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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 70 
 
Allmänhetens frågestund om Budget 2022 
 
Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund.  
 
En fråga har inkommit till Socialnämndens ordförande: 
Hur stort riktat bidrag till äldreomsorgen fick kommunen 2020 och hur har bidraget använts? 
 
Socialnämndens ordförande besvarar frågan. 
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Kf § 71 

Information ceremoni nya medborgare och nyinflyttade 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen till handlingarna. 
 
_________ 
 
Anette Kotilainen, kulturchef och Josefin Enström, näringslivschef informerar om ceremonin för 
nya medborgare och nyinflyttade. 
 
Ceremonin i år genomfördes digitalt. Finns på sater.se/show. 
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Kf § 72 

Information miljöplan 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________ 
 
Kommundirektör Marita Skog och miljösamordnare Anna Nygren lämnar information om Agenda 
2030 kopplat mot Säters strategiska mål. Framtagandet av ekonomiskt program, socialhållbarhets-
program och miljöprogram på Agenda 2030 på Sätervis. 
 
Bakgrund till uppdrag att ta fram miljöprogram med handlingsplan, syfte och innehåll. 
 
Yttrande 
Mats Nilsson (S), Magnus Gabrielsson (MP), Hans Johansson ( C), Göran Östman (L) och Lena 
Stigsdotter (V) yttrar sig. 
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Kf § 73 Diarienummer: KS2021/0220 
 
Nytt medborgarförslag ombyggnad av elljustunneln under Fogdegatan 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om ombyggnad av elljustunneln under Fogdegatan lämnas in till kommun-
fullmäktiges sammanträde 2021-06-17 av Göte Hinders, Säter 
 
Medborgarens förslag 
”Gatan har ett besvärligt gupp där många bilar slår i under (bland annat färdtjänstbilar). Dessutom 
är tunneln trång, ofta blöt och besvärlig att passera. Jag har nyligen flyttat från Fogdegatan efter att 
ha bott där i nästan 50 år. Jag har dessutom varit engagerad i Säters IF:s Friidrottssektion sedan 80-
talet och arrangerat ett antal terränglöpningar och andra tävlingar i elljusspåret. Redan då var tun-
neln ett problem. Sänk gatan till lämplig nivå och senda bygg en träbro över gatan för elljusspåret.” 
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Kf § 74 Diarienummer: KS2021/0178 
 
Nytt medborgarförslag om ett nytt hopptorn 
 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om ett nytt hopptorn som sitter ihop med bryggan och riv fundamentet till 
det gamla hopptornet i Ljustern. Fler aktiviteter för yngre vid gymet lämnas in till kommunfullmäk-
tiges sammanträde 2021-06-17 av Leonard Mossberg, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Ett nytt hopptorn som sitter ihop med bryggan och riv fundamentet till det gamla hopptornet i 
Ljustern. Fler aktiviteter för yngre vid utegymmet” 
 
Information 
Vid sammanträdet deltar förslagsställaren och informerar om förslaget. 
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Kf § 75 Diarienummer: KS2021/0255 

Ny motion om flaggning i Säters kommun 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om flaggning i Säters kommun lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-
06-17 av Håkan Gustâv (L) 
 
Motionärens förslag 
Den 2019-09-03 Ks §210 antogs plan och riktlinjer för flaggning i Säters kommun. Den 9 maj är det 
EU-dagen och allmän flaggning skall ske och EU-flaggan skall vara hissad enligt fattat beslut. Up-
penbarligen sker inte detta i Säters Kommun och vi anser att en översyn av plan och riktlinjer för 
flaggning genomförs och framförallt efterlevs. Vi föreslår att Kommunflaggan tillsammans med 
Sverigeflaggan och EU-flaggan gemensamt skall vara hissade på aktuella ställen i Säters Kommun 
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Kf § 76 

Information från revisorerna 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________ 
 
Revisonen informerar om att sammanträden under 2021 har genomförts digitalt.  
Vidare att genomförd riskanalys ledde fram till beslut om tre granskningar 

• Internkontroll i kommunkoncern 
• Granskning av rutiner vid orosanmälan samt placering av barn och unga i HVB-hem  
• Granskning av grundskolans måluppfyllelse 
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Kf § 77 Diarienummer: KS2020/0390 

Revisionsrapport – Granskning av taxor, avgifter och hyror 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna de inkomna svaren från samhällsbyggnadsnämnden, social-
nämnden, miljö- och byggnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 
Bordlägga svaret från Säterbostäder AB till kommande sammanträde. 
 
__________ 
 
Granskningsrapport 
Revisorerna i Säters kommun har genomfört en granskning av kommunens Säterbostäder ABs han-
tering av taxor, avgifter och hyror.  Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. Granskningen 
har syftat till att bedöma om kommunen och Säterbostäder AB arbetar med taxor, avgifter och hy-
ror på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. 
 
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningens syfte är kommunen och Säterbostäder 
AB arbetar med taxor avgifter och hyror i stort på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt. 
 
Många taxor/avgifter är reglerade utifrån bland annat lagstiftning och kan inte enbart höjas för att 
bibehålla samma skattenivå. Inom barn- och utbildning och den sociala  sektorn till exempel speglar 
inte taxorna/avgifterna verksamhetens självkostnad på grund av reglerade maxtak, medan taxor/av-
gifter inom samhällsbyggnad förefaller ha bättre täckningsgrad. 
 
Det finns kontroller och rutiner för att säkerställa rätt utdebitering av taxor och avgifter, men vi re-
kommenderar att vissa kontroller stärks något. 
 
Det anses relevant att kontinuerligt mäta taxe/avgifts/hyresnivå i kommunen med andra liknande 
och närliggande kommuner. Vid jämförande av Säter kommuns taxor och avgifter med övriga kom-
muner i Sverige samt gentemot jämförande kommuner ser de ut att vara förhållandevis i linje med 
jämförelseobjektens nivå av de utvalda taxorna med några variationer. Vi noterar att hyresutveckl-
ingen inom Säterbostäder mellan 2019-2020 är något högre än för Sverige i stort enligt statistik från 
statistiska centralbyrån. 
 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi: 

• Säterbostäder AB och samhällsbyggnadsnämnden att fortsatt aktivt följa upp och hantera 
hyresregleringar i samband med genomförda insatser/investeringar i objekt. 

• samhällsbyggnadsnämnden att formalisera interna hyresavtal inom kommunkoncernen för 
att öka transparens kring villkor och hyror. 

• socialnämnden att dokumentera all uppföljning av internkontrollplan och inte bara avvikel-
ser. 

• samtliga granskade nämnder och bolag att fortsatt verka för att taxor/hyror/avgifter jäm-
förs med relevanta jämförande kommuner som ett led i sin omvärldsbevakning till exempel 
i samband med nya beslut inom området. 

• samtliga granskade nämnder och bolag att fortsatt verka för att det finns kontrollramar för 
rätt hyra/taxa/avgift inom ramen för till exempel internkontroll. 
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Kf § 77 forts 
 
Information 
Ordförande Dagney Hansson (KD) informerar om granskningen. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Hans Johansson ( C). 
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Kf § 78 Diarienummer: KS2021/0269 

Revisionsrapport - Granskning av grundskolans måluppfyllelse 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar begära in yttrande över bifogad revisionsrapport från barn- och ut-
bildningsnämnden till den 14 oktober 2021. Yttrandet bör även lämnas till revisionen för känne-
dom. 
 
__________ 
 
Granskningsrapporten 
”KPMG har på uppdrag av Säter kommuns revisorer översiktligt redovisat kunskapsresultaten i 
grundskolan och utveckling av desamma under de senaste åren. Granskningen syftar även till att be-
döma om barn- och utbildningsnämndens styrning är tillfredsställande för att eleverna i grundsko-
lan ska nå målen för utbildningen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december 2016 om en ny resursfördelningsmodell. Mo-
dellen beaktar tre variabler varav volym är den viktigaste och omfattar 75 procent av resurserna. 
Rektorerna tycker att det är oklart vad resursfördelningen grundar sig på. Det framgår att flera 
andra faktorer än de som anges i nämndens beslutade modell påverkar tilldelningen. 
 
Elevhälsan i Säters kommun är primärt centralt organiserad under en elevhälsochef. På den centrala 
enheten är kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger, en psykolog på halvtid och en pedagog med 
uppdrag att motverka skolfrånvaro anställda. Speciallärare är anställda direkt under rektor på skol-
enheterna. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande, men det är en bit dit, 
menar elevhälsan. 
 
I intervjuer framgår sammanfattningsvis att elever i behov av särskilt stöd får det, men att det kan 
brista i omfattning. Det gäller inte minst specialpedagogisk insats. En elevgrupp som särskilt nämns 
är elever med utländsk bakgrund. För denna elevgrupp gäller också att studiehandledning på mo-
dersmål inte alltid kan erbjudas efter behov. 
 
Lärarna anger att de kontinuerligt följer upp elevernas kunskapsutveckling och dokumenterar den-
samma i det digitala systemet Unikum. Rektorerna menar att kvalitetsarbetet har förändrats i takt 
med byte på skolchefsposten. Kvalitetsrapporter skrivs årligen på varje skolenhet. Strukturen är i 
stort densamma och utgår från skolans uppdrag i läroplanen, till exempel normer och värden, trygg-
het och studiero samt kunskap, utveckling och lärande. På huvudmannanivå görs uppföljningen 
mot målen i det digitala verktyget Hypergene. Nämndens mål, att alla elever ska uppnå målen för 
utbildningen, bryts ner till verksamhetsmål på förvaltningsnivå och till aktiviteter på enhetsnivå. 
 
Intervjuade rektorer menar att styrningen från nämnden är otydlig. Vad vill nämnden med grund-
skolan i Säter? Vilken är visionen? Dialogen upplevs bristfällig och rektorerna upplever inte att 
nämnden har tillit till dem. Även nämndens presidium lyfter upp frågan om styrning och ledning. 
En ledamot tar särskilt upp frågan om ledningens betydelse för elevernas måluppfyllelse. 
 
Utifrån granskningens syfte är vår bedömning att barn- och utbildningsnämndens styrning inte är 
fullt tillfredsställande för att eleverna i grundskolan ska nå målen för utbildningen. 
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Kf § 78 forts 
 
Revisorerna har tagit del Skolinspektionens skolenkät för Säters kommun våren 2021, som offent-
liggjordes efter genomförd granskning. Vi konstaterar att även om resultatet av enkäten inte påver-
kar vår bedömning av barn- och utbildningsnämndens ansvar för elevernas kunskapsutveckling är 
det glädjande att elevernas i årskurs fem bild av skolan är betydlig mer positiv och i inom flera om-
råden även mer positiv än genomsnittet i enkätomgången. 
 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi därför att barn- och utbildningsnämnden 

• att säkerställa att resursfördelningen ger skolenheterna förutsättningar att bedriva en verk-
samhet där elevers olika förutsättningar och behov beaktas och där elever kan utvecklas så 
långt som möjligt och får det stöd som de har rätt till. (1 kap. 4 § 2 st. SkolL) Beslut om re-
sursfördelning ska fattas av nämnden enligt reglemente. 

• att tillse att studiehandledning erbjuds och genomförs i enlighet med lag och förordning. (5 
kap. 4 § skolförordningen) 

• att säkerställa att elevhälsan har förutsättningar att främst arbeta hälsofrämjande och före-
byggande. (2 kap. 25 § SkolL). Det gäller flera insatser, men särskilt den psykologiska insat-
sen. 

• att, i det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt och kontinuerligt följa upp förutsättningar 
för hög måluppfyllelse samt i övrigt årligen besluta om uppföljning av prioriterade områ-
den. (SKOLFS 2012:98 avsnitt 3 punkt 2, sid. 26). Det är också angeläget att nämnden till-
ser att åtgärder vidtas om brister identifieras. I vår granskning kan vi se en påtaglig skillnad 
i måluppfyllelse efter årskurs 9 mellan måtten uppnått kunskapskraven i alla ämnen och be-
höriga till yrkesprogram. Detta bör analyseras utifrån flera perspektiv till exempel varför 
det är så och i vilken grad som eleverna når målen i gymnasieskolan. Ett annat område som 
vi bedömer behöver följas upp är samverkan med vårdnadshavare. 

• att initiera ett arbete för att stärka styrkedjan från nämnd till rektor i vilket bör ingå att tyd-
liggöra uppdrag och förväntningar på verksamheten, men också att lyfta frågan om förut-
sättningar för ledning av skolenhet.” 
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Kf § 79 Diarienummer: KS2021/0063 

Revisionsrapport – kommunens hantering av Covid 19 
 
Ordföranden meddelar att revisionsrapporten – kommunens hantering av Covid-19 krisen 2020, 
som kommunfullmäktige beslutade 2021-04-29 att begära in yttrande till dagens kommunfullmäk-
tige kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i september. 
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Kf § 80 Diarienummer: KS2020/0405 

Gemensam drift och support av IT-miljön i Säters och Borlänge kommuner 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Säters kommun tecknar samverkansavtal avseende en gemensam IT-organisation för Säters 
och Borlänge kommuner 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fördela kvarstående budget för IT-enheten 
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att godkänna mindre ändringar i samverkansavtalet 

 
___________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet: 
Johan Larsson (V) med instämmande av Lena Stigsdotter (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens 
förslag. 
Mats Nilsson (S) med instämmande av Magnus Gabrielsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
IT-cheferna i Säter och Borlänge har under en tid diskuterat former för ett samarbete kring IT-
verksamheterna. 
 
IT-enheterna inom respektive kommun har i stort sett likartade uppdrag. Bredden på uppdraget är 
lika oavsett det är en liten eller en stor kommun. Det som skiljer är volymerna. Utmaningen för en 
liten kommun är att ett litet antal tekniker ska ha samma omfång av kompetens som den större 
kommunen med fler resurser. 
 
Under våren 2020 genomfördes en förstudie gemensamt mellan Säter och Borlänge under ledning 
av ATEA. Förstudien bedrevs genom en serie av workshops där olika delar i infrastrukturen belys-
tes. Skillnader och likheter dokumenterades. Förstudien avseende teknik och användarsupportdelar 
visar att det är fullt möjligt ur ett tekniskt perspektiv och verksamhetsperspektiv att ha en gemen-
sam IT- organisation och planera fram en flerstegsraket av detta. 
 
Själva förändringen föreslås drivas i ett projekt för att på ett strukturerat sätt ta sig an arbetet med 
att gå samman. 
 
Genom att vi samarbetar skapas en större organisation som ger större möjligheter att bli en attraktiv 
arbetsgivare och ge möjlighet att utvecklas inom sitt kompetensområde. Det är svårt att upprätthålla 
kompetens i två organisationer. Det gynnar båda kommunerna 
 
Planen är att det blir verksamhetsövergång för teknikerna från Säter och att IT-chefstjänsten görs 
om till en IT-strategroll som blir kvar i Säter och kommer att agera beställare mot Borlänge.   
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Kf § 80 forts 
 
Rollen för IT-strategen är att vara beställare mot den gemensamma IT-organisationen och för-
längda arm in i Säters kommuns verksamheter, kontakt med kommunledning, verksamheter, 
systemförvaltare och kontaktpersoner på sektorerna. Vara kanal mellan Säters kommuns verksam-
heter och kundansvarig in den gemsamma organisationen i IT-tekniska frågor 
Samverkansavtalet gäller fr.o.m. den tidpunkt då avtalet är underskrivet av båda parter och tills vi-
dare.  
 
Uppsägningstiden för avtalet är arton (18) månader.  Uppsägning skall ske skriftligt mellan parterna. 
 
Ekonomi 
Projektkostnad tas inom ramen för IT-kontoret i Borlänge och IT-enheter i Säters kommun.  
Kostnader för drift, support och infrastruktur fördelas ut per dator och debiteras respektive verk-
samhet. Kostnad för verksamhetssystem debiteras respektive verksamhet beroende på nyttjande av 
hårdvara. 
 
En gemensam IT-drift innebär ökade volymer av datorer, licenser och telefoner vilket i förläng-
ningen innebär fler enheter att fördela kostnaderna på vilket ger sänkta kostnader till verksamhet-
erna. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Johan Larsson (V), Mats Nilsson (S), Magnus Gabrielsson (MP) och Caroline 
Willfox (M). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Samverkansavtal en gemensam IT-organisation för Säters och Borlänge kommuner 
Säter Borlänge i samverkan IT drift 
Kompetensmatris Säter Borlänge i Samverkan Borlänges  
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Kf § 81 Diarienummer: KS2021/0096 
 
Förslag till budget 2022 och plan för 2023-2024 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa förslag till budget 2022 och plan för 2023-2024 enligt: 

1. Fastställa driftsbudgetram för 2022, 737 500 000 kr enligt bilaga 1 Kf § 81/21. 
2. Fastställa investeringsbudgetram för 2022, 74 897 000 kr enligt bilaga 2 Kf § 81/21. 
3. För 2023 och 2024 fastställa totalramar för kommunen enligt följande,  

Driftsbudgetramar:  2023: 752 000 000 kr  
2024: 765 800 000 kr  

Preliminära investeringsramar år 2022-2024 uppgår till 220 500 000 kr. Investeringsram 2023 
med belopp 86 747 000 och för 2024 med 42 460 000 kr. Kvarvarande utrymme uppgår till 
16 396 000 kr. 

4. Fastställa finansiella mål för 2022-2024, bilaga 3 Kf § 81/21. 
5. Bemyndiga kommunstyrelsen att ianspråktaga upp till 500 000 kr per ärende av medel som in-

nebär förändring av det egna kapitalet. 
6. Bemyndiga samhällsbyggnadsnämnden att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fas-

tigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 500 000 kr per ärende. 
7. Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter el-

ler fastighetsdel till ett belopp om högst 10 000 000 kr per ärende. 
8. Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2022 att omsätta och uppta nya lån upp till 

270 000 000 kr, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto. 
9. Såsom egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lå-

nebelopp om 435 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta låne-
beloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 

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

11. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om budgetförutsättningar för 2023-2025. 
12. Bifaller kommunrevisionens äskande om driftsbudget ram till 992.000 kronor. 

__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mats Nilsson (S) med instämmande av Sune Hemmingsson ( C), Magnus Gabrielsson (MP), Hans 
Johansson (C ) och Anette Berg ( C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till driftsbudget 2022 
och plan för 2023-2024 bilaga 1 Kf §81/21. 
Caroline Willfox (M) med instämmande av Christer Eriksson (M) och Roger Carlsson (SD) yrkar 
bifall till moderaternas förslag till driftsbudget 2022 plan för 2023-2024.bilaga 4 Kf § 81/21. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-
munstyrelsens förslag till driftsbudget. 
 
 
 
     Forts. 
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Ks § 81 forts. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2022 och plan 2023-2024. 
 
Genomgång och presentation av respektive nämnds/sektors budgetförslag samt förslag till budget 
2022 och plan för 2023-2024. 
 
Sammanfattning av budgetdirektiv. Genomgång av intäktsläge, de samlades äskanden i drift och in-
vesteringsbudgetar samt övriga ärenden som skall behandlas i samband med budget. 
 
Information  
Ekonomichef Catherine Hellgren informera om förslag till budget 2022 och plan 2023-2024. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S), Caroline Willfox (M), Magnus Gabrielsson (MP), Roger Carls-
son (SD), Hans Johansson (C ), Sune Hemmingsson ( C), Christer Eriksson (M) och 
Anette Berg ( C). 
 
Delges 
Kommunstyrelsen och nämnderna i Säters kommun. 
 
  



Bilaga 1 Kf § 81/21 : Budget 2022-2024 – Driftsbudget per nämnd/sektor 

Driftsbudgetramar: 
Driftsbudgetram 2022: 737 500 tkr 
Driftsbudgetram 2023: 752 000 tkr 
Driftsbudgetram 2024: 765 800 tkr 

DRIFTBUDGET 
SÄTERS KOMMUN

1000-ta l kr Budget Kostnads- Volym- Behov Prel ram Summa Total 2022
2021 ökning förändring 2022 2022 Besparingar Äskat 2022 Nya behov Inkl nya Övriga NY RAM

Nämnd/förvaltning 2022 2022 Inkl bespar. behov justeringar 2022
 Kommunstyrelsen 81 328 5 673 0 87 001 85 347 -1 079 85 922 950 86 872 -376 86 496
  Kommunstyrelsen exkl pension 62 462 4 859 67 321 66 242 -1 079 66 242 950 67 192 -376 66 816
  Pensioner (exkl pensionsförsäkr) 14 498 182 14 680 14 680 0 14 680 14 680 14 680
  Reserv oförutsedda kostnader 4 368 632 5 000 4 425 0 5 000 5 000 5 000

Verksamhet i samverkan 13 018 755 0 13 773 13 182 0 13 773 0 13 773 0 13 773
  Räddningstjänst Dalamitt 10 920 720 11 640 11 057 11 640 11 640 11 640
  Överförmyndare i samverkan ÖiS 1 013 13 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026
  Upphandling FBR 1 085 22 1 107 1 099 1 107 1 107 1 107

Samhällsbyggnadsnämnd 41 831 2 326 44 157 42 356 -352 43 805 1 700 45 505 -1 000 44 505
Miljö- och byggnämnd 3 613 65 3 678 3 658 -20 3 658 1 512 5 170 -512 4 658
Kulturnämnd 16 183 203 16 386 16 386 -64 16 322 785 17 107 -400 16 707
Barn- och utbildningsnämnd 284 895 4 131 5 800 294 826 288 468 294 826 2 000 296 826 -1 000 295 826
Socialnämnd 265 197 6 070 3 800 275 067 268 523 275 067 275 067 -500 274 567
Revision 968 968 980 968 968 968
SUMMA 707 033 19 223 9 600 735 856 718 900 -1 515 734 341 6 947 741 288 -3 788 737 500

Nämndernas behov



Bilaga 2 Kf § 81/21: Budget 2022-2024 – Investeringsbudgetramar per nämnd/sektor 

Investeringsbudgetramar 

Preliminära ramar 2022-2024 enligt budgetdirektiv:  220 500 tkr med 73 500 tkr per år. 

Investeringsram 2022: 74 897 tkr 

Investeringsram 2023: 86 747 tkr 

Investeringsram 2024: 42 460 tkr 

Totala investeringsramar för 2022-2024 uppgår till 204 104 tkr. Kvarvarande utrymme uppgår till 
16 396 tkr. 

Prel ram enl budgetdirektiv 2022-2024: 220 500

Återstående: 16 396

Säters Kommun 
Investeringsbudget   2022 - 2024 

Nämnd Utfall Budget Budget Plan Plan Total

kkr
2020   2021                   2022 2023 2024 2022-2024

Totalnivå 90 505 87 384 74 897 86 747 42 460 204 104

Kulturnämnd 270 593 447 147 260 854
Barn- och utbildningsnämnd 1 467 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000
Socialnämnd 237 500 700 4 500 500 5 700
Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierat 65 560 44 982 34 100 48 700 19 300 102 100
SBN VA/Renhållningsenhet 14 180 24 608 28 800 23 800 13 100 65 700
Kommunstyrelsen 5 341 9 691 4 200 3 500 3 500 11 200
KS IT-enhet 3 451 5 010 4 650 4 100 3 800 12 550
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Finansiella mål 

Inledning 
Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande 
förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om och de 
satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund 
fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare. 

Kommunens budget grundar sig på en anpassning av kostnaderna till de förväntade intäkterna och 
därigenom upprättas en budget i balans. Detta är ett grundläggande krav i kommunallagen som 
kommunen är skyldig att följa.  

För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan 
behöver investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Med en självfinansieringsgrad på 60% 
beräknat på rullande 4-årsperioder begränsas i regel upplåningar och investeringsnivåer till att 
rymmas i den totala kostnads- och likviditetsbudgeten. Undantag från självfinansieringsgraden kan 
beslutas av kommunfullmäktige för enskilda objekt. 

Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. 
Det tidigare utgivna aktieägartillskottet på 9 Mkr har under 2014 återbetalats till kommunen. 
Återbetalningen har använts för att finansiera en nyemission på 9 Mkr i aktiekapital. Genom att öka 
aktiekapitalet möjliggörs en högre utdelning från bolaget. Beslut om utdelning tas på bolagets 
stämma efter avgiven årsredovisning. 

Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som inte redovisas som skuld i 
kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt 
anställd personal går i pension och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant 
när de stora åldersgrupperna födda på slutet av 40-talet och början av 50-talet går i pension. Mer än 
50 % av denna kostnadsökning kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i 
samband med försäljningen av Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom 
ordinarie ekonomiska ramar och för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap. 

Intäktsutvecklingen 
Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, 
skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning samt statens anslag 
till detta. 

Befolkningsutveckling 
Den 28 april presenterade SCB en ny befolkningsprognos för åren 2021–2070. Befolknings-
ökningen är inte jämn i alla åldrar och befolkningen ökar mest i de äldre åldrarna. Befolkningen 
väntas att öka både för att fler föds än det avlider och för att fler invandrar än utvandrar. Den årliga 
befolkningsökningen är dock lägre än i föregående prognos från SCB. 

Befolkningsutvecklingen i Säters kommun har varit positiv från 2015 till 2017 och har därefter 
stagnerat under 2018 och 2019 då tillgången på lediga bostäder varit begränsad. Tidigare prognos 
för 2020 var att befolkningsutvecklingen åter skulle ta fart från 2020 och framåt. Befolknings-
utvecklingen minskade något under första halvåret 2020 men tog fart och ökade sedan under 
hösten. Befolkningen uppgick per 31 december 2020 till 11 161 invånare, vilket är en ökning med 
68 personer under året.  

Bilaga 3 Kf § 81/21: Budget 2022-2024 – Finansiella mål 



 

2 

Prognosen för 2022 uppgår till 11 210 invånare och därefter en ökning med 60 personer per år 
vilket innebär 11 270 invånare år 2023 samt 11 330 invånare för år 2024.  
 
I den nya befolkningsprognosen från SCB för Säters kommun är den årliga befolkningsökningen 
lägre jämfört med kommunens prognos. Enligt riksprognosen förutspås en ökning med ca 50 
personer per år och befolkningen förväntas uppgå till 11 200 år 2022, till 11 252 för år 2023 och till 
11 302 för 2024.  
 
Befolkningen påverkar skatteunderlaget och nivån på de förväntade intäkterna. Om prognosen inte 
uppnås tappar kommunen ca 55 kkr per invånare i skatteintäkter och generella bidrag. 
 
Skatteintäkter och generella bidrag  
De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatte-
underlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän 
vid definitiv taxering i november året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäkts-
beräkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som 
görs av Sveriges kommuner och regioner (SKR), 4 – 5 gånger per år.  
 
För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. Den senaste skatteunderlags-
prognosen kom vecka 17.  
 
Det har skett stora förändringar vad gäller skatteintäkter och generella bidrag under 2020 där extra 
bidrag beslutades/avisterades för 2020 och för kommande år, covid-19 relaterade bidrag och 
ökning av riktade bidrag. I budgetunderlaget har regeringens äldreomsorgssatsning på 4 miljarder 
inkluderats. Äldreomsorgssatsningen är ett riktat permanent statsbidrag, utan krav på bemanning 
eller liknande. Detta bidrag har hanterats som ett generellt bidrag och uppgår till 5,5 mkr per år 
från 2021 tom 2023.  
 
Nedan visas fördelningen över skatteintäkter och generella bidrag för åren 2021-2024 enligt den 
senaste skatteunderlagsprognosen per 2021-04-29. 
 

 

Skatteunderlagsprognos 
per 2021-04-29 Utfall Prognos Prognos Budget Budget Plan Plan

2020 2021 2021 2021 2022 2023 2024
(per 18/2) (per 29/4)

Inkomstutjämning 99,4 109,4 109,4 108,4 122,4 128,2 132,2
Kostnadsutjämning -16,3 -14,3 -14,3 -14,2 -17,6 -18,1 -18,6
Regleringspost 11,4 33,1 33,1 33,2 26,0 17,9 15,3
Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Införandebidrag 7,2 2,3 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0
LSS-utjämning -6,0 -1,2 -1,2 -1,0 1,2 1,2 1,2
Välfärdsbidrag 22,6 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 0,0 *)

Fastighetsavgift 29,2 34,2 34,2 34,0 34,6 34,6 34,6
147,5 169,0 169,0 168,2 172,0 169,3 164,7

Skatteintäkter 549,6 543,3 543,3 542,8 565,5 582,8 601,2

Slutavräkning innevarande år -7,9 5,2 6,5 -3,9 0,0 0,0 0,0
Slutavräkning tidigare år -2,7 2,5 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0

538,9 550,9 552,6 538,8 565,5 582,8 601,2

Total 686,4 720,0 721,6 707,0 737,5 752,1 765,9

*) Äldreomsorgssatsning har inkluderats för år 2021-2023
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Information från SKR om det ekonomiska läget 
SKR har vecka 17 presenterat den senaste skatteunderlagsprognos som vilar på ett 
samhällsekonomiskt scenario där Sverige går mot normalkonjunktur 2024. Ur denna kan citeras: 
” Prognosen för 2021 pekar mot stark återhämtning, och även 2022 räknar vi med hög tillväxt, 
såväl för BNP som för sysselsättningen. Efter nedgången i produktion och sysselsättning 2020 
följer därmed flera år av obruten konjunkturuppgång. Jämfört med föregående prognoser antas 
något högre BNP-tillväxt 2021–2022, samt något lägre BNP-tillväxt under kalkylåren 2023–2024. 
Den djupa konjunktursvackan 2020 förväntas försvaga arbetsmarknaden också ”efter krisen”. 
Andelen arbetslösa antas ännu 2024 ligga högre än de nivåer som gällde före pandemin.” 
 
Jämfört med den prognos SKR presenterade i februari räknar SKR nu med lite starkare 
skatteunderlagstillväxt i början av perioden och lite svagare mot slutet. Det beror på att ny statistik 
visar starkare tillväxt av arbetade timmar 2021 än vad SKR förutsåg i februari, men SKR har inte 
ändrat den tidigare bedömning av sysselsättningsnivån 2024. 
 
De senaste skatteunderlagsprognoserna  
 

 
 

Förväntad utveckling 
Säters kommun går in i en intensiv investeringsperiod de kommande åren. Barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter kommer att behöva 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 med ökade behov inom 
äldreomsorgen där arbete med ett nytt särskilt boende pågår. 
 
Stora investeringsbehov ställer höga krav på planering och finansiering under de kommande åren. 
 
En ambition finns att kunna höja resultatmålet för att möta de kommande utmaningarna vad gäller 
framtida investeringsbehov. Det finns också utmaningar vad gäller kommunens befolknings-
utveckling som påverkar kommunens förväntade intäkter. Befolkningsprognosen kommer att ses 
över och en översyn av de finansiella målen kommer att göras i samband med reviderad budget för 
2022 och framtagning av budgetdirektiv för 2023-2025 under hösten 2021. 
 

Resultatmål 
Målet är att resultatet 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 



 

4 

Resultatmål för planperioden: 
Resultatmålet är lagt på det balanskravsavstämda resultatet, där hänsyn tagits till såväl avkastning 
som tillskott från kommunens pensionsmedelsförvaltning. 
 
Budgeterat justerat resultat per år: 
2021: + 15,0 Mkr 
2022: + 14,8 Mkr 
2023: + 15,0 Mkr 
2024: + 15,3 Mkr  
 

 
 

Investeringar  
Investeringsbehovet är fortsatt stort. För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort 
utrymme av den kommunala kakan behöver investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Över 
en fyraårsperiod, tre föregående år plus beräkningsår, ska minst 60 % av investeringarna vara 
självfinansierade. Med självfinansiering menas det likvida utrymme som skapas av kommunens 
resultat och nivån för avskrivningar. Undantag från självfinansieringsgraden kan beslutas av 
kommunfullmäktige för enskilda objekt.  
 
Exempel på investeringsbehov: 

 Lokalöversyn 
 Underhåll på befintliga lokaler 
 Anläggningar vatten och avlopp 
 Infrastruktur 
 Digitalisering 

 
Preliminära ramar 2022-2024 enligt budgetdirektiv uppgår till 220,5 mkr med fördelning 73,5 mkr 
per år. Investeringsbudget för 2021 uppgår till 87,4 mkr (Budget 55,5 mkr inklusive överförda 
investeringsmedel från 2020 på 31,9 mkr).  
 
Följande investeringsnivåer föreslås för perioden 2022-2024: 
2022:       74,9 mkr 
2023:       86,7 mkr 
2024:       42,5 mkr 
 
Totala investeringsramar för 2022-2024 uppgår till 204 104 tkr. Kvarvarande utrymme uppgår till     
16 396 tkr. 
Investeringar avseende byggnation av ett nytt särskilt boende till ett belopp av 230 mkr enligt 
tidigare underlag ligger utanför investeringsramarna.  

Utfall Prognos Budget Budget Plan Plan
2020 2021 2021 2022 2023 2024

(per mars)

Justerat resultat
Resultat 14 600 16 008 8 920 8 534 6 721 6 958
Avkastning pensionsmedel -2 061 -1 238 -1 238 -1 177 -1 099 -1 050
Andra justeringar 2 049 0 0 0 0 0
Tillskott pensionsmedel 0 7 300 7 300 7 400 9 400 9 400

Justerat resultat 14 588 22 070 14 982 14 757 15 022 15 308

Vinst% 2,13% 3,07% 2,12% 2,00% 2,00% 2,00%

Skatteintäkter 686 433 719 952 707 032 737 522 752 053 765 863
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Skuldsättning 
Säters kommun har en låneskuld 2020-12-31 på 250 Mkr. Med planerade investeringar kommer en 
utökad upplåning att behöva göras med 40 Mkr under perioden 2021-2024. Utöver detta 
tillkommer behov av upplåning för byggnation av ett nytt särskilt boende som enligt tidigare 
underlag innebär en belåning med 230 Mkr. 
 
Säters kommun har en jämförelsevis låg skuldsättningsnivå. Det har även kommunens 
bostadsbolag, Säterbostäder AB. Både kommunen och bostadsbolaget står dock inför stora 
investeringar som kräver ökad upplåning, och skuldsättningen behöver styras. I riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning har därför ett skuldsättningstak införts. Detta är relaterat till Kommun-
invests limit för kommunkoncerner. Kommunens skuldsättning ska maximalt uppgå till 75 % av 
Kommuninvests limit. I skuldsättning ingår kommunkoncernens kortfristiga och långfristiga 
skulder, avsättningar, pensionsåtaganden och extern borgen med avräkning av kassa/bank samt 85 
% av det bokförda värdet på kommunens kapitalförvaltning (pensionsmedel). 
 
2020-12-31 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 72 528 kr/invånare. 75 % av koncernens 
limit var 90 000 kr/invånare. 
 

Pensionsförvaltning 
Vid försäljningen av Säters energiverk avsattes 70 Mkr till kapitalförvaltning för framtida 
pensionskostnader. 1998 placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det 
reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara 
placerat i räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets 
utveckling. När kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra 
kommunens kapital. Vid nedgången i börsen sjunker värdet. För att motverka svängningar i 
kapitalets värde, är kapitalet placerat i Statliga realränteobligationer samt övriga räntebärande 
värdepapper. Detta ger en långsammare, men mer stabil värdeökning. 
 
Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för 
pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen 
kan utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan 
underbalanseras med det belopp som används ur fonden. 
 
Kommunen fastställer mål för pensionsförvaltningen för planperioden 2022 - 2024. 
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 enligt följande förslag.  

 2020:      0 mkr (Budgeterad nivå 11,2 mkr) 
 2021:   7,3 mkr 
 2022:   7,4 mkr  
 2023:   7,4 mkr + 2 mkr = 9,4 mkr (varav 2 mkr från 2020) 
 2024:   7,4 mkr + 2 mkr = 9,4 mkr (varav 2 mkr från 2020) 
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Mål för verksamheten  

Vision    

                   Säter är en välkomnande kommun. 
 
 
 

 
 

Strategiska mål 
Ett rikare liv 
Alla människor har behov av att känna samhörighet. Fritid är den tid vi inte är i skola eller på jobb. 
Rik fritid innebär rekreation och social gemenskap som är tillgänglig för alla. Rik fritid stimulerar 
och skapar välbefinnande. Fler människor ska kunna utöva och ta del av det ökande utbudet av 
organiserade och oorganiserade aktiviteter och sysselsättningar.  
 
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. 
 
En omsorgsfull boendeutveckling 
I Säters kommun ska det alltid vara möjligt att bo, i miljöer som är hälsofrämjande och som 
upplevs passa den egna levnadssituationen. I all planering och byggnation är hållbarhet prioriterat. 
Det innebär att miljöpåverkan minimeras, att 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. 
 
En bra start i livet 
Alla i Säters kommun ska ha en egen försörjning och ett liv med god hälsa. Unga ska ha 
förutsättningar för att göra val i livet baserat på förmågor och intressen. 
De unga årens upplevelser och lärande ska öka barn och ungas förmåga och motivation att delta i 
samhällslivet och den demokratiska processen.  
 
En stimulerad tillväxt 
I Säters kommun ska det vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla många sorters företagande. 
Det innebär att vi ska öka vår förmåga att kunna bistå med planlagd mark, bistå med att hitta 
lokaler och tillsammans med näringslivet arbeta för goda kommunikationer, tillgång till kompetens 
och företag som ligger i framkant av utvecklingen.  
 
En uppdragsbaserad kommun 
som människor behöver och vill ha nu och framöver. Det kräver att vi utvecklar en ännu mer 
kompetent organisation som anpassar sig, är innovativ och vågar prova nya metoder. Kommunen 
utvecklar förhållningssätt som innebär att invånare och andra som kommer i kontakt med oss i 
högre grad upplever att vi är professionella, och ger effektivt och behovsanpassat bemötande. 
 

Vi bygger framtiden genom engagemang och samarbete.  
Vi skapar framtidstro och livskvalitet.  
Vi strävar mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbart samhälle. 
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Övriga planeringsgrunder 
 

Utöver de finansiella målen och verksamhetsmålen styr även andra faktorer det ekonomiska 
utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige fastställer följande 
beräkningsgrunder som skall användas i beräkningen av kommunens kostnader.  

Personalkostnadsökningar och övriga kostnadsökningar 
Personalkostnader utgår från SKR:s prisindex för kommunal verksamhet med anpassning till lokal 
ambitionsnivå. SKR:s antaganden gäller för riket. 
 

          Budget 2021 2022 2023 2024 
SKR  3,2%  2,3% 2,5% 2,7% 
Säters Kommun 2,4%  1,7% 1,9% 2,0% 

 
 
PO-påslag beräknas till 40,15 % för anställda och 37 % för förtroendevalda.  
 
Avsättning för underhåll fastigheter 
Enligt regelverket för komponentavskrivningar skrivs t ex komponenterna i en fastighet av på olika 
tidslängder. När den är avskriven och ska ersättas behandlas den som en ersättningsinvestering som 
skrivs av på samma tidslängd. Detta innebär att behovet av avsättning för underhåll kommer att 
minska med tiden och ersättas av investeringsmedel. Det kommer dock att finnas kvar vissa 
åtgärder som bokförs som underhåll. Fördelningen mellan avsatta medel för underhåll och 
ersättningsinvestering behöver klargöras ytterligare. I avvaktan på detta bör avsättningen för 
underhåll ligga kvar på nuvarande nivå 80 kr/kvm. 
 
Kostnader för kost och lokalvård 
Kostnaderna för kost och lokalvård beräknas utifrån satt ambitionsnivå med hänsyn tagen till 
beslutade antaganden om kostnadsökningar för personal och övriga kostnader. Hänsyn tas även till 
förändringar i beställande nämnds beställningar. 
 
Övriga kostnader 
Finns index för kostnadsuppräkningar angivna i avtal om köp av tjänster och varor används dessa. 
För kostnader som inte styrs av avtal används Riksbankens bedömning av KPIF:s utveckling. KPI 
med fast ränta (KPIF) är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av 
förändrade räntesatser från KPI. 
 
                     Budget 2021 2022 2023 2024 
KPIF   1,8 % 1,6 % 1,8 % 2,0% 
  
 

Räntekostnader 
Extern räntesats för av kommunen upptagna lån beräknas till 1,5 % per år för åren 2022-2024.  
Vid bedömningen av räntesats har Riksbankens prognos för reporäntans utveckling använts. 
 
Intern räntesats för beräkning av kapitalkostnader är satt till samma nivå som externa räntor: 1,5 % 
för 2022 till 2024. 
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Avgifter 
Utrymmet för avgiftshöjningar i de kommunala verksamheterna är begränsat. För VA och 
Renhållning har kommunen sedan flera år en full avgiftsfinansiering. För äldreomsorg och 
barnomsorg finns maxtaxor som begränsar kommunens möjlighet att avgiftsfinansiera verksam-
heten. På övriga områden har avgifterna relativt liten effekt på kommunens ekonomi. 

De möjligheter som finns att öka avgiftsfinansieringsgraden måste dock övervägas och förslag på 
reviderade avgifter skall där detta är möjligt lämnas i samband med budgetförslagen från nämnder 
och sektorer. Förslag till avgiftshöjningar skall även redovisas separat som egna ärenden och 
särskilt beslut om dessa skall tas i Kommunfullmäktige. 

Driftbudgetramar totalt 
Totala preliminära driftbudgetramar framräknade utifrån ovanstående ekonomiska mål och övriga 
planeringsgrunder: 

2021: 707 033 tkr 

2022: 737 500 tkr 
2023: 752 000 tkr 
2024: 765 900 tkr 

Nedbrutna budgetramar för respektive nämnd och sektor 2022 redovisas nedan. Nämnderna och 
KS skall lägga förslag till en budget som inryms i den preliminära ramen. Behöver åtgärder vidtas 
för att åstadkomma detta skall förslag med konsekvensbeskrivningar inlämnas med budgetförslaget. 

Budgetteknik 
Ekonomienheten kommer liksom tidigare år att utsända tekniska anvisningar för budgetmaterialets 
utformning. Allt material samlas i nätverket under V:/Budget/Budget 2022. 
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Driftbudgetramar per för nämnder, Kommunstyrelsesektor 
och samverkansverksamheter 

DRIFTBUDGET 
SÄTERS KOMMUN

1000-tal kr Budget Kostnads- Volym- Behov Prel ram Summa Total 2022
2021 ökning förändring 2022 2022 Besparingar Äskat 2022 Nya behov Inkl nya Övriga NY RAM

Nämnd/förvaltning 2022 2022 Inkl bespar. behov justeringar 2022
 Kommunstyrelsen 81 328 5 673 0 87 001 85 347 -1 079 85 922 950 86 872 -376 86 496
  Kommunstyrelsen exkl pension 62 462 4 859 67 321 66 242 -1 079 66 242 950 67 192 -376 66 816
  Pensioner (exkl pensionsförsäkr) 14 498 182 14 680 14 680 0 14 680 14 680 14 680
  Reserv oförutsedda kostnader 4 368 632 5 000 4 425 0 5 000 5 000 5 000

Verksamhet i samverkan 13 018 755 0 13 773 13 182 0 13 773 0 13 773 0 13 773
  Räddningstjänst Dalamitt 10 920 720 11 640 11 057 11 640 11 640 11 640
  Överförmyndare i samverkan ÖiS 1 013 13 1 026 1 026 1 026 1 026 1 026
  Upphandling FBR 1 085 22 1 107 1 099 1 107 1 107 1 107

Samhällsbyggnadsnämnd 41 831 2 326 44 157 42 356 -352 43 805 1 700 45 505 -1 000 44 505
Miljö- och byggnämnd 3 613 65 3 678 3 658 -20 3 658 1 512 5 170 -512 4 658
Kulturnämnd 16 183 203 16 386 16 386 -64 16 322 785 17 107 -400 16 707
Barn- och utbildningsnämnd 284 895 4 131 5 800 294 826 288 468 294 826 2 000 296 826 -1 000 295 826
Socialnämnd 265 197 6 070 3 800 275 067 268 523 275 067 275 067 -500 274 567
Revision 968 968 980 968 968 968
SUMMA 707 033 19 223 9 600 735 856 718 900 -1 515 734 341 6 947 741 288 -3 788 737 500

Nämndernas behov
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Investeringsbudgetramar per nämnd/sektor 

Prel ram enl budgetdirektiv 2022-2024: 220 500

Återstående: 16 396

Säters Kommun 

Investeringsbudget   2022 - 2024 

Nämnd Utfall Budget Budget Plan Plan Total

kkr

2020 2021 2022 2023 2024 2022-2024

Totalnivå 90 505 87 384 74 897 86 747 42 460 204 104

Kulturnämnd 270 593 447 147 260 854
Barn- och utbildningsnämnd 1 467 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000
Socialnämnd 237 500 700 4 500 500 5 700
Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierat 65 560 44 982 34 100 48 700 19 300 102 100
SBN VA/Renhållningsenhet 14 180 24 608 28 800 23 800 13 100 65 700
Kommunstyrelsen 5 341 9 691 4 200 3 500 3 500 11 200
KS IT-enhet 3 451 5 010 4 650 4 100 3 800 12 550
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Resultaträkning 

Utfall Prognos Budget Budget Plan Plan
2020 2021 2021 2022 2023 2024

(per mars)

Verksamhetens intäkter 150 176 154 396 154 396 161 086 162 568 165 316
Verksamhetens kostnader -795 159 -823 143 -817 311 -852 726 -860 568 -875 116
Avskrivningar -30 562 -34 718 -34 718 -35 860 -43 200 -43 800
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -675 545 -703 465 -697 633 -727 500 -741 200 -753 600

Skatteintäkter 538 934 550 922 538 841 565 478 582 767 601 185
Generella statsbidrag och utjämning 147 499 169 030 168 191 172 044 169 286 164 678
VERKSAMHETENS RESULTAT 10 888 16 487 9 399 10 022 10 853 12 263

Finansiella intäkter 2 816 2 258 2 258 2 285 2 169 1 595
Finansiella kostnader -1 165 -3 975 -3 975 -4 950 -7 400 -7 950
RESULTAT E. FINANSIELLA POSTER 12 539 14 770 7 682 7 357 5 622 5 908

Pensionsförvaltning 2 061 1 238 1 238 1 177 1 099 1 050
ÅRETS RESULTAT 14 600 16 008 8 920 8 534 6 721 6 958

Justerat resultat
Resultat 14 600 16 008 8 920 8 534 6 721 6 958
Avkastning pensionsmedel -2 061 -1 238 -1 238 -1 177 -1 099 -1 050
Andra justeringar 2 049 0 0 0 0 0
Tillskott pensionsmedel 0 7 300 7 300 7 400 9 400 9 400

Justerat resultat 14 588 22 070 14 982 14 757 15 022 15 308

Vinst% 2,13% 3,07% 2,12% 2,00% 2,00% 2,00%

Skatteintäkter 686 433 719 952 707 032 737 522 752 053 765 863



Bilaga 4 Kf § 81/21 : Förslag driftsbudgetramar från Moderaterna: 

Baseras på en oförändrad befolkningsutveckling enligt nuvarande nivå vilket minskar 
skatteunderlaget och driftsbudgetramarna per år. 
 
Driftsbudgetram 2022: 736 530 tkr 
Driftsbudgetram 2023: 745 900 tkr 
Driftsbudgetram 2024: 755 850 tkr 
 

 

DRIFTBUDGET
SÄTERS KOMMUN

kkr Budget Kostnads- Volym- Behov Prel ram Besparingar M M
2021 ökning förändring 2022 2022 justeringar Budget

Nämnd/förvaltning 2022 2022 2022

Kommunstyrelsen 81 328 5 673 0 87 001 85 347 -1 079 -3 301 83 700
Kommunstyrelsen 62 462 4 859 67 321 66 242 -1 079 -3 321 64 000
Pensioner 14 498 182 14 680 14 680 20 14 700
Reserv 4 368 632 5 000 4 425 0 5 000

Verksamheter i samverkan 13 018 755 0 13 773 13 182 0 -3 13 770
Räddningstjänst Dalamitt 10 920 720 11 640 11 057 0 11 640
Överförmyndigare i samverkan ÖiS 1 013 13 1 026 1 026 4 1 030
Upphandling FBR 1 085 22 1 107 1 099 -7 1 100

Samhällsbyggnadsnämnd 41 831 2 326 44 157 42 356 -352 -2 157 42 000
Miljö- och byggnämnd 3 613 65 3 678 3 658 -20 2 3 680
Kulturnämnd 16 183 203 16 386 16 386 -64 14 16 400
Barn- och utbildningsnämnd 284 895 4 131 5 800 294 826 288 468 3 174 298 000
Socialnämnd 265 197 6 070 3 800 275 067 268 523 2 933 278 000
Revision 968 968 980 12 980
SUMMA 707 033 19 223 9 600 735 856 718 900 -1 515 674 736 530



SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kf § 82 Diarienummer: KS2020/0276 

Ägardirektiv till Säterbostäder AB 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa nytt ägardirektiv till Säterbostäder AB med ändringen under 
punkten 8 till att ”bolaget skall bygga 30 nya lägenheter i genomsnitt per år”. 
 
Jäv 
Pia Järudd (M), Roger Siljeholm (M), Michael Arvidsson (C ), Göran Östman (L) och Torbjörn Orr 
(S) anmäler jäv. 
 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet: 
Mats Nilsson (S) yrkar att punkt 8 ska ändras till att ”bolaget skall bygga 30 nya lägenheter i genom-
snitt per år.” 
Magnus Gabrielsson (MP) med instämmande av Caroline Willfox (M) och Daniel Ericgörs (KD) 
yrkar att punkten 8 skall lyda ” bolaget ska ha kapacitet att tillskapa 30 nya lägenheter i genomsnitt 
per år” tillika kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunfullmäktige beslutar fast-
ställa ägardirektiven med Mats Nilssons (S) ändringsyrkande. 
 
Ärendebeskrivning: 
En översyn har gjorts av ägardirektiven till Säterbostäder AB. Tidigare ägardirektiv antaget av kom-
munfullmäktige 2019-09-19, §201 består av 7 avsnitt. Det nya direktivet är mer omfångsrikt och 
förtydligar flertalet områden. Det nya direktivet består av sammanlagt 13 avsnitt med delvis inklu-
derat innehåll från de tidigare 7 i viss annan ordning.  Bolaget har deltagit i arbetet med direktivet. 
 
Nya Ägardirektivet   2019-09-19 Ägardirektiv 
1.  Allmänt: koppling till kommunens styrdokument 1. Ägaridé 
2.  Grundläggande principer för bolag  2. Verksamhetens inriktning 
3.  Ägaridé    3. Ekonomiska mål 
4.  Verksamhetens inriktning   4. Klimat- och miljömål 
5.  Ekonomiska mål   5. Sociala mål 
6.  Social inriktning: fler delar att beakta än tidigare 6. Samordningsfrågor 
7.  Ekologisk inriktning   7. Informationsskyldighet 
8.  Specifikt direktiv: tillskapa 30 nya lägenheter 
      i genomsnitt per år 
9.  Samordning med kommunkoncernen 
10. Upphandling 
11. Uppföljning och dialog 
12. Årsredovisning, delårsrapport, revision och budget 
13. Informationsskyldighet 
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Kf § 82 
 
Bilaga 1: Utdrag ur Bolagsordning och kommunallag  
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S), Magnus Gabrielsson (MP), Caroline Willfox (M) och Daniel 
Ericgörs (KD). 
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Kf § 83 Diarienummer: KS2020/0277 

Reviderat reglemente för ungdomsledastipendium 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa det nya reglementet för ungdomsledarstipendium. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
1994 instiftades Säters kommuns ungdomsledarstipendium för att kommunen en gång årligen ska 
ha möjlighet att på ett tydligt sätt visa sin uppskattning av en ungdomsledarinsats som bedöms vara 
så pass meriterande att en officiell belöning är befogad. Behov av att revidera reglementet finns och 
kommundirektören har haft ett uppdrag att se över statuterna. 
 
De huvudsakliga förändringarna: 
- Stipendiebeloppet höjs från 5 000 kr till 10 000 kr, vilket också motsvarar beloppet ungdoms-

kulturstipendiet och kulturpris. 
- Kravet på att den sökande ska ha arbetat helt ideellt med ungdomsverksamhet, d v s ej ha er-

hållit någon form av lön eller arvode slopas. 
 
Det nya förslaget lyder: 
 
UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM  
 
Säters kommuns ungdomsledarstipendium har instiftats för att kommunen en gång årligen ska ha möjlighet att på ett tydligt sätt 
visa sin uppskattning av en ungdomsledarinsats som bedöms vara såpass meriterande att en officiell belöning är befogad.  
Stipendiet ska uppmuntra till fortsatt gott engagemang för ungdomar och deras fritid.  
Beloppet är 10 000 SEK. 
Stipendiaten  

- ska det år stipendiet utdelas fylla minst 18 år 
- ska under minst 3 år ha verkat aktivt som ungdomsledare inom en ideell organisation med verksamheten förlagd till 

Säters kommun  
- ska ha visat goda ledaregenskaper samt förmåga att få ungdomar delaktiga i beslut och verksamhet  
- ska ha varit ett gott föredöme för unga människor när det gäller tolerans inför oliktänkande och allas rätt att vara 

med  
- ska företräda demokratiska värden och visat stort engagemang i sitt arbete med ungdomar med glädje och gemenskap 

Förslag till mottagare av ungdomsledarstipendiet kan lämnas av föreningar och privatpersoner. Förslaget skall åtföljas av en 
skriftlig motivering.  
Förslagsställaren ska själv uppge namn, adress, telefonnummer, e-post samt på vilket sätt han/hon kommit i kontakt med den 
föreslagna stipendiaten.  
Förslag ska vara kommunstyrelsen, Säter, tillhanda senast 1 november årligen.  
Kommunstyrelsen utser årets ungdomsledarstipendiat.  
Stipendiet delas företrädesvis ut i samband med kommunfullmäktiges sista möte årligen. 
 
Konsekvensbeskrivning  
Ungdomsledarstipendiet blir mer attraktivt och mer tillgängligt. 
 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S) och Maud Jones Jans (S). 
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Kf § 84 Diarienummer: KS2021/0030 

Redovisning av partistöd 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen. 
 
______ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka 
deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Stödet ges till de partier som finns repre-
senterade i fullmäktige, och kommunen kan genom beslut besluta att mandat som inte är besatta av 
vald kandidat (tomma stolar) inte ska beaktas vid utbetalning av stöd.  
 
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges Kommunallagen 4 kap. § 31. Redovis-
ningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte 
lämnar redovisning och granskningsrapport.  
 
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per varje mandat 
som respektive parti har i kommunfullmäktige. Mandatstöd utgår endast för de mandat som är be-
satta. Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen upphört.  
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning 
och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget 
stöd för nästkommande år. 
 
Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för år 2019 och bedömningen är 
att redovisningarna följer kommunallagens intentioner varför det föreslås att kommunfullmäktige 
godkänner redovisningarna. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2020 
• Redovisnings av partistöd 2020 Socialdemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2020, Centerpartiet 
• Redovisning av partistöd 2020, Moderaterna 
• Redovisning av partistöd 2020, Kristdemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2020, Liberalerna 
• Redovisning av partistöd 2020 Sverigedemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2020 Vänsterpartiet 
• Redovisning av partistöd 2020 Miljöpartiet 
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Kf § 85 Diarienummer: KS2021/0209 

Kalendarium 2022 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa kalendarium för 2022. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Presidiet föreslår att kommunfullmäktige under 2022 hålla sammanträde följande torsdagar 
samt en måndag kl 18.00 på Folkets Hus i Säter. 
24 februari 
28 april 
16 juni 
29 september 
17 oktober en måndag, nya kommunfullmäktige sammanträder 
1 december 
15 december 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
Blad 

23 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 86 Diarienummer: KS2021/0111 

Avsägelse/Fyllnadsval efter Inger Körstig (S) som ersättare i styrelsen för Säter-
bostäder AB och Säters kommuns fastighets AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar som ersättare i styrelsen för Säterbostäder AB och Säters kommuns 
fastighets AB efter Inger Körstig (S) välja Unni Öhman (S), Säter. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Inger Körstig (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Säterbostäder AB och Säters 
kommuns fastighets AB. Fyllnadsval ska ske efter Inger Körstig (S). 
 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
Blad 

24 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 87 Dnr KS2020/0436 
 
Val av ersättare till valberedningen efter Lena Stigsdotter (V) 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar som ersättare i valberedningen efter Lena Stigsdotter (V) 
välja Ulf Ek (V).  
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Val av ersättare i valberedningen efter Lena Stigsdotter (V) ska utses. 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
Blad 

25 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 88 Diarienummer: KS2021/0219 
 
Godkänna avsägelse från Karin Malmkvist (V) som ledamot i kommunfullmäk-
tige 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige besluta godkänna avsägelsen. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Karin Malmkvist (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
Blad 

26 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 89 

Delgivningar 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2021-05-25. 
 
Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare efter Mikael Gustavsson Hästö (V). Ny ersättare: Johan 
Larsson (V). 
 
Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot efter Erik Kall (V). Ny ledamot: Karin Malmkvist (V). 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
Blad 

27 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 90 
 
Glad sommar 
 
Kommunfullmäktiges ordförande önskar glad sommar. 
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