

Revisionsteam

Uppdragsledare: Mikael Van der Kaaij
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Uppdragssammanfattning

Resultat

Fara för liv och hälsa (F): 0

Allvarliga avvikelser (C): 0

Mindre allvarliga avvikelser (B): 2

Revisionsgruppens rekommendation

Förnyelse av certifikat rekommenderas efter presentation av skriftliga bevis på
korrigerande åtgärder minst 10 dagar innan revision förfaller, annars måste en ny
certifieringsrevision genomföras.

Positiva iakttagelser

+ Verksamhetsledningssystemet har genomarbetats, på ett bra sätt,  till att nu vara
processtyrt. Detta skapar bra förutsättningar för ett effektivt ledningssystem som
verksamheten kan förbättras genom

+ TMjukvaran TaqsNet är väl anpassat för verksamheten och en större uppgradering
är planerad

+ Kundmätningar genomförs vart tredje år och förbättringsåtgärder vidtas  utifrån
resultat. Ny mätning ska genomföras 2020.

+ Stickprov i verksamheten ger intryck av god ordning och reda och hög servicegrad.

Revisor Mikael Van der Kaaij
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Avvikelsesammanställning

Nuvarande revision Föregående revision

Ledningssystemet Ledning Resurshantering Verksamhetsstyrning Övervakning och mätning

0

1
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Logg för avvikelser
Om er verksamhet är geografiskt spridd, är det viktigt att ni analyserar hur andra
processer/siter/enheter påverkats av en avvikelse

AR1
Gradering: Mindre allvarlig avvikelse
Standarder: FR2000:2017
Delkrav: 1.11 Miljö
Rubrik: Livscykelperspektiv
Process/avdelning: Miljö
Status: Godkänd men väntar på uppföljning
Ort/Site: Borlänge
Beskrivning av avvikelse: Livscykelperspektivet är inte tillräckligt beaktat i

företagets miljöaspektsregister.

Revisor Mikael Van der Kaaij

Omedelbar åtgärd: Uppdaterat miljöutredning 2019 enligt avvikelsen.

Grundorsak: Väldigt styrda av upphandlingsregler.

Korrigerande långsiktig
åtgärd:

Uppdaterat mallen för framtida miljöutredningar.

Uppföljning av genomförd
åtgärd:

Vid nästa miljöutredning, kring årsskiftet 2020-2021.



Revisionsrapport 2020-01-24 Qvalify AB

Tolkförmedlingen
Borlänge Kommun

Borlänge 212000-2239 2020-01-24 Sida 6(10)

AR2
Gradering: Mindre allvarlig avvikelse
Standarder: FR2000:2017
Delkrav: 1.15.2 Avvikelser och korrigerande åtgärder
Rubrik: Hantering av avvikesler från internrevision
Process/avdelning: Kvalitet, milö, arbetsmiljö
Status: Avvikelsen godkänd och stängd.
Ort/Site: Borlänge
Beskrivning av avvikelse: Det är inte tillräckligt tydligt att orsaksanalys genomförs

på avvikelser från internrevision.

Revisor Mikael Van der Kaaij

Omedelbar åtgärd: Uppdaterat Internrevisionsrapport 2020 enligt
avvikelsen.

Grundorsak: Saknade orsaksanalys.

Korrigerande långsiktig
åtgärd:

Uppdaterat mallen för framtida internrevisionsrapporter.

Uppföljning av genomförd
åtgärd:

Vid nästa revision.
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Uppdragets delområden

Användning av certifikatsdokumentation

Anslås på kontor och FR symbol anges på broschyr.

Identifiering, bedömning och behandling av risker och möjligheter

Riskanalys genomförd via SWOT-analys samt riskmatriser. Se även
förbättringsförslag.

Interna revisioner

Internrevisions genomförd enligt plan. Utökat intervall sedan föregående revision. Se
även avvikelse.

Intressentanalys

Intressentanalys genomförd på ett bra sätt men se förbättringsförslag.

Ledningens genomgång

Ledningens genomgång genomförd enligt plan.

Ledningssystemets effektivitet, prestanda och bidrag till att uppfylla
policy och mål.

Ett nytt processtyrt ledningssystem är nyligen implementerat och bedöms ge
verksamheten bra förutsättningar att uppfylla policy och mål genom detta.

Livscykelperspektivet

Företaget har liten förmåga att påverka livscykelperspektivet på sin utförda tjänst
eftersom det är väldigt styrt av kommunens riktlinjer men brist finns i beskrivning av
livscykelperspektivet. Se avvikelse.

Policies, mål, handlingsplaner och uppföljning

Mål och policys är framtagna. Handlingsplaner är kopplade till målen.

Processer, samverkan, ordningsföljd och utlagda processer
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Stor förbättring av processbeskrivningar sedan förra revisionen. Nu digitalt.

System och rutiner för hantering av lagar och andra krav

Lagförteckning skickas från Tolkservicerådet. Förteckningen är genomgången och
signerad.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivningen fortsatt gällande.

Vilka orter som besökts vid revisionstillfället

Borlänge

Vilka siter ska ingå i certifikat - Gäller vid
nycertifiering/förnyelse/övertag

Borlänge
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Förbättringsförslag
- Ni har gjort en bra och genomarbetad intressentanalys men fundera på att dela upp
den med bindande krav kopplade till respektive intressent samt deras behov och
förväntningar. Bindande krav måste uppfyllas medan behov och förväntningar är
mjukare parametrar som ni kan värdera hur väl ni uppfyller. Det kan vara en bra idé
att lägga intressentanalys, SWOT-analys och riskanalys i en sekvens så det blir
tydligt att dessa samverkar. Det kan exvis göras i samma exelark.

- Ledningsprocessen kan bli tydligare avseende input. Det bör framgå att
intressenters krav, behov och förväntningar är en input samt att det framgår vilka
forum som förekommer i processen. Det är ju dessa som hanterar intressenters krav,
behov och förväntningar samt följer upp och  fattar beslut för att skapa förutsättningar
för verksamheten.

- Det kan vara en bra idé att vikta risker kopplat till SWOT-analysen enligt den mall ni
tagit fram för övriga risker. 

- Fundera på att lägga in alla era mål i ett styrkort för bättre överblick och lättare
korrigering mot negativa trender via handlingsplaner direkt i styrkortet.

- Ni behöver komplettera er befogenhetsmatris med internrevisorer

- Det kan bli tydligare vilka kriterier ni värderar era leverantörer utifrån. Viktigt också
att det går att följa trenderna i utfallen från leverantörernas förmåga att uppfylla
kriterierna

- Kommunikationsplanen kan bli tydligare avseende vem som kallar till forum, vilka
som deltar samt vad som avhandlas på forumen.

 

Revisor Mikael Van der Kaaij



Revisionsrapport 2020-01-24 Qvalify AB

Tolkförmedlingen
Borlänge Kommun

Borlänge 212000-2239 2020-01-24 Sida 10(10)

Övriga kommentarer och upplysningar

Områden nästa revision

Implementeringsgrad av det nya ledningssystemet.

Revisor Mikael Van der Kaaij
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Kommunfullmäktiges ansvarsprövning 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0543 
 
Bekräftelse av beslut om borgen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Säters kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 19 maj 
2003 (”Borgensförbindelsen”), vari Säters kommun åtagit sig solidariskt  
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Säters kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i  
förhållande till Kommuninvest borgenärer och blivande borgenärer. 

2. Säters kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Säters kommun 
den 13 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlem-
mar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 
alltjämt gäller. 

3. Säters kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Säters kommun 
den 13 juni 2011, vari Säters kommuns ansvar för Kommuninvests motparts-
exponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller 

4. Utse Mats Nilsson och Marita Skog att för Säters kommuns räkning under-
teckna alla handlingar med anledning av detta beslut. 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun blev 2003 medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening. Före-
ningen har ett helägt dotterbolag, Kommuninvest i Sverige AB som bedriver upplå-
nings- och utlåningsverksamhet. För att Kommuninvest i sin upplåning skall få bästa 
möjliga kreditvillkor har samtliga medlemmar tecknat en solidarisk borgen att som 
för egen skuld ansvara för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Till den solidariska 
borgen är kopplat ett regressavtal och ett garantiavtal.  Regressavtalet beskriver med-
lemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren ser ut om krav på betalning framförs 
och garantiavtalet beskriver medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsex-
poneringar avseende derivat. 
 
Säters kommuns borgensåtagande tecknades 19 maj 2003. Då det gått 10 år sedan 
borgensåtagandet förlängdes 2013 är det dags att bekräfta att den alltjämt gäller. 
 
För att uppnå en enhetlighet i kommunernas åtagande har Kommuninvest tagit fram 
en skrivning för det beslut som Kommunfullmäktige skall ta. Utöver beslutsprotokoll 
skall även ett särskilt formulär undertecknas av två bemyndigade företrädare för 
kommunen. 
 

  



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Dnr 
2020-03-11 KS 2019/0543 

 

Bekräftelse av beslut om borgen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

1. att Säters kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 19 maj 2003 
(”Borgensförbindelsen”), vari Säters kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom 
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, 
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Säters kommun genom att företa 
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvest borgenärer och blivande 
borgenärer. 

 
2. Att Säters kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Säters kommun den 13 

juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det 
fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av 
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller. 
 

3. Att Säters kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Säters kommun den 13 
juni 2011, vari Säters kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 
avseende derivat regleras, alltjämt gäller 
 

4. Att utse Mats Nilsson och Marita Skog att för Säters kommuns räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut. 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun blev 2003 medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningen har 
ett helägt dotterbolag, Kommuninvest i Sverige AB som bedriver upplånings- och 
utlåningsverksamhet. För att Kommuninvest i sin upplåning skall få bästa möjliga kreditvillkor 
har samtliga medlemmar tecknat en solidarisk borgen att som för egen skuld ansvara för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Till den solidariska borgen är kopplat ett regressavtal och 
ett garantiavtal.  Regressavtalet beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren ser 
ut om krav på betalning framförs och garantiavtalet beskriver medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat. 
 
Säters kommuns borgensåtagande tecknades 19 maj 2003. Då det gått 10 år sedan 
borgensåtagandet förlängdes 2013 är det dags att bekräfta att den alltjämt gäller. 
 
För att uppnå en enhetlighet i kommunernas åtagande har Kommuninvest tagit fram en skrivning 
för det beslut som Kommunfullmäktige skall ta. Utöver beslutsprotokoll skall även ett särskilt 
formulär undertecknas av två bemyndigade företrädare för kommunen. 
 
Torbjörn Matsson 
Ekonomichef 



 

 
 
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  
Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

 
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: jens.larsson@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

2019-12-18 
 
 
 Säters kommun 
 Att: Torbjörn Matsson 
 783 27 Säter 
              
 
Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 
Vi skriver till dig som kontaktperson för Säters kommun som är medlem i Kommuninvest 
ekonomisk förening (”Föreningen”).  
 
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden 
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar 
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld 
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Säters kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 4 juni 2003 och 
har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 26 september 2013. 
 
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-
förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens-
förbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest 
medlemmarna gentemot långivarna.  
 
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal 
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för 
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa 
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för 
Kommuninvests verksamhet. Säters kommun undertecknade Regressavtalet den 13 juni 
2011 och Garantiavtalet den 13 juni 2011. 
 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks, 
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige. 
Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om 
preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Säters kommuns Regressavtal 
och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett 
av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för 
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Säters kommun innan avtalens 



 

 
 

Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan 

giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som 
bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan 
bekräftelse av avtalen.  
 
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande 
för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska bekräftas i samband med 
avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl 
borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”).  När detta har skett har såväl 
borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod. 
 
En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen. 
För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget 288 st) ska 
uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.  
 
Säters kommun ska vidta följande åtgärder. 
 

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:  
Fullmäktige beslutar 
 
Att Säters kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4 juni 2003 
(”Borgensförbindelsen”), vari Säters kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) 
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger 
företräda Säters kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för 
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande 
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.    
 
Att Säters kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Säters kommun 
den 13 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar 
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk 
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt 
gäller.  
 
Att Säters kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Säters kommun 
den 13 juni 2011, vari Säters kommuns ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.  
 
Att utse [NN] och [NN] att för Säters kommuns räkning underteckna alla 
handlingar med anledning av detta beslut. 
 

2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången 
Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på Säters 
kommuns anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen.  
Observera att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits 
tre veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes 
upp. Som tumregel gäller att om protokollet exempelvis anslås en måndag ska det 
tas ned en tisdag tre veckor senare. Observera dock att förlängning av anslagstiden 
måste ske då sista dagen i fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag, 



 

 
 

Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan 

midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman 
Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om ni har några frågor med anledning av detta. 
 

3. När anslagstiden har löpt ut ska beslutet från fullmäktige översändas till 
Förvaltningsrätten i Falun tillsammans med en begäran om att få en skriftlig 
bekräftelse på att något överklagande inte har inkommit till förvaltningsrätten 
beträffande aktuellt beslut. 

 
4. När fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas 

av de två företrädare för Säters kommun som fullmäktige bemyndigat i sitt beslut. 
För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser 
innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar 
att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet.  

 
5. Säters kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande: 

 
A) Lagakraftvunnet protokoll 
 Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 

ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).  
 
B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4) 

 

Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl 
senast den 31 december 2020.   
 
Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande 
borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Ida 
Karlsson på Advokatfirman Lindahl via telefon 019 - 20 89 00 eller via e-post 
ida.karlsson@lindahl.se.  
 
Handlingar skickas till: 
Advokatfirman Lindahl 
Box 143 
701 42 Örebro 
 
Med vänlig hälsning 
 

Jens Larsson  
Chefsjurist 
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL) 
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Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan 

 

 

 

Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar 

för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att 

kommunicera borgensförbindelse    

 
Härmed bekräftas  

- att ingången borgensförbindelse av den 4 juni 2003 (”Borgensförbindelsen”), vari 
Säters kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt 
gäller; 

- att Kommuninvest äger företräda Säters kommun genom att företa samtliga 
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande 
borgenärer; 

- att regressavtalet undertecknat av Säters kommun den 13 juni 2011, vari det inbördes 
ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests 
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna 
enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt  

- att garantiavtalet undertecknat av Säters kommun den 13 juni 2011, vari Säters 
kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat 
regleras, alltjämt gäller.  

 
  
 
____________________   __________   
Ort    Datum   
 
För Säters kommun 
   
  
____________________ ____________________  
Företrädare för kommunen Företrädare för kommunen 
enligt beslut enligt beslut 
  
____________________  ____________________ 
Namnförtydligande     Namnförtydligande  
 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2020-04-23 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0501 
 
Justerad arbetsordning (reglemente) för program, detaljplaner och 
översiktsplaner 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till justerad ar-
betsordning (reglemente) avseende program, detaljplaner och översiktsplaner. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2020-02-20 kommunfullmäktige att anta förslag 
till justerad arbetsordning. 
 
Arbetsordningen för kommunens planarbete föreskriver vilken instans i kommunen 
som ansvarar för respektive program och plan. I den justerade arbetsordningen har 
det förtydligats vem som tar beslut om samråd, vem som genomför planarbetet och 
vilka nämnder som är remissinstanser.  
 
Arbetsordningen ingår som en del i det gemensamma reglementet för styrelse och 
nämnder i Säters kommun. 
 
 

  



 

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 
2020-03-09 Dnr KS2019/0501 

 

Justerad arbetsordning (reglemente) för program, detaljplaner och 
översiktsplaner 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå 
kommunfullmäktige att anta förslag till justerad arbetsordning (reglemente) 
avseende program, detaljplaner och översiktsplaner. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2020-02-20 kommunfullmäktige att anta 
förslag till justerad arbetsordning. 
 
Arbetsordningen för kommunens planarbete föreskriver vilken instans i 
kommunen som ansvarar för respektive program och plan. I den justerade 
arbetsordningen har det förtydligats vem som tar beslut om samråd, vem som 
genomför planarbetet och vilka nämnder som är remissinstanser.  
 
Arbetsordningen ingår som en del i det gemensamma reglementet för styrelse 
och nämnder i Säters kommun. 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Kommundirektör 

 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20 11  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 23   Dnr: SBN2018/0916 
 
 
Justerad arbetsordning program, detaljplaner och översiktsplaner 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anta förslag till 
justerad arbetsordning avseende program, detaljplaner och översiktsplaner. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Arbetsordningen för kommunens planarbete föreskriver vilken instans i kommunen 
som ansvarar för respektive program och plan. I den justerade arbetsordningen har det 
förtydligats vem som tar beslut om samråd, vem som genomför planarbetet och vilka 
nämnder som är remissinstanser. 
Arbetsordningen ingår som en del i det gemensamma reglementet för styrelse och 
nämnder i Säters kommun. 
 
Bilaga 
Bilaga 1:  Förslag arbetsordning planer och program 
 

  



  

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 Diarienummer 
2020-01-29 SBN2018/0916 

 

Justerad arbetsordning program, detaljplaner och översiktsplaner 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå 
Kommunfullmäktige att anta förslag till justerad arbetsordning avseende program, detaljplaner och 
översiktsplaner. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Arbetsordningen för kommunens planarbete föreskriver vilken instans i kommunen som ansvarar för 
respektive program och plan. I den justerade arbetsordningen har det förtydligats vem som tar beslut om 
samråd, vem som genomför planarbetet och vilka nämnder som är remissinstanser. 
Arbetsordningen ingår som en del i det gemensamma reglementet för styrelse och nämnder i Säters kommun. 
 
Bilaga 
Bilaga 1:  Förslag arbetsordning planer och program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Katarina Kobosko  Andréas Mossberg 

Planarkitekt  Samhällsbyggnadschef 

 



DETALJPLAN - Förfarande Planbesked / Planuppdrag Genomförs av Delegationsbeslut samråd Internremiss Delegationsbeslut Granskning Delegationsbeslut rapporteras till Antagande

Förenklat (ändrings)förfarande SBN SBF Chef SBF 1 _ SBN SBN

Begränsat standardförfarande SBN SBF Chef SBF 1 _ SBN SBN

Standardförfarande* SBN SBF Chef SBF 1 SBNau SBN SBN

Utökat förfarande** KS (beslutskopia till SBN) KD-> SBF Ksau 2 Ksau KS KF

När standard blir utökat ** (efter samråd)*** SBN SBF Chef SBF 1 (samr) 2(gransk) KSau SBN (samråd) KS (granskning) KF

När utökat ** blir standard (efter samråd)*** KS (beslutskopia till SBN) KD-> SBF KSau 2(samr) 1(gransk) SBNau* KS (samråd) SBN (Granskning) SBN

ÖVRIGA planer

Planprogram** KS (beslutskopia till SBN) KD-> SBF KSau 2 KSau KS

FÖP** KS (beslutskopia till SBN) KD-> SBF KS 2 (utställning-KS) KF

ÖP KS (beslutskopia till SBN) KD-> SBF KS 2 (utställning-KS) KF

Planavtal tas fram av SBF, godkänns och undertecknas av Chef SBF (verkställighet i linje med beslutat planbesked)

* 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.

1= Samtliga nämnder(ej SBN), styrelser, bolag 

2= Samtliga nämnder och bolag

KF= Kommunfullmäktige, KS= Kommunstyrelsen, KSau= Kommunstyrelsens arbetsutskott

SBN= Samhällsbyggnadsnämnden, SBNau= Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

SBF= Samhälssbyggnadsförvaltningen, KD= Kommundirektören



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2020-04-23 15  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2020/0113 
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 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. 
 
Följande motioner har inte beretts färdigt 
 
Motion om tiggeriförbud. Dnr KS2019/0408 
Motionen är inlämnad av Sverigedemokraterna till kommunfullmäktiges samman-
träde 2019-09-19. Remitterad till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhälls-
byggnadsnämnden behandlar motionen på sammanträdet i maj. 
 
Motion om garanti för utevistelse 
och frisk luft åt våra äldre  

Dnr KS2019/0426 

Motionen inlämnad av Moderaterna till kommunfullmäktige 2019-10-17.  Remitterad 
till socialnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till förvaltningen senast 
31 mars 2020. 
 
Motion om att skolan i Säter behö-
ver en haverikommission  

Dnr KS2019/0498 

Motionen inlämnad av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna till kom-
munfullmäktige 2019-11-28.  Remitterad till barn- och utbildningsnämnden för ytt-
rande. Yttrandet ska ha inkommit till förvaltningen senast 31 mars 2020. 
 
Motion om underhållning till våra 
äldre  

Dnr KS2019/0038 

Motionen inlämnad av Moderaterna till kommunfullmäktige 2020-02-20. 
 

  



 

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 
2020-02-25 Dnr KS2020/0113 

 

Redovisning av obesvarade motioner 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 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. 
 
Följande motioner har inte beretts färdigt 
 
Motion om tiggeriförbud. Dnr KS2019/0408 
Motionen är inlämnad av Sverigedemokraterna till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-19. Remitterad till samhällsbyggnadsnämnden för 
yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden behandlar motionen på sammanträdet i 
maj. 
 
Motion om garanti för utevistelse 
och frisk luft åt våra äldre  

Dnr KS2019/0426 

Motionen inlämnad av Moderaterna till kommunfullmäktige 2019-10-17.  
Remitterad till socialnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
förvaltningen senast 31 mars 2020. 
 
Motion om att skolan i Säter 
behöver en haverikommission  

Dnr KS2019/0498 

Motionen inlämnad av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna till 
kommunfullmäktige 2019-11-28.  Remitterad till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till förvaltningen 
senast 31 mars 2020. 
 
Motion om underhållning till våra 
äldre  

Dnr KS2019/0038 

Motionen inlämnad av Moderaterna till kommunfullmäktige 2020-02-12.   
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 

 





   Säter 2019-10-01 

Säter kommun  
Kommunfullmäktige 

Motion 

Garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre! 

Yrkande:  -Att införa utevistelsegaranti för alla på vård- och omsorgboenden i 
 Säters kommun.  

De som bor på vård- och omsorgsboende i Säter kommun ska aktivt erbjudas daglig 
utevistelse, året runt. De boende som själva vill och har möjlighet, med hänvisning 
till medicinska skäl, ska ges möjlighet till detta och värdegrunden skall vara 
vägledande för varje individ. 

Begreppet utevistelse definieras i garantin/rättigheten enligt följande: Med 
utevistelse menas vistelse utomhus, utanför vård- och omsorgboendet. Det kan till 
exempel vara en tillhörande trädgård eller balkong så väl som parker och 
gatumiljö, i närområdet eller längre bort.  

Rätten till utevistelse är utformad för att skapa möjligheter och för att höja 
livskvaliteten hos brukarna på våra vård- och omsorgsboenden. Att vistas utomhus 
är något som de flesta tar för givet, som en naturlig och självklar del av livet. Vi 
bestämmer själva när vi vill gå ut, vart vi går och om vi önskar sällskap eller inte. 
Så länge kroppen är frisk och stark finns oftast få hinder att röra sig fritt och 
självständigt utomhus. Åldrandet och funktionshinder kan ändra förutsättningarna 
för utevistelsen. Livet är komplext och innehåller ett oöverskådligt antal områden 
och variationer. Viktigt för en person är oviktigt för en annan, oavsett ålder. Att 
vistas utomhus är inte en enskild aktivitet, det handlar om olika former av 
händelser i en miljö utomhus med oändligt antal variationer.   

Utevistelse ger positiva hälsoeffekter (rapport Statens folkhälsoråd 2003:60) och 
har visat flertalet psykiska och fysiska positiva hälsoeffekter av utevistelse.  
Exempel på dessa positiva hälsoeffekter är: välbefinnandet ökar, skelettet stärks 
och benskörhet motverkas, muskulatur och rörlighet bibehålls, sömnkvaliteten 
förbättras, depression och ångest motverkas, muskelanspänningen med mera. 

Balkonger och närmiljön är viktiga förutsättningar för utevistelse och det gäller att 
vara flexibel, planera det dagliga arbetet och hjälpas åt för att möjliggöra 
utevistelse i form av promenader och utflykter. Till hjälp för verksamheten kan, 
förutom den egna personalen, olika frivilliga organisationer/föreningar och 
sommarjobbande ungdomar medverka. 

Avslutningsvis har verksamhets- och enhetscheferna ett stort ansvar att driva 
frågan om utevistelse samt ge de rätta förutsättningarna. 

    Caroline Willfox (M)



   

Kommunkansliet  
Rådhuset 
783 30  SÄTER 

Säter 2019-11-18 

Motion till KF den 28/11-19 

Skolan i Säters kommun behöver en haverikommission 

Maj 2019 
Lärarnas Riksförbund presenterar sin utvärdering av skolväsendet i landets 
kommuner. Säter kommun hamnar i botten i undersökningen, på plats 290 av 290 

Oktober 2019 
Lärarförbundets presenterar sin rankning och den är inte mycket bättre. Säter 
ligger på plats 277 av Sveriges 290 kommuner. 

Oktober 2019 
Region Dalarna presenterar årets LUPP på KF som visar katastrofala siffror för 
måendet av flickor på högstadiet. 
 

Säters kommun behöver göra massor för att vända denna mycket allvarliga trend 
och allvarliga situation. Men för att göra det behöver man veta vad felet är. 
 

Vi föreslår därför att: 

• En extern utredning tillsätts för att utreda vad resultaten beror på.  

 
Moderaterna  Kristdemokraterna Liberalerna 

Malin Hedlund Daniel Ericgörs Birgitta Gustafsson 
Caroline Willfox 
Roger Siljeholm 
Christer Eriksson 
Ingeborg Björnbom 
Leo Thorsell 
Tommy Andersson 

https://www.dt.se/artikel/har-ar-lanets-basta-och-samsta-skolkommun-lararforbundets-nya-rankning-samre-an-snittet-i-landet
https://www.dt.se/artikel/har-ar-lanets-basta-och-samsta-skolkommun-lararforbundets-nya-rankning-samre-an-snittet-i-landet




SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2020-04-23 16  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § Dnr KS2020/0114 
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen 
samt att medborgarförslagen ligger kvar 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. 
 
Följande medborgarförslag har inte beretts färdigt 
 
Medborgarförslag om återvinningsstation i 
Norbo 

Dnr KS2020/0008 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbygg-
nadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag om bron mellan Kungsgårds-
skolan och Klockarskolan 

Dnr KS2020/0028 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrel-
sen för beredning. 
 
Medborgarförslag om ny infrastruktur för trafik-
flödet i centrala Säter 

Dnr KS2020/0029 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrel-
sen för beredning. 
 
Medborgarförslag om fartsänkande åtgärd i En-
backa 

Dnr KS2020/0060 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbygg-
nadsnämnden för beslut. 
 

  



 

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 
2020-02-25 Dnr KS2020/0114 

 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen samt att 
medborgarförslagen ligger kvar 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. 
 
Följande medborgarförslag har inte beretts färdigt 
 
Medborgarförslag om återvinningsstation i 
Norbo 

Dnr KS2020/0008 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-
02-20. Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag om bron mellan 
Kungsgårdsskolan och Klockarskolan 

Dnr KS2020/0028 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-
02-20. Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Medborgarförslag om ny infrastruktur för 
trafikflödet i centrala Säter 

Dnr KS2020/0029 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-
02-20. Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Medborgarförslag om fartsänkande åtgärd i 
Enbacka 

Dnr KS2020/0060 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-
02-20. Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut.. 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 

 



Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

den 14 januari 2020 10:49 
Säters Kommun - Kommun 
Återvinningsstation Norbo 

Hej, 
Hoppas året startat spännande och att kreativiteten har laddats ordentligt inför 2020. Nu är det snart tid 
att återigen börja rikta vår kraft i beslut, aktion och företagande. 

Jag mejlar er för att lämna ett medborgarförslag, ett förslag som jag egentligen kan tycka är oerhört 
märkligt att det behövs. En återvinningsstation för oss som bor i Norbo, finnmarken, Ulvshyttan och 
andra närliggande byar borde rimligtvis redan varit på plats. 

Vi som bor här ute i skogen uppe på berget behöver åka 1,5 mil till Sellnäs alternativt 2 mil till Säter eller 
2,5 mil till Smedjebacken för att få bli av med våra sopor. Med tanke på de utsläpp som vi nu släpper ut 
för att kunna återvinna glas, metall, papp och plast, så kan det knappast kallas miljöarbete. Det går emot 
all vad sunt förnuft står för.  
Vi här ute, kanske framförallt vi som ingår i den föryngring som sker hör ute, är mer än gärna med och 
drar vårt lass för miljön. Givetvis ska vi sortera och återvinna, och vi är glada för den bruna tunnan vi 
precis fått här. Nu är nästa steg givet! En återvinningsstation står högt högt högt på listan hos flera här 
ute.  
Eftersom vi bor i skogen bland vilt och natur, så behöver en sån här station finnas inomhus för att vi ska 
slippa påhälsning från diverse hungriga varelser. Men, det finns redan flera befintliga platser som skulle 
kunna fungera som detta, trots detta behov av byggnad. Den gamla elstationen t ex, precis bredvid vår 
tomt på Norbovägen 12 är ett mycket hett alternativ. Som närmsta granne kan ni räkna med att vi inte 
kommer överklaga ett beslut att skapa en återvinningsstation där, nej vi kommer heja på det istället.  

Om ni skulle behöva mer underlag för behovet och intresset för detta så föreslår jag en ordentlig 
undersökning kring ämnet.  

Hur ser kommunen på detta förslag? 

Återkom gärna om frågor och kommentar. 

Med vänlig hälsning, 
NN

























SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2020/0115 
 
Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta revidering av kommun-
styrelsens reglemente enligt förslaget. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån förändrad verksamhet och förutsättningar har revidering av kommunstyrel-
sens reglemente föreslagits. 
 
Ung i Säter begreppet har tagits bort då det hänvisar till en styrgrupp med det nam-
net. Det ersätts med ansvar för barn- och ungdomsfrågor på övergripande nivå. 
 

  



 

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 
2020-03-09 Dnr KS2020/0115 

 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige beslutar anta revidering av kommunstyrelsens reglemente 
enligt förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Utifrån förändrad verksamhet och förutsättningar har revidering av 
kommunstyrelsens reglemente föreslagits. 
 
Ung i Säter begreppet har tagits bort då det hänvisar till en styrgrupp med det 
namnet. Det ersätts med ansvar för barn- och ungdomsfrågor på övergripande 
nivå. 
 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Kommundirektör 

 



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. 

 



 
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. ansvar för barn och ungdomsfrågor på övergripande nivå. 
8. ansvara för stöd och bidrag till föreningar 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 

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

10. stödja och vid behov samordna fritidsevenemang då kommunen beviljat bidrag. 
 



 

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

 

§ 6 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. 

 

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

§ 8 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. 



§ 9 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. 

§ 10 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. 
 

§ 11 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. 



 

Uppföljningsfunktionen 
 

§ 12 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 
 

§ 13 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. 
 

§ 14 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 (krisledningsnämnd). 
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.  
 
Styrelsen kan utse en ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146). 
 

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

§ 16 Råd 
Ansvara för Brottsförebyggande rådet. 
 

§ 17 Arkivmyndighet 
Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige 
antaget arkivreglemente. 
 



§ 18 E-arkiv 
Styrelsen är ansvarig för bemanning och leder verksamheten för det gemensamma E-
arkivcentrum Dalarna enligt samverkansavtal med länets kommuner. 
 

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

§ 20 Författningssamling 
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att 
denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2020/0167 
 
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, möjlighet till del-
tagande i sammanträdet på distans 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta revidera arbetsordningen 
med tillägget att möjliggöra för förtroendevalda att delta på distans vid kommunfull-
mäktiges sammanträden. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av rådande läge finns anledning att se över möjligheten för kommun-
fullmäktiges ledamöter att delta på distans under ett sammanträde. 
 
Kommunallagen möjliggör för en ledamot att delta på distans i fullmäktige, styrelsen 
och nämnder, om ljud- och bildöverföring kan ske i realtid samt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra och deltar på lika villkor. 
 
Säters kommuns egna nämnder och kommunstyrelsen har möjlighet att låta ledamö-
ter delta på distans, vilket är beslutat om i respektive nämnds reglemente. 
 
Sammanträde på distans (5 kap. 16 § KL) 
9 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närva-
rande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverfö-
ring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar in-
nan sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om när-
varo får ske på distans.  
 
Beslutsunderlag 
- Kommunallagen (2017:725) 5 kap. § 16 
 

  



 

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 
2020-03-31 Dnr KS2020/ 

 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, möjlighet till 
deltagande i sammanträdet på distans 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta revidera 
kommunfullmäktiges arbetsordningen med följande tillägg: 
 
§ 9 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. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av rådande läge finns anledning att se över möjligheten för 
kommunfullmäktiges ledamöter att delta på distans under ett sammanträde. 
 
Kommunallagen möjliggör för en ledamot att delta på distans i fullmäktige, 
styrelsen och nämnder, om ljud- och bildöverföring kan ske i realtid samt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra och deltar på lika villkor. 
 
Säters kommuns egna nämnder och kommunstyrelsen har möjlighet att låta 
ledamöter delta på distans, vilket är beslutat om i respektive nämnds 
reglemente. 
 
Sammanträde på distans (5 kap. 16 § KL) 
9 § Fullmäktige 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. Ledamot som önskar delta på distans ska 
senast … dagar innan sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Beslutsunderlag 
- Kommunallagen (2017:725) 5 kap. § 16 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 

Kommunsekreterare  Förvaltningschef 

 



5 kap. 16 § KL Deltagande på distans 
16 § Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det.  

Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. 

Kommentar 

Paragrafen innehåller de grundläggande bestämmelserna om beslutsfattande på distans i 
fullmäktige. Paragrafen motsvarar i huvudsak 5 kap. 38 a § i numera upphävda 
kommunallagen (prop. 2013/14:5 s. 98 f.). För författningskommentaren som bildar kärnan i 
denna kommentar, se prop. 2016/17:171 s. 334 f. 

Syftet med bestämmelsen är att underlätta för personer som pendlar eller periodvis 
befinner sig på annan ort än bostadsorten att delta i politiken och därmed förhindra ett 
ökande antal avhopp från förtroendeuppdrag. Även andra persongrupper, som 
småbarnsföräldrar och människor med funktionsnedsättning ges på det sättet möjlighet att 
kunna delta i högre utsträckning i sammanträden. Deltagande på distans uttalas i 
förarbetena explicit endast vara ett komplement till ett deltagande vid fysiska 
sammanträden (prop. 2013/14:5 s. 33 ff.). 

Första stycket 

Första stycket anger att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om 
fullmäktige har beslutat det. Enligt 5 kap. 72 § KL ska arbetsordningen i så fall reglera i vilken 
utsträckning sådant deltagande får ske. Bestämmelsen anger ett antal krav som måste vara 
uppfyllda för att en ledamot som inte befinner sig i sammanträdeslokalen ska kvalificeras 
som deltagande på distans i lagens mening. Deltagandet ska ske genom ljud- och 
bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
och delta på lika villkor. 

För det första måste det alltså ske en överföring av både ljud och bild i realtid. Bild- och 
ljudöverföring måste även ske på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra. Det är således inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan 
se den distansdeltagande ledamoten. Den distansdeltagande måste även kunna se samtliga 
andra deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra. 

Ytterligare ett krav är att samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Det innebär att ljud- och 
bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet. Om bild- eller ljudkvaliteten 

https://www.jpinfonet.se/jp-juridiskt-bibliotek/amnen/forvaltningsratt/kommunallag-2017725/fordjupning-/5-kap.-fullmaktige/d_2481-?anchor=5_kap_38_a_%C2%A7#5_kap_38_a_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/jp-juridiskt-bibliotek/amnen/forvaltningsratt/kommunallag-2017725/fordjupning-/5-kap.-fullmaktige/d_1764429-?anchor=
https://www.jpinfonet.se/jp-juridiskt-bibliotek/amnen/forvaltningsratt/kommunallag-2017725/fordjupning-/5-kap.-fullmaktige/d_3019026-?anchor=5_kap_72_%C2%A7#5_kap_72_%C2%A7


försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av 
sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. 

Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid 
sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom 
omröstning. 

När det gäller öppna omröstningar genomförs de ofta genom att de beslutande ropas upp en 
efter en och därvid avger sin röst. Öppna omröstningar förutsätter därför ingen annan 
teknisk lösning än den redan nämnda bild- och ljudöverföringen. Slutna omröstningar ställer 
andra krav. Den tekniska lösning som används måste säkerställa att valhemligheten bevaras, 
att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till 
insyn i förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om inte alla dessa krav kan 
tillgodoses får distansdeltagande inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan 
komma att tillämpas, det vill säga då ärenden som gäller val eller anställning av personal ska 
avgöras. Se prop. 2016/17:171 s. 334 f. 

Andra stycket 

I andra stycket anges att en ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid 
sammanträdet. Det innebär bland annat att en ledamot som deltar på distans kan delta i 
avgörandet av ärendena. En ledamot som deltar på distans ska naturligtvis även antecknas 
som närvarande i sammanträdesprotokollet. 

En ledamot kan delta i fullmäktiges sammanträde utan att de tidigare nämnda kraven är 
uppfyllda. Det kan exempelvis vara fallet om ledamoten deltar via telefon utan att någon 
bildöverföring sker. I ett sådant fall kan ledamoten emellertid inte anses närvarande i den 
här paragrafens mening. Det får till följd att ledamoten inte får delta i avgörandet av 
ärendena, men kan tillåtas att yttra sig (prop. 2013/14:5 s. 99).  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0541 
 
Revidering av beslut om automatiska arvoden för gode män för en-
samkommande barn 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Utbetalning av arvoden övergår från automatiska arvodesbeslut för gode män 
för ensamkommande barn till manuella arvodesbeslut. 

2. Beslutanderätten för hur ofta arvode ska utbetalas till god man för  
ensamkommande barn överlåts till Överförmyndaren i samverkan  
Falun-Borlänge regionen. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Säters kommun beslutade 2016-04-11, efter skrivelse från 
Överförmyndare i samverkan, om att arvodering till gode män för ensamkommande 
barn skulle automatiseras. Bakgrunden till detta var att under åren 2015 samt 2016 
kom det ett stort antal ensamkommande barn till Sverige vilket innebar en stor ar-
betsbelastning för handläggarna hos Överförmyndare i samverkan. Automatiserade 
arvoden var därför en lösning för att underlätta arbetsbördan. 
 
Situationen 2020 är dock en helt annan än den som rådde under åren 2015 och 2016. 
Antal ärenden om godmanskap för ensamkommande barn är betydligt färre och är 
hanterbar för handläggarna hos Överförmyndare i samverkan. Med facit så har auto-
matiska arvoden dessvärre inneburit vissa felaktigheter i utbetalning av arvode till 
gode männen. Mot denna bakgrund och då det inte finns något större incitament till 
att fortsätta den automatiska hanteringen av arvoden för gode män till ensamkom-
mande barn så är Överförmyndare i samverkans förslag till beslut att kommunfull-
mäktige reviderar sitt tidigare beslut om automatiska arvoden för att återgå till manu-
ella arvodesbeslut.  
 
Vidare föreslår Överförmyndare i samverkan att kommunfullmäktige beslutar att be-
slutanderätten avseende arvoden återgår till Överförmyndare i samverkan i enlighet 
med gällande lagstiftning. 
 
 

  



 

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 
2020-03-09 Dnr KS2019/0541 

 

Revidering av beslut om automatiska arvoden för gode män för 
ensamkommande barn 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 

1. Utbetalning av arvoden övergår från automatiska arvodesbeslut för 
gode män för ensamkommande barn till manuella arvodesbeslut. 

2. Beslutanderätten för hur ofta arvode ska utbetalas till god man för 
ensamkommande barn överlåts till Överförmyndaren i samverkan 
Falun-Borlänge regionen. 

 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Säters kommun beslutade 2016-04-11, efter skrivelse 
från Överförmyndare i samverkan, om att arvodering till gode män för 
ensamkommande barn skulle automatiseras. Bakgrunden till detta var att under 
åren 2015 samt 2016 kom det ett stort antal ensamkommande barn till Sverige 
vilket innebar en stor arbetsbelastning för handläggarna hos Överförmyndare i 
samverkan. Automatiserade arvoden var därför en lösning för att underlätta 
arbetsbördan. 
 
Situationen 2020 är dock en helt annan än den som rådde under åren 2015 och 
2016. Antal ärenden om godmanskap för ensamkommande barn är betydligt 
färre och är hanterbar för handläggarna hos Överförmyndare i samverkan. 
Med facit så har automatiska arvoden dessvärre inneburit vissa felaktigheter i 
utbetalning av arvode till gode männen. Mot denna bakgrund och då det inte 
finns något större incitament till att fortsätta den automatiska hanteringen av 
arvoden för gode män till ensamkommande barn så är Överförmyndare i 
samverkans förslag till beslut att kommunfullmäktige reviderar sitt tidigare 
beslut om automatiska arvoden för att återgå till manuella arvodesbeslut.  
 
Vidare föreslår Överförmyndare i samverkan att kommunfullmäktige beslutar 
att beslutanderätten avseende arvoden återgår till Överförmyndare i samverkan 
i enlighet med gällande lagstiftning. 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Kommundirektör 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2020/0141 
 
Revidering av reglemente gemensam nämnd för upphandlingssam-
verkan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna revidering av regle-
mente för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
I och med den rådande nationella situationen behöver reglementet för den 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan revideras. Revideringen avser 
§ 7 i reglementet sammanträden på distans. 
 

  



 

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 
2020-03-31 Dnr KS2020/0141 

 

Revidering av reglemente gemensam nämnd för 
upphandlivssamverkan 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna revidering av 
reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan.. 
 
Ärendebeskrivning 
I och med den rådande nationella situationen behöver reglementet för den 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan revideras. Revideringen 
avser § 7 i reglementet sammanträden på distans. 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 

Kommunsekreterare  Förvaltningschef 
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Ludvika kommun, 771 82 Ludvika | Besöksadress Dan Anderssons gata 1, 771 31 Ludvika 

I  

Upphandlingscenter 

 

2020-03-19 

 

 

 
 

 

 

Missiv gällande antagande av reglemente  

I och med den rådande nationella situationen behöver reglementet för den 

gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan revideras. Revideringen 

avser § 7 i reglementet sammanträden på distans.  

Den gemensamma nämnden vill att de samverkande kommunerna antar 

reglementet daterat den 19 mars 2020 skyndsamt och meddelar beslutet direkt 

till info@ludvika.se. Bilagt detta missiv skickas nämndens förslag till beslut. 

Hör av er till Malin Ekholm, nämndsekreterare eller Anders Karlin, chef på 

upphandlingscenter vid eventuella frågor.  

 

Med vänliga hälsningar,  

Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ludvika.se
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Ludvika kommun 
Datum 2020-03-19 

      
      

      
Sida 

2(5) 

 

Reglemente gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

1 Reglemente  
för Gemensam nämnd mellan Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika, 

Säter och Avestas kommuner avseende upphandlingssamverkan med 

gemensamt Upphandlingscenter. 

 

Fastställt den______ av kommunfullmäktige i Ludvika kommun. 

 

Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Säter och Avestas kommuner 

har kommit överens om att samverka i en gemensam nämnd kallad 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. Samverkan får avse all 

kommunal verksamhet oavsett verksamhetsform. 

 

Den gemensamma nämnden är tillsatt i Ludvika kommun och ingår i dess 

organisation.  

 

Den gemensamma nämnden är bildad enligt 3 kap 9 § Kommunallagen 

2017:725. Utöver vad som följer av lag, gäller detta reglemente och ett mellan 

kommunerna ingånget samarbetsavtal för den gemensamma nämnden. 

 

1 § 

Uppgifter 

Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval av fastställd gemensam 

upphandlings-policy, med stöd av Upphandlingscenter, tillhandahålla 

kompetens i upphandlingsfrågor och svara för genomförandet av alla 

upphandlingar med undantag av direktupphandlingar och vad som i Lag om 

offentlig upphandling definieras som byggentreprenader samt 

konkurrensutsättningar enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem.  

 

Nämnden ska vid behov samråda med styrelser och nämnder i de samverkande 

kommunerna. 

 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 

sammanträder i Ludvika om inte nämnden själv bestämmer annat. 

 

2 § 

Sammansättning 

Den gemensamma nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare, dvs. varje 

kommun har utsett en ledamot och en ersättare. 

 

Ludvika kommun ska bland nämndens ledamöter utse en ordförande och en 

vice ordförande.



Ludvika kommun 
Datum 2020-03-19 
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Reglemente gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

3 § 

Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 

delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten 

tjänstgöra i ledamotens ställe. Ordningen därefter är att ersättare kallas in till 

tjänstgöring från kommuner enligt ett rullande schema med ordningen Falun, 

Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Säter och Avesta. Falun gäller för 2019 

och sedan ett år i taget för varje kommun. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte 

tjänstgör. 

 

4 § 

Ersättning till ledamot och ersättare 

Ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden ska erhålla ersättning för 

uppdraget  

från den kommun som valt ledamoten och ersättaren. 

 

5 § 

Anmälan av förhinder 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i 

en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat, 

som är Upphandlingscenter, som inkallar ersättare som står i tur att tjänstgöra 

och som inte redan kallats in. 

 

6 § 

Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

 

Kallelsen ska vara skriftlig eller elektronisk och innehålla uppgift om tid och 

plats för sammanträdet. 

 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fyra 

dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska även tillställas respektive 

kommun för kännedom. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 

bifogas kallelsen. 

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
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Reglemente gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska 

den ledamot som har längst tjänstgöringstid göra detta och vid lika 

tjänstgöringstid för flera ledamöter den som är till åldern äldst. 

 

7 § 

Sammanträden på distans  

Ledamöter får under särskilda omständigheter och efter prövning av 

ordförande delta i sammanträden på distans. 

8 § 

Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde 

eller del av ett sammanträde fullgör den ledamot som är till åldern äldst 

ordförandens uppgifter. 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 

fullgöra uppdraget under längre tid än en månad får nämnden utse en annan 

ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens 

samtliga uppgifter. 

 

9 § 

Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

Nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande 

kommunernas anslagstavlor.  

 

Protokollen ska tillställas samtliga samverkande kommuner och de 

samverkande kommunernas revisorer. 

 

10 § 

Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen ska lämnas före 

den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 

 

11 § 

MBL 

Vid beslut om verksamhetsförändringar som påverkar Kommunstyrelsens 

förvaltnings organisation i värdkommunen ska nämnden före beslut informera 

kommunstyrelsen. 
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Reglemente gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

12 § 

Personuppgifter 

Den gemensamma nämnden är inom sitt verksamhetsområde, 

personuppgiftsansvarig enligt GDPR-förordningen samt lag om 

kompletterande bestämmelser. 

 

13 § 

Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller en anställd som 

nämnden bestämmer. 

 

14 § 

Undertecknande av handlingar och expediering 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 

undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden 

och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer 

nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 
 
Beslut om extra kommunfullmäktige 14 maj 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 
 
Valärenden 
 

1. Avsägelse/fyllnadsval efter Måns Ahlgren (SD) 
2. Avsägelse/fyllnadsval efter Fia Wikström (V) 
3. Övriga valärenden 

 
Beslutsärenden för kommunfullmäktige 

1. Val av ersättare i valberedningen efter Sten-Olof Eklund (V) 
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Rapporter 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  § 
 
Delgivningar 
 

• Budgetuppföljning per 2020-03-31 
 

• Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2020-03-03 och 2020-
04-07. 

 
• Granskning av bygglov 

 
• Granskning av planering av framtida fastighetsstrukturer 
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