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Ks § 36 Reviderad budget 2023 och Budgetdirektiv 
2024-2026 
KS2022/0413 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa förslag till reviderad 
budget 2023 samt förslag till budgetdirektiv och preliminära ramar 2024-2026 enligt: 

1. Fastställa förslag till befolkningsprognos 2024-2026 enligt: 
11 330 invånare för budget 2024 
11 380 invånare för budget 2025 
11 430 invånare för budget 2026 

2. Fastställa driftsbudgetram för reviderad budget 2023 per nämnd, totalt belopp 
uppgår till 787 000 000 kr med mål för befolkning på 11 280 invånare. 

3. Fastställa investeringsbudget för 2023 med belopp på 101 447 000. 
4. Fastställa driftsbudgetram 2024-2026 enligt följande: 

År 2024: 808 000 000 kr  
År 2025: 835 000 000 kr 
År 2026: 862 000 000 kr 

5. Fastställa preliminära investeringsramar år 2024-2026 med totalt belopp 
240 000 000 kr där investeringsbelopp fördelas lika under perioden med 
80 000 000 kr per år. 

6. Fastställa förslag till nya finansiella mål för 2023. 
7. Fastställa förslag till nya finansiella mål för 2024-2026. 

Enligt bilaga 1 Ks § 36/22 

Reservation 
Christer Eriksson (M), Caroline Willfox (M) och Håkan Jahr (SD) reserverar sig mot 
beslutet för att klara kommande behov behöver organisationen effektiviseras 
ytterligare. Moderaterna reserverar sig därav på liggande förslag på budget för att 
inkomma med eget förslag till kommunfullmäktige. 

__________ 

Ajournering 
Ajournering 10 min.10.05-10.15. 
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Ks § 36 forts 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Förslag till reviderad budget för 2023 har framtagits med en ny 
skatteunderlagsprognos per 2022-10-20 som underlag. I jämförelse med 
skatteunderlagsprognosen per 2022-04-28, som ligger till grund för den beslutade 
budgeten för 2023, uppgick de förväntade intäkterna för år 2023 till 784 mkr vilket 
innebär en minskning av skatteintäkter och generella bidrag/utjämning med ca 1,5 
mkr i den nya prognosen per 20 oktober 2022 

De generella statsbidragen ökar i regeringens Budgetproposition för 2023 med 4,2 
miljarder kronor för kommunerna. Enligt underlagen beräknas ökningen för Säters 
kommun uppgå till 4,5 mkr per år under 2023-2025, vilket skulle innebära förväntade 
intäkter för år 2023 på 787,0 mkr. SKR presenterar nästa skatteunderlagsprognos 
2022-12-15. 

Till reviderad budget har kostnader på 1,2 mkr tillkommit för ökade arvoden from 
2023, ytterligare ökning av pensionskostnader med 4,9 mkr och ökning av äskande för 
RDM på 350 tkr. Reserven för oförutsedda kostnader uppgår till 7,2 mkr. Denna 
reserv skall räcka till att kompensera för kostnadsökningar, ex för energi- och 
drivmedelspriser, material mm samt för löneökningar om de blir högre än den ökning 
på 1,9 % som är budgeterad.  

Det är ett underskott i driftsbudgeten på 8,0 mkr för 2023 som föreslås hanteras 
genom effektiviseringar per nämnd/sektor med 1 % av den beslutade budgetramen 
per juni 2022 samt att reserven behöver minskas med 0,5 mkr. 

Noteras bör också att kostnaden för pensionsförsäkringar har ökat från 4,9 mkr i den 
preliminära ramen för 2023 till 11,5 mkr som ligger utanför driftsbudgeten och skall 
hanteras inom finanserna tillsammans med räntekostnaderna. Utrymmet inom 
finanserna kommer inte att räcka fullt ut för både försäkringskostnaderna och 
räntekostnaderna. 

En långsiktig prognos för Säters kommun har arbetats fram och arbetet kommer att 
fortsätta där hänsyn tas till synpunkter och rekommendationer utifrån rapporten 
Långsiktig finansiell analys framtagen av PwC och en långsiktig pensionsprognos från 
Skandikon. Översyn av de finansiella målen har gjorts som resulterar i förslag på nya 
finansiella mål med fokus på långsiktighet och genomsnitt över tid.  

På uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott har nivån på investeringar justerats 
med en minskad ram för 2023 på 19% och för hela perioden med 9%. 



2022-11-29 
Reviderad budget 2023 

Budgetdirektiv & preliminära ramar 
2024-2026 

Bilaga 1 Ks §36/22
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1 Samhällsekonomisk utveckling  
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade en ny skatteunderlagsprognos den               
20 oktober. Jämfört med den prognos SKR presenterade i augusti är den viktigaste förändringen      
att SKR nu räknar med svagare konjunktur och högre priser. Båda dessa faktorer drar ner det reala 

skatteunderlaget 2022–24. I prognosen räknar SKR med svagare nominell skatteunderlagstillväxt 
under hela prognosperioden och att köpkraften är än mer nedreviderad på kort sikt. Detta beror på 
en ännu högre allmän prisuppgång och effekten på värderingen av pensionsskulden som ökat 
prisbasbelopp innebär. Slutåret är prisutvecklingen något nedreviderad. 

Samhällsekonomisk utveckling 
Skatteunderlagsprognosen vilar på ett en prognos och ett medelfristigt scenario fram till 2025 där 
svensk ekonomi når normalkonjunktur mot slutet av perioden. 
 

Sverige går in i en längre lågkonjunktur 
Utfallen för svensk inflation har nyligen varit överraskande höga. Den oväntat höga inflationen har 
definitivt lyft inflationsutsikterna på kort sikt, men i hög grad även för de kommande 12 månaderna. 
Samtidigt har en mycket brant ränteuppgång synts de senaste månaderna, huvudsakligen drivet av 
centralbankernas höjda styrräntor. Pris- och ränteuppgångarna blir därmed större än vad SKR räknat 
med i tidigare prognoser. Frågan är inte längre ”om” Sverige går mot en lågkonjunktur utan ”hur 

snart” vi når dit, samt hur djup den blir. SKR:s prognos är att svensk BNP faller nästa år. Detta 
medför att den postpandemiska återhämtningen för arbetsmarknaden bryts. Antalet sysselsatta 
kommer att minska och arbetslösheten beräknas ligga på knappt 8,5 procent 2023–2024. I SKR:s 
framskrivning beräknas att BNP- och timtillväxten repar sig under 2024, men att konjunkturen stärks 
mer påtagligt först 2025. Mycket svag konjunkturutveckling antas medföra sjunkande räntor redan 
nästa år. Trots detta kommer ränteläget då att vara betydligt högre än de senaste åren. Den långa eran 

av oerhört låga räntor är över. På samma sätt kommer konsumentpriserna totalt sett, efter 
rekordsnabba ökningar 2021– 2023, inte heller falla tillbaka till gamla nivåer. Trots att SKR räknar 
med att inflationen sjunker snabbt nästa år lär ekonomins aktörer få leva med bestående högre priser 
på många varor och tjänster. 
 
Tabell 1 Nyckeltal för den svenska ekonomin (Procentuell förändring) 

 
Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner. 
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Den svenska BNP-tillväxten bromsar in och blir negativ 2023. Även antalet arbetade timmar bromsar 
in. Därefter tar konjunkturen fart igen. Det är den högre inflationen som urholkar köpkraften, den är 
7,5 procent i år och 5,0 procent 2023. Arbetslösheten stiger något men går till 8 procent som 
årsgenomsnitt 2025. 

 
Kraftig urholkning av skatteunderlaget 
I reala termer växer skatteunderlaget med 0,9 procent per år 2022–2025, att jämföra med de senaste 
tio årens genomsnitt på 1,8 procent. År 2023 faller till och med köpkraften med 2,7 procent; 
intäkterna beräknas realt sett bli kraftigt lägre än föregående år. Detta tapp är varaktigt och kommer 
kräva minskade utgifter framöver om inte statsbidragen höjs ordentligt. 

 
Den höga prisuppgången i kommunsektorn beror dels på högre insatspriser och dels på ökade 
pensionskostnader. Pensionskostnadens ökning har två förklaringar. Det nya avtalet AKAP-KR är 
något dyrare än tidigare avtal, men till största del beror ökningen på en ny värdering av sektorns 
pensionsskuld. De förmånsbestämda avtalspensionerna är värdesäkrade med prisbasbeloppet, vilket 
betyder att pensionsskulden växer när prisbasbeloppet höjs. 

 
Sammantaget för perioden beräknas skatteunderlaget inte räcka till att finansiera en växande 
kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste tioårsperioden. Samtidigt är den demografiska 
utmaningen framöver större än tidigare, de i arbetsför ålder behöver försörja allt fler (yngre och 
äldre). Särskilt de ökade behoven av omsorg och vård av äldre kräver allt större resurser. 
 

Tabell 2 De senaste skatteunderlagsprognoserna 

Procentuell förändring, ackumulerat är jämfört med 2020 

 
Källa: Ekonomistyrningsverket, Regeringen, och Sveriges Kommuner och Regioner. 

 
Ackumulerat under 2021–2025 har SKR reviderat ner ökningen av skatteunderlagsprognoserna 
sedan augusti. Ekonomistyrningsverkets septemberprognos visar en något svagare prognos än 
SKR. Regeringens prognos, som är från i april, visar en betydligt lägre skatteunderlagsprognos. 
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Disponering av resultatutjämningsreserven 
Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel. När detta får göras måste framgå av de egna riktlinjerna för 
RUR som beslutas av fullmäktige. Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra 

utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga 
utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga 
värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med nuvarande prognos skulle det vara möjligt 
för 2023 och 2025. En annan förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt 
balanskravsresultat. 
 

Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling 

Förändring i procent per år 

 
Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Regioner. 

 

Budgetpropositionen för 2023 samt höständringsbudgeten för 2022 
Den 8 november presenterade regeringen Budgetpropositionen för 2023 (2022/23:1) och 
Höständringsbudget för 2022 (2022/22:3). Budgetpropositionen syftar till att ange politikens 
inriktning för perioden 2023–2025. Höständringsbudgeten anger förändringar i årets budget.  
 

De generella statsbidragen ökar i regeringens Budgetproposition för 2023 med 4,2 miljarder 
kronor för kommunerna. Samtidigt är riskskatten kvar för kommunal samverkan genom 
Kommuninvest och den kompensation på 210 miljoner kronor som tillföll kommunerna är 
inkluderade i det generella tillskottet på 4,2 miljarder.  
 
SKR sammanfattar de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren 2023–2025 i 

cirkulär 22:40.  
 
I propositionen beskrivs hur ett högt inflationstryck har försämrat utsikterna för världsekonomin.   
I synnerhet i euroområdet väntas tillväxten dämpas, till flöjd av störningarna på 
energimarknaderna. År 2023 beräknas BNP falla, såväl i euroområdet som i Sverige. Både 2023 
och 2024 råder lågkonjunktur i Sverige. 
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Regeringens skatteunderlagsprognos  
I den skatteunderlagsprognos som regeringen presenterar ökar skatteunderlaget med 25,2 procent 
på fem år, något lägre än SKR:s prognos från oktober. Skatteunderlagsprognosen från regeringen 
visar samma utveckling i närtid (2022–2023), vad som skiljer sig är när återhämtningen tar vid efter  

lågkonjunkturen samt hur skatteförslag i budgetpropositionen påverkar skatteunderlaget. SKR 
prognosticerar en lägre lönesummatillväxt främst 2023 men större inkomster av övriga poster, och 
sammantaget en något större uppgång för skatteunderlaget (till 2025), jämfört med regeringen. 
Regeringens prognos på skatteunderlaget är uppreviderad jämfört med 2022 års vårproposition. Det 
bedöms nu sammantaget bli 2,3 procentenheter högre. Lönesumman är uppreviderad med runt 2,4 
procentenheter i bidragstermer samtidigt som övriga poster är något nedreviderade. Tidigare 

beslutade reglerändringar gällande åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet medför att den 
faktiska utvecklingen av kommunsektorns skatteunderlag ökar mer än det underliggande för 2023. 
Regeringens förslag i denna budgetproposition motverkar detta till stor del. Förslagen avser höjd 
milersättning för avdrag för resor till och från arbetsplatsen med egen bil eller förmånsbil. 

2 Finansiella mål inom Säters kommun 

2.1 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. 

 
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. 
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En långsiktig prognos för Säters kommun har arbetats fram och arbetet kommer att fortsätta där 
hänsyn tas till synpunkter och rekommendationer utifrån rapporten Långsiktig finansiell analys 
framtagen av PwC och en långsiktig pensionsprognos från Skandikon. Översyn av de finansiella 
målen har gjorts som resulterar i förslag på nya finansiella mål med fokus på långsiktighet och 

genomsnitt över tid.  

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

Befolkningsutveckling 
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. Befolknings-
utvecklingen tog sedan fart och ökade under 2020 med 68 personer och fortsatte sedan att öka 
ytterligare under 2021 med 81 personer till 11 242 invånare per den 31 december 2021. 

Befolkningen har sedan fortsatt att öka under 2022 och enligt den senaste officiella statistiken från 
SCB hade Säter en befolkning på 11 288 invånare den 31 augusti 2022.  
 
Förslag till befolkningsprognos 
Det mål som beslutades i budgetdirektiven för år 2023-2025 med 11 250 invånare för år 2023 
uppnåddes redan i början av 2022. Förslag på en förändrad befolkningsprognos togs fram som 

beslutades i juni 2022. Denna prognos ligger i linje med SCB:s riksprognos utifrån 
skatteunderlagsprognosen per 2022-02-17 med en befolkningsökning på ca 50 personer per år.     
Enligt befolkningsprognosen är beräkningsgrunden 11 280 invånare för budget 2023.  
 
I prognosen för budgetdirektiven 2024-2026 förväntas befolkningsökning på 50 personer per år 
fortsätta och beräkningsgrunden beräknas uppgå till 11 330 för budget 2024, 11 380 invånare för 

budget 2025 och 11 430 för budget 2026. 
 
Befolkningen påverkar skatteunderlaget och nivån på de förväntade intäkterna. Om prognosen 
inte uppnås tappar kommunen ca 65 tkr 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.  
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För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. Den senaste 
skatteunderlagsprognosen är från 2022-10-20.  
 
Det har skett stora förändringar vad gäller skatteintäkter och generella bidrag under 2020 där extra 

bidrag beslutades/aviserades 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.  
 

I jämförelse med skatteunderlagsprognosen per 2022-04-28, som ligger till grund för den 
beslutade budgeten för 2023, uppgick de förväntade intäkterna för år 2023 till 784,0 mkr vilket 
innebär en minskning med ca 1,5 mkr i den nya prognosen per oktober 2022. 
 
Nedan visas fördelningen över skatteintäkter och generella bidrag för åren 2022-2026 enligt den 
senaste skatteunderlagsprognosen per 2022-10-20. 

 

 
 
De generella statsbidragen ökar i regeringens Budgetproposition för 2023 med 4,2 miljarder 

kronor för kommunerna, vilket innebär en ökning med 4,5 mkr för Säters kommun.  
 
I nästa skatteunderlagsprognos som kommer 2022-12-15 finns information om förändrade 
förutsättningar och definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2023. 
 

Skatteunderlagsprognos 
per 2022-10-20 Utfall Prognos Budget Budget Plan Plan Plan

2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026
Inkomstutjämning 109,4 126,9 126,8 140,5 145,2 151,2 157,5
Kostnadsutjämning -14,3 -19,5 -19,2 -10,9 -11,1 -11,3 -11,6
Regleringspost 33,1 31,0 28,2 17,2 16,9 13,1 9,4
Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Införandebidrag 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LSS-utjämning -1,2 1,2 1,1 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3
Välfärdsbidrag 5,5 5,5 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 *)
Fastighetsavgift 34,7 36,1 34,6 37,5 37,5 37,5 37,5

169,5 181,3 176,9 188,5 187,2 189,1 191,5

Skatteintäkter 543,3 564,3 564,4 595,7 621,4 646,4 671,4
Slutavräkning innevarande år 12,7 13,1 2,1 -1,7 0,0 0,0 0,0

Slutavräkning tidigare år 1,8 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
557,8 581,4 566,5 594,0 621,4 646,4 671,4

Total 727,3 762,7 743,4 782,5 808,6 835,5 862,8

*) Äldreomsorgssatsning har inkluderats för år 2021-2023
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2.3 Resultatmål 
Målet över tid har varit 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 
 
Nytt förslag på resultatmål 
En översyn av resultatmålet har genomförts och kommunen kommer att behöva öka resultatmålet 
till minst 3% i genomsnitt av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för att kommunen 
skall kunna hantera ökade behov av investeringar de kommande åren och det ökade lånebehovet. 

Med fokus på långsiktighet så kommer beräkning och analys att göras för kommande tioårsperiod.  
I samband med budget och framtagning av budgetdirektiv kommer årliga resultatmål att föreslås 
vilka kan variera med anledning av omvärldsfaktorer och kommunens satsningar/fokusområden. 
 
Resultatmål för 2023 och planperioden 2024-2026: 
Resultatmålet är lagt på det balanskravsavstämda resultatet, där hänsyn tagits till såväl avkastning 

som tillskott från kommunens pensionsmedelsförvaltning. 
 
Det råder fortfarande stor osäkerhet med anledning av omvärldsfaktorer med kostnadsökningar, 
höga pensionskostnader för 2023 och 2024, löneökningar, ränteutvecklingen, kriget i Ukraina mm 
som kommer att påverka kommunens resultat. Det kommer således vara svårt att kunna uppnå ett 
resultat på 3% under 2023 och 2024. För 2023 beräknas kommunen göra ett underskott och 

disponering av RUR beräknas behöva göras. För att parera underskott i driftsbudgeten föreslås 
effektiviseringar av driftkostnaderna under 2023 och även kommande år samt också 
omprioriteringar och framflyttning av investeringar behöver göras. Nivån på uttag av 
pensionsmedel behöver ökas vissa år för att kunna nå 3%, sedan behöver uttag gå tillbaka på 
normal nivå samt också anpassas i takt med att pensionsmedel förbrukas.  
 

För 2023 har ett nollresultat föreslagits där disponering av resultatutjämningsreserv (RUR) behöver 
göras med 5,7 mkr. Förutsättningar för att använda RUR förväntas vara uppfyllda år 2023. Slutligt 
beslut tas i samband med beslut om årsredovisning för det aktuella året. Totalt belopp att disponera 
från RUR uppgår till 5,9 mkr.  
 
Förslag budgeterat justerat resultat för perioden 2024-2026: 

 2024  2025  2026 
Justerat resultat:    16,2 mkr (2,0 %)   25,1 mkr (3,0 %) 26,2 mkr (3,0 %) 
Uttag pension: 12,1 mkr   7,4 mkr  11,9 mkr  
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2.4 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. Mål för 
självfinansieringsgrad är viktigt och 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 
 
I arbetet med framtagning av långsiktsprognos för Säters kommun framgår det att det finns stora 
kommande investeringsbehov men kommunen kommer att behöva prioritera och omfördela bland 
investeringsprojekt. Första fokus bör vara på effektiviseringsinvesteringar och kärnverksamhet. 
 

Investeringar avseende byggnation av ett nytt särskilt boende till ett belopp av 230 mkr avser ett 
enskilt objekt som har beslutats av kommunfullmäktige och är således inte medräknad i de 
preliminära ramarna.  
 
Budget 2023 och budgetdirektiv med preliminära investeringsbudgetramar 2024-2026: 
Preliminära ramar enligt budgetdirektiv 2023-2025 (KF 2021-11-25) uppgår till totalt 225 mkr, där 

de preliminära nivåerna per år är jämt fördelade över tidperioden med 75,0 mkr per år. I beslutad 
budget per juni uppgick äskande för perioden 2023-2025 till 295,0 mkr vilket var 70 mkr högre än 
de preliminära ramarna. 
 
Förslag reviderad budget 2023 
I enlighet med uppdrag från KSAU har förslag till reviderad budget med prioriteringar och 

framflyttning av investeringar gjorts. Investeringsnivån för 2023 föreslås minskas med 23,6 mkr 
som motsvarar en minskning med 19% och totalt för perioden 2023-2025 har minskningar gjorts 
med 27,7 mkr som innebär en minskning med 9%.  
 
Det är svårt att nå 100% upparbetningsgrad genom att kommunen inte kan påverka samtliga 
faktorer kopplat till genomförande av olika investeringar, t.ex. förseningar kan uppstå av olika 

anledningar såsom materialbrist, resursbrist, överklagan mm. En rimlig upparbetningsgrad baserad 
på historiska fakta ligger kring ca 70%-80%. Upparbetningsgraden har uppskattats till 75 % per år. 
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Budget för 2023 föreslås uppgå till 101,4 mkr och med upparbetningsgrad på 75% är det 76,1 mkr. 
Investeringsramar för perioden 2023-2025 uppgår till 267,3 mkr vilket överstiger de preliminära 
ramarna med 42,3 mkr och inklusive beräknad upparbetningsgrad på 75% blir det 200,5 mkr.  
 

Beräkningar av finansiella mål görs med hänsyn tagen till upparbetningsgrad per år och ligger till 
grund för framtagning av de finansiella rapporterna.  
 
 2023 2024 2025 
Investeringsbudgetramar 101,4 mkr 84,7 mkr 81,2 mkr 
Ramar inklusive upparbetningsgrad   76,1 mkr 63,5 mkr 60,9 mkr 

 
Förslag preliminära investeringsbudgetramar 2024-2026 
Förslag på en preliminär ram på totalt 240 mkr för perioden 2024-2026, där de preliminära 
nivåerna per år är jämt fördelade över tidperioden med 80 mkr per år. 
 
Förslag till mål för självfinansieringsgrad: 

Målet för självfinansieringsgraden föreslås vara att minst 60 % av investeringarna skall vara 
självfinansierade med beräkning per år och över en 4 års period. Vid behov av större investeringar 
kommer självfinansieringsgraden att kunna variera och vara lägre eller högre vissa år, vilket tas fram 
i budgetarbetet. Beräkningar av självfinansieringsgrad görs exklusive nytt särskilt boende till år 2024. 
 
Målet på 60 % kommer inte att uppnås år 2023. Under perioden 2024-2026 beräknas målet uppnås 

per år men först år 2026 vid beräkning över en 4 års period. 
 
Självfinansieringsgrad (%)  2024 2025 2026 
Per år   97% 117% 84% 
Över en 4 års period   45% 52% 68% 

2.5 Skuldsättning 
Säters kommun hade en låneskuld 2021-12-31 på 240 mkr. Under 2022 har nya lån upptagits med 
40 mkr och ökad upplåning förväntas ske under året med ytterligare 90 mkr som leder till att 

låneskulden beräknas uppgå till 370 mkr vid årets slut. Under 2023 beräknas låneskulden öka med 
90 mkr och under perioden 2024-2026 beräknas låneskulden öka med 15 mkr. 
 
Säters kommun har haft en jämförelsevis låg skuldsättningsnivå. Det har även kommunens 
bostadsbolag, Säterbostäder AB. Både kommunen och bostadsbolaget står dock inför stora 
investeringar som kräver ökad upplåning, och skuldsättningen behöver styras. I riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning har därför ett skuldsättningstak införts. Detta är relaterat till 
Kommuninvests limit för kommunkoncerner.  
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Målet för kommunkoncernens skuldsättning har under flera år varit att skuldsättningen maximalt 
skall 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).  
 
Kommunkoncernens skuldsättning uppgick 2021-12-31 till 72 528 kr/invånare och 75 % av 
koncernens limit var 92 250 kr/invånare. Detta är nettoskuldsättning för koncernen och 
uppföljning kommer fortsätta att göras vid kommande årsbokslut. 
 

Kommunfullmäktige fastställer låneram för Säters kommun och för kommunens bolag varje 
budgetår. För 2023 uppgår kommunens låneram till 500 mkr samt kommunen kan utnyttja krediten 
på 38 mkr på kommunens koncernkonto. Säters kommun skall såsom egen skuld ingå borgen för 
Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp på 435 mkr och för Säters 
Kommuns Fastighets AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2,4 mkr. 
 

Förslag till förändring av mål för skuldsättning 
Mål för kommunkoncernens skuldsättning behöver justeras under kommande år för att kunna möta 
de ökade investeringsbehov som finns inom både kommunen och bostadsbolaget och de behov av 
ökad upplåning som detta leder till. Ökad upplåning leder till ökade räntekostnader och med ökade 
räntenivåer kommer räntekostnaderna att öka kommande år.  
 

Förslag till nytt mål för skuldsättning är att ett lånetak införs i stället vilket innebär att beräkning 
görs av den faktiska skuldsättningen inom kommunkoncernen i förhållande till kommunens 
invånare. Beräkningen görs på kommunkoncernens totala låneskulder per invånare i stället för på 
nettoskuldsättningen. Förslaget innebär att målet på en skuldsättningsgrad för kommunkoncernen 
på 75 % av Kommuninvests limit slopas. 
 

Total fastställd låneram av Kommunfullmäktige för Säters kommun och för kommunens bolag 
uppgår till 975,5 mkr för 2023 och innebär ett lånetak på 86 000 kr per invånare.  
 
Långsiktigt mål för kommunkoncernens totala lånetak är 90 000 kronor per invånare.  
 
Ökad upplåning resulterar i ökade räntekostnader som påverkas av ränteutvecklingen. 
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2.6 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. 

Förslag nya mål:  
Avkastningen på pensionsförvaltningen har tidigare varit 1 % per år. Mål på avkastning på 
pensionsmedel slopas genom att det inte längre är ett relevant mål med anledning av att 

pensionsmedel värderas till marknadsvärde som ligger utanför kommunens kontroll.  

Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till ca 7,5 mkr per år av skattemedel. För belopp 

över denna nivå tillskjuts medel från pensionsförvaltningen. Mål för pensionsförvaltningen för år 
2022 uppgår till 7,4 mkr. Inget uttag föreslås för 2023 och för 2024 föreslås utökad nivå 12,1 mkr, 
för 2025 normal nivå på 7,4 mkr och utökad nivå för 2026 på 11,9 mkr.  

3 God ekonomisk hushållning  
Kommuner ska enligt kommunallagen (2017:725) ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. 

Om kommunen har en resultatutjämningsreserv (RUR) ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av 
den.  
 
God ekonomisk hushållning råder när de verksamhetsinriktade målen uppnås samtidigt som de 
finansiella målen är uppfyllda. 
 

RUR (Resultatutjämningsreserv)  
Säters kommun har en resultatjämningsreserv vars syfte är att utjämna normala svängningar i 
skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. 
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Resultatutjämningsreserven ska användas när kommunen i en balanskravsutredning uppvisar ett 
negativt resultat som beror på en svag utveckling av skatteunderlaget.   
 
Medel får disponeras ur RUR när följande förutsättningar är uppfyllda;  

 den årliga förändringen av rikets skatteunderlag understiger den underliggande 
genomsnittliga ökningstakten för riket de senaste tio åren, 

 ett negativt resultat skulle uppstå vid en balanskravsutredning om medel inte tillförs  
 
Resultatutjämningsreserven får maximalt uppgå till ett belopp som motsvarar 3 % av skatter, 
generella statsbidrag och utjämning.  

 
Ett preliminärt beslut om reservering till och disponering ur resultatutjämningsreserv tas i samband 
med beslut om budget. Slutligt beslut tas i samband med beslut om årsredovisning för det aktuella 
året.     
 
Disponering av RUR 

Ett sätt att avgöra om RUR får disponeras är att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande 
skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Enligt SKR:s 
nuvarande prognos skulle det vara möjligt att RUR får disponeras för 2023 och 2025 genom att det 
årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. 

4 Mål för verksamheten 

4.1 Vision 
Säter är en välkomnande kommun. 

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

4.2 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.  
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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/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. 

5 Övriga planeringsgrunder 
Utöver de finansiella målen och verksamhetsmålen styr även andra faktorer det ekonomiska 
utrymmet för kommunens verksamheter. I dagsläget är det framför allt omvärldsfaktorer som har 
stor påverkan på kommunens ekonomi.  
 

Kommunfullmäktige fastställer följande beräkningsgrunder som skall användas i beräkningen av 
kommunens kostnader.  
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5.1 Personalkostnadsökningar och övriga kostnadsökningar 
Personalkostnader utgår från SKR:s prisindex för kommunal verksamhet med anpassning till lokal 
ambitionsnivå. SKR:s antaganden gäller för riket. 
 

 
 

I beslutad budget per juni är löneökningarna beräknade med 1,9% men de faktiska ökningarna 

beräknas bli högre. Om det blir en löneökning på 3% skulle det innebära en ökning med ca 6 mkr. 
 
Kostnader för pensioner ökar dramatiskt under 2023 och 2024. Enligt pensionsprognosen från 
Skandia ökar kostnader för pensioner och pensionsförsäkringar med ca 17,8 mkr för 2023, vilket 
motsvarar en ökning med ca 44%. 
 

PO-påslag för 2022 är 39,25 %. SKR föreslår ett genomsnittligt PO på 44,53 % i kommunerna för 
år 2023, vilket innebär en ökning med 5,3 procentenheter jämfört med år 2022. PO-påslag för 2024 
beräknas öka ytterligare till 45,6 % men för 2025 vara tillbaka på tidigare nivå på 40,5 %. Antagande 
görs att 40,5% gäller även för 2026. Arbetsgivaravgifterna enligt lag uppgår fortsatt till 31,42%.  
SKR presenterar slutligt PO-påslag för 2023 per 2022-12-15. 
 

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 

SKR:s prisindex för kommunal verksamhet      Prognos per 2022-10-20
        Budget 2023 2023 2024 2025 2026

per 2021-09-30
SKR 2,50% 3,2% 3,3% 3,4% 3,3%

1,90% 3,2% 3,3% 3,4% 3,3%Säters Kommun
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med fast ränta (KPIF) är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av 
förändrade räntesatser från KPI. Inflationen (KPIF) var 2,4 % under 2021 och har ökat drastiskt 
under 2022 och beräknas ligga kvar på en hög nivå under 2023.  
 

 2022 2023 2024 2025   
KPIF 7,5 % 5,0 % 1,5 % 1,7%  

5.2 Räntekostnader 
Räntekostnaderna har ökat kraftigt under 2022. Extern räntesats för av kommunen upptagna lån 
beräknas till 1,8% för 2023 och förväntas öka till mellan 2,0% och 3 % under 2024-2026. Vid 
bedömningen av räntesats har Riksbankens prognos för reporäntans utveckling använts och 
kommunens beräknade genomsnitt för de kommande åren.  
Intern räntesats för beräkning av kapitalkostnader är satt till 1,5 % för 2023 men förväntas öka till 

2,0% för 2024-2026. Avstämning av internräntan kommer att behöva göras under perioden. 

5.3 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 
verksamheten. 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. 

5.4 Driftbudgetramar totalt 
Totala preliminära driftbudgetramar framräknade utifrån ovanstående ekonomiska mål och övriga 
planeringsgrunder: 
2023: 782,5 mkr  Ökar till 787,0 mkr inkl budgetpropositionen 
2024: 808,0 mkr  

2025: 835,0 mkr  
2026: 862,0 mkr 
 
Nedbrutna budgetramar för respektive nämnd och sektor redovisas för budget 2023. 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. 
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5.5 Budgetteknik 
Ekonomienheten kommer liksom tidigare år att utsända tekniska anvisningar för budgetmaterialets 
utformning. Allt material samlas i nätverket under V:/Budget/Budget 2024. 

6 Driftbudgetramar per nämnd/sektor 
Förslag till reviderade driftbudgetramar för nämnder, Kommunstyrelsesektor och 
samverkansverksamheter: 

 

 
 
Förväntade intäkter 

I jämförelse med skatteunderlagsprognosen per 2022-04-28, som ligger till grund för den 
beslutade budgeten för 2023, uppgick de förväntade intäkterna för år 2023 till 784,0 mkr vilket 
innebär en minskning av skatteintäkter och generella bidrag/utjämning med ca 1,5 mkr i den nya 
prognosen per 20 oktober 2022. 

De generella statsbidragen ökar i regeringens Budgetproposition för 2023 med 4,2 miljarder 
kronor för kommunerna.  

Enligt underlagen beräknas ökningen för Säters kommun uppgå till ca 4,5 mkr per år under 
2023-2025, vilket skulle innebära förväntade intäkter för år 2023 på 787,0 mkr. SKR presenterar 
nästa skatteunderlagsprognos 2022-12-15.  

DRIFTBUDGET 2023 Budget Beslut KF Ökning Förslag Förslag
1000-tal kr 2022 Budget behov/ Omföring IT- Omföring Ökning Avrundning Effektivisering Budget
Nämnd/förvaltning 2023 Tillkomm. samverkan FIE arvoden 1% 2023
 Kommunstyrelsen 91 763 97 203 12 622 -3 829 -1 400 602 -8 -1 210 103 980
  Kommunstyrelsen exkl pension 67 216 70 292 -5 383 -1 400 602 -1 -700 63 410
  Pensioner (exkl pensionsförsäkr) 14 680 21 018 4 922 25 940
  Pensioner (pensionsförsäkr) 4 800 4 910 6 550 11 460
  Försäljning mark 0 -4 000 -4 000 
  Reserv oförutsedda kostnader 5 067 4 983 1 150 1 554 -7 -510 7 170

Verksamhet i samverkan 13 775 15 528 350 0 0 0 2 0 15 880
  Räddningstjänst Dalamitt 11 640 13 300 350 13 650
  Överförmyndare i samverkan ÖiS 1 026 1 050 1 050
  Upphandling GNU 1 109 1 178 2 1 180

Samhällsbyggnadsnämnd 44 205 48 128 351 160 1 -500 48 140
Miljö- och byggnämnd 4 658 4 763 39 50 -2 -50 4 800
Kulturnämnd 16 707 17 691 97 30 2 -200 17 620
Barn- och utbildningsnämnd 300 000 310 727 2 485 700 144 4 -3 100 310 960
Socialnämnd 276 000 293 850 3 350 857 700 146 -3 -2 900 296 000
Revision 992 1 020 68 2 -10 1 080
Pensionsförsäkringar från finanserna -4 800 -4 910 -6 550 0 0 -11 460 
SUMMA 743 300 784 000 9 772 0 0 1 200 -2 -7 970 787 000

Pensioner (pensionsförsäkr) 4 800 4 910 6 550 0 0 0 0 0 11 460
Total inkl försäkring 748 100 788 910 16 322 0 0 1 200 -2 -7 970 798 460
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Ökning av kostnader i reviderad budget 
Till reviderad budget har kostnader på 1,2 mkr tillkommit för ökade arvoden from 2023, ytterligare 
ökning av pensionskostnader med 4,9 mkr och ökning av äskande för RDM på 350 tkr. 
Tillkommande äskande från socialnämnden har inkommit efter sektorberedning och reviderat 

äskande uppgår till 4,4 mkr. I budgetförslaget har socialnämnden tilldelats 3 350 tkr i ram vilket 
innebär att reserven för oförutsedda kostnader uppgår till 7,2 mkr.  
 
Denna reserv skall räcka till att kompensera för kostnadsökningar, ex för energi- och 
drivmedelspriser, material mm och till löneökningar utöver budgeterad ökning på 1,9 %.  
Det råder fortfarande stor osäkerhet vad gäller kostnadsökningar och räntekostnader.  

Osäkerhet finns också kring nivån på försäljning av mark som uppgår till 4 mkr.   
 
Dessa förändringar resulterar i ett underskott i driftsbudgeten på 8,0 mkr för 2023 som föreslås 
hanteras genom effektiviseringar per nämnd/sektor med 1 % av den beslutade budgetramen per 
juni med belopp 7,5 mkr samt att reserven behöver minskas med 0,5 mkr. Alla nämnder/sektorer 
behöver se över sina kostnader och göra besparingar. Återhållsamhet behöver anammas av samtliga 

nämnder och sektorer både under 2023 och 2024 men även framåt behöver kommunen arbeta 
vidare med effektiviseringar för att kunna uppnå de finansiella målen på långs sikt. 
 
Omföringar mm 
Omföringar av IT-kostnader från IT-enheten till de olika sektorerna har gjorts med anledning av 
IT-samverkan med Borlänge. 

 
Uppdelning av budget för Egen Försörjning/Unga till arbete/Integration i tre delar med omföring 
från kommunstyrelsesektorn till barn- och utbildningssektorn och sociala sektorn. 
 
Ökade arvoden på 1,2 mkr har fördelats ut på respektive nämnd procentuellt enligt utfall för 2021.  
 

Pensioner 
Noteras bör också att kostnaden för pensionsförsäkringar har ökat med 6,6 mkr i reviderad budget 
och uppgår till 11,5 mkr som också ligger utanför driftsbudgeten och skall hanteras inom finanserna 
tillsammans med räntekostnaderna. Utrymmet inom finanserna kommer inte att räcka fullt ut för 
både försäkringskostnader och räntekostnader. 
 

Pensionskostnaderna kommer att ses över i samband med årsbokslutet och omföring av ökningen 
av pensionskostnaderna som finns centralt kommer att fördelas ut till sektorerna för att lättare 
kunna följas upp vid budgetuppföljning under 2023.  
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7 Investeringsbudget 2023 och preliminära 
ramar 2024-2026  

I förslag till reviderad budget har prioriteringar och framflyttning av investeringar gjorts jämfört 
med beslutat budget i juni. Investeringsnivån för 2023 föreslås minskas med 23,6 mkr som 
motsvarar en minskning med 19% och uppgår till 101,4 mkr. Totalt för perioden 2023-2025 har 
minskningar gjorts med 27,7 mkr som utgör en minskning med 9% och uppgår till 267,3 mkr. 
 
Förslag till reviderad investeringsbudget 2023-2025 per nämnd/sektor:  

 
 

Det är svårt att nå 100% upparbetningsgrad genom att kommunen inte kan påverka samtliga 
faktorer kopplat till genomförande av olika investeringar, t.ex. förseningar kan uppstå av olika 
anledningar såsom materialbrist, resursbrist, överklagan mm. En rimlig upparbetningsgrad baserad 
på historiska fakta ligger kring ca 70%-80%. 
 
I förslaget till reviderad investeringsbudget har en upparbetningsgrad lagts till som har uppskattats 

till 75% per år. Beräkningar av finansiella mål görs med hänsyn tagen till upparbetningsgrad per år. 
 
Preliminära ramar enligt budgetdirektiv 2023-2025 (KF 2021-11-25) uppgår till totalt 225 mkr. 
Budget för 2023 föreslås uppgå till 101,4 mkr och med upparbetningsgrad på 75% blir det 76,1 mkr. 
Investeringsramar för perioden 2023-2025 uppgår till 267,3 mkr vilket överstiger de preliminära 
ramarna med 42,3 mkr och inklusive beräknad upparbetningsgrad på 75% blir det 200,5 mkr. 

 
Förslag preliminära investeringsbudgetramar 2024-2026 
Förslag på en preliminär ram på totalt 240 mkr för perioden 2024-2026, där de preliminära 
nivåerna per år är jämt fördelade över tidperioden med 80 mkr per år. 
 

Nämnd Budget Plan Plan Plan Total

kkr 2022 2023 2024 2025 2023-2025

Antagande upparbetningsgrad 75% 75% 75% 75%

Totalnivå med upparbetningsgrad 76 085 63 495 60 880 200 460

Totalnivå 122 500 101 447 84 660 81 173 267 280

Kulturnämnd 847 147 260 773 1 180

Barn- och utbildningsnämnd 2 000 2 000 3 500 2 000 7 500

Socialnämnd 500 4 700 500 500 5 700

Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierat 63 734 45 300 27 200 19 700 92 200

SBN VA/Renhållningsenhet 42 495 41 400 48 000 53 000 142 400

MBN 500 500

Kommunstyrelsen 8 274 5 700 3 500 3 500 12 700

KS IT-enhet 4 650 1 700 1 700 1 700 5 100
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Förslag till mål för självfinansieringsgrad: 
Målet för självfinansieringsgraden föreslås vara att minst 60 % av investeringarna skall vara 
självfinansierade med beräkning per år och över en 4 års period. Vid behov av större investeringar 
kommer självfinansieringsgraden att kunna variera och vara lägre eller högre vissa år, vilket tas 

fram i budgetarbetet.  
 
Beräkningar av självfinansieringsgrad görs exklusive nytt särskilt boende till år 2024. 
 
Målet beräknas exklusive nytt särskilt boende för 2023 och målet på 60 % kommer inte att kunna 
uppnås 2023. Under perioden 2024-2026 beräknas målet uppnås per år men först år 2026 beräknat 

över en 4 års period. 

8 Finansiella mål 
Finansiella mål för reviderad budget 2023 och för budgetdirektiv 2024-2026: 
Resultatmål: 
Kommunen behöver öka resultatmålet till minst 3% i genomsnitt av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning för att kommunen skall kunna hantera ökade behov av investeringar de 

kommande åren och det ökade lånebehovet. I samband med budget och framtagning av 
budgetdirektiv kommer årliga resultatmål att föreslås vilka kan variera med anledning av 
omvärldsfaktorer och kommunens satsningar och fokusområden. För 2023 har ett nollresultat 
föreslagits där disponering av resultatutjämningsreserv (RUR) behöver göras med 5,7 mkr.  
 
Resultatmål  2023 2024 2025 2026 

Justerat resultat (mkr) 0 mkr 16,2 mkr 25,1 mkr  26,2 mkr 
Justerat resultat (%) 0 %  2 % 3% 3%  
 
Investeringar med mål för självfinansieringsgrad: 
I förslaget till reviderad investeringsbudget har en upparbetningsgrad lagts till som har uppskattats 
till 75% per år. Beräkningar av finansiella mål görs med hänsyn tagen till upparbetningsgrad per år 

och ligger till grund för framtagning av de finansiella rapporterna. 
  
 2023 2024 2025 
Investeringsbudgetramar 101,4 mkr 84,7 mkr 81,2 mkr 
Ramar inklusive upparbetningsgrad   76,1 mkr 63,5 mkr 60,9 mkr 
 

Preliminära investeringsbudgetramar för 2024-2026 
Preliminära investeringsbudgetramar för 2024-2026 uppgår till 240,0 mkr där investeringsbelopp är 
jämnt fördelade över åren med 80 mkr per år.  
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Mål självfinansieringsgrad:  
Mål för självfinansieringsgrad: minst 60 % av investeringarna skall vara självfinansierade med 
beräkning per år och över en 4 års period. Vid behov av större investeringar kommer 
självfinansieringsgraden att kunna variera och vara lägre eller högre vissa år, vilket tas fram i 

budgetarbetet.  
 
Målet beräknas exklusive nytt särskilt boende för 2023. Målet på 60 % kommer inte att uppnås 2023. 
Under 2024-2026 beräknas målet uppnås per år men först år 2026 beräknat över en 4 års period. 
 
Självfinansieringsgrad (%)  2024 2025 2026 

Per år   97% 117% 84% 
Över en 4 års period   45% 52% 68% 
 
Mål för skuldsättning:  
Förslag till nytt mål för skuldsättning är att ett lånetak införs vilket innebär att beräkning görs av 
den faktiska skuldsättningen inom kommunkoncernen i förhållande till kommunens invånare. 

Beräkningen gör på kommunkoncernens totala låneskulder per invånare i stället för på 
nettoskuldsättningen. Total fastställd låneram av Kommunfullmäktige för Säters kommun och för 
kommunens bolag uppgår till 975,5 mkr för 2023 och innebär ett lånetak på 86 000 kr per invånare.  
 
Långsiktigt mål för kommunkoncernens totala lånetak är 90 000 kronor per invånare. 
 

Ökad upplåning resulterar i ökade räntekostnader som påverkas av ränteutvecklingen. 
 
Pensionsförvaltning: 
Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till ca 7,5 mkr per år av skattemedel. För belopp 
över denna nivå tillskjuts medel från pensionsförvaltningen.  
 

Mål för uttag av pensionsmedel: 
  2023 2024 2025 2026 
Uttag pensionsmedel: 0,0 mkr 12,1 mkr 7,4 mkr 11,9 mkr 
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9 Finansiella rapporter 

9.1 Resultaträkning 
 

 

 
Kommentarer: 
Ökning av generella bidrag med 4,5 kr per år för 2023-2025. 
Besparing med 1 procent per år av driftkostnader. 
Ökad nivå på uttag av pensionsmedel för 2024 och 2026. 

Disponering av RUR för år 2023 med 5,7 mkr. 
 

R E S U L T A T R Ä K N I N G Utfall Prognos Budget Budget Plan Plan Plan

2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026

Verksamhetens intäkter 150 031 161 120 161 120 173 180 173 711 176 673 182 782

Verksamhetens kostnader -827 236 -868 653 -860 220 -924 611 -927 446 -943 259 -975 873

Avskrivningar -32 757 -34 200 -34 200 -36 000 -45 700 -46 200 -45 800

VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -709 962 -741 733 -733 300 -787 431 -799 435 -812 786 -838 891

Skatteintäkter 557 778 581 385 566 487 594 010 621 434 646 406 671 357

Generella statsbidrag och utjämning 169 536 181 592 176 890 193 008 191 656 193 679 191 535

VERKSAMHETENS RESULTAT 17 352 21 244 10 077 -413 13 655 27 299 24 001

Finansiella intäkter 2 565 2 335 2 335 2 209 2 132 2 072 1 974

Finansiella kostnader -980 -3 950 -4 950 -7 470 -11 688 -11 688 -11 688

RESULTAT E. FINANSIELLA POSTER 18 937 19 629 7 462 -5 674 4 099 17 683 14 287

Pensionsförvaltning -1 918 -12 000 1 177 1 099 1 050 1 000 950

ÅRETS RESULTAT 17 019 7 629 8 639 -4 575 5 149 18 683 15 237

Resultat i % av skatteintäk ter/ 
generella bidrag 2,3% 1,0% 1,2% -0,6% 0,6% 2,2% 1,8%

Justerat resultat Utfall Prognos Budget Budget Plan Plan Plan

2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026

Resultat 17 019 7 629 8 639 -4 575 5 149 18 683 15 237

Avkastning pensionsmedel 1 918 12 000 -1 177 -1 099 -1 050 -1 000 -950

Andra justeringar -1 282 1 000 0 5 674 0

Tillskott pensionsmedel 0 7 400 7 400 0 12 100 7 400 11 900

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0 0 0

Justerat resultat 17 655 28 029 14 862 0 16 199 25 083 26 187

Resultat i % av skatteintäk ter/ 
generella bidrag 2,4% 3,7% 2,0% 0,0% 2,0% 3,0% 3,0%
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9.2 Balansräkning 

 
 

Utfall Prognos Budget Budget Plan Plan Plan

2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026

Immateriella anl.tillg. 992 1 292 878 992 992 992 992

Fastigheter o inventarier 609 364 753 087 771 790 878 750 896 545 911 225 950 670

Materiella anläggningstillgångar 609 364 753 087 771 790 878 750 896 545 911 225 950 670

Aktier o andelar 35 143 36 252 34 034 36 252 37 361 37 361 37 361

Övr. långfristiga fordr. 0 0 2 218 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 35 143 36 252 36 252 36 252 37 361 37 361 37 361

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 645 499 790 631 808 920 915 994 934 898 949 578 989 023

Exploateringsmark 3 593 3 118 4 604 3 800 3 800 3 800 3 800

Övriga kortfrist. fordr. 84 751 82 000 70 467 70 000 70 000 70 000 70 000

Pensionsmedel, omsättn.tillg. 136 723 129 323 120 643 113 243 113 243 101 143 93 743

Kassa och bank 6 301 9 092 15 069 725 2 582 3 926 2 323

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 231 368 223 533 210 783 187 768 189 625 178 869 169 866

SUMMA TILLGÅNGAR 876 867 1 014 164 1 019 703 1 103 762 1 124 523 1 128 447 1 158 889

Årets resultat 17 019 7 629 8 639 -4 575 5 149 18 683 15 237

Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936 5 936 262 262 262 262

Övrigt eget kapital 452 999 470 018 470 018 484 331 479 756 484 905 503 588

EGET KAPITAL 475 954 483 583 484 593 480 018 485 167 503 850 519 087

Pensionsavsättning 12 947 12 615 15 184 13 194 13 806 14 047 14 252

AVSÄTTNINGAR 12 947 12 615 15 184 13 194 13 806 14 047 14 252

Långfristiga lån 240 000 370 000 370 000 460 000 475 000 460 000 475 000

Övriga långfrist. skulder 10 726 10 726 12 550 10 550 10 550 10 550 10 550

Långfristiga skulder 250 726 380 726 382 550 470 550 485 550 470 550 485 550

Kortfristiga lån 0 0 0 0 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder 137 240 137 240 137 376 140 000 140 000 140 000 140 000

Kortfristiga skulder 137 240 137 240 137 376 140 000 140 000 140 000 140 000

SKULDER 387 966 517 966 519 926 610 550 625 550 610 550 625 550

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-

NINGAR OCH SKULDER 876 867 1 014 164 1 019 703 1 103 762 1 124 523 1 128 447 1 158 889

Soliditet 54% 48% 48% 43% 43% 45% 45%
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10  Tidplan för budgetarbetet  
2022-11-08 KSAU-Förslag till reviderad budget 2023-25, budgetdirektiv 2024-26 med preliminära ramar 

2022-11-08 Regeringen presenterar Budgetpropositionen, SKR publicerar cirkulär/EkonomiNytt 

2022-11-29 KS-Förslag till reviderad budget 2023-25, budgetdirektiv 2024-26 med preliminära ramar  

2022-12-15 KF-Fastställer reviderad budget 2023-25, budgetdirektiv 2024-26 med preliminära ramar  

2022-12-15 SKR Skatteunderlagsprognos, cirkulär, EkonomiNytt, definitiva PO-pålägg 2023 

2022-12-20 BUN/SN-Lämnar beställning till kostenheten 

2022-12-31 Detaljbudget 2023 och ev. reviderade nämndplaner inlämnas till ekonomienheten 

2023 feb SKR-Skatteunderlagsprognos  

2023-02-28 Interna poster skall vara klara och inlagda i nätverket. Hyror, städ- och kostkostnader,  

telefon, årsavgifter för myndighetsutövning, etc. 

2023-03-14 Budgetsamtal 2024-2026 och verksamhetsgenomgångar 2022 

v 10-16 Nämndbehandling av budgetförslag 2024-26 

2023 apr Regeringens vårproposition 

2023-04-03 Deadline för inlämning av budgetförslag 

2023-04-05  Sektorbredning av förslag till drift- och investeringsbudget 

2023-04-18 KSAU- KS budgetförslag 2024-2026 

2023 apr SKR-Skatteunderlagsprognos, prognos utjämningssystemen och LSS 2023 

2023-04-19  Avstämning sektorberedning av förslag till drift- och investeringsbudget 

2023-april Möjlighet för partier till möte inför budgetberedningen – information, frågor mm. 

2023-05-02/03 Budgetberedning/KSAU 

2023-05-30 KS-Behandlar budgetförslag 2024-26 

2023-juni Central budgetförhandling 11 § MBL 

2023-06-15 KF-Beslutar om budget för 2024-26 

v 36-52 Nämnder och KS fastställer detaljbudget utifrån tilldelad ram. Sektorerna upprättar  

verksamhetsplaner med aktiviteter utifrån antagna strategier 

2023 aug SKR-Skatteunderlagsprognos i slutet av augusti 

2023 sep Regeringens budgetproposition 

2023 sep/okt SKR-Skatteunderlagsprognos/SKR Ekonomirapport september 2023 

2022-10-02 Deadline för inlämning av reviderad budget 2024 

2023-10-05 Sektorberedning av reviderad budget 2024 

2023-10-17 KSAU-Beredning reviderad budget 2024-26, budgetdirektiv 2025-27 med preliminära ramar 

2023-11-07 KS-Behandlar reviderad budget 2024-26, budgetdirektiv 2025-27 med preliminära ramar  

v 46 MBL 11 § reviderad budget 

2023-11-30 KF-Beslut om reviderad budget 2024-26, budgetdirektiv 2025-2027 preliminära ramar, tidplan 

2023 dec SKR-Skatteunderlagsprognos i mitten av december 

2023-12-20 BUN/SN-Lämnar beställning till kostenheten 

2023-12-31 Detaljbudget 2024 och ev. reviderade nämndplaner inlämnas till ekonomienheten 
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