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Ks § 13 Information om budget 2023 och framåt 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens tackar för informationen. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Information om budget 2023 och framtid. 
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Ks § 14 Långsiktig finansiell analys och 
långsiktsprognos pensioner 
KS2022/0414 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

I enlighet med uppdraget om att ta fram en långsiktig plan och göra en översyn av de 
finansiella målen har en långsiktig finansiell analys beställts av PwC samt en 
långsiktsprognos av pensioner från Skandikon som visar utvecklingen av 
pensionsskuld och pensionskostnader fram tom 2062. 

Långsiktig finansiell analys av PwC 

En långsiktig finansiell analys syftar till att ge en oberoende och objektiv bild av en 
kommuns ekonomiska förutsättningar till och med så långt kommunens 
befolkningsprognos sträcker sig. Modellen beaktar konsekvenserna av de investeringar 
som krävs för att hantera befolkningsförändringen eller de förändrade ambitionerna. 
Resultatet av beräkningen visar vilket effektiviseringstryck, alternativt 
skatteökningstryck eller omprioriteringsbehov som behövs för att få en hållbar 
ekonomi på lång sikt. PwC genomför även en känslighetsanalys utifrån förändrad 
resultatnivå. 

Analys av kommunens driftsekonomi 

Modellen tar sin utgångspunkt i kommunens befolkningsprognos. I modellen låter 
PwC de olika verksamheterna följa utvecklingen i relevanta åldersgrupper genom en 
demografisk framskrivning. Genom denna beräkning erhålls det underliggande 
kostnadstrycket totalt samt det visas vilka verksamheter som eventuellt behöver mer 
eller mindre resurser. Det framtida kostnadstrycket ställs mot framtida intäkter från 
skatter, statsbidrag och utjämning. Beräkningen utgår från Sveriges Kommuner och 
Regioners senaste konjunkturbedömning och kommunspecifika uppgifter såsom 
befolkningsprognos och skattesats. Resultat av denna del visar skillnaden mellan 
kommunens framtida kostnader och intäkter och effektiviseringskrav utifrån antaget 
resultatmål. 
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KS § 14 forts 

Investeringsvolymer 

PwC har fått en investeringsplan för den skatte- och taxefinansierade verksamheten 
fram till 2040. Denna plan har kompletterats med de i modellen framräknade 
demografiskt betingade investeringarna, d.v.s. investeringar i verksamhetslokaler som 
föranleds av volymutvecklingen enligt befolkningsprognosen. 

Finansiering 

Den investeringsvolym som ligger i kommunens investeringsprognos går in i kalkylen 
och påverkar avskrivningar, upplåning och räntekostnader.  

Känslighetskalkyler 

I känslighetsanalysen görs en beräkning utifrån olika nivåer på det finansiella 
resultatmålet. De effekter som utvärderas är effektiviseringskrav i procent och 
skattekronor, finansiering av investeringar från finansieringsverksamheten och den 
löpande verksamheten, total låneskuld samt soliditet inklusive pensionsåtagande. 

Sammanfattning av analysen - Behov av effektivisering och anpassning 

Säters förväntade intäkter räcker inte för att finansiera en full uppräkning med 
demografi, lön samt pris av kommunens verksamheter. Historiskt har 
kommunsektorns kostnader ökat mer än vad som varit motiverat utifrån demografin. 
Det kan därmed finns en förväntan på fortsatt utbyggd välfärd. För att nå nuvarande 
resultatkrav måste kommunen uppnå en effektivisering över perioden på minst 0,95 
procent årligen. Kommunen bör se över behov av volymutökningar, säkerställa god 
styrning av kommande investeringsprojekt samt upprätthålla en hög resultatnivå för 
att uppnå en rimlig självfinansiering av investeringarna. 

Rekommendationer 

• Säkerställ långsiktighet i planeringen 
• Arbeta med att analysera kommunens kostnader och volymer 
• Arbeta med lokalförsörjningsplanen och investeringsprognosen utifrån 

volymutveckling på lång sikt 
• Säkerställ att budgetmodellen innehåller nödvändiga volymkomponenter 
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• Säkerställ att finansiella mål är anpassade för kommunens förutsättningar - 
utvärdera om resultatmålet är erforderligt utifrån kommunens utmaningar, 
buffert mot förändringar i intäkterna, planera för skuldernas storlek/nivå samt 
självfinansieringsgrad, hur stor andel av intäkterna ska tillåtas gå till 
räntebetalningar 

Underlag 
1. Långsiktig finansiell analys Säters kommun - kortversion av rapporten (25 sidor) 
2. Långsiktig finansiell analys Säters kommun - komplett rapport (77 sidor) 
3. Långsiktsprognos pensioner Säters kommun 
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Ks § 15 Länsgemensam strategi med målbild och 
färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022–2030 
KS2022/0207 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta den länsgemensamma 
strategin med målbild och färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022–2030. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Välfärdsrådet rekommenderar länets kommuner och Regionen att anta länsgemensam 
strategi med målbild och färdplan för god och nära vård i Dalarna 2022–2030. En 
länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region Dalarna och 
Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, delmål och färdplan och utgör 
ett styrdokument för att stödja samverkan på den lokala och regionala nivån i 
omställningen till en god och nära vård i Dalarna. Strategin utgör vidare en grund för 
det lokala arbetet med framtagande av lokala planer för god och nära vård. 

Strategins giltighetstid löper 2022-07-01 till och med 2030-01-01. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 10 (38) 

Ks § 16 Budgetuppföljning september 2022 
KS2022/0164 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga september månads budgetuppföljning till 
handlingarna. 

___________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Resultat 

Resultatet för år 2022 prognostiseras till 6,9 mkr, vilket är 1,7 mkr lägre än budget på 
8,6 mkr. 

Prognos för justerat resultat för år 2022, där avkastning och tillskott från 
pensionsförvaltningen samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas, beräknas uppgå 
till ett överskott på 27,3 mkr (3,6% av skatteintäkter och generella bidrag) jämfört med 
budget på 14,9 mkr (2,0%). Budgeterat tillskott från pensionsförvaltningen uppgår till 
7,4 mkr för året. 

Verksamheternas nettokostnader 

Prognos för 2022 för verksamhetens nettokostnader är totalt 7,7 mkr högre än 
budget. Kostnaderna är 12,8 mkr högre än budgeterat men minskas med reserven för 
oförutsedda kostnader på 5,1 mkr. 

Vid budgetuppföljningen för september månad prognostiseras underskott för året för 
den sociala sektorn på -9,6 mkr, Räddningstjänsten Dalamitt -0,5 mkr, 
VA/renhållningsenheten -1,5 mkr samt miljö- och byggnämnden -1,2 mkr medan 
övriga verksamheter visar en prognos till årets slut enligt budgetnivå. 

Vid en jämn fördelning över året skulle 9/12 eller 75 % av budgeten varit förbrukad. 

Kommunstyrelsen: Sektorn har förbrukat 71 procent av årsbudget och ackumulerat 
utfall är 2,9 mkr lägre än ackumulerad budget. Inom kanslienheten finns erhållna 
bidrag för bland annat valet, civilt försvar, krisberedskap samt för flyktingmottagande 
med anledning av kriget i Ukraina. Hos näringslivsenheten finns ej budgeterade samt 
ej periodiserade LONA-bidrag som leder till ett överskott. På Fritidsenheten finns ett 
överskott på 0,5 mkr som härrör till intäkter från föreningar för hyra som inte finns i 
budget.  
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Lönesamverkan har aviserat ett underskott som i dagsläget beräknas uppgå till 220 tkr 
för Säters kommun. Prognos till årets slut bedöms i dagsläget uppgå till 

budgeterad nivå. Årsprognos för pensioner är enligt budget men det råder stor 
osäkerhet. 

Barn- och utbildningsnämnden: Nämnden har en förbrukning på 71% av årsbudget 
och redovisar ett överskott på 6,0 mkr per september. Prognos för helåret är 0 kr i 
avvikelse mot budget. 

Den femte planerade budgetuppföljningen har genomförts med samtliga enheter. 
Ingen större avvikelse finns mot budget. Vissa enheter avviker positivt medan två 
enheter avviker negativt. Motsvarande gäller för vissa av Skolverkets statsbidrag. 
Avvikelserna resulterar i ett netto på noll. 

Den inledande analysen av programvalen för höstens gymnasielever bedöms att 
inrymmas inom budgeten. Osäkerheten för prognosen för de interkommunala 
kostnaderna hänvisas till ungdomar som antingen är placerade på individuellt 
alternativ eller är oplacerade samt elever placerade i specialskola. Analys pågår kring 
osäkerheten med interkommunala ersättningar gällande vuxenutbildningen. 

Socialnämnden: Nämnden har en förbrukning på 76% av årsbudget och redovisar 
ett underskott på -6,7 mkr per september. Prognos för helåret 2022 är ett 
underskott på -9,6 mkr, vilket är en försämring sedan föregående prognos som var 
-8,1 mkr. 

• Försämringen beror bland annat på betalningsansvaret till Region Dalarna för 
utskrivningsklara patienter. Antal dygn har varit högt under sommaren och hösten 
och fler dygn förväntas under oktober till december. 

• Äldreomsorgens (hemtjänst och särskilt boende) underskott beror på 
sommarbonusen till vikarier, ersättning för flytt av semesterveckor, 
övertidsersättning, förstärkning av bemanningen samt ökade driv- och 
livsmedelspriser. 

• Hälso- och sjukvårdsteamet prognosticerar ett underskott på -0,9 mkr på grund av 
merkostnader för bemanningssjuksköterskor, sommaravtal och inköp av 
antigentester. 

• Individ- och familjeomsorgens underskott, -2,6 mkr, beror på kostnader för 
placeringar av barn, unga och vuxna. Ett par placeringar har ett mycket högt 
dygnspris. 
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Samhällsbyggnadsnämnden: Det fortsätter råda stora osäkerheter kring prisökningar 
påverkade av omvärldsfaktorer (materialpriser, matpriser, energipriser, 
transportkostnader med mera). 

 
SBN skattefinansierat: Nämnden har en förbrukning på 68% av årsbudget och 
redovisar ett överskott på 2,6 mkr per september. Prognos till årets slut: +/-0. 

• Kost prognos +/-0: prisökningar pareras i samband med arbete avseende likartade 
menyer. Avvikelse mot budget per september p.g.a. lägre kostnader för personal 
och mindre inköp av livsmedel under sommaren. 

• Lokalservice prognos +/-0: Avvikelse mot budget per september p.g.a. saknade 
kostnader för årlig fönsterputs och golvvård som kommer ske under hösten. 

• Fastighet prognos +/-0: Avvikelse mot budget per september p.g.a. ökade 
kostnader under hösten för bland annat uppvärmning och ökat underhåll. 

• Gata prognos +/-0: Osäker prognos kopplat till oklara 
kollektivtrafiktrafikkostnader. 

• Stab prognos +/-0: Avvikelse mot budget per september pga ökade kostnader för 
utredningar under hösten. 

VA/Renhållning: Prognos underskott på VA-enheten på -1,0 mkr p.g.a. prisökningar 
inom material, transporter mm samt ökade reparationskostnader. Arbete med översyn 
av taxa pågår. Prognos för Renhållning är ett underskott på -0,5 mkr p.g.a. ökade 
kostnader för transporter och deponi. 

Miljö- och byggnämnden: Nämnden har förbrukat 98 % av årsbudget och redovisar 
per september ett underskott på 1,1 mkr. Prognos till årets slut på -1,2 mkr för helåret 
beroende på ökade konsultkostnader samt inte full upparbetning av tillsyn. 

Kulturenheten: Enheten har förbrukat 65% av årsbudget och redovisar just nu ett 
överskott på 1,7 mkr, vilket är relaterat till projektmedel som kommer att realiseras i 
olika aktiviteter. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Kulturenheten har 
också haft en obesatt vakans, vilket inneburit att alla arbetsuppgifter inte kunnat 
utföras. Enheten planerar att ta in extra kompetens under hösten för att hamna i fas 
med uppdragen. Kulturlivet har verkligen börjat ta fart, Kulturenheten har betalat ut 
föreningsstöd till årliga arrangemang som varit inställda under pandemin. Dessutom 
har intäkter utöver budget kunnat tillgodoräknas. 
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Verksamheter i samverkan: 
• Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 78% av budget och ett underskott på 

0,5 mkr prognostiseras till årets slut. 
• Överförmyndare i Samverkan har en förbrukning på 73% av årsbudget. 
• Upphandlingscenter GNU har en förbrukning på 75% av budget. 

Revision: Kommunrevisionen ligger i utfall på 60% av årsbudget. 

Skatte- och statsbidragsintäkterna 

Prognos 18,2 mkr högre än budgeterat. Senaste skatteprognosen från SKR per 2022-
09-29. 

Avvikelse mot budget 
Allmän kommunalskatt 0,0 mkr 
Slutavräkning 2021 +4,0 mkr 
Skatteavräkning 2022 +9,5 mkr 
Inkomstutjämning +0,1 mkr 
Kostnadsutjämning -0,2 mkr 
LSS-utjämning  +0,1 mkr 
Regleringsbidrag +2,8 mkr 
Fastighetsavgift +1,5 mkr 
Övriga bidrag  +0,4 mkr 
Total  +18,2 mkr 
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Ks § 17 Ekonomi- och målstyrning styrande dokument 
KS2022/0415 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta Säters kommuns 
ekonomi- och målstyrning. Med ovanstående beslut utgår: 

- Ekonomiska styrprinciper för Säters kommun (KF 2018-06-14 § 63) 
- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KF 2016-06-13 § 65) 
- Finansieringspolicy (KF 2018-10-15 § 10) 

Ekonomichefen får i uppdrag presentera förslag till riktlinjer för kommunens 
upplåning. Riktlinjerna beslutas av kommunstyrelsen. 

Övriga riktlinjer gäller som tidigare men kommer att ses över. 

___________ 

Ärendebeskrivning 
Säters kommuns ekonomi- och målstyrning är ett sammanslaget dokument kring 
övergripande ekonomiska frågor och målstyrning. Kommunen har nu flera olika 
dokument som innehåller ekonomiska styrprinciper som nu är sammanfogade till ett 
dokument. För beskrivning av målprocess finns inte tidigare ett gemensamt dokument 
utan detta beskrivs i respektive nämndsplan. 

I förslaget Säters kommuns ekonomi- och målstyrning finns båda processerna (mål 
och ekonomi) beskrivna. 
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Ks § 18 Extra tillskott till Räddningstjänsten Dala Mitt 
2022 
KS2022/0384 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om ett extra tillskott på 349 
tkr till Räddningstjänsten Dala Mitt för att täcka totalt balanskravsresultat från tidigare 
års underskott. En förutsättning är att samtliga medlemskommuner fattar likalydande 
beslut. 

_________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
De senaste tre åren har förbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) genererat stora 
underskott. Underskotten har till största del täckts årligen av medlemskommunerna 
genom extra anslag. Dock har underskott motsvarande en summa av 1% av respektive 
årets anslag 

(i utgång i punkt 17 i förbundsordningen) bedömts vara av sådan omfattning att de 
inte täckts upp utan balanserats till nästkommande år. 

Det innebär att trots extra anslag under åren 2019–2021 har förbundet visat ett 
negativt resultat under dessa år. Bedömningen som görs idag är att det inte finns 
ytterligare besparingar som gör det möjligt för förbundet att återställa sin del av 
underskotten avseende år 2019–2021. 

RDM har i utgången av 2021 ett totalt balanskravsresultat på -5,0 mnkr, vilket enligt 
lag ska återställas enligt nedan. 

Specifikation balanskravsresultat 

Ej återställt negativt resultat från 2019, återställs senast 2022 -1,4 mnkr  
Ej återställt negativt resultat från 2020, återställs senast 2023 -1,5 mnkr  
Ej återställt negativt resultat från 2021, återställs senast 2024 -2,1 mnkr  
Totalt balanskravsresultat 2021-12-31 -5,0 mnkr 

Förbundet föreslår direktionen att äska 5,0 mnkr 2022 från ägarkommunerna för att 
täcka totalt balanskravsresultat per den 31/12 2021. Att eventuellt underskott 
avseende 2022 i sin helhet täcks upp genom extra anslag från medlemskommunerna 
innevarande år. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 16 (38) 

Ks § 18 forts 

Fördelning utifrån invånarantal: 
 

Fördelning utifrån invånarantal: 
Kommun Antal invånare Belopp (tkr 
Borlänge   52 394  1 637 
Falun   59 528  1 859 
Säter   11 161    349 
Gagnef   10 378    324 
Ludvika   26 604    831 
Totalt 160 065 5 000 

Beslutsunderlag 
1. Återställning balanskravsresultatet, daterat 2022-06-02 
2. RDM:s Tjänsteskrivelse Återställning balanskravsresultatet, daterat 2022–002 
3. Protokoll RDM Förbundsdirektionen 2022-06-09 

 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 17 (38) 

Ks § 19 Taxa inom livsmedelsområdet 
KS2022/0407 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Fastställa taxan inom livsmedelsområdet enligt bilaga daterad 2022-09-16. 
2. Fastställa handläggningskostnad per timme för kontroll inom livsmedelsområdet 

till 1 302 kronor för kontrolltid inklusive resor och 1 237 kronor för uppföljande 
kontrolltid exklusive resor. 

3. Taxan träder i kraft den 1 januari 2023. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-09-28 föreslå kommunstyrelsen besluta  

1. Fastställa taxan inom livsmedelsområdet daterad 2022-09-16 
2. Fastställa handläggningskostnad per timme för kontroll inom livsmedelsområdet 

till 1 302 kronor för kontrolltid inklusive resor och 1 237 kronor för uppföljande 
kontrolltid tid exklusive resor 

Taxebestämmelserna inom livsmedelsområdet behöver anpassas till de ändringar som 
är gjorda i svensk lagstiftning med anledning av EU:s kontrollförordning 2017/625, 
bland annat för att kunna debitera nya kontrollområden och ändra förhandsdebitering 
till efterhandsdebitering av den planerade årliga livsmedelskontrollen.  

Beräkningen av timavgiften för kontroll inom livsmedelsområdet sågs senast över 
inför 2020. Sedan dess har ingen justering gjorts, samt att den svenska lagstiftningen 
har anpassats till EU:s kontrollförordning 2017/625. Översyn behövs så att vi 
använder rätt underlag för våra kostnader för kontroll när vi beräknar timavgiften för 
livsmedelskontroll. 

Konsekvensbeskrivning 
Taxan behöver fastställas för att vi ska ha lagstöd för att debitera 
livsmedelskontrollen. 

Beslutsunderlag 
Taxa inom livsmedelsområdet 2022-09-16. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 18 (38) 

Ks § 20 Höjning av brukningsavgiften för VA 
KS2022/0373 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

Om en höjning av brukningsavgiften i TAXA för Säters kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning med 10% från och med den 1 januari 2023. 

Höjningen görs som en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1. En höjning 
enligt förslaget ser ut som följande.  

Den 1 jan 2023 utgår avgift per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) En fast avgift per år   Om 4 014 kronor om 5 018 kronor 

b) En avgift per m3 levererat vatten Om 27 kronor   Om 33 kronor 

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

Om 1 337 kronor 
 

Om 1 670 kronor 
 

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

Om 1 150 kronor 
 

Om 1 439 kronor 
 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2022-09-28 att kommunstyrelsen beslutar om 
höjning av brukningsavgiften för VA fr o m 1 januari 2023. 

Utifrån en simulering av nivå på brukningsavgifter för Säters kommuns VA- 
verksamhet som utförts under våren 2022 har ett förslag till taxehöjning tagits fram. 
Förslaget bygger på WSP:s ekonomiska simulering av kostnader och intäkter. Hänsyn 
har även tagits till det fortsatt osäkra omvärldsläget och till branschorganisationens 
Svenskt Vattens rekommendationer i rapporten Kommentarer till 2022 års 
taxestatistik, från juni 2022. 

För att balansera kommande års prognostiserade underskott behöver 
brukningsavgiften höjas med 10 % den 1 jan 2023.  

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 19 (38) 

Ks § 20 forts 

Under efterföljande två åren behöver avgiften höjas med minst 4% årligen för att 
undvika nya underskott. Enligt dagens analys kommer det att krävas avgiftsökningar 
kring 10% under 2027 – 2029. Dessa ökningar har tydligt koppling till de ökade 
investeringsvolymerna. Inför 2026 behöver en ny analys av verksamhetens 
ackumulerade resultat och beslutade investeringsprogram göras. 

Beslutsunderlag  
• Verksamhetens sammanfattning och omvärldsbevakning, daterad 2022-08-16. 
• PM Trender och Simulering av Nivå Brukningsavgift för Säters Kommuns VA-

verksamhet, av WSP, daterad 2022-03-31. 
• Kommentarer till 2022 års taxestatistik, Svenskt Vatten, juni 2022. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 20 (38) 

Ks § 21 Ungdomsledarstipendium 2022 
KS2022/0378 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser mottagare av Ungdomsledarstipendiet 2022 vilken 
offentliggörs i samband med utdelningen på kommunfullmäktiges sammanträde 15 
december 2022. 

__________ 

Bakgrund  
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 så pass meriterande att en officiell belöning är 
befogad. 

Stipendiet ska uppmuntra till fortsatt gott engagemang för ungdomar och deras fritid.  

Beloppet är 10 000 SEK. 

Ärendebeskrivning 
Utse mottagare av 2023 års ungdomsledare. Sex förslag till priset har inkommit. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 21 (38) 

Ks § 22 Ansökan om medfinansiering av 
investeringsbidrag till Norbo Bystuga 
KS2022/0438 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett bidrag till föreningen Norbo bystuga med 30% 
av det bidragsunderlag som Boverket fastställer för projektet. 

Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
En ansökan har inkommit om önskemål av bidrag till renovering av Norbo bystuga. 
Fastigheten byggdes 1914 och har renoverats och anpassats till nya behov under årens 
lopp. Dock har inget gjorts åt bottenbjälklaget i samlingssalen. Med ökande 
energipriser och fokus på energibesparande åtgärder har byalaget beslutat byta ut 
bjälklaget och ansökan kommer att tillställas Boverket. 

För att bidrag skall beviljas krävs att kommunen bidrar med 30 % av kostnaden.  
Budgeten för renoveringen är på 97 812 kronor och i och med det behövs en summa 
av ca 30 000 från kommunen.  

I ansökan framkommer att ansökan till Boverket ska vara inne den 1 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse 2022-11-02 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 22 (38) 

Ks § 23 Svar på motion om familjerabatt, 
familjeårskort i Skönvikshallen 
KS2022/0203 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
En motion om en familjerabatt och eventuellt ett familjeårskort på Skönvikshallen har 
lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022. Kommunfullmäktige 
beslutade hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Bakgrund 
Motionen anses besvarad då priserna i Skönvikshallen ligger på en rimlig nivå utifrån 
tidigare jämförelse med närliggande kommuner. Barn under 6 år badar gratis i 
målsmanssällskap och barn och ungdomar mellan 6–19 år har reducerat pris.   

Beslutsunderlag 
Motionärens förslag om att Skönvikshallen inför en familjerabatt och eventuellt ett 
familjeårskort. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 23 (38) 

Ks § 24 Aktuellt från kommundirektören 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

___________ 

Aktuellt från kommundirektören 
• Internt arbete med kompletterande budget 
• Chefsforum 
• Föregasbesök 
• Möte med Region Dalarna - Dalastrategin 
• Infram – infrastruktur för framtiden 
• Nätverk kommundirektörer 
• Fiber 
• Flyktingar 
• Julbelysning med led 
• Julmarknad – öppet hus Rådhuset 
• Ceremoni nya medborgare 
• Inställda tåg 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 24 (38) 

Ks § 25 Information - Framtagande av 
säkerhetsskyddsanalys 
KS2022/0453 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säkerhetssamordnaren informerar om säkerhetsskydd samt framtagande av en 
säkerhetsskyddsanalys. 

 

 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 25 (38) 

Ks § 26 Remissvar Fullmäktigesalen 
KS2022/0398 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lämna följande svar: 

Att huvudförslaget utan glasgång förordas med följande ändringar 

- Ingen kaffemaskin utan utrymmet används fortsatt till kopiatorn 
- Ingen glasvägg  
- Podiet tas bort eftersom det tar så mycket plats 
- Byt till möbler i KF salen som är omflyttningsbara, stolarna behöver ha hjul 

och vara höj och sänkbara 
- Inte byta möbler i lounge 
- Fixa elen så det går att ladda datorer mm från sittplatserna 
- Talarstolen kan tas bort 
- Branddörren behöver bytas eftersom den inte stänger ordentligt 
- Ljuset är dåligt och behöver uppgraderas  
- Ljudet/akustiken dämpas 

Hans Johansson avstår och deltar ej i beslutet. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Wahlins arkitekter har av fastighetsenheten fått i uppdrag att lämna ett förslag på 
översyn och förslag för en bättre fungerande fullmäktigesal samt intilliggande ytor.  

Wahlins beskrivning av ärendet 

”Fullmäktigesalen är ett vackert exempel på 30- och 40-talets klassicistiska stil. 
Precidiebordet med sin intarsia, landskapsmålningen och väggmålningarna vittnar om 
dess kvalitéer, dess forna glans och stilfulla högtidlighet. Men många år av slitage och 
tekniska ändring har idag kvalificerat rummet för en varsam översyn och upprustning. 
Möblerna är slitna, tunga och otympliga att flytta, vilket man behöver göra rätt ofta då 
salen används för skiftande ändamål. Väggar och väggmålning är bitvis sprucken och 
slitna, golven är även de mycket slitna och behöver åtgärdas, elinstallationerna e.t.c har 
med åren adderats den ena efter den andra och ger idag ett rörigt intryck. Idag 
uppfattas salen som mindre ändamålsenligt för möten. Ventilationen lever inte upp till 
förväntad standard och AV-utrustning är inte längre fullt tillräcklig. Rumsakustiken är 
ganska dålig, absorbenter behövs för bättre taluppfattning.  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 26 (38) 

Ks § 26 forts 

Belysningen behöver ses över och eventuellt kompletteras. Utanför fullmäktigesalen i 
hallen finns en mindre lounge med ståbord, soffgrupp och ett bord för fika/material. 
Ståbordet är populärt men står lite inklämd under en kapphylla och möblerna i 
soffgruppen upplevs som mindre funktionella. Personalen med arbetsplatser bort mot 
Västra Långgatan har svårt att komma till pausrummet, vilket är placerat på andra 
sidan salen i hörnan mot Storgatan, då aktiviteter pågår i fullmäktigesalen. De får då gå 
ner en trappa och sen upp igen till pausrummet för att kunna få en kopp kaffe. En 
avdelning av fullmäktigesalen med en glasgång för passage mellan kontorets olika 
delar har därför varit på förslag och utreds” 

Beslutsunderlag 
Wahlins arkitekter utredning 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 27 (38) 

Ks § 27 Rapport avseende ej verkställda beslut - 
kvartal 2 2022 
KS2022/0383 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna rapporten. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 2 
2022. översänder den till kommunfullmäktige. 
 
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en 
rapport över ej verkställda beslut, kvartal 2 2022. Förvaltningen har även rapporterat 
de beslut som verkställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda. 

Ej verkställda beslut 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO. Det 
gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL. 

Verkställda beslut 
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande 
beslut som enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt. 

Rapport till revisorer och kommunfullmäktige 
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om 
ej verkställda/verkställda beslut. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 28 (38) 

Ks § 28 Svar på motion om att säkerställa en god 
utbildning för eleverna i Säters kommun 
KS2021/0443 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

____________ 

Ärendebeskrivning 
En motion om hur vi ska säkerställa en god utbildning för eleverna i Säters kommun 
lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-25 av Caroline Willfox 
(M). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-14 remittera motionen till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet inkom 2022-02-10 och barn- och 
utbildningsnämnden föreslår i yttrandet att motionen avslås. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade 2022-03-22 återremittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för att få en sammanfattning och motivering till förslaget att 
avslå motionen. 

I yttrande 2022-09-21, § 55, uppger barn- och utbildningsnämnden att sektorn har 
analyserat resultaten och tagit fram förslag på åtgärder för att förbättra resultaten. 
Förslagen presenteras i tjänsteutlåtande 2022-09-19.  Mot bakgrund av detta anser 
barn- och utbildningssektorn att en extern granskning inte skulle ge annan kunskap 
gällande resultatet än vad som redan är känt. Barn- och utbildningsnämnden antar 
tjänsteutlåtandet som sitt yttrande och översänder det till kommunfullmäktige med 
förslag att motionen avslås. 

Motionärens förslag 
”November 2021 

Lärarnas Riksförbund presenterar sin utvärdering av skolväsendet i landets 
kommuner. Säter kommun hamnar i botten i undersökningen, på plats 281 av 290. 

De mest oroande siffrorna är den som belyser placeringen på antal godkända elever 
där Säter kommun hamnar på 274:e plats av landets 290 kommuner.  

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 29 (38) 

Ks § 28 forts 

Moderaterna i Säter har tidigare belyst att kommunen behöver en extern utredning 
som tittar på vad resultaten beror på och vad som behöver göras 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” 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 30 (38) 

Ks § 29 Svar på motion om en vindkraftsplan 
KS2022/0195 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motion om vindkraftsplan 
för Säters kommun är besvarad. Samhällsbyggnadsnämnden har redan ett uppdrag att 
ta fram en ny översiktsplan och det ingår att ta fram en energiförsörjningsplan och där 
ingår vindkraftsplanen. 

__________ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Gabrielsson (MP) yrkar att motionen ska vara bifallen eftersom 
översiktsplanen kommer att ta för lång tid att ta fram för antagande. 
Hans Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att motionen är besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Kommuner har enligt lagen om kommunal energiplanering krav på att ha en aktuell 
plan för kommunens energiförsörjning. Planen kan finnas som en separat plan eller 
ingå i till exempel en översiktsplan. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. Arbetet 
inleds med att ta fram en planeringsstrategi som ska vara klar före 11 september 2024. 
I detta arbete ingår bland annat att ta fram en plan för kommunens energiförsörjning.  
 
Planen behöver visa kommunens nuvarande och framtida energibehov utifrån 
planerad utveckling samt större energianvändare. Planen behöver även visa hur 
kommunen planerar för att kunna tillgodose behovet med uteslutande fossilfri energi. 
I detta är en vindkraftsplan ett viktigt dokument. 

Bakgrund 
En motion om en Vindkraftsplan för Säters kommun lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde av Magnus Gabrielsson (MP). 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-28 Kf §42 hänskjuta motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 31 (38) 

Ks § 29 forts 

Motiv 
Motionen ligger i linje med berörda lagkrav samt kommande arbete med att ta fram en 
ny översiktsplan för Säters kommun och bör därför bifallas. 

Konsekvensbeskrivning  
Vindkraftsplan är en naturlig del av en ny Översiktsplan för Säters kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion Vindkraftsplan för Säters kommun. 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 32 (38) 

Ks § 30 Extra sammanträde med kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ha ett extra sammanträde den 29 november kl 08.15-09.40. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Föreslås att kommunstyrelsen har ett extra sammanträde, tisdagen den 29 november 
kl 08.15-09.40. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 33 (38) 

Ks § 31 Inbjudan till kurser och konferenser 
. 

Inbjudningar 
F-KS2022/0772 
Regionala konferenser om mänskliga rättigheter 24 november i Stockholm. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 34 (38) 

Ks § 32 Anmälan delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten. 

_________ 

Delegationsbeslut 
Ks2022/0437 
Anställningar enligt delegation tiden 2021-10-01—2022-10-31 

KS2022/0431 
Ansökan om 80-80-100 modellen bibehållen tjänstepension fr o m 2022-102-01, 
sociala sektorn 

KS2022/0356 
Lotteritillstånd enligt 17 § lotterilagen, Nybo bygdegårdsförening 

KS2022/0377 
Verksamhetsbidrag för 2023 Dalarnas Folkrörelsearkiv 

KS2022/0443 

• Utbetalning av driftsbidrag till föreningar 2022 
• Utbetalning av verksamhetsbidrag för organisationer som arbetar med 

funktionsnedsättning 2022 
• Utbetalning av bidrag till samlingslokal 2022 

KS2022/0423 
Stöd till Ung Företagsamhet 2022 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 35 (38) 

Ks § 33 Delgivningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna. 

___________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
• Kopia polisanmälan 
• Skadegörelse Åsgränd. 
• Stöld Jönshyttan 3. 
• Stöld från Ungdomens Hus Säter. 
• Stöld Klockaregatan 4 Säter 
• Stöld Återvinningscentralen Säter. 
• Tilläggsanmälan Stöld Ungdomens hus. 
• Stöld Jönshyttan 3 Säter 

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket för ärende 2022/059979 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 36 (38) 

Ks § 34 Ny verksamhetsstruktur för Fler i egen 
försörjning – Verkstad 2023 
KS2022/0165 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Ny organisationsstruktur för samverkan fler i egen försörjning med viss 
omfördelning av medel från kommunstyrelsen. 

2. Uppdraget förläggs till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 
3. Ny ledningsmodell med kommunledningsgruppen, samverkansforum som 

leds av två facilitatorer; en från sociala sektorn och en från barn- och 
utbildning sektorn. Dessa blir garant för att verksamheten följs upp och 
rapporteras till kommunstyrelsen. 

4. Tjänster för att genomföra uppdraget:  
• Omfördelning av medel från kommunstyrelsen till socialnämnden för 

utökning av Samverkansteamet (SVT) med en tjänst motsvarande 697 tkr 
från 2023. 

• Omfördelning av medel från kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsnämnd ”en väg in” med en tjänst motsvarande 697 tkr från 
2023. 

• En tjänst bli kvar på kommunstyrelsen motsvarande 697 tkr. 
5. Att hållbarhet, som ett av de Globala målen och som här förstås som social 

hållbarhet, tydliggörs och inkluderas i de reviderade strategiska målen för 
kommunens verksamheter.  

6. Tillstyrka att nyttja motsvarande 200 tkr/per år i 3 år från social 
investeringsfond för att utveckla det fortsatta arbetssättet mot social 
hållbarhet. 

7. Ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret flyttas från kommunstyrelsen 
till barn- och utbildningsnämnden. Reglementen ändras i samband med 
översyn av dessa i samband med ny mandatperiod. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunen ser en ökning av de familjer som har ett långtidsberoende av 
försörjningsstöd. Det leder till en inlåsning för individer, ökade kostnader för 
kommunen samt att många barn lever i familjer som inte har arbete/sysselsättning. 
Kommunen vill få Fler i egen försörjning/i arbete. 
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Ks § 34 forts 

Fler i Egen försörjning, FIE har funnits sedan 2016 och organisatoriskt ligger 
verksamheten under kommunstyrelsesektorn men styrs av sektorchef på barn- och 
utbildningssektorn och försörjningsstöd finns inom sociala sektorn.  

Ingen större utvärdering har gjorts av det gemensamma arbetet som pågått i fyra år.  

Hösten 2020 tillsattes en arbetsgrupp med syftet att genomlysa verksamheten för att 
utreda om det fanns behov av förändring. Rapport 2021-01-20 som visade på att det 
fanns god verksamhet gentemot målgrupperna, men att organisationen runt FIE var 
otydlig. Under 2021 tillsattes en ny arbetsgrupp med uppdraget att utforma ett konkret 
organisationsförslag med arbetsnamnet ”En väg in”. Där föreslogs att två av 
verksamheterna under FIE:s tak, det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som riktar 
sig till ungdomar som inte går på gymnasiet, samt integrationen organiseras under 
Dahlander kunskapscentrum. Detta eftersom KAA:s verksamhet ligger nära 
gymnasiets introduktionsprogram och integrationen hänger ihop med svenska för 
invandrare (SFI). Inga andra beslut fattades utifrån förslaget ”En väg in”.  

Våren 2022 fick kommundirektören ett uppdrag att ta fram en ”ny” 
verksamhetsstruktur med återkoppling till kommunstyrelsen i november 2022.  
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Ks § 35 Information från Södra Dalarnas 
Samordningsförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Information om samverkan och verksamhet, mål, riktlinjer och beslutade insatser för 
2022 samt framtid 2023 för Södra Dalarnas Samordningsförbund.  

Bakgrund  
Säters kommun, Avesta kommun, Hedemora kommun, Region Dalarna, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är medlemmar i Södra Dalarnas 
Samordningsförbund. 

Samordningsförbundets syfte är att inom det geografiska området för 
medlemskommunerna svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen samt Avesta Kommun, 
Hedemora Kommun och Säters Kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv 
resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser 
som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.      
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