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Kf § 1 Utbildning informationssäkerhet 
Ange diarienummer 

Beslut 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Utbildning i informationssäkerhet mellan 17.30-18.15. 
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Kf § 2 Allmänhetens frågestund om Budget 2023 
Ange diarienummer 

Beslut 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
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Kf § 3 Nytt medborgarförslag om fritidsgård för 
mellanstadiet 
KS2022/0194 

Beslut 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att etablera en fritidsgård för barn i mellanstadiet lämnas in 
till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-16 av Wilma Eriksson, Säter. 

Medborgarens förslag 
”Förslaget är en fritidsgård för de som går i mellanstadiet. Det kan vara som ”after 
school” som kyrkan anordnar på fredagar. Men vi vill ha öppet varje dag, där vi på 
mellanstadiet kan vara efter skolan Den ska helst inte vara så långt bort från stan”. 
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Kf § 4 Nytt medborgarförslag om 
högtalaranläggningen vid Säters IP 
KS2022/0242 

Beslut 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om högtalaranläggningen vid Säters IP  lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-16 av Henrik Lindsten, Säter. 

Medborgarens förslag 
”Att kommunen monterar ner den stora högtalaranläggningen på den höga stolpen 
vid IP och istället kopplar in den gamla högtalaranläggningen”. 
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Kf § 5 Nytt medborgarförslag om att placera förskola 
på annan plats 
KS2022/0260 

Beslut 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att placera förskola på annan plats lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-16 av Dan Ericson, Säter. 

Medborgarens förslag 
”Att kommunen bygger förskola på annan plats på Skönviksområdet”. 
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Kf § 6 Ny motion om familjerabatt i Skönvikshallen 
KS2022/0203 

Beslut 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
En motion om familjerabatt i Skönvikshallen lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde av Håkan Gustâv (L). 

Motionärens förslag 
Att Skönvikshallen inför en familjerabatt och ev. ett familjeårskort. 



 
 
 
   
      
 
 
 
       
      Kommunfullmäktige 
      Säters Kommun   
       
 
 
 
 
    MOTION 
    Familjerabatt/årskort 
 

Vid senaste Kommunfullmäktigesammanträdet i april beslutades om 
ändring av avgifterna för Skönvikshallen. 
För att icke fördröja beslutet valde jag att istället för återremiss skriva 
en motion beträffande införande av familjerabatt och ev ett 
familjeårskort.  
För en barnfamilj blir det idag kostsamt att utnyttja Skönvikshallen 
och det torde ju ligga i kommunens intresse att så många som möjligt 
motionerar och då framförallt barn och ungdomar. 

 
 Jag föreslår att Skönvikshallen inför en familjerabatt och ev. ett 
 Familjeårskort. 
 
  
 Säter 2021-05-02 
 

 Håkan Gustâv 

 
 Håkan Gustâv, Liberalerna i Säter 
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Kf § 7 Ny motion om mer företagsvänliga nämnder i 
Säters kommun 
Ange diarienummer 

Beslut 
Skriv text här. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
En motion om mer företagsvänliga nämnder lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde av Caroline Willfox (M). 

Motionärens förslag 
Att samtliga nämnder och styrelser i Säters kommun för i uppdrag att se över hur de 
kan bli mer företagsvänliga. 

 



  Säter

Säter 2022-05-31 

Motion: 
Mer företagsvänliga nämnder i Säter kommun 

Näringslivsklimatet i Säters kommun fortsätter är fortsatt i botten. Säter ligger 
lågt rankat i svenskt näringslivs ranking. Åtgärder behöver vidtas på 
koncernövergripande nivå men varje nämnd i Säters kommun behöver också 
rannsaka sig själva. I de flesta nämnder finns det åtgärder att vidta och många 
mindre åtgärder kan sammantaget betyda mycket för att förändra den upplevda 
attityden från kommunen gentemot näringslivet och företagens villkor. Det kan 
exempelvis handla om hur man arbetar med upphandlingar för att möjliggöra fler 
företag att lämna anbud, förenkla byråkratiska regelverk eller möjliggöra 
valfrihetssystem på nya områden.  

Det finns flera kommuner där man gav samtliga nämnder i uppgift att se över hur 
man kunde bli mer företagsvänliga. Något som resulterade i olika åtgärder för att 
stärka företagsklimatet.  

Företagen är grunden för att Säters kommun ska utvecklas, för att skapa fler jobb 
åt Säterborna och finansiera behovet av bättre skola, äldreomsorg, underhåll av 
vägar och fastigheter. Därför behöver alla nämnder dra sitt strå till stacken och se 
över hur de kan arbeta mer företagsvänligt. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi 

Att samtliga nämnder och styrelser i Säter kommun får i uppdrag att se över 
hur de kan bli mer företagsvänliga. 

Moderaterna Säter 

Caroline Willfox, Roger Siljeholm, Christer Eriksson (M)
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Kf § 8 Nya motioner/medborgarförslag 
Ange diarienummer 

Beslut 
Skriv text här. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Skriv text här. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-06-16 13 (38) 

Kf § 9 Information från revisionen 
Ange diarienummer 

Beslut 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Information från revisonen. 
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Kf § 10 Revisionsrapport – uppföljande granskning  
KS2022/0040 

Beslut 
 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-24 att begära in yttrande över 
revisionsrapport ”Uppföljning av tre granskningar”, från kommunstyrelsen samt 
socialnämnden samt miljö- och byggnämnden tills den 31 maj 2022. Yttrandet bör 
även lämnas till revisionen för kännedom. 

Till dagens sammanträde har yttrande inkommit från kommunstyrelsen, 
socialnämnden och miljö- och byggnämnden. 

Granskningsrapporten 
Säter kommuns revisorer har genomfört en uppföljning av tre granskningar 
genomförda åren 2016 till 2020. Vid granskningen har vi biträtts av KPMG. 

Utifrån genomförd uppföljning framgår att kommunstyrelsen och granskade nämnder 
till viss del har vidtagit åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades i 
samband med tidigare granskningar. 

De granskningar som ingått i uppföljningen är: 
- Granskning av loggkontroll inom socialtjänsten 

Vi kan konstatera att socialnämnden inte har vidtagit åtgärder utifrån de 
rekommendationer som lämnades vid den tidigare genomförda granskningen 
vilket innebär att dessa rekommendationer kvarstår. 

- Granskning av målstyrningsprocessen 
Vi bedömer att KS har vidtagit åtgärder utifrån de rekommendationer som 
lämnades vid förra granskningen. Då det framkom att det saknas ett 
övergripande styrdokument som reglerar målkedjan och årshjulet gör vi 
bedömningen att Säters kommun har behov av att upprätta ett sådant 
alternativt revidera de ekonomiska styrprinciperna så att de även innefattar 
målkedja och årshjul. 

- - Granskning av bygglov 
Vi bedömer att nämnden har vidtagit vissa åtgärder utifrån de 
rekommendationer som lämnades vid förra granskningen. 
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Kf §  forts 

Avseende kvalitetsarbete och delegationsbeslut gör vi bedömningen att nämnden har 
behov av att upprätta riktlinjer för de delegationsbeslut som i dagsläget saknas. Vidare 
gör vi bedömningen att det finns behov av att förstärka introduktion av nyanställda i 
syfte att ge en tydlig bild av kommunens verksamhet och styrning. 

Med anledning av att verksamheten ska veta vilka mål de ska arbeta mot är det 
nödvändigt för nämnden att årligen upprätta en verksamhetsplan. 
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Protokoll Datum Sida
Miljö- och byggnämnden 2022-03-23 12 (31)

Mbn § 30 Yttrande revisionsrapport 
MBN2022/0030 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar anta yttrandet som sitt eget och översändes till 
kommunfullmäktige och revisorerna. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har genomfört en uppföljande granskning av tidigare granskning av 
bygglov. Kommunfullmäktige har beslutat att begära in ett yttrande över 
revisionsrapporten från Miljö- och byggnämnden och att detta yttrande ska vara 
kommunfullmäktige tillhanda senast 31 maj 2022.  

Utifrån denna uppföljande granskning har revisorerna bedömt att Miljö- och 
byggnämnden har vidtagit vissa åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades 
vid förra granskningen. Den uppföljande granskningen lämnar rekommendationer att 
nämnden har behov av att upprätta riktlinjer för de delegationsbeslut som i dagsläget 
saknas, att det finns behov av att förstärka introduktionen av nyanställda i syfte att ge 
en tydlig bild av kommunens verksamhet och styrning samt att det är nödvändigt för 
nämnden att årligen upprätta verksamhetsplan för att verksamheten ska veta vilka mål 
de ska arbeta mot.  

Bakgrund 
År 2020 gav revisorerna i Säter KPMG i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
rutiner kring bygglovshantering i syfte att konstatera om miljö- och byggnämnden har 
en ändamålsenlig verksamhet avseende bygglov. Säter kommuns revisorer har sedan i 
sin riskanalys dragit slutsatsen att efterlevnaden av kommunrevisionens lämnade 
rekommendationer utifrån tidigare granskning behöver granskas. Utifrån detta har 
denna uppföljande granskning genomförts av revisorerna. 

Yttrande  
Framtagande av processer och rutiner med delegationsbeslut är ett arbete som 
påbörjades hösten 2021. Detta arbete pågår fortfarande och det återstår nu rutiner för 
startabesked, bygglov med kontrollansvarig samt slutbesked. Rutiner för dessa 
delegationsbeslut kommer att göras klart under 2022.  
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Mbn § 30 forts 

Vid introduktion av nyanställda utgår Miljö- och byggnämnden från Säters kommuns 
checklista för introduktion som är framtagen 2021-06-11. I denna ingår att nyanställda 
ska få förståelse för hur kommunen fungerar med dess verksamhet och styrning. 
Utöver detta används en checklista för introduktion på arbetsplatsen samt en plan för 
introduktion utifrån det specifika yrket som den nyanställde anställts för. 

Miljö- och byggenheten ingår i Samhällsbyggnadssektorn och tar utifrån det årligen 
fram en enhetsplan med mål och aktivitetslista. Denna enhetsplan godkänns av chefen 
för Samhällsbyggnadssektorn. Utöver detta ska Miljö- och byggnämnden senast i mars 
månad varje år fastställa verksamhetsplan för miljö och för bygg. I dessa 
verksamhetsplaner ingår kontroll- och tillsynsplaner för respektive verksamhet. Inget 
av detta togs fram för året 2021. Utifrån att det då bedöms finnas en risk att det inte 
tas fram verksamhetsplaner som beslutas av Miljö- och byggnämnden ingår det nu i 
Miljö- och byggnämndens internkontrollplan att verksamhetsplaner ska tas fram och 
kontinuerligt följas upp av nämnden.  

Beslutsunderlag 
KF beslut 2022-02-24 § 14 

Uppföljning av tidigare genomförda revisionsrapporter 2022-01-05 

Delges 
Kommunfullmäktige 

Revisorerna 



 
 

Postadress Besöksadress E-post  Webbplats 
Box 300, 783 27 Säter 
Telefon: 0225-55 000 (vxl) 

Västra Långgatan 12, Säter marie.olsson@sater.se sater.se 

 

Tjänsteutlåtande Datum Sida 
 2022-03-04 1 (2) 

Handläggare Diarienummer  
Marie Olsson 
Tf Miljö- och byggchef 

MBN 2022/0030  

Yttrande revisionsrapport  

Förslag till beslut 
Yttrandet antas som nämndens eget och översändes till kommunfullmäktige och 
revisorerna. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna har genomfört en uppföljande granskning av tidigare granskning av 
bygglov. Kommunfullmäktige har beslutat att begära in ett yttrande över 
revisionsrapporten från Miljö- och byggnämnden och att detta yttrande ska vara 
kommunfullmäktige tillhanda senast 31 maj 2022.  

Utifrån denna uppföljande granskning har revisorerna bedömt att Miljö- och 
byggnämnden har vidtagit vissa åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades 
vid förra granskningen. Den uppföljande granskningen lämnar rekommendationer att 
nämnden har behov av att upprätta riktlinjer för de delegationsbeslut som i dagsläget 
saknas, att det finns behov av att förstärka introduktionen av nyanställda i syfte att ge 
en tydlig bild av kommunens verksamhet och styrning samt att det är nödvändigt för 
nämnden att årligen upprätta verksamhetsplan för att verksamheten ska veta vilka mål 
de ska arbeta mot.  

Bakgrund 
År 2020 gav revisorerna i Säter KPMG i uppdrag att översiktligt granska kommunens 
rutiner kring bygglovshantering i syfte att konstatera om miljö- och byggnämnden har 
en ändamålsenlig verksamhet avseende bygglov. Säter kommuns revisorer har sedan i 
sin riskanalys dragit slutsatsen att efterlevnaden av kommunrevisionens lämnade 
rekommendationer utifrån tidigare granskning behöver granskas. Utifrån detta har 
denna uppföljande granskning genomförts av revisorerna. 

Yttrande  
Framtagande av processer och rutiner med delegationsbeslut är ett arbete som 
påbörjades hösten 2021. Detta arbete pågår fortfarande och det återstår nu rutiner för 
startabesked, bygglov med kontrollansvarig samt slutbesked. Rutiner för dessa 
delegationsbeslut kommer att göras klart under 2022.  



 
 

 

Sida 
2 (2) 

Vid introduktion av nyanställda utgår Miljö- och byggnämnden från Säters kommuns 
checklista för introduktion som är framtagen 2021-06-11. I denna ingår att nyanställda 
ska få förståelse för hur kommunen fungerar med dess verksamhet och styrning. 
Utöver detta används en checklista för introduktion på arbetsplatsen samt en plan för 
introduktion utifrån det specifika yrket som den nyanställde anställts för. 

Miljö- och byggenheten ingår i Samhällsbyggnadssektorn och tar utifrån det årligen 
fram en enhetsplan med mål och aktivitetslista. Denna enhetsplan godkänns av chefen 
för Samhällsbyggnadssektorn. Utöver detta ska Miljö- och byggnämnden senast i mars 
månad varje år fastställa verksamhetsplan för miljö och för bygg. I dessa 
verksamhetsplaner ingår kontroll- och tillsynsplaner för respektive verksamhet. Inget 
av detta togs fram för året 2021. Utifrån att det då bedöms finnas en risk att det inte 
tas fram verksamhetsplaner som beslutas av Miljö- och byggnämnden ingår det nu i 
Miljö- och byggnämndens internkontrollplan att verksamhetsplaner ska tas fram och 
kontinuerligt följas upp av nämnden.  

Beslutsunderlag 
KF beslut 2022-02-24 § 14 

Uppföljning av tidigare genomförda revisionsrapporter 2022-01-05 

Delges 
Kommunfullmäktige 

Revisorerna 

Underskrifter 
   

Marie Olsson 
Tf Miljö- och byggchef 

 Andreas Mossberg 
Chef Samhällsbyggnadssektorn 
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Sn § 51 Uppföljning av revisorernas granskning av bl.a. 
Socialnämndens hantering gällande granskning av loggar 
SN2022/0061 

Beslut 
1. Tjänstemannautlåtandet antas som nämndens egen och översänds till 

kommunfullmäktige som sitt yttrande. 
2. Riktlinje för loggkontroll och behörighet, reviderad 2022-03-21, antas av 

socialnämnden. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
KPMG har på uppdrag av Säters kommuns revisorer genomfört en uppföljning av tre 
granskningar genomförda åren 2016 till 2020. 

Socialnämnden berörs när det gäller granskning av loggkontroll inom socialtjänsten. Av 
granskningen framgår att socialnämnden inte har vidtagit åtgärder utifrån de 
rekommendationer som lämnades vid den tidigare genomförda granskningen vilket innebär 
att dessa rekommendationer kvarstår. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Riktlinje för loggkontroll och behörighet 
Granskningsrapport 

Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
Systemförvaltare Sociala sektorn 



Tjänsteutlåtande

 

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress
Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) socialnamnden@sater.se
Box 300 Åsgränd 2 Internetadress
783 27 Säter Säter www.sater.se

 

SÄTERS KOMMUN 
 

Datum Diarienummer 
2022-03-21 SN2022/0061 

 

Tjänsteskrivelse socialnämndens hantering gällande granskning av loggar 

Förslag till beslut 
o Tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens egen och översänds till kommunfullmäktige. 
o Riktlinje för loggkontroll och behörighet antas av socialnämnden. 
 

Sektorns ståndpunkt 
Rutin och riktlinje för loggkontroll har reviderats för att uppfylla de rekommendationer, så långt som 
möjligt, i nuvarande verksamhetssystem som KPMG har gett sociala sektorn. 

Ärendebeskrivning 
De rekommendationer som sektorn har fått från KPMG är 

1. Alla som använder systemet över en given tidsperiod ska omfattas av kontroll, även 
chefer, controller, verksamhetsextern personal, konsulter om sådana används etc. 

I nuvarande rutin och riktlinje granskas alla nivåer genom dels granskning av dataurvalsgrupper och 
dess innehåll samt kontroll av läst dokumentation. Kontroll av dataurvalsgrupper har även lyfts som 
en internkontrollpunkt för 2022 för att säkerställa att arbetet med loggkontroller genomförs. 
2. Urvalsmetodiken ska vara sådan att analyserbara indikationer används så att även 

riskbeteenden ligger till grund för urvalet. 
I nuvarande rutin och riktlinje kontrolleras att all personal är inne och tar del av dokumentation samt 
att de inte läser mer än vad som är nödvändigt. Att inte ta del av dokumentation eller ta del av 
dokumentation man inte behöver är ett riskbeteende. 
3. Om stickprov och slump ska användas som urvalsmetod ska den vara statistiskt 

säkerställd och representativ för populationen av loggade personer. 
I nuvarande rutin och riktlinje har stickprovskontroller tagits bort då vi inte kan säkerställa den 
statistiskt. 
4. Bedömning av loggdata över tid ska göras på samma sätt och på samma grunder oavsett 

vem som utför den. Bedömningsgrunderna behöver vara detaljerade och finnas 
dokumenterade. 

I nuvarande rutin och riktlinje framgår varför kontrollen ska utföras och vad syftet är samt att det 
finns en tydlig beskrivning hur resultatet tas fram för att det ska genomföras på samma sätt. 
5. Det ska framgå hur en kontrollerad användare kan få utförd kontroll överprövad. 
I nuvarande riktlinje framgår att ansvarig chef ska meddela berörd personal om något upptäcks i 
loggkontrollen och delge information om att man få kontrollen överprövad av systemförvaltare. 
6. Dokumentation av loggkontroller är allmän handling, därför måste den sparas på ett sätt 

så att den hålls fullständig och oförändrad. Det ska även vara enkelt att identifiera och 
återfinna enskilda dokument. Detta innebär iinnttee  att förvaringen av dokumenten 
omedelbart ska vara tillgängliga för alla. Verksamhetsansvariga måste över tid kunna 
säkerställa att syftet med att få ta del av dokumentation överensstämmer med vad som får 
lämnas ut. 

I nuvarande riktlinje framgår hur systemförvaltaren ska förvara utförda kontroller. 
7. Loggar inom hälso- och sjukvården ska sparas i 10 år. (Förkortad från originaltext)  
Loggar sparas i verksamhetssystemet i minst 10 år. Denna punkt kommer att säkerställas och 
dokumenteras i samband med byte av verksamhetssystem. Våra loggkontroller sparas i 10 år av 
systemförvaltaren. 
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KPMG återkommit med en rapport efter en uppföljande granskning där de tidigare rekommendationerna 
från 2016 kvarstår. Sedan 2016 har sektorn upprättat en rutin och riktlinje för loggkontroll och behörighet 
som inte har efterlevts då den uppfattats som för komplex och omfattande. 
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målstyrningsprocessen
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommundirektören revidera de ekonomiska 
styrprinciperna och de finansiella målen. De ska vara färdigställda den 31 oktober för 
att kunna behandlas på kommunfullmäktige 1 december 2022.  

__________ 

Ärendebeskrivning
Revisonen har av KPMG begärt en granskning av kommunens målstyrning. Ett av 
KPMG´s råd är att upprätta ett dokument kring målstyrning alternativt revidera 
ekonomiska styrprinciper. 
Säters kommun har under 2021/2022 startat ett sort arbete kring revidering av olika 
styrdokument, med fokus att förbättra styrning och underlätta för medarbetare. 
Att revidera ekonomiska styrprinciper är ett av de uppdrag som är fördelat till 
ekonomichef.   

Bakgrund
Säter kommuns revisorer har genomfört en uppföljning av tre granskningar 
genomförda åren 2016 till 2020. Vid granskningen har revisorerna biträtts av KPMG. 
Utifrån genomförd uppföljning är revisionens uppfattning att kommunstyrelsen och 
granskade nämnder till viss del har vidtagit åtgärder utifrån de rekommendationer som 
lämnades i samband med tidigare granskningar.  

En av de granskningar som ingått i uppföljningen är:  
- Granskning av målstyrningsprocessen 

Revisionen bedömer att kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder utifrån de 
rekommendationer som lämnades vid förra granskningen. Revisonen anser att det 
saknas ett övergripande styrdokument som reglerar målkedjan och årshjulet.  
Revisionen bedömningen att Säters kommun har behov av att upprätta ett sådant 
alternativt revidera de ekonomiska styrprinciperna så att de även innefattar målkedja 
och årshjul. 
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Tjänsteutlåtande Datum Sida 
 2022-04-11 1 (1) 

Handläggare Diarienummer  
Malin Karhu Birgersson 
Sektorschef 

KS2022/0040  

Granskning av målstyrningsprocess 

Förslag till beslut 
Att arbetet med att revidera ekonomiska styrprinciper kommer att starta upp och vara 
klart till KF november 2022. 

Ärendebeskrivning 
Revisonen har av KPMG begärt en granskning av kommunens målstyrning. Ett av 
KPMG´s råd är att upprätta ett dokument kring målstyrning alternativt revidera 
ekonomiska styrprinciper. 
Säters kommun har under 2021/2022 startat ett sort arbete kring revidering av olika 
styrdokument, med fokus att förbättra styrning och underlätta för medarbetare. 
Att revidera ekonomiska styrprinciper är ett av de uppdrag som är fördelat till 
ekonomichef.   

Bakgrund 
Säter kommuns revisorer har genomfört en uppföljning av tre granskningar 
genomförda åren 2016 till 2020. Vid granskningen har revisorerna biträtts av KPMG. 
Utifrån genomförd uppföljning är revisionens uppfattning att kommunstyrelsen och 
granskade nämnder till viss del har vidtagit åtgärder utifrån de rekommendationer som 
lämnades i samband med tidigare granskningar.  

En av de granskningar som ingått i uppföljningen är:  
- Granskning av målstyrningsprocessen 
Revisionen bedömer att KS har vidtagit åtgärder utifrån de rekommendationer som 
lämnades vid förra granskningen. Revisonen anser att det saknas ett övergripande 
styrdokument som reglerar målkedjan och årshjulet.  
Revisionen bedömningen att Säters kommun har behov av att upprätta ett sådant 
alternativt revidera de ekonomiska styrprinciperna så att de även innefattar målkedja 
och årshjul. 

   

Malin Karhu Birgersson 
Sektorschef 

 Marita Skog 
Kommundirektör 

 



Säters kommun 
De förtroendevalda revisorerna  

    2022-01-13 

Till 
Kommunfullmäktige 

För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
Miljö- och byggnämnden 

 
Uppföljande granskning 

  
Säter kommuns revisorer har genomfört en uppföljning av tre granskningar genomförda åren 
2016 till 2020. Vid granskningen har vi biträtts av KPMG. 

Utifrån genomförd uppföljning framgår att kommunstyrelsen och granskade nämnder till viss 
del har vidtagit åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades i samband med tidigare 
granskningar.  
De granskningar som ingått i uppföljningen är: 

- Granskning av loggkontroll inom socialtjänsten 
Vi kan konstatera att socialnämnden inte har vidtagit åtgärder utifrån de rekommendationer 
som lämnades vid den tidigare genomförda granskningen vilket innebär att dessa 
rekommendationer kvarstår. 

- Granskning av målstyrningsprocessen 
Vi bedömer att KS har vidtagit åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades vid förra 
granskningen. Då det framkom att det saknas ett övergripande styrdokument som reglerar 
målkedjan och årshjulet gör vi bedömningen att Säters kommun har behov av att upprätta ett 
sådant alternativt revidera de ekonomiska styrprinciperna så att de även innefattar målkedja 
och årshjul.  

- Granskning av bygglov 

Vi bedömer att nämnden har vidtagit vissa åtgärder utifrån de rekommendationer som 
lämnades vid förra granskningen.  

Avseende kvalitetsarbete och delegationsbeslut gör vi bedömningen att nämnden har behov 
av att upprätta riktlinjer för de delegationsbeslut som i dagsläget saknas. Vidare gör vi 
bedömningen att det finns behov av att förstärka introduktion av nyanställda i syfte att ge en 
tydlig bild av kommunens verksamhet och styrning.  

Med anledning av att verksamheten ska veta vilka mål de ska arbeta mot är det nödvändigt 
för nämnden att årligen upprätta en verksamhetsplan.  

Revisorerna rekommenderar fullmäktige att begära in yttrande över bifogad revisionsrapport 
från kommunstyrelsen, socialnämnden samt bygg- och miljönämnden till den 31 maj 2022. 
Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom.  
 
 
 
Dagney Hansson     
Ordförande i kommunrevisionen   
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1 Sammanfattning
Vi har på uppdrag av Säters kommuns revisorer genomfört en uppföljning av tre
granskningar genomförda åren 2016 till 2020.

Utifrån genomförd uppföljning framgår att kommunstyrelsen och granskade nämnder till
viss del har vidtagit åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades i samband
med tidigare granskningar.

De granskningar som ingått i uppföljningen är:

- Granskning av loggkontroll inom socialtjänsten

Vi kan konstatera att socialnämnden inte har vidtagit åtgärder utifrån de
rekommendationer som lämnades vid den tidigare genomförda granskningen vilket
innebär att dessa rekommendationer kvarstår.

- Granskning av målstyrningsprocessen

Vi bedömer att KS har vidtagit åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades
vid förra granskningen. Då det framkom att det saknas ett övergripande styrdokument
som reglerar målkedjan och årshjulet gör vi bedömningen att Säters kommun har
behov av att upprätta ett sådant alternativt revidera de ekonomiska styrprinciperna så
att de även innefattar målkedja och årshjul.

- Granskning av bygglov

Vi bedömer att nämnden har vidtagit vissa åtgärder utifrån de rekommendationer som
lämnades vid förra granskningen.

Avseende kvalitetsarbete och delegationsbeslut gör vi bedömningen att nämnden har
behov av att upprätta riktlinjer för de delegationsbeslut som i dagsläget saknas. Vidare
gör vi bedömningen att det finns behov av att förstärka introduktion av nyanställda i
syfte att ge en tydlig bild av kommunens verksamhet och styrning.

Med anledning av att verksamheten ska veta vilka mål de ska arbeta mot är det
nödvändigt för nämnden att årligen upprätta en verksamhetsplan.
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2 Inledning/bakgrund
Vi har av Säter kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp resultatet av tidigare
genomförda granskningar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Kommunrevisionen har i tidigare granskningar efter avslutad granskning lämnat ett
antal rekommendationer efter att förbättringsområden identifierats. Styrelse och
nämnder har därefter svarat kommunrevisionen. En uppföljning av tidigare genomförda
granskningar är intressant bl.a. för att få en uppfattning om i vilken omfattning
rapporterna och rekommendationerna i rapporterna tagits tillvara av de granskade
nämnderna. Resultatet av en sådan uppföljning kan i sin tur ligga till grund för
kommande riskanalysarbete.

År 2016 gav revisorerna i Säter KPMG i uppdrag att granska hanteringen av
behörigheter och åtkomstkontroll i kommunens datoriserade verksamhetsstöd
avgränsat till Procapita HSL vid socialförvaltningen. Granskningen avsåg
kommunstyrelsen samt socialnämnden.

År 2018 gav revisorerna i Säter KPMG i uppdrag att översiktligt granska
kommunstyrelsens beredning och uppföljning av mål. Syftet med granskningen var att
se om kommunens målstyrningsprocess var ändamålsenligt utformad, implementerad i
organisationen och effektiv i syfte att vara styrande mot de av fullmäktige fastställda
målen.

År 2020 gav revisorerna i Säter KPMG i uppdrag att översiktligt granska kommunens
rutiner kring bygglovshantering i syfte att konstatera om miljö- och byggnämnden har
en ändamålsenlig verksamhet avseende bygglov.

Säter kommuns revisorer drar i sin riskanalys slutsatsen att efterlevnaden av
kommunrevisionens lämnade rekommendationer behöver granskas.

2.1 Syfte och avgränsning
Det övergripande syftet med granskningen har varit att följa upp hur de
rekommendationer som lämnats av kommunens revisorer i tidigare genomförda
granskningar beaktats av berörda nämnder eller styrelse.

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt avstämningar med
berörda tjänstepersoner. Uppföljningen besvarar:

• vilka åtgärder styrelsen/nämnden har vidtagit med anledning av respektive
fråga/rekommendation

• vilken status eventuella förändringsarbeten har med anledning av lämnade
frågor/rekommendationer

Uppföljningen omfattar följande rapporter:

• Granskning av loggkontroll inom socialtjänsten
• Granskning av målstyrningsprocessen
• Granskning av bygglov
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Granskningen avser kommunstyrelsen och de nämnder som omfattas av de tidigare
genomförda granskningarna.

2.2 Revisionskriterier
Vi har bedömt om förbättringsåtgärder verkställts utifrån de beslut som fattats i enlighet
med de ursprungliga granskningarnas rekommendationer.

2.3 Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt avstämning och kontakt
med ansvariga tjänstepersoner inom berörda nämnder.

Rapporten är faktakontrollerad av de respondenter som har intervjuats inför
granskningen.

3 Resultat av granskningen

3.1 Granskning av loggkontroll inom socialtjänsten
År 2016 gav revisorerna i Säter KPMG i uppdrag att granska hanteringen av
behörigheter och åtkomstkontroll i kommunens datoriserade verksamhetsstöd
avgränsat till Procapita HSL vid socialförvaltningen. Granskningen avsåg
kommunstyrelsen samt socialnämnden som av revisionen rekommenderades att:

— Alla som använder systemet över en given tidsperiod ska omfattas av kontroll,
även chefer, controllers, verksamhetsextern personal, konsulter om sådana
används etc.

— Urvalmetodiken ska vara sådan att analyserbara indikationer används så att
även riskbeteenden ligger till grund för urvalet.

— Om stickprov och slump ska användas som urvalsmetod ska den vara statistiskt
säkerställda och representativ för populationen av loggade personer.

- Beakta vad Datainspektionen skriver på sin hemsida. ”Bestäm med vilken
omfattning (antal och tidsintervall) logguppföljningen ska ske. Eftersom det inte
enbart är antalet loggposter vid logguppföljningen som avgör om kontrollen blir
verkningsfull, finns det inget generellt svar på hur många loggposter som bör
granskas vid varje tillfälle. Varje vårdgivare måste ta hänsyn till verksamhetens
omfattning (antalet patienter och personal med behörighet) samt vilket urval och
vilken systematik som används vid uppföljningen.”

— Bedömning av loggdata över tid ska göras på samma sätt och på samma
grunder oavsett vem som utför den. Bedömningsgrunderna behöver vara
detaljerade och finnas dokumenterade.

— Det ska framgå hur en kontrollerad användare kan få utförd kontroll överprövad.
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— Dokumentation av loggkontroller är allmän handling, därför måste den sparas
på ett sätt så att den hålls fullständig och oförändrad. Det ska även vara enkelt
att identifiera och återfinna enskilda dokument. Detta innebär  inte  att
förvaringen av dokumenten omedelbart ska vara tillgänglig för alla.
Verksamhetsansvariga måste över tid kunna säkerställa att syftet med att få ta
del av dokumentation överensstämmer med vad som får lämnas ut.

— Av ”SOFS 2008:14. Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och
journalföring i hälso- och sjukvården” framgår att loggar likaväl som
loggkontroller ska sparas i 10 år. Det måste finnas dokumenterade
processer/rutiner som säkerställer att så sker och att informationen under
denna tid inte kan förändras eller förstöras. För att loggen i sin helhet ska vara
tillgänglig under 10 år så måste det säkerställas att det löpande finns en
säkerhetskopia som fullständigt och riktigt omfattar loggen. Det är
systemägarens ansvar att så sker genom att detta förfaringsätt beställs av över
tid ansvarig för driften av systemet. Eftersom en sådan beställning (en aktivitet i
ett LIS) inte finns vid granskningstillfället ska den snarast upprättas. I den
beställningen är det högst lämpligt att det kompletteras med instruktioner om
hur den ska försvaras (Konfidentialitet) och att det säkerställs att den över tid är
återläsningsbar (Tillgänglighet).

3.1.1 Iakttagelser

I kommunstyrelsens yttrande avseende den tidigare granskningsrapporten (2016-12-13
§ 164) framgår att kommunstyrelsen ger sociala sektorn (tidigare förvaltning) i uppdrag
att åtgärda de brister som fanns i åtkomstkontrollen. I kontakt med tjänstepersoner från
sociala sektorn framgår att kommunens systemförvaltare under våren 2017 tog fram
riktlinjer avseende uppföljning av loggkontroller. Det framgår även att i en uppföljande
kontakt med KPMG under våren 2017 rekommenderades kommunstyrelsen i Säters
kommun att upprätta ett kommunövergripande styrdokument avseende
behörighetstilldelning och principer kring detta, då KPMG ansåg att det vid tidpunkten
saknades ett sådant dokument. I intervjuer framgår att kommunstyrelsen i sin tur
menade att ett sådant dokument redan finns upprättat.

Det dokument som kommunstyrelsen hänvisar till och som vi har tagit del av innehåller
rutiner avseende behörighetstilldelning för personal och elever samt rutiner vid
avslutning av konto. Av dokumentet framgår följande steg för behörighetstilldelning:
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Dokumentet är inte formellt antaget av kommunstyrelsen och saknar innehåll såsom
attestering av behörighet samt ansvar för tilldelning av behörighet.

Sedan våren 2017 har arbetet med rutinerna för loggkontroll legat nere enligt
tjänstepersoner på sociala sektorn. Det upprättade rutindokument avseende
loggkontroller används inte av verksamheten men det framgår i intervjuer att kontroller
genomförs kontinuerligt av verksamhetschefer. Kontrollerna sker inte på ett
systematiskt sätt. De kontroller som genomförs syftar till att se om de som varit inne är
behöriga. Kontrollerna kan visa om en person endast har varit inne och läst eller om
denne även har gjort justeringar. Avseende grupper med behörighet genomförs
kontroller var tredje månad i syfte att se om de anställda i gruppen stämmer överens
med behörighetstilldelning.

Av socialnämndens protokoll (2017-02-09 § 20) framgår att förvaltningen fick i uppdrag
att utreda om det fanns behov att lägga ut verksamhetssystemet Procapita på olika
servrar i syfte att säkerställa att uppgifter som rör individer inte är tillgängliga för
personal i fel förvaltning. Detta berörde sociala sektorn samt barn- och
utbildningssektorn som hade tillgång till varandras uppgifter. I kontakt med
tjänstepersoner från social sektorn framgår att leverantören har åtgärdat det problemet
samt att kommunen även har vidtagit åtgärder med att tilldela så lite behörighet som
möjligt till de anställda. Det framgår att systemet har en automatisk spärr som tar bort
möjligheten för en anställd att logga in om denne inte har loggat in på 120 dagar.

I intervjuer framgår att ett nytt verksamhetssystem ska upphandlas och det finns en
förhoppning om att systemet ska bidra till förenklade processer avseende
genomförande av loggkontroller.

Av intervjuerna framgår att det upplevs som att frågan avseende rutindokumentet för
loggkontroller inte längre drivs inom kommunen och det upplevs finnas en otydlighet
angående vem som har ansvaret att driva arbetet vidare.
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3.1.2 Bedömning

En övergripande behörighetspolicy kan bidra till att beskriva och reglera hur
behörighetstilldelning ska hanteras inom kommunen samt syfta till att säkerställa att
hantering sker i enlighet med annan reglering, som exempelvis krav på sekretess.

En policy kan även fördjupa förtroendet för kommunen hos medborgare kring hur
kommunen på ett ansvarsfullt sätt och med stor fokus på personlig integritet hanterar
den datamängd som kommunen har tillgång till.

Vi bedömer att nuvarande rutindokument avseende behörighetstilldelning bör revideras
för att på ett tydligare sätt reglera behörighetstilldelning inom kommunen. Ytterligare
skäl för revidering kan vara att uppnå en tydligare styrning från kommunens sida och
visa sin viljeriktning inom området.

Vidare gör vi bedömningen att det finns behov av att upprätta alternativt implementera
de redan upprättade rutinerna avseende loggkontroller. Detta för att säkerställa att
kontroller av att behörigheter inte används på olämpligt sätt sker på ett systematiskt
sätt.

3.1.3 Rekommendationer

Med anledning av att socialnämnden inte har vidtagit åtgärder utifrån de
rekommendationer som lämnades anser vi att de tidigare rekommendationerna
kvarstår och blir därför de som vi lämnar till socialnämnden:

- Alla som använder systemet över en given tidsperiod ska omfattas av kontroll,
även chefer, controller, verksamhetsextern personal, konsulter om sådana
används etc.

- Urvalmetodiken ska vara sådan att analyserbara indikationer används så att
även riskbeteenden ligger till grund för urvalet.

- Om stickprov och slump ska användas som urvalsmetod ska den vara statistiskt
säkerställd och representativ för populationen av loggade personer.

- Beakta vad Datainspektionen skriver på sin hemsida. ”Bestäm med vilken
omfattning (antal och tidsintervall) logguppföljningen ska ske. Eftersom det inte
enbart är antalet loggposter vid logguppföljningen som avgör om kontrollen blir
verkningsfull, finns det inget generellt svar på hur många loggposter som bör
granskas vid varje tillfälle. Varje vårdgivare måste ta hänsyn till verksamhetens
omfattning (antalet patienter och personal med behörighet) samt vilket urval och
vilken systematik som används vid uppföljningen. ”

- Bedömning av loggdata över tid ska göras på samma sätt och på samma
grunder oavsett vem som utför den. Bedömningsgrunderna behöver vara
detaljerade och finnas dokumenterade.

- Det ska framgå hur en kontrollerad användare kan få utförd kontroll överprövad.

- Dokumentation av loggkontroller är allmän handling, därför måste den sparas
på ett sätt så att den hålls fullständig och oförändrad. Det ska även vara enkelt
att identifiera och återfinna enskilda dokument. Detta innebär  inte  att
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förvaringen av dokumenten omedelbart ska vara tillgänglig för alla.
Verksamhetsansvariga måste över tid kunna säkerställa att syftet med att få ta
del av dokumentation överensstämmer med vad som får lämnas ut.

- Av ”SOFS 2008:14. Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och
journalföring i hälso- och sjukvården” framgår att loggar likaväl som
loggkontroller ska sparas i 10 år. Det måste finnas dokumenterade
processer/rutiner som säkerställer att så sker och att informationen under
denna tid inte kan förändras eller förstöras. För att loggen i sin helhet ska vara
tillgänglig under 10 år så måste det säkerställas att det löpande finns en
säkerhetskopia som fullständigt och riktigt omfattar loggen. Det är
systemägarens ansvar att så sker genom att detta förfaringsätt beställs av över
tid ansvarig för driften av systemet. Eftersom en sådan beställning (en aktivitet i
ett LIS) inte finns vid granskningstillfället ska den snarast upprättas. I den
beställningen är det högst lämpligt att det kompletteras med instruktioner om
hur den ska försvaras (Konfidentialitet) och att det säkerställs att den över tid är
återläsningsbar (Tillgänglighet).

3.2 Granskning avseende målstyrningsprocessen
År 2018 gav revisorerna i Säter KPMG i uppdrag att översiktligt granska
kommunstyrelsens beredning och uppföljning av mål. Syftet med granskningen var att
se om kommunens målstyrningsprocess var ändamålsenligt utformad, implementerad i
organisationen och effektiv i syfte att vara styrande mot de av fullmäktige fastställda
målen. I samband med granskningen lämnades följande rekommendationer:

— Säkerställa att alla nämnder och kommunstyrelsen på ett likvärdigt sätt arbetar
med att bryta ner kommunfullmäktiges områden och mål till sin verksamhet.

— Ta fram styrande dokument som tydliggör kommunens målstyrningsprocess
och uppföljningsrutiner.

— Säkerställa att medarbetarnas kunskap om fullmäktiges mål och kommunens
målstyrningsprocess ökar.

— Säkerställa att det, i tillämpliga delar, finns system för regelbunden uppföljning
för de strategiska målen. Men också utveckla prognoser och analysen av
måluppfyllelsen i delårsrapporten.

3.2.1 Iakttagelser

Av dokumentet  Ekonomiska styrprinciper för Säters kommun (antaget av
kommunfullmäktige 2017-10-19) framgår att kommunfullmäktige fastställer en vision
och strategiska mål för mandatperioden. Kommunfullmäktige fastställer även finansiella
mål för kommande treårsperiod. De finansiella och strategiska målen är överordnade
andra kommunala mål. Nämnderna och förvaltningarna ska enligt de ekonomiska
styrprinciperna utarbeta förslag till budget utifrån tilldelad rambudget och övriga
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anvisningar samt en plan för följande år. Förslaget ska även innehålla strategier som
skall utgå från antagen vision och strategiska mål.

I syfte att säkerställa att nämndernas budgetarbete sker parallellt har Säters kommun
upprättat ett årshjul. Av årshjulet framgår vilken tid på året som vilken aktivitet ska
utföras. I intervjuer framgår att årshjulet är en del av målstyrningsprocessen och något
som samtliga nämnder ska följa. För att ytterligare möta behovet av en tydlig
målstyrning har kommunen formulerat en målstyrningskedja.

Av vad som framgår i intervjuer har Säters kommun inte upprättat ett övergripande
styrdokument där årshjulet och målkedjan regleras.

Det framgår i intervjuer att samtliga nämnder inte har anpassat sitt målarbete utifrån
målkedja och årshjul vid tiden för den uppföljande granskningen, men att det ska vara
klart inför år 2022. Bland annat arbetar kommunen mot att samtliga nämnder ska
använda sig av verksamhetssystemet Hypergene i arbetet med de
verksamhetsspecifika målen.

I intervjuer framgår att det är sektorcheferna som ansvarar för att kommunicera mål
och målstyrningsprocess till medarbetarna och att det finns en förväntan att detta
genomförs. Det framgår även att särskilda åtgärder inte har vidtagits i syfte att
säkerställa att informationen delges de anställda. Målstyrningskedjan, årshjulet och de
ekonomiska styrprinciperna finns tillgängliga på intranätet.
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Kommunstyrelsen får månatlig återkoppling avseende ekonomi och verksamhet,
antingen skriftligt eller muntligt. Som tidigare nämnts pågår det ett
kommunövergripande arbete där upprättade mål ska läggas in i verksamhetssystemet
Hypergene. Det framgår i intervjuer att systemet ska bidra till att förenkla arbetet med
att följa upp vilka aktiviteter som genomförts samt att det ska förenkla möjligheten att få
en tydlig rapport på det som genomförts.

Det framgår även att det pågår ett kommunövergripande arbete avseende att göra
målen mätbara genom nyckeltal. Nämnderna har kommit olika långt i arbetet med
mätbara mål, men det framgår att samtliga nämnder i årsredovisningen ska presentera
mätbara mål.

I intervju med kommundirektören framgår att det pågår ett arbete med att kartlägga
befintliga styrdokument i syfte att revidera alternativt upprätta nya styrdokument utifrån
behov, exempelvis med anledning av den omorganisation som genomförts där
förvaltningar har ersatts av sektorer.

3.2.2 Bedömning

Av det som framkommit i den uppföljande granskningen gör vi bedömningen att KS har
vidtagit åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades vid förra granskningen.
Då det framkom att det saknas ett övergripande styrdokument som reglerar målkedjan
och årshjulet gör vi bedömningen att Säters kommun har behov av att upprätta ett
sådant alternativt revidera de ekonomiska styrprinciperna så att de även innefattar
målkedja och årshjul.

3.2.3 Rekommendationer

Utifrån vår bedömning lämnar vi följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

— Säkerställa att målkedja och årshjul regleras i ett kommunövergripande
styrdokument.

— Att det i styrdokumentet avseende målkedjan även ingår hur det ska
säkerställas att medarbetarna har kunskap om fullmäktiges mål och
kommunens målstyrningsprocess.

3.3 Granskning avseende bygglov
År 2020 gav revisorerna i Säter KPMG i uppdrag att översiktligt granska kommunens
rutiner kring bygglovshantering i syfte att konstatera om miljö- och byggnämnden har
en ändamålsenlig verksamhet avseende bygglov.

— Förbättra målformuleringen i verksamhetsplanen för byggenheten

— Följa upp målen i verksamhetsplanen

— Förbättra funktionen på byggenhetens systemstöd så att den tillåter
statistikuttag på ett enkelt sätt

— Överväg behovet av att utforma skriftliga rutiner för handläggning av bygglov

— Förbättra kvalitetsarbetet avseende delegationsbeslut
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— Överväg mätning av kundnöjdhet i syfte att förbättra service

— Överväg nyttan av att tillhandahålla e-tjänster

3.3.1 Iakttagelser

I kontakt med tjänstepersoner inom miljö- och byggenheten framgår att 2020–2021 har
varit en ansträngd period för enheten. Enheten har haft svårigheter med
kompetensförsörjningen samtidigt som enheten har haft ett kraftigt ökat antal ärenden.
I syfte att komma ikapp med handläggningen och fullgöra sitt uppdrag tillsattes en
tillfällig organisation. Den tillfälliga organisationen fick även i uppdrag att genomföra en
genomlysning av miljö- och byggenhetens verksamhet i syfte att identifiera vilka
åtgärder som behöver vidtas för att utveckla införandet av E-tjänster och effektiva
processer.

Miljö- och byggnämnden har vid uppföljningstillfället inte färdigställt en uppdaterad
verksamhetsplan för 2021 men det pågår ett arbete för att korrigera detta till år 2022.
På grund av rådande arbetsbelastning har nämnden beslutat att prioritera annan
verksamhet. Av gällande nämndplan för mandatperioden framgår att nämnden har
fastställt fem övergripande mål samt fyra strategier för att nå målen. Målen i
nämndplanen är formulerade mer som aktiviteter som ska genomföras än som mätbara
indikatorer.

Det pågår ett arbete inom kommunen att målstyrningsprocessen ska implementeras i
verksamhetssystemet Hypergene. I dagsläget sker uppföljning av mål i exceldokument
och implementeringen i Hypergene uppges kunna förenkla arbetet med att följa vilka
aktiviteter som är vidtagna för att få en ökad måluppfyllelse. Arbetet väntas vara klart
så att målen för 2022 kan föras in i verksamhetssystemet.

Med anledning av implementering av målstyrningsprocessen i Hypergene pågår en
processkartläggning inom miljö- och bygglovsenheten. I det arbetet ingår även att ta
fram skriftliga rutiner för handläggning av bygglov.

För delegationsbeslut så ser processen och rutinerna ut som följande:

1. Handläggaren tar beslut utifrån delegationsordningen.
2. Handläggaren expedierar ärendet till sökande.
3. Arkivassisten annonserar i Post- och Inrikes Tidningar*
4. Arkivassistenten skicka meddelande om kungörelse till berörda grannar.

Målet är att varje steg i processen ska ha dokumenterade rutiner. Rutiner för
annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt ”Meddelande om kungörelse” finns
upprättade. Det finns även framtaget rutiner för en del av delegationsbesluten där
målet är att samtliga delegationsbeslut ska ha skriftliga rutiner. De rutindokument som
vi tagit del av är detaljerade och går igenom varje steg i den berörda beslutsprocessen.
I intervjuer framgår att rutinerna är en del av det fortsatta kvalitetsarbetet.

Vid beslutsfattandet har tjänstepersoner tillgång till ett bibliotek med motiveringar som
används i besluten. På miljö- och byggenheten finns även en kontrollfunktion där
delegationsbesluten undertecknas av handläggaren och tjänsteskrivelsen
undertecknas av handläggaren och chef.
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Ytterligare aktivitet som bidrar till kvalitetsarbetet är en förstärkning av introduktion av
nyanställda. Enligt samhällsbyggnadschefen saknar många av miljö- och
byggenhetens nyanställda kunskap om hur en kommun styrs vilket kan innebära en
risk i att kvaliteten i delegationsbesluten sjunker. En förstärkt introduktion uppges
kunna bidra till att försöka eliminera denna typ av risk.

I syfte att mäta kundnöjdhet och på så vis förbättra servicen har miljö- och
byggenheten fattat beslut om att medverka i Sveriges Kommuner och Regioners insikt.
Insikt är en servicemätning av kommuners myndighetsutövning. I första hand mäts
servicen för gruppen företagare men kommunerna har även möjlighet att mäta
nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.
Undersökningen genomförs genom en enkät som skickas ut till kunder som har ett
avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. Ett av de områden som
mäts är bygglov. I intervjuer framgår det att undersökningen kommer kunna bidra till
utveckling av verksamheten och på så sätt öka kundnöjdhet.

Det framgår i kontakt med tjänstepersoner att det i dagsläget pågår ett arbete med att
tillhandahålla nämndens tjänster som e-tjänster i samverkan med kommunens e-
kontor. Det framgår att Säters kommun bedömer att e-tjänster är en viktig del i syfte att
utveckla handläggningen av bygglov och anses bli till nytta för både medborgarna och
enhetens verksamhet.

Avseende statistikuttag ur systemet använder sig miljö- och byggenheten av ett
ärendehanteringssystem som saknar funktionen att kunna söka fram efterfrågad
statistik. Uttag av statistik måste göras manuellt genom att gå igenom ärendena var för
sig och sedan räkna fram statistik. I kontakt med tjänsteperson framgår att det skulle
behövas ett nytt ärendesystem för att kunna ta fram statistik på ett enkelt sätt, därav
har inga åtgärder vidtagits inom detta område.

3.3.2 Bedömning

Av det som framkommit av den uppföljande granskningen gör vi bedömningen att
nämnden har vidtagit vissa åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades vid
förra granskningen.

Avseende kvalitetsarbete och delegationsbeslut gör vi bedömningen att nämnden har
behov av att upprätta riktlinjer för de delegationsbeslut som i dagsläget saknas. Vidare
gör vi bedömningen att det finns behov av att förstärka introduktion av nyanställda i
syfte att ge en tydlig bild av kommunens verksamhet och styrning.

Med anledning av att verksamheten ska veta vilka mål de ska arbeta mot är det
nödvändigt för nämnden att årligen upprätta en verksamhetsplan.
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3.3.3 Rekommendationer

Utifrån vår bedömning lämnar vi följande rekommendationer till miljö- och
byggnämnden:

— Säkerställa att verksamhetsplan upprättas

— Säkerställa att nyanställda får en grundlig introduktion av verksamheten

— Säkerställa att samtliga delegationsbeslut har skriftliga rutiner

Datum som ovan

KPMG AB

Karin Helin Lindkvist Ida Larsson
Certifierad kommunal revisor Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-06-16 16 (38) 

Kf § 11 Revisionsrapporter 
Ange diarienummer 

Beslut 
Skriv text här. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Skriv text här. 
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Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-06-16 17 (38) 

Kf § 12 Förslag till Budget 2023-2025 Säters kommun 
KS2022/0144 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa förslag till budget 
2023 och plan för 2024-2025 enligt: 

1. Fastställa driftsbudgetram för 2023, 784 000 000 kr enligt majoritetens förslag 
Bilaga 2 Ks § 71/22 

2. Fastställa investeringsbudgetram för 2023, 125 047 000 kr enligt Bilaga 3 Ks § 
71/22. 

3. För 2024 och 2025 fastställa totalramar för kommunen enligt följande: 
Driftsbudgetramar:  2024: 803 600 000 kr 
                                         2025: 825 000 000 kr 
Äskade investeringsramar år 2023-2025 uppgår till 294 980 000 kr, jämfört med 
preliminära ramar på 225 000 000 kr, vilket är 69 980 000 kr högre. 
Investeringsramar:  2024: 92 760 000 kr 
                                         2025: 77 173 000 kr 

4. Fastställa finansiella mål 2023-2025, bilaga 1 Ks § 71/22. 
5. Bemyndiga kommunstyrelsen att ianspråktaga upp till 500 000 kr per ärende av 

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

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

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

8. a) Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2022 att omsätta och uppta nya lån upp 
till 270 000 000 kr och ytterligare 230 000 000 för investering i nytt särskilt boende 
på grund av försening i projektet (beslut i Kf 2020-06-11, § 64), samt utnyttja 
krediten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto. 
b) Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2023 att omsätta och uppta nya lån upp 
till 500 000 000 kr, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommunens 
koncernkonto. 

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

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

11. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om budgetförutsättningar för 2024-2026. 

Reservation 
Caroline Willfox (M), Roger Siljeholm (M) och Daniel Ericgörs (KD) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för eget förslag till driftsbudget. 

Avstår 
Göran Johansson (V) och Roger Carlsson (SD) avstår och deltar ej i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Göran Johansson (V) meddelar att ett eget förslag till driftsbudget kommer att lämnas 
in till kommunfullmäktiges sammanträde. 

 ___________ 

Kommunstyrelsens ledamöter enas om att punkten 8 revideras. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Majoritetens förslag till driftsbudget, bilaga 2 Au § 71 
M, KD och L:s förslag till driftsbudget, bilaga 4 Au § 71 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt majoritetens förslag till driftsbudget. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2023 och plan 2024-2025. 

Genomgång och presentation av respektive nämnds/sektors budgetförslag samt 
förslag till budget 2023 och plan för 2024-2025. 

Genomgång av intäktsläget, de samlades äskanden i drift och investeringsbudgetar 
samt övriga ärenden som skall behandlas i samband med budget.  
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Skatteunderlagsprognosen från SKR per 2022-04-28 ligger till grund för beräkningar 
av de förväntade intäkterna. 

Förslag lämnas på en förändrad befolkningsprognos som ligger i linje med SCB:s 
riksprognos med en befolkningsökning på ca 50 personer per år. Beräkningsgrunden 
uppgår till 11 280 invånare för budget 2023, 11 330 för budget 2024 och 11 379 
invånare för budget 2025. 

Det råder stora osäkerheter vad gäller budgetförutsättningar för perioden 2023-2025 
genom olika omvärldsfaktorer t.ex. kriget i Ukraina, eventuell flyktingvåg, brist av 
material med ökade priser, ökning av bränslekostnader, ökande lönekostnader, nytt 
pensionsavtal med ökning av pensionskostnader, ökade räntekostnader mm. I 
budgetäskanden för 2023 är det således svårt att förutsäga hur detta kommer att 
utvecklas och hur det kommer att påverka budgeten för 2023. Detta gör att 
budgetförslagen i dagsläget inte fullt ut tar med dessa förutsättningar.  

De finansiella målen föreslås vara oförändrade i dagsläget men en översyn av målen 
behöver göras i samband med den reviderade budget till hösten. En långsiktig 
ekonomisk planering för hela kommunen behöver tas fram där investeringsbehov, 
befolkningsprognoser, demografiska utmaningar, bostadsbyggande mm beaktas. 

Inför höstens arbete med reviderad budget bör mer klarhet kunna erhållas vad gäller 
omvärldsfaktorer och det kommer också en ny skatteunderlagspronos i slutet på 
augusti som kommer att ligga till grund för den reviderade budgeten. I samband med 
den reviderade budgeten kommer sektorerna att behöva ser över äskanden och ta 
hänsyn till de rådande nya förutsättningarna och också se över besparingsförslag mm 
för en budget i balans. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Budget 2023-2023 Tjänstemannaförslag KSAU (med finansiella mål) 
Bilaga 2: Förslag Driftsbudget 2023 per nämnd/sektor 
Bilaga 3: Förslag Investeringsbudgetramar 2023-2025 per nämnd 
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1 Den samhällsekonomiska utvecklingen 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade en ny skatteunderlagsprognos per 28 april. 
SKR:s aktuella bedömning av skatteunderlaget visar sammantaget en starkare ökning än den 
prognos som publicerades 17 februari 2022. Det beror delvis på regeringens förslag om att 

omvandla reseavdraget till en skattereduktion. Dessutom räknar SKR med större ökning av 
löneinkomster och i viss mån pensioner. 

I samband med skatteunderlagsprognosen publicerar SKR cirkulär 22:15 där följande presenteras:  
• Ny skatteunderlagsprognos  
• Ny befolkningsprognos  
• Preliminär kostnadsutjämning 2023  
• Reviderad LSS-utjämning 2022  
• Preliminär LSS-utjämning 2023  

• Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex  
• Förändring avtalspensioner och PO  
• Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag 
 
Samhällsekonomisk utveckling 
Skatteunderlagsprognosen vilar på ett samhällsekonomiskt scenario för utvecklingen globalt och i 

Sverige fram till år 2025. Analysen bygger på en konjunkturprognos till och med 2023. 
Efterföljande år (2024–2025) utgör kalkylår där utvecklingen följer en trendframskrivning.  
Baserat på rekordstora överraskningar i de svenska inflationsutfallen hittills i år (statistik till och 
med mars) samt att höga energipriser (i synnerhet på olja och el) väntas bestå året ut revideras 
inflationsprognosen upp kraftigt. KPIF-inflationen beräknas skjuta över 5 procent som genomsnitt 
helåret 2022. Inflationen i Sverige antas dock gradvis sjunka, dels i takt med att energiprisernas 

bidrag till KPIF-ökningen mattas av, dels i takt med att den underliggande inflationen (KPIF 
exklusive energi) åter bedöms sjunka under 2 procent. Trots denna dämpning beräknas inflationen 
2023 hamna klart över målsatta 2 procent. Givet en period med långt högre inflation än på länge i 
Sverige utgår prognosen från högre löneökningar (än tidigare prognoser). 
 
Förutom den höga inflationen är det stigande räntor som i hög grad präglar de makroekonomiska 

utsikterna. Ett brant uppställ för marknadsräntorna följer inte minst av förväntningar om höjda 
styrräntor från en rad centralbanker. En fortsatt ränteuppgång tycks i det närmaste oundviklig, givet 
den globala inflationschocken samt de ännu mycket låga styrräntorna. Den normalisering som 
stundat under tio år av unikt låga räntor är därmed här med besked. Inflations- och ränteuppgången 
kommer att ha betydande åtstramande effekter på världsekonomin både i år och åren därefter, en 
motkraft till den postpandemiska återhämtning som ännu präglar många ekonomier.  
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Rysslands invasion av Ukraina är en annan viktig faktor just nu. Kriget är starkt bidragande till den 
senaste tidens energi- och råvaruprisinflation, och höjer osäkerheten vad gäller den ekonomiska 
utvecklingen framöver. Och tillförsikten bland hushåll och företag i Sverige har försvagats sedan 
invasionen inleddes. 

  
Trots dessa globala motvindar pekar prognosen mot en fortsatt återhämtning av den svenska 
konjunkturen 2022 och 2023. Kriget i Ukraina bedöms inte ge några stora negativa effekter på den 
inhemska efterfrågan i Sverige. I frånvaro av kriget hade konjunkturen sannolikt varit starkare, men 
faktum är att ”återöppnandet av samhällsekonomin” i år utgör en relativt starkare kraft.  
 

Det bör poängteras att BNP under loppet av 2022 inte stiger nämnvärt snabbt. Att tillväxttalet för i 
år ändå blir högt följer av brant uppgång under 2021. Vad som till synes är ”hög tillväxt i år” är 
alltså i själva verket en effekt av ”hög tillväxt förra året”. Så här blir det när kalenderårsgenomsnitt   
(i detta fall för BNP) jämförs med varandra; ”baseffekter” eller ”överhänget” trycker upp 
årsgenomsnitten 2022.  
 

Trots hög smittspridning vid årets början (med en topp i slutet av januari) har restriktionerna med 
anledning av covid-19 trappats ner markant (i februari respektive april). Återhämtningen för 
arbetsmarknaden beräknas därmed kunna fortgå – trots globala risker, hög inflation och stigande 
räntor. När det gäller sysselsättningen kvarstår ännu mer att hämta igen (än för BNP), efter den 
lågkonjunktur som pandemin och restriktioner medförde. Särskilt delar av tjänstesektorn kommer 
kunna stärkas rejält i år, vilket gynnar inhemsk efterfrågan och jobben i Sverige. Detta kommer att 

driva upp antalet arbetade timmar, vilket gynnar lönesumman och det kommunala skatteunderlaget. 
Utrymmet för en fortsatt expansion av sysselsättningen krymper dock med tiden. Andelen 
arbetslösa sjunker 2023 under 7,5 procent, vilket är SKR:s uppskattning av jämviktsarbetslösheten. 
En allt måttligare tillväxt syns därför 2024 och 2025 för såväl arbetsinsatsen (timmar) som BNP. 
 
Med anledning av kriget i Ukraina antar prognosen en klar dämpning för export och investeringar 

under innevarande år. Svackan förväntas dock vara temporär och tämligen snabbt återhämtad, 
liksom bli långt mer beskedlig än vad som inträffade första halvåret 2020. Mottagandet av ukrainska 
flyktingar föranleder samtidigt att de offentliga konsumtionsutgifterna i Sverige förhöjs i år, vilket 
alltså stärker inhemsk efterfrågan och BNP.  
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Tabell - Nyckeltal för den svenska ekonomin 
Procentuell förändring om inte annat anges 

 
 
Starkare nominellt skatteunderlag 

Skatteunderlagsprognosen är baserad på den samhällsekonomiska bild som presenteras kortfattat 
ovan i tabellen Nyckeltal för den svenska ekonomin. SKR:s aktuella prognos för skatteunderlaget 
innebär en markant upprevidering av löneökningstakten på den svenska arbetsmarknaden (perioden 
2022–2025). Detta bidrar till en upprevidering av prognosen för lönesumman samt det kommunala 
skatteunderlaget. Då även löner och priser hos kommuner och regioner antas öka snabbare (än i 
tidigare bedömningar) innebär de (beräknat) högre skatteintäkterna inte någon reell resursförstärk-

ning. Den samhällsekonomiska utvecklingen kommer kommande år att i hög grad präglas av just 
den urholkning av ”köpkraften” som snabbt stigande priser och löner leder till. Urholkningen 
kommer att slå olika för olika aktörer, men kvalitativt är det samma effekt som träffar hushåll, 
företag och offentlig sektor. 
 
Tabell - De senaste skatteunderlagsprognoserna 

Procentuell förändring 
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Förändring jämfört med SKR:s februariprognos 
SKR:s aktuella bedömning visar klart högre skatteunderlagstillväxt än den som publicerades den   
17 februari 2022. Prognosen är uppreviderad alla år från och med 2022 och nivån för det 

ackumulerade skatteunderlaget 2025 är drygt 2 procentenheter högre än i den föregående 
prognosen (tabell - De senaste skatteunderlagsprognoserna). Cirka 0,5 procentenheter av 
upprevideringen beror på förslaget om att omvandla reseavdraget till en skattereduktion. Det 
betyder att upprevideringen av den underliggande utvecklingen är motsvarande lika mycket mindre. 
En motverkande faktor till upprevidering är att högre prisbasbelopp leder till högre grundavdrag 
vilket minskar det faktiska skatteunderlaget. Samtidigt har SKR reviderat upp bedömningen av den 

prisutveckling kommuner och regioner möter. Denna upprevidering är därtill större än 
upprevideringen av skatteunderlaget. Skatteunderlagets reala utveckling (”den köpkraft som 
skatteunderlagstillväxten genererar”) är alltså nedreviderad. Detta beror på att timlönerna och 
kommunsektorns övriga insatspriser är uppreviderade. Bakgrunden är den nyliga inflationschock 
som antas ge betydligt högre (än tidigare) pris- och löneökningar för en rad av år. Den allt starkare 
arbetsmarknaden väger också in. Inflationens påverkan på pensionskostnaderna och det nya 

pensionsavtalet (som börjar gälla 2023) bidrar därutöver till ökade kostnader för personalen 
framöver. 
 
Ny befolkningsprognos  
Den 13 april presenterade SCB en befolkningsprognos för åren 2022–2070. Framskrivningen är 
gjord med förbehåll för osäkerheten kring asylinvandringen på grund av kriget i Ukraina. SCB har 

gjort fem olika scenarios. Befolkningsökningen är inte jämn i alla åldrar och befolkningen ökar mest 
i de äldre åldrarna. I framskrivningen antas en fortsatt ökande livslängd. Under hela perioden 
beräknas fler födas än avlida, men de närmaste åren antas födda barn per kvinna att minska.  
 

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

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

stämma efter avgiven årsredovisning. 
 
Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som inte redovisas som skuld i 
kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt 
anställd personal går i pension och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant 
när de stora åldersgrupperna födda på slutet av 40-talet och början av 50-talet går i pension. Mer än 

50 % av denna kostnadsökning kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i 
samband med försäljningen av Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom 
ordinarie ekonomiska ramar och för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap. 
 
Intäktsutvecklingen 
Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, 

skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning samt statens anslag 
till detta. 
 
Förslag finansiella mål 2023-2023 
Det råder stora osäkerheter vad gäller budgetförutsättningar för perioden 2023-2025 genom olika 
omvärldsfaktorer. En ökning av resultatmålet från 2% till 3% per år föreslås genom ökat uttag av 

pensionsmedel då det är nödvändigt att ha ett högre justerat resultat för att klara av de höga 
investeringar som pågår och som kommer de närmaste åren. Övriga finansiella målen föreslås vara 
oförändrade i dagsläget men en översyn av målen behöver göras i samband med den reviderade 
budget till hösten. En långsiktig ekonomisk planering för hela kommunen behöver tas fram där 
investeringsbehov, befolkningsprognoser, demografiska utmaningar, bostadsbyggande mm beaktas.  

2.2 Befolkningsutveckling 
I april 2021 presenterade SCB en ny befolkningsprognos för åren 2021-2070. Befolkningsökningen 
är inte jämn i alla åldrar och befolkningen ökar mest i de äldre åldrarna. Befolkningen förväntas att 

öka både för att fler föds än det avlider och för att fler invandrar än utvandrar. Den årliga 
befolkningsökningen för Säters kommun beräknas uppgå till ca 50 personer per år.  
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Befolkningsutvecklingen har varit positiv från 2015 till 2017 och har därefter stagnerat under 2018 
och 2019 då tillgången på lediga bostäder varit begränsad. Under 2020 tog befolkningsutvecklingen 
fart och ökade 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 11 264 invånare 
den 31 januari 2022 och 11 288 invånare den 28 februari.  
 
I budgetdirektiven för år 2023-2025 godkändes förslag på förändrad befolkningsutveckling där 
ökningen förväntades uppgå till 40 personer för budget 2023 och därefter med 30 personer per år. 
Beräkningsgrunden i budgetdirektiven uppgick till 11 250 invånare för budget 2023, 11 280 för 

budget 2024 och 11 310 invånare för budget 2025.  
 
Förslag till befolkningsprognos 
Målet på 11 250 invånare för år 2023 har redan uppnåtts och därför presenteras ett förslag på en 
förändrad befolkningsprognos som ligger i linje med SCB:s riksprognos utifrån skatteunderlags-
prognosen per 2022-02-17 med en befolkningsökning på ca 50 personer per år. I förslaget på en 

förändrad befolkningsprognos är beräkningsgrunden 11 280 invånare för budget 2023, 11 330 för 
budget 2024 och 11 379 invånare för budget 2025. 
 
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. 
 

2.3 Skatteintäkter och generella bidrag  
De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur 

skatteunderlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt 
förrän vid definitiv taxering i november året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger 
intäktsberäkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de 
prognoser som görs av Sveriges kommuner och regioner (SKR), 4-5 gånger per år.  
 
För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. Den senaste skatteunderlags-

prognosen är från 2022-04-28 och nästa prognos kommer 2022-08-25.  
 
Det har skett stora förändringar vad gäller skatteintäkter och generella bidrag under 2020 där extra 
bidrag beslutades/avisterades för 2020 och för kommande år, covid-19 relaterade bidrag och 
ökning av riktade bidrag. I budgetunderlaget har regeringens äldreomsorgssatsning på 4 miljarder 
inkluderats. Äldreomsorgssatsningen är ett riktat permanent statsbidrag, utan krav på bemanning 

eller liknande. Detta bidrag har hanterats som ett generellt bidrag och uppgår till 5,5 mkr per år från 
2021 tom 2023.  
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Nedan visas fördelningen över skatteintäkter och generella bidrag för åren 2022-2026 enligt den 
senaste skatteunderlagsprognosen per 2022-04-28. 
 

 
 

Enligt skatteunderlagsprognosen per 2022-04-28 innebär det en ökning för Säters kommun med 
drygt 12 mkr från ca 772 mkr till 784 mkr för Säters kommun jämfört med den föregående 
prognosen från 2022-02-17. De största förändringarna är en positiv förändring på 11,6 mkr 
avseende kostnadsutjämningen, ökning av skatteintäkter med 7,2 mkr medan underlag för 
regleringspost minskar med 5,0 mkr samt minskning med 0,8 mkr i inkomstutjämning och minskat 
bidrag för LS-utjämning med 0,9 mkr. 

 
I jämförelse med skatteunderlagsprognosen per 2021-09-30, som ligger till grund för de beslutade 
budgetdirektiven 2023-2025 med de preliminära ramarna från 2021-11-25, har de förväntade 
intäkterna för år 2023 ökat med totalt 23,7 mkr. 
 

 

Skatteunderlagsprognos Utfall Prognos Budget Budget Plan Plan Plan
per 2022-04-28 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026

Inkomstutjämning 109,4 126,9 126,8 133,6 136,1 141,3 146,6
Kostnadsutjämning -14,3 -19,5 -19,2 -8,2 -8,4 -8,7 -8,9
Regleringspost 33,1 31,0 28,2 17,6 17,8 14,5 11,1
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 0,3 0,3 0,3 0,3
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

169,5 181,3 176,9 186,4 183,3 184,9 186,6

Skatteintäkter 543,3 564,3 564,4 597,7 620,4 640,1 661,8
Slutavräkning innevarande år 12,7 6,3 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Slutavräkning tidigare år 1,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

557,8 572,8 566,5 597,7 620,4 640,1 661,8

Total 727,3 754,1 743,4 784,1 803,6 825,0 848,4
*) Äldreomsorgssatsning har inkluderats för år 2021-2023

Skatteunderlagsprognos 
per 2022-04-28 Budget Budget Budget Jämförelse Jämförelse Jämförelse

2023 2023 2023 Budget 2023 Budget 2023 Budget 2023

30/9 2021 17/2 2022 28/4 2022 (17/2 vs 30/9) (28/4 vs 17/2 ) (28/4 vs 30/9)

Inkomstutjämning 132,6 134,4 133,6 1,9 -0,8 1,0
Kostnadsutjämning -19,7 -19,8 -8,2 -0,1 11,6 11,5
Regleringspost 20,1 22,6 17,6 2,5 -5,0 -2,5
Strukturbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Införandebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
LSS-utjämning 1,1 1,2 0,3 0,1 -0,9 -0,8
Välfärdsbidrag 5,5 5,5 5,5 0,1 0,0 0,1
Fastighetsavgift 34,6 37,5 37,5 2,9 0,0 2,9

174,2 181,4 186,4 7,2 5,0 12,2

Skatteintäkter 586,2 590,5 597,7 4,3 7,2 11,5
Slutavräkning innevarande år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Slutavräkning tidigare år 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
586,2 590,5 597,7 4,3 7,2 11,5

Total 760,3 771,9 784,1 11,6 12,2 23,7
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2.4 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 ökning av resultatmålet från 2% till 3% per år föreslås genom ökat uttag av pensionsmedel för 
perioden 2023-2025. Det är nödvändigt att ha ett högre justerat resultat för att klara av de höga 
investeringar som pågår och som kommer de närmaste åren. En översyn av resultatmålet behöver 
göras för att kommunen skall kunna hantera ökade behov av investeringar och lånebehov på lång 

sikt. 
 
Resultatmål för planperioden 2023-2025: 
Resultatmålet är lagt på det balanskravsavstämda resultatet, där hänsyn tagits till såväl avkastning 
som tillskott från kommunens pensionsmedelsförvaltning.  
 

Förslag budgeterat justerat resultat per år 2023-2025: 
2023: + 23,2 mkr (3,0 %) 
2024: + 23,7 mkr (3,0 %) 
2025: + 24,4 mkr (3,0 %) 
 

 
 

 

Justerat resultat Utfall Prognos Budget Budget Plan Plan

2021 2022 2022 2023 2024 2025

Resultat 17 019 14 458 8 639 9 218 9 393 9 764

Avkastning pensionsmedel 1 918 5 000 -1 177 -1 099 -1 050 -1 000

Andra justeringar -1 282 0 0

Tillskott pensionsmedel 0 7 400 7 400 15 100 15 400 15 600

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0 0

Justerat resultat 17 655 26 858 14 862 23 219 23 743 24 364

Vinst % 2,43% 3,56% 2,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Skatteintäkter 727 314 754 106 743 377 784 085 803 611 825 048
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2.5 Investeringar  
Investeringsbehovet är fortsatt stort inom Säter kommun, exempel på investeringsbehov: 

 Lokalöversyn 
 Underhåll på befintliga lokaler 
 Anläggningar vatten och avlopp 
 Infrastruktur 
 Digitalisering 
 Ny förskola 

 
För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan 
behöver investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Över en fyraårsperiod, tre föregående år 
plus beräkningsår, är målet att minst 60 % av investeringarna skall vara självfinansierade. Med 
självfinansiering menas det likvida utrymme som skapas av kommunens resultat och nivån för 

avskrivningar. Undantag från självfinansieringsgraden kan beslutas av kommunfullmäktige för 
enskilda objekt. 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. Beräkningar av självfinansieringsgrad görs exklusive nytt 
särskilt boende. 
 

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. Äskande för 
perioden 2023-2025 uppgår till 295,0 mkr vilket överstiger de preliminära ramarna med 70 mkr.  
 
Budgeten för år 2022 uppgår till 122,5 mkr (90,7 mkr + 31,8 mkr överförda medel).  
 

Vid en resultatnivå på 2% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning kommer 
självfinansieringsgraden på 60 % över en fyraårsperiod inte att kunna uppnås utan beräknas ligga på 
en nivå mellan 50% till 55% per år under perioden. Det är dock svårt att nå 100% upparbetnings-
grad genom att kommunen inte kan påverka samtliga faktorer kopplat till upparbetningsgrad. En 
rimlig upparbetningsgrad baserad på historiska fakta ligger kring ca 70% till 80%. I prognosen för 
helår 2022 beräknas upparbetningsgraden uppgå till ca 75 %.  

 
Vid en resultatnivå på 3% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning beräknas 
självfinansieringsgraden på 60 % per år över en fyraårsperiod att kunna uppnås. 
 
Kommunen står inför kraftiga ökningar av investeringsbehov de kommande åren och för att 
kommunen skall kunna hantera detta behövs en långsiktig prognos göras av investeringsbehovet 

tillsammans med en långsiktig ekonomisk planering för hela kommunen där befolkningsprognoser, 
demografiska utmaningar, bostadsbyggande mm beaktas tillsammans med att se över nuvarande 
mål och ta fram långsiktiga finansiella mål. 
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Förslag till mål för självfinansieringsgrad: 
Målet för självfinansieringsgraden för perioden 2023-2025 föreslås vara oförändrat i dagsläget, dvs 
minst 60 % av investeringarna skall vara självfinansierade över en fyraårsperiod. Inför reviderad 
budget till hösten kommer en översyn att göras av målet för självfinansieringsgrad. 

 

2.6 Skuldsättning 
Säters kommun har 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 -2025 beräknas låneskulden öka 
med ytterligare 120 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. 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). 
 
2021-12-31 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 72 528 kr/invånare. 75 % av koncernens 
limit var 92 250 kr/invånare.  
 

Mål för kommunkoncernens skuldsättning behöver dock 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.  
 
Förslag till förändring av finansiellt mål för 2023-2025 lämnades i budgetdirektiven för 2023-2025 
där kommunkoncernens skuldsättning skulle öka till maximalt 85 % av Kommuninvests limit men 

ingen förändring föreslås i dagsläget med anledning av kommande översyn.  
 
Förslag till mål för skuldsättningsgrad:  
Målet för skuldsättningsgrad för kommunkoncernen under perioden 2023-2025 föreslås vara 
oförändrat, dvs fortsatt ett mål på 75 % av Kommuninvests limit föreslås.  
 

Inför reviderad budget till hösten kommer en översyn av målet att göras för att kunna möta de 
ökade investeringsbehoven med behov av ökad upplåning. 
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2.7 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 nedgång 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. 
 
Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till ca 7,2 mkr per år av skattemedel. För belopp 
över denna nivå tillskjuts medel från pensionsförvaltningen. 
 

Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till 1 % per år. 
 
Mål för pensionsförvaltningen för år 2022 uppgår till 7,4 mkr.  
 
I samband med förslag på ett ökat resultatmål från 2% till 3% för 2023-2025 föreslås ökat årligt 
uttag av pensionsmedel för planperioden 2023-2025 utöver normal nivå som är ca 7,5 mkr per år.  

 
Budget 2022 och förslag för perioden 2023-2025: 

 2022:   7,4 mkr 
 2023:   15,1 mkr 
 2024:   15,4 mkr 
 2025:   15,6 mkr 
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3 Mål för verksamheten  

3.1 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. 

3.2 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.  
 
Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun 
Säters kommun tar sitt ansvar för vår gemensamma framtid. De nationella och regionala miljömålen 
ligger till grund för ett ansvarsfullt och strategiskt lokalt miljöarbete. Kommunens verksamheter ska 
utveckla ett förhållningssätt som innebär kloka beslut och agerande utifrån ett miljöperspektiv. Vi 

ska bidra till att öka kunskap, förmåga och motivation till ett miljö- och klimatmedvetet 
förhållningssätt. 
 
En omsorgsfull boendeutveckling 
I Säters kommun ska det alltid vara möjligt att bo, i miljöer som är hälsofrämjande och som upplevs 
passa den egna levnadssituationen. I all planering och byggnation är hållbarhet prioriterat. Det 

innebär att miljöpåverkan minimeras, att det möjliggör att människor kan skapa och upprätthålla 
goda sociala relationer och ger möjlighet att leva rika liv. Det är tryggt att bo och leva i Säters 
kommun. 
 
En bra start i livet 
Alla i Säters kommun ska ha en egen försörjning och ett liv med god hälsa. Unga ska ha 

förutsättningar för att göra val i livet baserat på förmågor och intressen. De unga årens upplevelser 
och lärande ska öka barn och ungas förmåga och motivation att delta i samhällslivet och den 
demokratiska processen.  
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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 
Säters kommun ska erbjuda den kommunala service 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. 
 

4 Övriga planeringsgrunder 
Utöver de finansiella målen och verksamhetsmålen styr även andra faktorer det ekonomiska 
utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige fastställde följande beräknings-

grunder i budgetdirektiven 2023-2025 som används i beräkningen av kommunens kostnader.  
 

4.1 Personalkostnadsökningar och övriga 
kostnadsökningar 

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

          Budget 2022 2023 2024 2025 

SKR  2,3%  2,5% 2,6% 3,0% 

Säters Kommun 1,7%  1,9% 2,0% 2,2% 
 

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. 
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Kostnader för kost och lokalvård 
Kostnaderna för kost och lokalvård beräknas utifrån satt ambitionsnivå med hänsyn tagen till 
beslutade antaganden om kostnadsökningar för personal och övriga kostnader. Hänsyn tas även till 

förändringar i beställande nämnds beställningar. 
 
Övriga kostnader 
Finns index för kostnadsuppräkningar angivna i avtal om köp av tjänster och varor används dessa. 
För kostnader som inte styrs av avtal används Riksbankens bedömning av KPIF:s utveckling. KPI 
med fast ränta (KPIF) är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av 

förändrade räntesatser från KPI. 
 
                     Budget 2022 2023 2024 2025 
KPIF   1,6 % 1,8 % 2,0 % 2,0%
  

4.2 Räntekostnader och avgifter 
Räntekostnader 
Extern räntesats för av kommunen upptagna lån beräknas till 1,5 % per år för åren 2023-2025.  

 
Vid bedömningen av räntesats har Riksbankens prognos för reporäntans utveckling använts. 
Intern räntesats för beräkning av kapitalkostnader är satt till samma nivå som externa räntor: 1,5 % 
för 2023 till 2025. 
 
Avgifter 

Utrymmet för avgiftshöjningar i de kommunala verksamheterna är begränsat. För VA och 
Renhållning har kommunen sedan flera år en full avgiftsfinansiering. För äldreomsorg och 
barnomsorg finns maxtaxor som begränsar kommunens möjlighet att avgiftsfinansiera verksam-
heten. På övriga områden har avgifterna relativt liten effekt på kommunens ekonomi. 

De möjligheter som finns att öka avgiftsfinansieringsgraden måste dock övervägas och förslag på 
reviderade avgifter skall där detta är möjligt lämnas i samband med budgetförslagen från nämnder 
och sektorer. Förslag till avgiftshöjningar skall även redovisas separat som egna ärenden och särskilt 
beslut om dessa skall tas i Kommunfullmäktige. 
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4.3 Driftbudgetramar totalt 
Totala driftbudgetramar är framräknade utifrån ovanstående ekonomiska mål och övriga 
planeringsgrunder: 
 
År Preliminära ramar  Uppdaterade driftsbudgetramar 
   (enligt budgetdirektiv) (Skatteunderlagsprognos 28/4 2022) 

2023: 760 300 tkr 784 000 tkr 
2024: 776 800 tkr 803 600 tkr 
2025: 799 500 tkr 825 000 tkr 
 
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. 
 
Budgetteknik 
Ekonomienheten kommer liksom tidigare år att utsända tekniska anvisningar för budgetmaterialets 

utformning. Allt material samlas i nätverket under V:/Budget/Budget 2023. 
 

5 Förslag driftbudgetramar per nämnd/sektor 
och samverkansverksamheter 

Det råder stora osäkerheter vad gäller budgetförutsättningar för perioden 2023-2025 genom 
olika omvärldsfaktorer t.ex. kriget i Ukraina, eventuell flyktingvåg, brist av material med ökade 
priser, ökning av bränslekostnader, ökande lönekostnader, nytt pensionsavtal med ökning av 
pensionskostnader, ökade räntekostnader mm. I budgetäskanden för 2023 är det således svårt 
att förutsäga hur detta kommer att utvecklas och hur det kommer att påverka budgeten för 
2023. Detta gör att budgetförslagen inte fullt ut tar med dessa förutsättningar.  

 
Förslag driftsbudget 2023 per nämnd 
Driftbudgetförslaget baseras på den senaste skatteunderlagsprognosen per 2022-04-28 där 
ökning av skatteunderlaget uppgick till drygt 12 mkr jämfört med föregående prognos från den 
17 februari. I sektorberedningen föreslås att försäljning av mark beräknas inkomma med 4 mkr 
och genom ökningen av skatteunderlaget föreslås pensionerna öka med 6 mkr med anledning av 

det nya pensionsavtalet samt reserven för oförutsedda kostnader föreslås uppgå till 5,1 mkr. I 
majoritetens budgetförslag har kulturnämndens förslag till besparing på 150 tkr återlagts och 
regleras genom att använda motsvarande belopp från reserven för oförutsedda kostnader som 
efter denna justering uppgår till 5,0 mkr.  
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Driftsbudget 2023 per nämnd - Majoritetens förslag från KS 

 
 

Reviderad budget 

Inför höstens arbete med reviderad budget bör mer klarhet kunna erhållas vad gäller 
omvärldsfaktorer och det kommer också en ny skatteunderlagsprognos i slutet på augusti som 
kommer att ligga till grund för den reviderade budgeten. I samband med den reviderade 
budgeten kommer sektorerna att behöva ser över äskanden och ta hänsyn till de rådande nya 
förutsättningarna och också se över besparingsförslag mm för en budget i balans. 

6 Förslag Investeringsbudget per nämnd/sektor 
 

 

DRIFTBUDGET 2023
1000-tal kr Budget Prel ram Total 2023 Total FÖRSLAG Förslag

2022 2023 Inkl nya behov/ Justeringar/ NY RAM Övriga Budget
Nämnd/förvaltning besparing Övrigt 2023 justeringar 2023
 Kommunstyrelsen 91 763 93 776 95 306 2 047 97 353 -150 97 203
  Kommunstyrelsen exkl pension 67 216 68 762 70 292 0 70 292 70 292
  Pensioner (exkl pensionsförsäkr) 14 680 15 018 15 018 6 000 21 018 21 018
  Pensioner (pensionsförsäkr) 4 800 4 910 4 910 0 4 910 4 910
  Försäljning mark 0 0 0 -4 000 -4 000 -4 000 
  Reserv oförutsedda kostnader 5 067 5 086 5 086 47 5 133 -150 4 983

Verksamhet i samverkan 13 775 14 093 15 528 0 15 528 0 15 528
  Räddningstjänst Dalamitt 11 640 11 908 13 300 0 13 300 13 300
  Överförmyndare i samverkan ÖiS 1 026 1 050 1 050 0 1 050 1 050
  Upphandling FBR 1 109 1 135 1 178 0 1 178 1 178

Samhällsbyggnadsnämnd 44 205 45 222 48 128 0 48 128 48 128
Miljö- och byggnämnd 4 658 4 765 4 763 0 4 763 4 763
Kulturnämnd 16 707 17 091 17 541 0 17 541 150 17 691
Barn- och utbildningsnämnd 300 000 306 900 310 727 0 310 727 310 727
Socialnämnd 276 000 282 348 293 850 0 293 850 293 850
Revision 992 1 015 1 020 0 1 020 1 020
Pensionsförsäkringar från finanserna -4 800 -4 910 -4 910 0 -4 910 -4 910 
SUMMA 743 300 760 300 781 953 2 047 784 000 0 784 000

Nämndernas behov 2023 Sektorberedning Förslag budget KS

Nämnd Budget Plan Plan Plan Total

kkr 2022 2023 2024 2025 2023-2025

Totalnivå 122 500 125 047 92 760 77 173 294 980

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 50 900 33 300 22 700 106 900
SBN VA/Renhållningsenhet 42 495 59 400 50 000 46 000 155 400
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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7 Förslag finansiella mål 2023-2025 
En översyn av målen behöver göras i samband med den reviderade budget till hösten.  
En långsiktig ekonomisk planering för hela kommunen behöver tas fram där investeringsbehov, 
befolkningsprognoser, demografiska utmaningar, bostadsbyggande mm beaktas. 

 
Resultatmål: 
En ökning av resultatmålet från 2% till 3% per år föreslås genom ökat uttag av pensionsmedel. Det 
är nödvändigt att ha ett högre justerat resultat för att klara av de höga investeringar som pågår och 
som kommer de närmaste åren.  
Nytt förslag: Målet är att justerat resultat skall vara minst 3 % av skatteintäkter, generella statsbidrag 

och utjämning enligt: 
  2023 2024 2025  
Justerat resultat (mkr) 23,2 mkr 23,7 mkr 24,4 mkr   
Justerat resultat (%)  3 %  3 % 3%   
 
Investeringar med mål för självfinansieringsgrad: 

Mål för självfinansieringsgrad föreslås vara oförändrat: Över en fyraårsperiod skall minst 60 % av 
investeringarna vara självfinansierade. Beräkning görs exklusive nytt särskilt boende.  
 
Preliminära investeringsbudgetramar för perioden 2023-2025 uppgår till 225,0 mkr med 75,0 mkr 
per år. Äskande för perioden 2023-2025 har ökats med 70 mkr och uppgår till totalt 295,0 mkr med 
fördelning per år enligt:  

  2023 2024 2025 
Äskande investeringar: 125,0 mkr 92,8 mkr 77,2 mkr 
 
Mål för skuldsättning:  
Mål för skuldsättning föreslås vara oförändrat: Målet är att kommunkoncernens skuldsättning 
maximalt skall uppgå till 75 % av Kommuninvests limit. 

 
Pensionsförvaltning:  
Mål för avkastning på pensionsförvaltningen beräknas uppgå till 1 % per år. 
Mål för uttag av pensionsmedel för perioden 2023-2025 föreslås öka under perioden jämfört med 
normal nivå (ca 7,5 mkr/år ) för att möjliggöra ökning av resultatmålet. 
 

  2023 2024 2025 
Uttag pensionsmedel: 15,1 mkr 15,4 mkr 15,6 mkr 
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8 Resultaträkning 
 

 

 

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

2021 2022 2022 2023 2024 2025

Verksamhetens intäkter 150 031 161 120 161 120 169 509 172 044 176 331

Verksamhetens kostnader -827 236 -858 953 -860 220 -905 009 -918 544 -941 431

Avskrivningar -32 757 -34 200 -34 200 -36 000 -44 100 -44 900

VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -709 962 -732 033 -733 300 -771 500 -790 600 -810 000

Skatteintäkter 557 778 572 831 566 487 597 702 620 352 640 124

Generella statsbidrag och utjämning 169 536 181 275 176 890 186 383 183 259 184 924

VERKSAMHETENS RESULTAT 17 352 22 073 10 077 12 585 13 011 15 048

Finansiella intäkter 2 565 2 335 2 335 2 209 2 757 1 604

Finansiella kostnader -980 -4 950 -4 950 -6 675 -7 425 -7 888

RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING18 937 19 458 7 462 8 119 8 343 8 764

Pensionsförvaltning -1 918 -5 000 1 177 1 099 1 050 1 000

ÅRETS RESULTAT 17 019 14 458 8 639 9 218 9 393 9 764

Justerat resultat Utfall Prognos Budget Budget Plan Plan

2021 2022 2022 2023 2024 2025

Resultat 17 019 14 458 8 639 9 218 9 393 9 764

Avkastning pensionsmedel 1 918 5 000 -1 177 -1 099 -1 050 -1 000

Andra justeringar -1 282 0 0

Tillskott pensionsmedel 0 7 400 7 400 15 100 15 400 15 600

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0 0

Justerat resultat 17 655 26 858 14 862 23 219 23 743 24 364

Vinst % 2,43% 3,56% 2,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Skatteintäkter 727 314 754 106 743 377 784 085 803 611 825 048



Förslag budget 2023 - Majoritetens förslag

Justerat resultat Utfall Budget Budget Plan Plan
2021 2022 2023 2024 2025

Resultat 17 019 8 639 9 218 9 393 9 764
Avkastning pensionsmedel 1 918 -1 177 -1 099 -1 050 -1 000
Andra justeringar -1 282 0
Tillskott pensionsmedel 0 7 400 15 100 15 400 15 600
Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0
Justerat resultat 17 655 14 862 23 219 23 743 24 364
Vinst % 2,43% 2,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Skatteintäkter 727 314 743 377 784 085 803 611 825 048

Ökning av resultatmål till 3 %
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Förslag finansiella mål – Budget 2023-2025
Resultat: Höjning av justerat resultat från 2 % till 3 % per år för perioden 2023-2025.

2023: 23,2 mkr 2024: 23,7 mkr 2025: 24,4 mkr
Översyn av resultatnivå till reviderad budget

Investeringar:
Investeringsbudget: Totalt 295,0 mkr under perioden 2023-2025.
2023: 125,0 mkr 2024: 92,8 mkr 2025: 77,2 mkr

Självfinansieringsgrad: Över en fyraårsperiod, minst 60 % av investeringarna skall vara 
självfinansierade, beräkning exklusive SÄBO.
Översyn av mål för att inkludera SÄBO och framtida ökade investeringsbehov till reviderad budget

Skuldsättning: Nytt förslag till mål för skuldsättningsgrad presenterades i budgetdirektiven för 2023-
2025 med en ökning från nuvarande mål på 75% till 85 % av Kommuninvests limit för 
kommunkoncernen.
Förslag mål skuldsättningsgrad: oförändrad nivå på 75% av Kommuninvests limit för perioden 
2023-2025. 
Översyn av mål till reviderad budget

Pensionsförvaltning:
Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas uppgå till 1 % per år.
Medel från pensionsförvaltningen - ökat uttag för perioden 2023-2025 för att uppnå höjd 
resultatnivå på 3 % per år. 
2023: 15,1 mkr 2024: 15,4 mkr 2025: 15,6 mkr
Översyn av mål till reviderad budget
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Förslag driftsbudget 2023 - Majoritetens förslag

DRIFTBUDGET 2023
1000-ta l kr Budget Prel ram FÖRSLAG Reviderad

2022 2023 NY RAM Övriga Budget
Nämnd/förvaltning 2023 justeringar 2023
 Kommunstyrelsen 91 763 93 776 97 353 -150 97 203
  Kommunstyrelsen exkl pension 67 216 68 762 70 292 70 292
  Pensioner (exkl pensionsförsäkr) 14 680 15 018 21 018 21 018
  Pensioner (pensionsförsäkr) 4 800 4 910 4 910 4 910
  Försäljning mark 0 0 -4 000 -4 000
  Reserv oförutsedda kostnader 5 067 5 086 5 133 -150 4 983

Verksamhet i samverkan 13 775 14 093 15 528 0 15 528
  Räddningstjänst Dalamitt 11 640 11 908 13 300 13 300
  Överförmyndare i samverkan ÖiS 1 026 1 050 1 050 1 050
  Upphandling FBR 1 109 1 135 1 178 1 178

Samhällsbyggnadsnämnd 44 205 45 222 48 128 48 128
Miljö- och byggnämnd 4 658 4 765 4 763 4 763
Kulturnämnd 16 707 17 091 17 541 150 17 691
Barn- och utbildningsnämnd 300 000 306 900 310 727 310 727
Socialnämnd 276 000 282 348 293 850 293 850
Revision 992 1 015 1 020 1 020
Pensionsförsäkringar från finanserna -4 800 -4 910 -4 910 -4 910
SUMMA 743 300 760 300 784 000 0 784 000

Sektorberedning Majoritetens förslag
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Säters Kommun
Prel ram enl budgetdirektiv 2023-2025: 225 000

Investeringsbudget   2023 - 2025 Differens -69 980

Nämnd Budget Plan Plan Plan Total

kkr 2022 2023 2024 2025 2023-2025

Totalnivå 122 500 125 047 92 760 77 173 294 980

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 50 900 33 300 22 700 106 900

SBN VA/Renhållningsenhet 42 495 59 400 50 000 46 000 155 400

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

Bilaga 3 Ks § 71/22



DRIFTBUDGET 

SÄTERS KOMMUN

Nämndernas behov
1000-tal kr Ne#o Kostnads- Volym- Behov Prel ram Total 2023

Budget ökning förändring 2023 2023 Nya behov inkl nya
Nämnd/förvaltning 2022 2023 2023 2,3 % behov
 Kommunstyrelsen 91 775 95 436 93 776 99 090 
  Kommunstyrelsen exkl pension 67 216 -2 100 70 422 68 762 1 500 68 162 
  Pensioner (pensionsförsäkr) 14 680 15 018 15 018 6 000 21 018 
  Pensioner (exkl pensionsförsäkr) 4 800 4 910 4 910 4 910 
  Försäljning mark 0 0 0 
  Reserv oförutsedda kostnader 5 079 5 086 5 086 5 000 

Verksamhet i samverkan 13 775 15 528 14 093 15 528 
  Räddningstjänst Dalamitt 11 640 1 660 13 300 11 908 
  Överförmyndare i samverkan ÖiS 1 026 24 1 050 1 050 
  Upphandling FBR 1 109 69 1 178 1 135 

E-arkiv 0 0 0 0 

Samhällsbyggnadsnämnd 44 205 -4 200 47 728 45 222 41 022 
VA-renhållning 0 0 0 0 
Miljö- och byggnämnd 4 658 2 100 4 763 4 765 2 100 6 865 
Kulturnämnd 16 707 500 17 691 17 091 600 17 691 
Barn- och utbildningsnämnd 300 000 310 727 306 900 4 500 311 400 
Socialnämnd 276 000 296 250 282 348 7 000 289 348 
Revision 992 1 020 1 015 1 020 
Pensionförsäkringar från finansererna
SUMMA 748 112 0 -3 700 788 123 764 195 780 944 
Summa nettokostnader
Förändring 2023 vs 2022
Förändring %

1
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SkaJeunderlagsprognos
per 2022-04-28 781213 781213 781 213
per 2022-02-17 766 823 766 823
Avvikelse −21 300 2 628 269
Antal invånare 11 280
SKR invånare 11 292

2



Moderaterna, Kristdemokraterna samt Liberalernas driftbudget 

Samhällsbyggnadssektorn: 

Vi vill se en politisk organisation som bygger effektivitet och verkställighet. 

Vi ändrar därför i tjänstepersonsorganisationen och tillskapar en ny Miljö- och byggsektor. 

Ändringen medför att ett antal medarbetare flyttas från Samhällsbyggnadssektorn till den nya 
Miljö- och byggsektorn. 

För budgeten 2023 medför detta endast en flytt av kostnader från Samhällsbyggnadssektorn 
till Miljö- och byggsektorn. 

Miljö- och byggnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt inom plan och byggväsendet. Uppgifterna innefattar den tillsyn kommunal nämnd ska 
utöva enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken. Nämnden fullgör också de övriga 
uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden med ansvar för miljö- 
och hälsoskyddsfrågor inkluderat livsmedelsfrågor samt för plan- och byggfrågor. 

Detta för att underlätta arbetet med kommunens myndighetsansvar och samtidigt öka 
tydligheten för medborgare och företag samt verkställigheten av politiska beslut. 

Riktad satsning på våra ungdomar då vi vill anställa fältassistenter.   

Fältassistenterna samarbetar med fritidsgårdar, myndigheter, föräldrar och andra som arbetar 
kring ungdomar. De är även uppdaterade med vad som händer i ungdomarnas värld. 

Skolan: 

Det är alldeles för många elever som inte når kunskapsmålen i skolan och därav inte blir 
behöriga till gymnasiet. I oppositionens budget satsar vi på en ny skolpolitik och en tydlig 
struktur. Det handlar om studiero i klassrummet, bättre förutsättningar för lärarkåren och 
införandet av konkreta kunskapskrav.  Styrning och ledning är A och O. 

Vård- och omsorg: 

Vi vill även göra riktade lönesatsningar på undersköterskor samt barnskötare.  

Vi vill utreda möjligheten för fler boendeformer för våra äldre samt tillföra olika aktiviteter. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-06-16 20 (38) 

Kf § 13 Verksamhetsberättelse med bokslut, 
Språktolknämnden 
KS2022/0104 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
verksamhetsberättelse med bokslut 2021 för Språktolknämnden. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse med bokslut 2021 för Språktolknämnden. 

I verksamhetsberättelsen redogörs för Språktolknämnden 2021. Årsbokslutet för 2021 
visar ett nollresultat. Verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen och 
eventuella över-/underskott regleras till medlemmarna alternativt balanseras till 
kommande år. 

Den ekonomiska omslutningen uppgick 2021 till 34,4 miljoner kronor, vilket är en 
minskning jämfört med 2020. Inkomsterna överstiger utgifterna med 1 159 287 
kronor. Detta överskott föreslås återbetalas till medlemmarna. 

Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om 
ansvarsfrihet för Språktolknämnden. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Verksamhetsberättelse med bokslut 2021 för Språktolknämnden 

 

 



Postadress Besöksadress E-post Webbplats 

Box 300, 783 27 Säter 

Telefon: 0225-55 000 (vxl) 

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter kommun@sater.se sater.se 

Tjänsteutlåtande Datum Sida

2022-05-16 1 (1)

Handläggare Diarienummer 
Catherine Hellgren 
Ekonomichef 

KS2022/0104 

Verksamhetsberättelse med bokslut 2021 för 
Språktolknämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
att besluta att godkänna verksamhetsberättelse med bokslut 2021 för Språktolknämnden och 
ge ansvarsfrihet. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse med bokslut 2021 för Språktolknämnden. 

I verksamhetsberättelsen redogörs för Språktolknämnden 2021. Årsbokslutet för 2021 visar 

ett nollresultat. Verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen och eventuella över-
/underskott regleras till medlemmarna alternativt balanseras till kommande år.  

Den ekonomiska omslutningen uppgick 2021 till 34,4 miljoner kronor, vilket är en 
minskning jämfört med 2020. Inkomsterna överstiger utgifterna med 1 159 287 kronor. 
Detta överskott föreslås återbetalas till medlemmarna. 

Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för 
Språktolknämnden. 

Beslutsunderlag 
Bilaga: Verksamhetsberättelse med bokslut 2021 för Språktolknämnden 

Catherine Hellgren 
Ekonomichef 

Marita Skog  
Kommundirektör 



Från: Agnes Elfving <agnes.elfving@borlange.se>
Skickat: den 9 mars 2022 10:06
Till: region.dalarna@regiondalarna.se; mora.kommun@mora.se; Säters

Kommun - Kommun; kommun@leksand.se; kontaktcenter@falun.se;
registrator@gagnef.se; kommun@hedemora.se;
kommun@smedjebacken.se; info@ludvika.se; orsa.kommun@orsa.se;
servicecenter@avesta.se; kommun@rattvik.se

Ämne: Handlingar för beslut om ansvarsfrihet, Språktolknämnden i Dalarna
Bifogade filer: Beslut 2022-02-24 Språktolknämnden i Dalarna § 2 Verksamhetsberättelse

med årsbokslut 2021.pdf; Språktolknämnden i Dalarna
Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2021.pdf; Språktolknämnden i
Dalarna revisionsrapport.pdf

Hej!

Borlänge kommun översänder verksamhetsberättelse med årsbokslut för 2021 samt revisionsrapport
för Språktolknämnden i Dalarna för beslut om ansvarsfrihet.

Fråga om ansvarsfrihet för en gemensam nämnd ska prövas av fullmäktige i var och en av de
samverkande kommunerna eller regionerna.

Beslutet ska delges Språktolknämnden.

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor, eller om ni behöver ytterligare handlingar.

Med vänlig hälsning
Agnes Elfving
Nämndsekreterare

Borlänge kommun
Nämndservice

Telefon: 0243-74183
Besök: Röda vägen 50
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
agnes.elfving@borlange.se , www.borlange.se

mailto:agnes.elfving@borlange.se
http://www.borlange.se/
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S a m m a nt rä d e s da t um

Spr åk to l k nämnd en i Da lar n a 2 022- 02 - 24

§ 2 Verk s amh e ts berä tt e ls e m ed å r sb ok s l ut 20 21 / 20 22 / 2 47

Bes lu t

1. V e rksa mhe t sber ä t tel se m ed bo ksl ut 20 21 g odk än ns.
2. T ol k för me dl i nge n å te r be t al a r ve rk sam h ete ns ö ve r sko tt t il l m edl e m ma r na .

Ä rend et

Ve r ksa mhe t en be dr i v s e n li gt sjä l v ko stna d spr in ci p en. D en e ko nomi sk a omsl ut ni nge n
uppg i ck 20 21 t il l 34 , 4 mi l j on er kr ono r, vi lk e t ä r en mi nsk ni n g j äm fö r t me d 20 20 .
Ink omst e r na ö ve r sti ge r ut gi fte rn a m e d 1 15 9 28 7 k r onor . D ett a ö ve r sko tt f ör esl ås
å ter be t a l a s t i l l m ed l em ma r na . E ft e r å t e rb eta l ni ng a v öv er sko tt et ti l l m edl e mma r na vi sa r
å r sbok sl ut et fö r 20 21 e t t no ll r esul t a t.

Be sl ut e t ä r en l i gt fö rsl a g fr å n to lk fö rm e dl i nge n.

Bes lu ts un d erl ag
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Språktolknämnden i Dalarna 

Verksamhetsbera ttelse med a rsbokslut 
2021 – Spra ktolkna mnden i Dalarna 
 

Nämndens uppdrag 
 
Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Region Dalarna, Avesta kommun, 
Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands 
kommun, Ludvika kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Orsa kommun, 
Rättviks kommun och Mora kommun med ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet. 
Verksamheten regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkansavtal. Borlänge 
kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och 
ingår i dess organisation. 
 
Syftet med nämndens verksamhet är att säkerställa att parterna gemensamt och inom ramen 
för den kommunala kompetensen, och självkostnadsprincipen, bereds möjlighet att nyttja 
resurser som tillgodoser parternas behov av språktolkförmedlingstjänster avseende 
kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. 
 
 

Verksamhet 
 

 Fortsatt lansering av tjänsten tolk-online som är till för korta akuta samtal. Denna 
tjänst är ett led i vårt arbete med att effektivisera tolkförmedlingsverksamheten samt 
att förbättra servicen till våra medlemmar. 
 

 Projektet med kulturkommunikatörer fortsätter i syfte att underlätta integration och 
förbättra möten mellan olika kulturer. 

 
 Ingen förändring i flyktingpolitiken under 2021samt fortsatt pandemiläge, vilket 

resulterade att nivån på antal uppdrag inte nämnvärt förändrats.  
 

 
Antal tolkuppdrag 2019 2020 2021 
 56066 47609 48001 

 
  



Språktolknämnden i Dalarna 

Ekonomi 
Årsbokslutet för Språktolknämnden i Dalarna visar ett nollresultat. Verksamheten bedrivs 
enligt självkostnadsprincipen och eventuella över-/underskott regleras till medlemmarna 
alternativt balanseras till kommande år. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2021 till 34,4 
mnkr vilket är en minskning gentemot föregående års utfall samt årets budget, till följd av 
pandemin. Personalkostnader ökade gentemot budget under året medan övriga kostnader 
minskade, vilket i huvudsak beror på att man i större utsträckning kunnat använda egna tolkar 
istället för inhyrda. 
 

Språktolknämnden i Dalarna 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Utfall 
2020 

värden i mnkr       
Kommunbidrag 0,0 0,0 0,0 
Interna intäkter 4,2 4,2 4,5 

Externa intäkter 30,2 30,8 30,9 
Intäkter totalt 34,4 35,0 35,4 
       
Personalkostnader 30,5 28,5 31,6 
Lokalkostnader 0,5 0,5 0,5 
Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 
Övriga kostnader 3,4 6,0 3,4 
Kostnader totalt  34,4 35,0 35,4 
       
Resultat 0,0 0,0 0,0 
       

Självfinansieringsgrad* 100% 100% 100% 

*Självfinansieringsgrad visar hur stor del som finansieras med interna 
eller externa intäkter i förhållande till nämndens totala intäkter 

 

Medarbetare 
Inom verksamheten arbetar idag 6 handläggare tillsammans med enhetschef. 
Verksamheten har drygt 300 registrerade tolkar som behärskar över 75 olika språk. 
De största behoven av tolkning finns inom följande språk: arabiska, somaliska och tigrinja. 
 
 

Framtid 
Flyktingströmmar är mycket svåra att beräkna och osäkerheten är därför stor. 
Flyktingströmmar påverkar i stor utsträckning tolkförmedlingens verksamhet då det kan leda 
till stora förändringar vad gäller efterfrågan på tolkuppdrag och efterfrågade språk. 
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Fakta om uppdraget

Företag: Tolkförmedlingen Borlänge Kommun

Organisationsnummer: 212000-2239

Revisionsperiod: 2022-01-20

Revision publicerad: 2022-01-20

Ort: Borlänge

Typ av uppdrag: FR2000:2017 Uppföljande revision FR2000

Syfte och mål: Syftet med revisionen är att säkerställa att ledningssystemet
underhålls, uppdateras och är effektivt för att möta
verksamhetens mål.

Verksamhetsbeskrivning: Tolkförmedling

Revisionsförutsättningar: Revisionen har genomförts med hjälp av stickprov på
tillgänglig information under revisionstillfället. Deltagare vid
inledande och avslutade möte framgår av bilaga kopplad till
Quno. Om revisionen omfattar flera standarder har revision av
dessa genomförts integrerat om inget annat framgår av
revisionsrapporten. Revision har genomförts och bedöms
uppfylla uppställda revisionskriterier om inget annat framgår
av revisionsrapporten

Revisionsteam

Uppdragsledare: Per Fernström
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Uppdragssammanfattning

Resultat

Fara för liv och hälsa (F): 0

Allvarliga avvikelser (C): 0

Mindre allvarliga avvikelser (B): 0

Revisionsgruppens rekommendation

Oförändrad certifieringsstatus

Positiva iakttagelser

+ Effektiva åtgärder för att minska covid spridning.

+ God styrning på dokumentationen.

+ Kundföreläsnings möjligheten.

+ Ökat tolkarvode.

+ Tolk online funktionen.

+ Kompetensen och upplägget.

+ Film som fångar upp viktiga arbetsmoment.

Revisor Per Fernström



Revisionsrapport 2022-01-20 Qvalify AB

Tolkförmedlingen
Borlänge Kommun

Borlänge 212000-2239 2022-01-20 Sida 4(8)

Avvikelsesammanställning

Nuvarande revision Föregående revision

Ledningssystemet Ledning Resurshantering Verksamhetsstyrning Övervakning och mätning

0

1
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Uppdragets delområden

Användning av certifikatsdokumentation

Finns med i verksamhetens kommunikation och även anslaget kontor.
Hanteras korrekt.

Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder

Avvikelser hanteras genom olika typer av stödsystem t.ex. Synergi som är regionens
system.
Ett bra initiativ är att Tolkförmedlingen arbetar med en nollvision avseende följande
avvikelser.
Tolk sen, Tolk kom inte, Tolk svarade inte, Fel av Tolkförmedlingen.
Anses effektivt.

Hur revision har genomförts

På distans då kunden har stängt kontoret under covid-19 pandemin.
Via Teams och Outlook.

Identifiering, bedömning och behandling av risker och möjligheter

En marknadsplan finns för 2022 som innehåller uppdaterad SWOT analys och
omvärldsfaktorer.
Bedöms effektivt.

Interna revisioner

Internrevision som granskats: Sammanställdes under Tolkförmedlingens
planeringsdag den 15 januari 2022.
Internrevisorer var Elina och Marie.
Internrevisioner gjordes löpande under 2021 i ett ny utvecklat Excel dokument..

Intressentanalys

Intressentanalysen har genomförts under 2022 på ett korrekt sätt, finns redovisad i
ledningens genomgång.
Effektivt att dela in intressenterna internt och externt.

Ledningens genomgång
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Ledningens genomgång utfördes av ledning i 15 januari 2022.Utförliga
kommentarer. Ledningen går igenom ledningssystemet en gång per år för att
säkerställa att det fungerar som avsett. Protokoll från genomgången bevaras.
Bedöms effektiv.

Livscykelperspektivet

Del av företagets miljöaspekter och miljöutredning.
Nya genomgång för 2022 genomförd.

Policies, mål, handlingsplaner och uppföljning

- Policyer för Tolkförmedlingen styrs från Borlänge kommun som finns innehåller
kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetens och
socialt ansvarstagande. Verksamheten styrs till stor del av kommunens regler och
policys.

Verksamhetsmålen för Tolkförmedlingen har mål satta för kvalitet, miljö och
arbetsmiljö. Ett effektivitets mål finns även beskrivet.
Effektiva mål som är kopplade till verksamhetens syfte, affärsidé och strider mot
värdegrunden.

System och rutiner för hantering av lagar och andra krav

Ny laglista komer under februari, kontroll av lagregister från 2021.

Vilka orter som besökts vid revisionstillfället

Borlänge på distans.
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Förbättringsförslag

- Åtgärder som behövs på lite längre sikt ska tas upp i en handlingsplan t.ex. Tolk
online projektet.

- Verksamhetsmål för Tolkförmedlingen Borlänge kommun, För varje prioriterat
verksamhetsmål bör det finnas en eller flera indikatorer som används för avgöra om
verksamhetsmålet är uppfyllt eller inte.

- Laglistan i februari 2022, kontroller efterlevnadskravet och vilka nya lagar som ni
kan beröras av.

- Processbeskrivningen, Med gemensamma processer är det lättare se var i kedjan
problemen uppkommer och därigenom föreslå lösningar. Målet är att ständiga
förbättringar blir en del av er verksamhetsutveckling och även en del av kulturen i er
verksamhet. Fortsätt att jobba med beskrivningen som ni påbörjat.

- Det är roligt att se att ni får mycket positiva kommentarer från era kunder. Men hur
kontrollerar ni kvalitet på tolk uppdragen mer effektivt? Utan instruktioner om hur
arbetet i aktiviteterna som ingår i processen ska utföras kan ni inte förvänta sig att
personal utför arbetet på samma sätt eller på ett fördelaktigt sätt. Kan tekniken
hjälpa?

- Uppmuntra förbättringar, även från era tolkar. t.ex. årets bästa förslag med äran, en
blomsterkvast och en gåva.

Revisor Per Fernström
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Övriga kommentarer och upplysningar

Områden nästa revision

Platsbesök.
– mål och handlingsplaner,
– avvikelser och korrigerande åtgärder,
– resultat från övervakning och mätning,
– revisionsresultat (interna och externa) och planering för framtida revisioner,
– externa leverantörers prestanda,
– processduglighet.
– kundnöjdhet.

Revisor Per Fernström



 

 

Revisorerna i Borlänge kommun     

Till kommunfullmäktige i Borlänge kommun 

Revisionsberättelse för år 2021 

Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet och genom de utsedda 
lekmannarevisorerna Ulla Olsson och Mariann Nordlöf den verksamhet som bedrivits i 
kommunens företag 

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och 
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att 
det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.  
 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten.  
 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet 
och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 
 
Den gemensamma nämnden Överförmyndare i samverkan har under 2021 inte genomfört sin 
interna kontroll utifrån kommunfullmäktiges beslutade reglemente. Vi revisorer ser allvarligt 
på detta faktum. Kommunstyrelsen har uppmärksammat frågan och uppmanat den 
gemensamma nämnden att genomföra den beslutade interna kontrollen och att därefter delge 
kommunstyrelsen rapporten. 
 
Det ekonomiska utfallet för kommunen 2021 uppgår till 260,1 mnkr. Exklusive jämförelse- 
störande poster uppgår resultatet till 205,3 mnkr. Resultatet är 184,6 mnkr bättre än budget. 
Revisorerna ska bedöma om resultatet är förenligt med fullmäktiges finansiella mål och de 
verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Kommunen har tre 
finansiella mål på koncernnivå som inkluderar kommunens bolag exklusive de delägda 
associationerna Dalaflyget AB och Räddningstjänsten Dala Mitt. De tre finansiella målen 
innefattar lånetak, resultat och soliditet och avser perioden 2020-2029. För år 2021 bedömer 
kommunen att målen är uppfyllda, men vid tioårsperiodens slut beräknas två av målen 
(soliditet och lånetak) inte vara helt uppfyllda.    
Kommunfullmäktige har tio antagna strategiska verksamhetsmål för god ekonomisk hus-
hållning. I årsredovisningen finns ett omfattande redovisning av måluppfyllelsen. Vår 
bedömning är att de strategiska målen delvis är uppfyllda och måluppfyllelsen är således inte 
fullt förenlig med kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning. 



 

 

 
 
Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
beviljas ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med den 
kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

Borlänge i april 2022 
 
 
Mariann Nordlöf  Ulla Olsson   Stefan Eriksson   

 

Kjell Gustavsson   Andreas Åslin  Jan Holgersson 

 

 Kilfe Ashgedom  

 

Revisionsberättelsen är inte undertecknad, men har godkänts via E-post. 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
Revisorernas redogörelse (1) 
Förteckning över de sakkunnigas rapporter som successivt förmedlats till fullmäktige (2) 
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i bolagen (3) 
 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-06-16 21 (38) 

Kf § 14 Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 
Hjälpmedelsnämnden 
KS2022/0157 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna 
verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för Hjälpmedelsnämnden. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för Hjälpmedelsnämnden. 

I verksamhetsberättelsen redogörs för Hjälpmedelsnämnden 2021. Utfallet för 
verksamheten uppgick till ett överskott på 0,1 mkr jämfört med budget på 0,4 mkr. 

Resultatet är redovisat efter en återbetalning på 5,0 mkr varav 2,1 mkr återbetalades till 
regionen och 2,9 mkr fördelades mellan kommunerna i enlighet med 
Hjälpmedelsnämndens avtal. De stora avvikelserna mot budget på intäktssidan var 
sålda hjälpmedel och konsulttjänster som var 4,3 mkr högre än budget. På 
kostnadssidan var personalkostnaderna 3,0 mkr lägre än budget, som till största del 
beror på vakanser samt att kostnaderna för hjälpmedelsinköp blev 2,2 mkr högre. 

Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om 
ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för hjälpmedelsnämnden. 



 
 

Postadress Besöksadress E-post  Webbplats 

Box 300, 783 27 Säter 

Telefon: 0225-55 000 (vxl) 

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter kommun@sater.se sater.se 

 

Tjänsteutlåtande Datum Sida

 2022-04-20 1 (1)

Handläggare Diarienummer  
Catherine Hellgren 
Ekonomichef 

KS2022/0157  

Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för 
Hjälpmedelsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för Hjälpmedelsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för Hjälpmedelsnämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för Hjälpmedelsnämnden 2021. Utfallet för verksamheten 
uppgick till ett överskott på 0,1 mkr jämfört med budget på 0,4 mkr.  

 
Resultatet är redovisat efter en återbetalning på 5,0 mkr varav 2,1 mkr återbetalades till 
regionen och 2,9 mkr fördelades mellan kommunerna i enlighet med Hjälpmedelsnämndens 
avtal. De stora avvikelserna mot budget på intäktssidan var sålda hjälpmedel och 
konsulttjänster som var 4,3 mkr högre än budget. På kostnadssidan var personalkostnaderna 
3,0 mkr lägre än budget, som till största del beror på vakanser samt att kostnaderna för 

hjälpmedelsinköp blev 2,2 mkr högre. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för 
hjälpmedelsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för hjälpmedelsnämnden  
 
 
 
Catherine Hellgren 
Ekonomichef 

  
Marita Skog  
Kommundirektör 

 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
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Utdrag exp 2022-03-31 till 1. Akten 

2. Förvaltningschef 
3. Dalarnas kommuner 

Vid protokollet : 

Jenni Sjöblom 

Bestyrkes i tjänsten  

[Intygarens namn] 

 
 

Hjälpmedelsnämndens beslutsärenden 

§ 6 Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 
Diarienummer RD22/01092 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 
1. Verksamhetsberättelse och bokslut för Hjälpmedel Dalarna enligt 

bilagor fastställs.  

Sammanfattning av ärendet 
Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, självständighet och delaktighet 
för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med länets kommuner 
tar Regionen ett gemensamt ansvar för att enkelt tillhandahålla hjälpmedel 
till ett rimligt pris. 
 
2021 har präglats av lokal- och arbetsmiljörelaterade frågor, fortsatt ökad 
efterfrågan, digitalisering, kompetensförsörjningsutmaningar samt 
pandemieffekter på arbetsmiljön. Men också leveransstörningar från 
underleverantörer till följd av råvaru- och komponentsbrister samt globala 
logistikproblem. 
 
Resultatet är redovisat efter en återbetalning på 5,0 miljoner kr. De stora 
avvikelserna mot budget på intäktssidan var sålda hjälpmedel och 
konsulttjänster som var 4,3 mnkr högre än budget. På kostnadssidan var 
personalkostnaderna 3,0 mnkr lägre än budget, som till största del beror på 
vakanser. Samt hjälpmedelsinköpskostnaderna som blev 2,2 mnkr högre. 
 
Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 2020 medan korttidsfrånvaron är 
lägre.  
 
I ärendet redovisas följande dokument: 



Landstinget Dalarna PROTOKOLLSUTDRAG 
 Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
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a) Beslutsunderlag Bilaga §6 A 
b) Verksamhetsberättelse Hjälpmedel Dalarna FV 86 Bilaga §6 B 
c) Verksamhetsberättelse, Bilaga 1 Bilaga §6 C 
d) Rapportblad Hjälpmedel Dalarna FV 86 2021, Bilaga 2 Bilaga §6 D 
e) Bokslut Hjälpmedel Dalarna FV 86 2021 Bilaga §6 E 
 
Linus Nielsen föredrar Verksamhetsberättelsen och bokslut 2021. 
Nämnden och kommunrepresentanterna godkände dragningen och går till 
beslut.   
 

 



 

BESLUTSUNDERLAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott 

 

Hjälpmedel Dalarna Datum 2022-03-10  Sida 1 (3) 
    Dnr RD22/01092 
    Uppdnr 3854 

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  
Borlänge Skomakargatan 20, Borlänge Org.nr: 232100-0180 Nielsen Linus 0243-49 78 46 
     Verksamhetschef  
   linus.nielsen@ltdalarna.se 
   

 
 

 Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott 2022-02-24 
 Hjälpmedelsnämnden 2022-03-10 
  
  
  

Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 

Ordförandens förslag
1. Verksamhetsberättelse och bokslut för Hjälpmedel Dalarna enligt 

bilagor fastställs.  
 

Sammanfattning  
Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, självständighet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med länets kommuner tar 
Regionen ett gemensamt ansvar för att enkelt tillhandahålla hjälpmedel till ett 
rimligt pris. 
 
2021 har präglats av lokal- och arbetsmiljörelaterade frågor, fortsatt ökad 
efterfrågan, digitalisering, kompetensförsörjningsutmaningar samt 
pandemieffekter på arbetsmiljön. Men också leveransstörningar från 
underleverantörer till följd av råvaru- och komponentsbrister samt globala 
logistikproblem. 
 
Resultatet är redovisat efter en återbetalning på 5,0 miljoner kr. De stora 
avvikelserna mot budget på intäktssidan var sålda hjälpmedel och 
konsulttjänster som var 4,3 mnkr högre än budget. På kostnadssidan var 
personalkostnaderna 3,0 mnkr lägre än budget, som till största del beror på 
vakanser. Samt hjälpmedelsinköpskostnaderna som blev 2,2 mnkr högre. 
 
Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som 2020 medan korttidsfrånvaron är 
lägre.  
 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Verksamhetsberättelse Hjälpmedel Dalarna FV 86 
c) Verksamhetsberättelse, Bilaga 1 
d) Rapportblad Hjälpmedel Dalarna FV 86 2021, Bilaga 2 
e) Bokslut Hjälpmedel Dalarna FV 86 2021  

 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Verksamhetsberättelse och bokslut är framtagna enligt uppdrag 
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Hjälpmedel Dalarna Datum Dnr Sida 
2 (3) 2022-03-10 RD22/01092 

 
 

 
Patientperspektiv 
Ej aktuellt för underlaget 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
I ”Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna” § 6 Ekonomi fastställs att om 
resultatet överstiger 1 % av budgetomslutningen, positivt eller negativt, ska 
resultatet fördelas mellan Region och kommuner med fakturerat belopp som 
fördelningsnyckel.  
 
Totala resultatet slutade på + 5,0 mnkr, kommunerna återbetalades totalt  
2,9 mnkr för deras andel av det positiva resultatet. Region Dalarnas andel av 
överskottet var + 2,1 mnkr. Hjälpmedelsnämndens resultat för 2021 blir således 
0 kr. 

Hållbarhet 
Ej aktuellt för underlaget 

Likabehandling 
Ej aktuellt för underlaget 

Barn och unga 
Ej aktuellt för underlaget 

Juridik 
Ej aktuellt för underlaget 

Arbetsmiljö och medarbetare  
Ej aktuellt för underlaget 

Säkerhet 
Ej aktuellt för underlaget 

Expediering av beslut 
 

Samverkan med fackliga organisationer 
Verksamhetsberättelsen och bokslutet informerades på 
Samverkanssammanträdet 2021-02-04 

Återrapportering 
Under 2022 kommer uppföljning av förvaltningen att göras enligt  
Region Dalarnas centrala anvisningar för intern styrning och kontroll. 
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Hjälpmedel Dalarna Datum Dnr Sida 
3 (3) 2022-03-10 RD22/01092 

 
 

 
 



 

 

Hjälpmedelsnämnden 

Hjälpmedel Dalarna 
Verksamhet 

Inledning 
Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, 
självständighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning. Tillsammans med länets 
kommuner tar Regionen ett gemensamt ansvar för att 
tillhandahålla hjälpmedel till ett rimligt pris. Den snabba 
tekniska/digital utvecklingen skapar nya förutsättningar 
att förhålla sig till. 

 

Viktiga händelser 
Förvaltningen är i en omfattande 
lokalförändringsprocess med en totalevakuering  utförd 
hösten 2020. Nuvarande lokal i Falun har fortsatt krävt 
en hel del anpassningar för att fungera under perioden 
förvaltningen behöver vara utlokaliserad. 
Omställningen för personalen som har behövt byta 
arbetsort har varit stor även under 2021. Målet är 
ändamålsenliga lokaler som möter upp för ökade 
hjälpmedelsvolymer och en utveckling av nya tjänster 
som gagnar Dalarnas medborgare.  En arbetsgrupp 
från förvaltningen tillsammans med Regionfastigheter 
och arkitektbyrå har arbetat fram förslag på hur 
lokalerna ska anpassas inför framtiden. Sent under 
2021 fick verksamheten tillsammans med avdelningen 
för Miljö och säkerhet, Region Service och 
Läkemedelsförsörjningen i uppdrag att utreda 
möjligheten till att samlokalisera lager för hjälpmedel, 
förbrukningsvaror och Läkemedel.  

Förvaltningen genomförde en arbets- och 
ansvarsöversyn med syfte att förbättra processer och 
tydliggöra ansvar, förbättra möjligheten att leva upp till 
MDR (förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska 
produkter) och skapa bästa förutsättningarna utifrån 
arbetet med de nya lokalerna. Resultatet gav 
aktiviteter att arbeta med på både förvaltnings- och 
avdelningsnivå, dessa aktiviteter kopplas till målen i 
verksamhetsplanen för 2022. 

Pandemins svängningar med vaccinationstillgång och 
förändrade restriktioner har givetvis påverkat 
förvaltningen, dock inte i samma utsträckning som 
under 2020.  

Pandemin har också på olika sätt gett effekter på våra 
leverantörer och deras möjligheter att leverera 
hjälpmedel och reservdelar. Brist på råvaror, elektriska 
komponenter i kombination med minskad produktion 
(stängda fabriker pga smitta) och globala logistik 

stopp/förseningar resulterar i en stor ökning i antal 
försenade leveranser in till DHC. Det medför stora 
mängder merarbete i form av handpåläggning på 
automatiska beställningar och personlig kontakt med 
förskrivare för att hitta alternativa produkter samtidigt 
som patienter ibland har fått vänta längre än avtalat. 
Förvaltningen samarbetar inom mellansvenska 
sjukvårdsregionen (7-klövern) för att få till stånd 
kompensation i de fall Force Majeure ej kan åberopas.   

En stor leverantör av andningshjälpmedel skickade 
under våren ut ett säkerhetsmeddelande som innebar 
att flera av deras produkter inte kunde användas. 
Leverantören kunde inte heller tillgodose behovet av 
nya hjälpmedel. Detta har inneburit stora svårigheter 
för såväl Dalarnas Hjälpmedelscenter som Region 
Dalarna. Mycket tid har ägnats åt kontakter med 
vårdpersonal kring alternativa lösningar och åt 
kontakter med andra leverantörer i försök att hitta 
andra hjälpmedel.  

Arbete med att tolka och följa MDR har fortsatt med 
anpassningar i verksamhetssystemet, regionala 
arbetsgrupper och nationella samarbeten. Flera 
områden är kvar att tolka och kommer att påverka 
arbetssätt inom förvaltningen. 

Under 2021 har några erfarna hjälpmedelstekniker på 
en och samma avdelning gått i pension samtidigt som 
samma avdelning har flera nya 
hjälpmedelskonsulenter. Berörd avdelning har bytt 
chefer under året. Dessa tre delar har påverkat  
förvaltningen som helhet.  

 

Mål och uppdrag 

Förvaltningens mål 
inom regionplanens 
målområden 

Antal 



Mål uppfyllt



Mål delvis 
uppfyllt 





Mål ej 
uppfyllt

 

Medborgare 3   

Medarbetare och 
ledarskap 0 3  

Hållbar utveckling 3   

Digitalisering 3   

Summa 9 3  

 

 

 

 



 

 

Regionplanens målområden Resultat 
helår 

Medborgare 
* Effektmål: Långt o lyckligt liv i Dalarna  
Hjälpmedel Dalarna arbetar hälsofrämjande och 
förebyggande med digitala lösningar och digitalt 
stöd 

 
Hjälpmedel Dalarnas tjänster och regelverk finns 
synliggjort och tillgängligt på bred front  
Medarbetare och Ledarskap 
* Effektmål: Ökad trivsel på jobbet 

1 

Hjälpmedel Dalarna arbetar proaktivt med ett 
hållbart medarbetarskap, vilja att utvecklas med 
och stanna i verksamheten 


2 

Hjälpmedel Dalarna arbetar proaktivt för en 
tillåtande miljö och tillvaratagande av resurser och 
styrkor 


3 

Hållbar utveckling 
*Effektmål: Starkare ekonomi  

Hjälpmedel Dalarna arbetar för en socialt, 
miljömässigt och ekonomisk hållbar verksamhet 
genom recirkulation, vidareutveckling av hållbart 
sortiment och förändrade arbetssätt med digitala 
stöd 

 

Hjälpmedel Dalarna säkerställer/ökar sin förmåga 
att bedriva verksamhet i kris  
Digitalisering 
* Effektmål: Ökad produktivitet o effektivitet genom 
modernisering av arbetsmetoder 

 
Hjälpmedel dalarna arbetar aktivt med 
digitaliseringsstrategier för att minimera risk att 
hamna i digitalt utanförskap 
(medborgare/medarbetare) 

 

Hjälpmedel Dalarna arbetar aktivt med att förbättra 
samverkan mellan verksamhet och IT  
mål uppfyllt      mål delvis uppfyllt         mål ej uppfyllt    

1- Stark påverkan av evakuering och pandemi på 
medarbetare och ledarskap. Arbetsmiljörond/Skyddsrond 
del 2 för evakueringslokal utförd. Högre HME-index i årets 
medarbetarenkät än 2020. 

2- Arbetsmiljöarbete fortgår. Riktade insatser har pågått och 
pågår. 

3- Översyn av arbetsprocesser och ansvarsområden pågår 
och planeras vara klart till årsskiftet. 

Medborgare -  Utifrån föregående års komplicerad 
evakuering och pandemins fortsatta grepp har 
förvaltningen ökat produktionen och fortsatt kunnat 
tillgodose bedömda behov och utföra tjänster 
efterfrågats om än med viss påverkan.   

Medarbetare och ledarskap – Arbetsmiljön har 
under året förbättrats sedan 2020 även om det 
finns flera aktiviteter att fortsätta arbeta med. Att 
förvaltningens avdelningar är uppdelade påverkar. 
Sjukfrånvaron håller sig dock förhållandevis låg.  

Hållbar utveckling – Förvaltningen arbetar vidare 
med definiering och implementering av ”Hållbart 

sortiment”, vilket bland annat har utvecklat 

hanteringen av returnerade hjälpmedel.  

Digitalisering – den digitala mognaden och 
utvecklingen internt samt mot kund och patient har 
tack vare pandemin utvecklats i snabbare takt än 
förväntat. Tjänsteapp som lagerstöd fortfarande 
under testning, tillgång till Visiba Care, digitala 
utprovningar och digitala utbildningar är exempel 
på åtgärder som fortsatt under 2021. 

 

Uppdrag som tilldelats nämnden av 
regionfullmäktige i regionplan 

Status 

Utifrån fullmäktiges fastställda mål och ekonomiska ramar 
upprätta en verksamhetsplan och budget som anmäls till 
styrelsen senast december 2020. 

 

Särskilt bevaka och beakta arbetsmiljön med anledning av 
evakueringen under ombyggnation och återställande av 
de utdömda lokalerna. 


1 

Utreda ett högkostnadsskydd för hjälpmedel.  

 Klart ► Ständigt pågående 
 Pågående  Nästan klart 
 Ej startat 

1- Förvaltningen befinner sig fortfarande i provisoriska 
lokaler.  

2- Förvaltningen har fortsatt att arbeta med 
uppdraget, förslag var på remiss under hösten 
och kommer efter bearbetning upp för 
rekommenderande beslut i 
Hjälpmedelsnämnden mars 2022. 

 

NKI (Nöjd Kund Index mätning)                                                                                                                    
År                                                     2020 

 
2021 

Antal svar, st                                          190 238 

Leverans av; hel, ren, rätt produkt, 
kunskap* 
 

72%**  
 
85%** 

Bemötande; tex. trevlig lyssnande, 
förstående* 
 

92%**  
 
95%** 

Service; tex. leverans vid utlovad tidpunkt* 
 63%**  69%** 

Tillgänglighet; tex. komma i kontakt med 
DHC* 
 

67%**  
 
74%** 

* Skala 1-10, där 10 är högst 

**Talet anger hur många procent av de svarande som angett 7-10  

Glädjande nog ser vi en förbättring på samtliga 
områden. Att förvaltningen nu mer landat efter 
evakueringen och att arbetet med att hitta nya 
arbetssätt gett resultat tros vara bakgrunden.  
 
 



 

 

Nyckeltal / Kvalitet Utfall Mål Målupp-
fyllelse 

%andel återanvända 
individmärkta 
huvudhjälpmedel 
Rörelse R12 

77,4 75-
80%  

%andel återanvända 
individmärkta 
huvudhjälpmedel KLOK 
R12 

38,6 50-
55% 

1 

%andel återanvända 
individmärkta 
huvudhjälpmedel PMB 
R12 

55,9 55-
60%  

% av de avhjälpande 
underhåll som påbörjas 
inom 5 arbetsdagar 

68,4 70% 
2 

% av nettobehovsartiklar 
som plockas från lager 
enligt plocklista inför 
följande turbil 

97,6 90-
95%  

Väntetid (genomsnitt) till 
första erbjudna 
utprovningstid 

30 90 dgr  

Nyttjandegrad i % 89,7 85-
90%  

Uthyrningsgrad i % 91,3 85-
90%  

Antal fortbildningsdagar 
per anställd 0,64 3 st 

3 

mål uppfyllt  mål delvis uppfyllt  mål ej uppfyllt 
1-  Ökning av antalet utlevererade hyreshjälpmedel i kombination 
med minskat antal returnerade har resulterat i fler nyinköp vilket 
minskar återanvändningsgraden 
2-Tider erbjuds snabbare än arbetet påbörjas för att tidsbokningarna 
ska passa patienten så bra som möjligt- fler ombokningar och 
uppskjutna tider. Längre väntetider på leverans av reservdelar 
påverkar också. 
3- En viss ökning mot 2020 (+0,15%). Flera utbildningar har ställts in 
till följd av rådande restriktioner.  

 

Verksamhetsstatistik Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Resultat   
2021 

Antal uthyrda hjälpmedel 30 808 31 196 31 672 

Antal utlevererade 
hyreshjälpmedel 13 100 12 030 12 730 

Antal returnerade 
hyreshjälpmedel 11 609 11 241 10 561 

 
Framtiden 
I och med den pågående lokalförändringen blir 
verksamhetens fokus de närmaste åren att 
upprätthålla verksamhetens processer. Efterfrågan på 
varor och tjänster ökar. Fler patienter vårdas i hemmet 

och har samtidigt behov av mer avancerad 
medicinteknisk utrustning. Detta ställer krav på en 
fortsatt ökad samverkan mellan regionen och 
kommunerna. Förvaltningen ser sig ha en tydlig roll i 
arbetet med omställningen inom ramen för ”God och 

Nära Vård”. Nya Medicintekniska direktivet kommer 
innebära andra krav vid rekrytering och utbildning av 
befintlig personal då högre krav ställs på regulatoriskt 
kunnande inom hjälpmedelsverksamhetens alla 
områden. Fler hjälpmedelsområden och fler 
personalgruppen kommer att ställa om till en mer 
digitalt understödd vardag.  

 

Ekonomi 

Resultaträkning 2021 2020 

(mnkr) Budget Resultat Avvikelse Resultat 

Intäkter 171,5 176,2 4,7 166,7 

-varav 
regionbidrag 

3,5 3,5 0,0 2,9 

Kostnader -171,1 -176,1 -5,0 -168,4 

-varav löner exkl 
soc avg 

-41,6 -39,8 1,7 -36,7 

-varav inhyrd 
personal 

    

Över-
/underskott 

0,4 0,1 -0,3 -1,7 

     
Årets investering -32,4 -40,3 -7,9 -32,4 

 

Resultatet är redovisat efter en återbetalning på 5,0 
miljoner kr varav 2,1milj återbetalades till regionen och 
2,9 fördelades mellan kommunerna i enlighet med 
Hjälpmedelsnämndens avtal. 

De stora avvikelserna mot budget på Intäktssidan var 
sålda hjälpmedel och konsulttjänster som var 4,3 Mkr 
högre än budget. 

På kostnadssidan var personalkostnaderna 3,0 Mkr  
lägre än budget, som till största del beror på vakanser. 
Samt Hjälpmedelsinköpskostnaderna som blev 2,2 
Mkr högre.  

I övrigt blev driftutfallet i nivå med budget. 

Investeringarna ökade mycket jämfört med budget 
p.g.a. bland annat prisökningar från leverantörer, ökat 
antal utlevererade hyreshjälpmedel och färre 
returnerade hyreshjälpmedel samtidigt som 
bedömningen inför investeringsbudgeteringen verkar 
vara aningen fel. 



 

 

Kostnaderna för anpassning av de temporära 
lokalerna var inom budget, det kvarstår att bedöma om 
fler insatser behövs under tiden för evakueringen. 
Visst medel finns avsatt för det under 2022.  

 

Covid-19 
(mnkr) 

Utfall 
2021 

Utfall 
2020 

Merkostnader   

   Varav internt (MP2)   

Intäktsbortfall   

   Varav internt (MP2)   

Kostnadsminskningar   

   Varav internt (MP2)   

 
Det har inte förekommit några enskilda kostnader 
rörande Covid-19. Dock kan det konstateras att vissa 
tjänster i delar av verksamheten tar längre tid att utföra 
då man blivit tvungen att anpassa sig för en säker 
hantering. Samt att avbokningar eller uppskjutna 
insatser kan generera intäktsbortfall eller förskjutna 
intäkter. 

 

Kostnadsutveckling 
Budget 

2021 
Resultat 

2021 
Resultat 

2020 

Kostnadsutveckling % 1,6% 1,6% 5,0% 

 

Kostnadsutvecklingen, efter rensning av återbetalning, 
är i linje med budget. Lönekostnaderna blev lägre än 
beräknat, men Hjälpmedelskostnaderna blev högre i 
samma utsträckning. 

 

Personal  
 

Årsarbetare och 
anställda 2021 2020 Förändring 

mot fg år 
Antal faktiska 
årsarbetare 96,91 92,74 4,5% 

Antal anställda 107 101 5,9% 

Ökningen är till följd av en personaladministrativ 
förändring där kostnaden för medarbetare i staben har 
ändrats från att vara en OH-kostnad för Hjälpmedel 
Dalarna till att bli den faktiska personalkostnaden.  

 

Arbetad tid 2021 2020 Förändring 
mot fg år 

Arbetad tid timmar, 
anställda 164311 153506 7,0% 

-varav timanställda 1613 553 191,4% 

-varav mertid/övertid 
samtlig personal 

471 734 -35,8% 

-varav arbete under 
jour och beredskap 

0 0  

Arbetad tid timmar, 
stafettläkare    

Arbetad tid timmar, 
stafettsjuksköterskor    

 
 

Sjukfrånvaro 2021 2020 
Förändring 

procentenheter 
föregående år 

Sjukfrånvaro i % av 
ordinarie arbetstid 6,4 6,3 0,0 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av 
ordinarie arbetstid  

3,2 4,1 -0,9 

    
  

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad % 2021 2020 

Kvinnor 98,5 99,4 

Män 99,2 99,2 

Totalt 99,0 99,3 

 

Könsfördelning 
(antal personer) 

2021 2020 

Kvinnor 42 40 

Män 65 61 

Relativt jämn fördelning dock är det klart fler män inom 
de tekniska yrkesområdena. 

Åldersfördelning 
(antal personer) 2021 2020 

Under 40 år 21 15 

40-59 år 70 72 

60 år och äldre 16 14 

Medarbetare som är 60 år eller äldre har ökat vilket 
innebär att inom de närmsta åren står förvaltningen 
inför flertalet pensioneringar. Något som kan leda till 
en framtida kompetensväxling. 

 



 

 

Pensionsavgångar 
(antal personer) 

2021 2020 

Ålderspension 3 3 

Sjukersättning   

Totalt 3 3 

 

Frisknärvaro 2021 2020 

Andel personer som har max fem 
sjukdagar under ett år, uttryckt i % 51,5 43,6 

Frisknärvaron har ökat från förra året, vilket 
överensstämmer med att även korttidssjukfrånvaron är 
lägre än föregående år. 

Intern styrning och kontroll 
En risk- och konsekvensanalys har tagits fram av 
förvaltningens avdelningschefer i dialog med 
Hjälpmedelsnämnden. Denna analys har sedan legat 
till grund för årets internkontrollpunkter. 
Lokalförändringsprocessen och innevarande pandemi 
har stor påverkan på förvaltningens processer och 
medarbetare. Internkontrollpunkterna har följts upp och 
åtgärderna redovisas i Hjälpmedelsnämnden. 

Processbeskrivning för förvaltningens 
internkontrollarbete finns upprättad. 

Inför 2022 beslutades den nya internkontrollplanen på 
Nämndsammanträdet i oktober 2021. 

Forskning 
Förvaltningen deltar i större samverkansprojekt som 
ska göra det lättare att implementera IoT-lösningar 
(Internet of Things) inom vård och omsorg. I grunden 
handlar det om att trygga framtidens vård och omsorg 
för en allt mer åldrande befolkning. Projektet leds av 
Uppsala Universitet i samverkan med bland andra 
Högskolan Dalarna, Region Dalarna och flera 
kommuner i Dalarna. 

Dalarnas Hjälpmedelscenter arbetar med att få till ett 
samarbete med Högskolan Dalarna kring en 
kommande utbildning i assisterade teknik som 
högskolan har planer på att starta. 

 

Helena Strandberg 

Förvaltningschef 

Hjälpmedel Dalarna – Dalarnas Hjälpmedelscenter 
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Förvaltningens mål inom regionplanens målområden  
Fyll i verksamhetens mål i tabellen nedan, en rad per mål. Antalet mål per förvaltning varierar, fyll i målområde och 

effektmål på varje rad.  

 

Målområde med effektmål Mål Styrande Nyckeltal Ingångsvärde Nuläge 
(måluppfyllnad
en) 

Målvärde 2021 Kommentarer 

Medborgar
e 

* Effektmål: Långt o lyckligt liv i Dalarna 

Hjälpmedel Dalarna 
arbetar 
hälsofrämjande och 
förebyggande med 
digitala lösningar och 
digitalt stöd 

NKI – Nöjd Kund 
Index  

Se tabell 1  Se tabell 1  

Hjälpmedel Dalarnas 
tjänster och regelverk 
finns synliggjort och 
tillgängligt på bred 
front 

Aktuella 
styrdokument och 
tjänstekatalog 

  Klart  

Medarbetar
e och 
Ledarskap 

* Effektmål: Ökad trivsel på jobbet 

Hjälpmedel Dalarna 
arbetar proaktivt med 
ett hållbart 
medarbetarskap, vilja 
att utvecklas med och 
stanna i verksamheten 

Hjälpmedel Dalarna 
arbetar proaktivt för en 
tillåtande miljö och 
tillvaratagande av 
resurser och styrkor 

 

 

HME – Hållbart 
medarbetarengagem
nag   

 

Sjukfrånvaro,  

Fortbildnings-dagar 

 

 

HME 73 
(medarbetaren
kät 2020) 

6,3 

3st 







 





 

 

 

 

HME 75 
(medarbetarenkät 
2021) 

6,4% 

0,64st 

Stark påverkan av 
evakuering och pandemi 
på medarbetare och 
ledarskap. 
Arbetsmiljörond/Skyddsr
ond del 2 för 
evakueringslokal utförd. 
Högre HME-index i årets 
medarbetarenkät än 
2020. 

Arbetsmiljöarbete 
fortgår. Riktade insatser 
har pågått och pågår. 

Översyn av 
arbetsprocesser och 
ansvarsområden pågår 
och planeras vara klart 
till årsskiftet. 

Fortbildningsdagar: En 
viss ökning mot 2020 
(+0,15%). Flera 
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utbildningar har ställts in 
till följd av rådande 
restriktioner. 

 

Hållbar 
utveckling 
*Effektmål:
Starkare 
ekonomi 

Hjälpmedel Dalarna 
arbetar för en socialt, 
miljömässigt och 
ekonomisk hållbar 
verksamhet genom 
recirkulation, 
vidareutveckling av 
hållbart sortiment och 
förändrade arbetssätt 
med digitala stöd 

Hjälpmedel Dalarna 
säkerställer/ökar sin 
förmåga att bedriva 
verksamhet i kris 

Recirkulationsmål för 
hyreshjälpmedel. 

Ekonomiskt resultat 

 

Nyttjandegrad  

Uthyrningsgrad 

R – 75-80% 

KLOK 50-55% 

PMB – 55-60% 

Reultat enligt 
budget. 

85-90% 

85-90% 













 

R - 77,4% 

KLOK – 38,6% 

PMB – 55,9% 

Positivt resultat om 
5milj har 
återbetalats enligt 
Hjälpmedelsnämnd
ens avtal 

NG – 89,7% 

UG – 91,3% 

KLOK - Ökning av 
antalet utlevererade 
hyreshjälpmedel i 
kombination med 
minskat antal 
returnerade har 
resulterat i fler 
nyinköp vilket 
minskar 
återanvändningsgra
den 

Digitaliseri
ng 
* Effektmål: 
Ökad 
produktivit
et o 
effektivitet 
genom 
moderniser
ing av 
arbetsmeto
der 

Hjälpmedel dalarna 
arbetar aktivt med 
digitaliseringsstrategier 
för att minimera risk att 
hamna i digitalt 
utanförskap 
(medborgare/medarbet
are) 

Hjälpmedel Dalarna 
arbetar aktivt med att 
förbättra samverkan 
mellan verksamhet 
och IT 

Erbjuda utbildningar 
digitalt 

Använda 
ledningsportalen för 
rapportering av 
aktiviteter kopplade 
till effektmål 

PM3 implementerat 

Arbete med 
utveckling av 
”tjänsteapp” som 
arbetsredskap 
tillsammans med 
systemleverantör 

 









 

Klart  

 

 

Klart 

 

PM3 implementerat  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjälpmedel Dalarna 
har varit en 
drivande part och 
inväntar åtgärder 
för att säkerställa 
säker inloggning 
innan appen kan 
tas i drift av tekniker 
och konsulenter 
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Tabell 1 

NKI (Nöjd Kund Index mätning)                                                                                                                    
År                                                     2020 

 
2021 

Antal svar, st                                          190 238 

Leverans av; 
hel, ren, rätt 
produkt, 
kunskap* 
 

72%**  

 
85%** 

Bemötande; 
tex. trevlig 
lyssnande, 
förstående* 
 

92%**  

 
95%** 

Service; tex. 
leverans vid 
utlovad 
tidpunkt* 
 

63%**  

69%** 

Tillgänglighet; 
tex. komma i 
kontakt med 
DHC* 
 

67%**  

 
74%** 

* Skala 1-10, där 10 är högst 

**Talet anger hur många procent av de svarande som angett 7-10  

 

Övergripande analys kring respektive effektmål finns i Verksamhetsberättelsen 

 Målet är uppfyllt. 

 Målet är delvis uppfyllt. 

 Målet är inte uppfyllt. 
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Uppdrag 
 

Regionfullmäktige uppdrar till Hjälpmedelsnämnden i 
egenskap av 
driftsnämnd att: 

Status 

Utifrån fullmäktiges fastställda mål och 
ekonomiska ramar upprätta en 
verksamhetsplan och budget som 
anmäls till styrelsen senast december 
2020. 

 

Särskilt bevaka och beakta arbetsmiljön med anledning av evakueringen under 
ombyggnation och återställande av de utdömda lokalerna. 

1 
Utreda ett högkostnadsskydd för hjälpmedel.  

 
 Klart ► Ständigt pågående 
 Pågående  Nästan klart 
 Ej startat 

 
1- Förvaltningen befinner sig fortfarande i provisoriska lokaler. Lokalförändringsprocess pågår där bland annat en utredning om möjlig samlokalisering av lager (hjälpmedel, 

förbrukningsvaror och läkemedel) pågår. 

 



 
  

Bilaga 1 

Rapportblad Hjälpmedel Dalarna 2021  

 

 

 

  



 
 

 

 

 



Bokslut Ekonomi
Hjälpmedel Dalarna FV 86 2021



Resultat 2021

2022-04-01 2

Bokslut 2021 (tkr) Utfall Budget Avv Utfall 2020
Externa intäkter 103 688 99 471 4 217 97 238
- varav kommuner 98 556 91 573

- varav enskilda personer 3 155 2 791

Regioninterna intäkter 72 502 71 755 747 69 269
Förvaltningsinterna intäkter 13 899 17 601 -3 702 12 266

Summa intäkter 190 089 188 827 1 262 178 773
Lönekostnader -58 033 -60 872 2 839 -53 391
Hjälpmedelskostnader inkl kapitalkostnad -87 696 -84 844 -2 852 -83 364
Förvaltningsinterna kostnader -13 899 -17 601 3 702 -12 266
Övriga kostnader -30 392 -25 151 -5 241 -31 482

Summa kostnader -190 020 -188 468 -1 552 -180 503
Resultat 69 359 -290 -1 730



Övriga kostnader

2022-04-01 3

De sju högsta "övriga" kostnaderna (tkr) Utfall Budget Avv Utfall 2020
6010 Lokalhyror -7 859 -7 577 -282 -7 136
6640 Bilhyra / -leasing -2 482 -2 369 -113 -1 886
7230 Grundavgift LD-net -1 895 -1 885 -10 -1 861
7542 Service/avtal, underhåll o upp -1 713 -1 300 -413 -1 188
6220 Hyra medicinteknisk apparatur -1 177 -2 000 823 -1 657
6690 Övr kostn bilar o andra transp -1 019 -910 -109 -774
6063 Fastighetsservice städ -963 -819 -144 -789



10 största avvikelserna från budget
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Tkr Utfall Budget Avv Utfall 2020
3720 Försäljning av hjälpmedel 43 554 39 969 3 585 37 954
3593 Konsulttjänster 19 154 20 611 1 457 18 799
3530 Hyresintäkter hjälpmedel 104 672 105 240 -568 100 630
Summa avvikelser intäkter 167 380 165 820 4 474 157 383
Lönekostnader -58 033 -60 872 2 839 -53 391
7932 Avskrivning Medicinteknisk app -32 662 -31 225 -1 437 -30 934
5701 Rörelsehinder -1 808 -581 -1 227 -335
5700 Hjälpmedel -47 591 -46 430 -1 161 -48 414
6220 Hyra medicinteknisk apparatur -1 177 -2 000 823 -1 657
7529 Övr administrativa tjänster - -575 -25 550 -587
5574 Hjälpmedelstekniska tjänster -12 881 -13 350 469 -12 726
Summa avvikelser kostnader -154 727 -154 483 856 -148 044



Eget kapital
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Eget Kapital i Tkr
2014 -555,8
2015 766,7
2016 293,9
2017 -40,1
2018 -240,4
2019 3 370,1
2020 0,0
2021 68,6
Summa 3 663,0
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1 Inledning 
Vi har av Region Dalarnas revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska Hjälpmedels-
nämndens bokslut för räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår i revisionsplanen för Reg-
ion Dalarna år 2021. 
Regionens revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna 
är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 
Vårt uppdrag har varit att översiktligt granska nämndens bokslut i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. 
Granskningen har genomförts under ledning av Margareta Sandberg, auktoriserad revi-
sor. 

2 Om nämnden 
Den gemensamma nämnden Hjälpmedelsnämnd Dalarna bedriver i regionens regi sam-
verkan av hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i länet och regionen. Det årliga 
resultat som uppstår ska fördelas mellan kommunerna och regionen i proportion till nytt-
jandet av hjälpmedel. 

3 Granskningsresultat 

3.1 Räkenskaperna  
Vi bedömer att bokslutet i allt väsentligt ger en rättvisande bild av nämndens resultat och 
att bokslutet i allt väsentligt har upprättats i enlighet med lag om kommunal bokföring 
och redovisning och god redovisningssed. 

3.2 Resultaträkning 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Kommunallag (2017:725) 

Belopp mkr Utfall  
2021 

Budget 
2021 

Avvikelse Utfall  
2020 

Verksamhetens intäkter 176,2 171,5 4,7 166,7 

- Varav regionbidrag 3,5 3,5 - 2,9 

Verksamhetens intäkter 176,2 171,5 4,7 166,7 

Lönekostnader -39,8 -41,6 1,8 -36,7 

Övriga kostnader -136,3 -129,5 -6,8 -131,7 

Summa kostnader -176,1 -171,1 -5,0 -168,4 

Resultat 0,1 0,4 -0,3 -1,7 
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Verksamhetens intäkter, inkl återbetalning, är 4,7 mkr högre är budget och avser till 
största delen försäljning av hjälpmedel och konsulttjänster. Lönekostnaderna är 1,8 mkr 
lägre än budget och övriga kostnader är högre än budget, 6,7 mkr. 

3.3 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella 
mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslu-
tade målen för den ekonomiska förvaltningen. 

3.3.1 Finansiella mål 
Nämnden har inget finansiellt mål fastställt utöver budgeten. Resultatet före fördelning 
mellan regionen och kommunerna uppgår till 5,0 mnkr. Av detta resultat har 2,9 mnkr 
fördelats mellan kommunerna och återstående belopp om 2,1 mnkr har återbetalats till 
Hälso- och sjukvården. 
Vi bedömer därmed resultatet som förenligt med nämndens finansiella mål. 

3.3.2 Verksamhetsmål 
Redovisningen av regionplanens övergripande mål i verksamhetsberättelsen visar nio 
uppfyllda mål och tre delvis uppfyllda. 
Nämnden beskriver att den bristande måluppfyllelsen orsakats av att arbetsmiljön trots 
förbättringar från 2020 fortfarande behöver förbättras och att utlokaliseringen på olika 
platser påverkar utfallet. 
Av nämndens egna nyckeltal redovisas mål att nås för sex nyckeltal, delvis nås för ett 
och ej nås för två nyckeltal.  
Vi bedömer att det redovisade utfallet inte är förenligt med fastställda mål. 

3.4 Intern kontroll 
För 2021 har en risk- och konsekvensanalys tagits fram av avdelningschefer i dialog med 
nämnden. Analysen har legat till grund för årets uppföljning av intern kontroll. Lokalför-
ändringsprocessen har haft stor inverkan på förvaltningens processer och medarbetare.  
Uppföljningen har visat avvikelser eller brister observerade inom två områden och inga 
eller godtagbara avvikelser inom fem. Åtgärder har vidtagits där det varit möjligt. 
Uppföljning enligt plan har av förvaltningen redovisats för och behandlats av nämnden. 
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Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-06-16 22 (38) 

Kf § 15 Förskola 2 
KS2022/0223 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna framtaget hyresavtal med bilagor och framtaget exploateringsavtal 
2. Bemyndiga kommunstyrelsens ordförande i förening med kommundirektör teckna 

avtalen. 

Reservation 
Caroline Willfox (M), Roger Siljeholm(M), Daniel Ericgörs (KD) och Roger Carlsson 
(SD) reserverar sig mot beslutet. Bilaga 1 Ks § 75/22. 

__________ 

Förslag till beslut på sammanträde 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att godkänna framtagna avtal. 
Caroline Willfox (M) förslag att avslå framtagna avtal. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2019 om lokaliseringsutredning för förskola 2 i Säter.  

Förstahandsplaceringen var på Skönvik i anslutning till Rosa huset. I och med att SBB 
står som ägare av berört markområde har förhandlingar avseende hyreskontrakt 
inletts. 

Utöver detta har även juridiska och finansiella aspekter undersökts av externa parter 
med syftet att möjliggöra ett så genomarbetat och heltäckande underlag som möjligt. 

Bakgrund 
Skönvik som stadsdel genomgår för närvarande en omvandling från ett omfattande 
sjukhusområde till ett område med mer blandad bebyggelse, verksamhet och idrott. 
Bostadsplan för Säters kommun innefattar en utveckling på Skönvik samt en plan för 
att knyta ihop Skönvik med resten av staden. Även gällande fördjupad översiktsplan 
för Säters tätort påvisar en betydande utveckling på det gamla ”sjukhusområdet”. 
Tidigare erfarenheter från andra kommuner visar att en omvandling av ett område 
kräver ett flertal insatser och investeringar. Med detta som grund har Säters kommun 
fört dialog med SBB Norden AB, som är den största fastighets-/markägaren på 
området, avseende olika potentiella åtgärder.  
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Kf §  forts 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-25 KS§78 att uppdra till Kommundirektören att 
tillsammans med Samhällsbolaget (SBB) Norden AB arbeta fram en avsiktsförklaring 
avseende förslag på följande lokalmöjligheter - Kontorsplatser för olika kommunala 
verksamheter - Varmvattenbassäng - Grundskola-förskola - Plan med SBB Norden 
avseende byggnation av 30 - 40 bostäder på området. 

Avsiktsförklaringen godkändes på Kommunfullmäktige 2020-10-22. 

Beslutsunderlag 
Då ärendet befinner sig i en förhandlingssituation redovisas samtliga handlingar direkt 
på sammanträdet. Förutsatt att KSau fattar beslut så kommer underlagen därefter att 
vara med i kallelsen mot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Tidigare beslut som berör ärendet 
Uppdrag om förskola 120 platser  
Lokaliseringsutredning förskola 2 
Avsiktsförklaring avseende utveckling inom främst Skönviksområdet 

Delges 
Barn och utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-06-16 24 (38) 

Kf § 16 Antagande av Detaljplan för mötesspår i Mora 
by, samt upphävande av detaljplan (byggnadsplan) för 
del av Mora by 
KS2019/0023, SBN2018/1122 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 

1. Anta Detaljplan för Mötesspår i Mora by  
2. Anta upphävande av del av detaljplan (byggnadsplan) för del av Mora by. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen tas fram för att möjliggöra Trafikverkets pågående järnvägsprojekt 
”Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder på Dalabanan”. Granskning av 
detaljplanen har pågått mellan 2021-11-25 och 2021-12-23. Ett granskningsmöte hölls 
i Gustafs församlingsgård 2021-11-30. Under granskningsperioden har samtliga 
detaljplanehandlingar funnits tillgängliga för allmänheten på kommunens bibliotek, 
rådhuset och kommunens hemsida. Totalt inkom 14 skriftliga yttranden på 
detaljplaneförslaget. Inga yttranden som berör upphävande av del av detaljplan 
(byggnadsplan) har inkommit.  
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Kf § 17 Miljöbokslut 
KS2022/0227 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna miljöbokslut för 
2021. 

___________ 

Ärendebeskrivning 
Miljöbokslutet ska ses som ett komplement till kommunens årsredovisning där årets 
händelser inom miljöområdet tas upp. Arbetet med miljöfrågor i Säters kommun ska 
bygga på de strategiska målen för kommunen och de interna styrdokumenten. 
Exempel på detta är Miljöpolicy, Plan för klimat neutralitet, Fordonsstrategi och 
Avfallsplan. Som grund för miljöarbetet finns dels de nationella miljömålen med sina 
16 miljökvalitetsmål och dels de regionala miljömålen som är en följd av de nationella 
målen. Dalarnas miljömål tas fram av Länsstyrelsen och de nuvarande målen har en 
åtgärdsplan som sträcker sig från 2018 – 2022. 

Utöver ovanstående är även Agenda 2030:s del avseende ekologisk hållbarhet en viktig 
grund i miljöarbetet. 

I Agenda 2030 finns flera mål som behandlar ekologisk hållbarhet. 

• Rent vatten och sanitet för alla 
• Hållbar energi för alla 
• Hållbara städer och samhällen 
• Hållbar produktion och konsumtion 
• Bekämpa klimatförändringarna 
• Hav och marina resurser 
• Ekosystem och biologisk mångfald 

Utöver miljöbokslutet så redovisas Sektorernas/enheternas mål och uppföljning inom 
miljöområdet i verksamhetsberättelserna av respektive sektor på samma sätt som för 
övriga mål i samband med bokslutet. Sektorernas miljömål utgår i huvudsak från 
kommunens strategiska miljömål:  
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Miljöbokslut 2021  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta föreslå 
Kommunfullmäktige besluta godkänna miljöbokslut för 2021 

Ärendebeskrivning 
Miljöbokslutet ska ses som ett komplement till kommunens årsredovisning där årets 
händelser inom miljöområdet tas upp. Arbetet med miljöfrågor i Säters kommun ska 
bygga på de strategiska målen för kommunen och de interna styrdokumenten. 
Exempel på detta är Miljöpolicy, Plan för klimat neutralitet, Fordonsstrategi och 
Avfallsplan. Som grund för miljöarbetet finns dels de nationella miljömålen med sina 
16 miljökvalitetsmål och dels de regionala miljömålen som är en följd av de nationella 
målen. Dalarnas miljömål tas fram av Länsstyrelsen och de nuvarande målen har en 
åtgärdsplan som sträcker sig från 2018 – 2022. 

Utöver ovanstående är även Agenda 2030:s del avseende ekologisk hållbarhet en viktig 
grund i miljöarbetet. 

I Agenda 2030 finns flera mål som behandlar ekologisk hållbarhet. 

• Rent vatten och sanitet för alla 
• Hållbar energi för alla 
• Hållbara städer och samhällen 
• Hållbar produktion och konsumtion 
• Bekämpa klimatförändringarna 
• Hav och marina resurser 
• Ekosystem och biologisk mångfald 

Utöver miljöbokslutet så redovisas Sektorernas/enheternas mål och uppföljning inom 
miljöområdet i verksamhetsberättelserna av respektive sektor på samma sätt som för 
övriga mål i samband med bokslutet. Sektorernas miljömål utgår i huvudsak från 
kommunens strategiska miljömål:  

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 
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miljöarbete. Kommunens verksamheter ska utveckla ett förhållningssätt som innebär 
kloka beslut och agerande utifrån ett miljöperspektiv.  Vi ska bidra till att öka kunskap, 
förmåga och motivation till ett miljö- och klimatmedvetet förhållningssätt. 

Beslutsunderlag 
Bilaga Miljöbokslut 

Utdrag ur Kolada 

Delges 
Samtliga nämnder samt bolag 

 

   

Andréas Mossberg 
Sektorschef 
Samhällsbyggnadssektorn 

 Marita Skog 
Kommundirektör 
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Miljöbokslut 2021    

Inledning 
Miljöbokslutet är ett komplement till kommunens årsredovisning där årets händelser 
inom miljöområdet tas upp. Arbetet med miljöfrågor i Säters kommun ska bygga på de 
strategiska målen för kommunen och de interna styrdokumenten, t.ex. Miljöpolicy, 
Fordonsstrategi och Avfallsplan . Som grund för miljöarbetet finns dels de nationella 
miljömålen med sina 16 miljökvalitetsmål och dels de regionala miljömålen som är en 
följd av de nationella målen. Dalarnas miljömål tas fram av Länsstyrelsen och de 
nuvarande målen har en åtgärdsplan som sträcker sig från 2018 – 2022. 

De 16 miljökvalitetsområden som de nationella målen omfattar är 

• Begränsad klimatpåverkan 
• Frisk luft 
• Bara naturlig försurning 
• Giftfri miljö 
• Skyddande ozonskikt 
• Säker strålmiljö 
• Ingen övergödning 
• Levande sjöar och vattendrag 
• Grundvatten av god kvalitet 
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 
• Myllrande våtmarker 
• Levande skogar 
• Ett rikt odlingslandskap 
• Storslagen fjällmiljö 
• God bebyggd miljö 
• Ett rikt växt- och djurliv 
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Agenda 2030 
I Agenda 2030 finns flera mål som behandlar ekologisk hållbarhet. 

• Rent vatten och sanitet för alla 
• Hållbar energi för alla 
• Hållbara städer och samhällen 
• Hållbar produktion och konsumtion 
• Bekämpa klimatförändringarna 
• Hav och marina resurser 
• Ekosystem och biologisk mångfald 

Kommunerna bidrar i miljömålsarbetet genom att översätta nationella och regionala 
miljömål till lokala mål och åtgärder. 

I Miljöpolicyn för Säters kommun (antagen av KF 2013-06-13) framgår bland annat 
att: 

• Miljöarbetet ska inriktas på att uppfylla de lokala, regionala och nationella 
miljömålen samt följa de lagar och förordningar som gäller inom miljöområdet. 

• Säters kommuns verksamhet ska bidra till en uthållig utveckling som omfattar 
såväl ekologiska som ekonomiska och sociala aspekter. 

• Säters kommun ska aktivt utveckla, förbättra, följa upp och utvärdera miljöarbetet 
i våra verksamheter. 

Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun 
Det strategiska miljömålet lyder: 

Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun 

Säters kommun tar sitt ansvar för vår gemensamma framtid. De nationella och regionala miljömålen 
ligger till grund för ett ansvarsfullt och strategiskt lokalt miljöarbete. Kommunens verksamheter ska 
utveckla ett förhållningssätt som innebär kloka beslut och agerande utifrån ett miljöperspektiv. Vi ska 
bidra till att öka kunskap, förmåga och motivation till ett miljö- och klimatmedvetet förhållningssätt. 

Måluppföljning 
Sektorernas och enheternas mål och uppföljning inom miljöområdet redovisas i 
verksamhetsberättelserna av respektive sektor på samma sätt som för övriga mål in mot 
årsbokslutet. 

Huvudmål enligt Plan för klimatneutralitet (antagen KF 2021-10-
28) 
Förvaltningen Säters kommun ska vara klimatneutral senast år 2040. Det innefattar både 
förvaltningens egna utsläpp i den geografiska kommunen och utsläpp som förorsakas 
av förvaltningens konsumtion. Till år 2030 ska Säters kommun vara klimatneutral med 
avseende på förvaltningens egna utsläpp inom kommunens geografiska område och 
utsläppen som förorsakas av konsumtion ska minst ha halverats. Målet gäller även för 
kommunägda bolag. Detta gäller all verksamhet som kommunen har rådighet över. 
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Säters kommun ska bidra till arbetet med att minska hela den geografiska kommunens 
utsläpp till under 1 ton CO2-ekvivalenter/år och innevånare till år 2040 genom insatser 
på informationsområdet, utbildning, samhällsplanering och kontakter med näringslivet.  

Förutsättningar (utdrag från Plan för klimatneutralitet) 
Säters kommun arbetar redan idag för att minska klimatutsläppen inom områden som 
kommunens bilar och byggnadsbeståndet. Fastigheterna värms med fjärrvärme och 
träpellets. Krav på fossilfria transporter är också ställda i ett antal upphandlingar. Denna 
plan ska vara ett stöd för att strukturera det arbetet och för att kunna följa upp att 
utvecklingen går tillräckligt snabbt för att Säters kommun ska bidra till att Parisavtalet 
uppfylls. Åtgärderna rör dels kommunförvaltningens egna utsläpp, både gällande 
utsläpp i det geografiska området och de utsläpp som orsakas av förvaltningens 
konsumtion och dels åtgärder som kan underlätta för civilsamhället att bidra till målet 
klimatneutralitet. Det kan då röra sig om åtgärder i skolan, i samhällsplaneringen eller i 
olika insatser med medborgare och företagare. Att få ner utsläppen till noll är troligen 
inte möjligt utan det måste kompletteras med åtgärder som binder koldioxid för att 
kunna nå klimatneutralitet. Åtgärder för att binda koldioxid får inte ersätta åtgärder som 
syftar till att minska utsläpp av koldioxid. För vissa parametrar finns tydliga alternativ 
redan idag. För andra, främst på konsumtionsområdet så kommer det att behövas dels 
ett arbete med att t.ex. byta ut eller ta bort produkter och dels ibland att invänta att 
klimatneutralt producerade varor ska komma ut på marknaden. En plan för att bli 
klimatneutral är därför ett levande dokument som måste uppdateras och utvecklas. För 
att uppnå målet behövs både samarbete mellan sektorer och enheter och att varje 
verksamhet tar med sina insatser för att nå klimatneutralitet i sitt målarbete. 

Miljörelaterade åtgärder i verksamheterna under år 
2021 

Byggnader och anläggningar: byggande, underhåll och 
uppvärmning  
Styrdokument: Strategi för hållbart byggande.  

Beslut i strategin i kort sammandrag: Trä är alltid förstahandsalternativ, SGBC:s 
Miljöbyggnad Silver är utgångspunkten för energikrav, lokal energiproduktion ska 
installeras där det är möjligt, inköpt el ska vara förnyelsebar, lång livslängd och låg 
klimatpåverkan ska eftersträvas. 

Mål Samhällsbyggnadsnämnden: En god fastighetsförvaltning – Kommunens 
byggnader och lokaler ska vara tillgängliga, funktionsdugliga, i gott skick så att en bra 
verksamhet kan bedrivas. I arbetet för att nå satta miljömål ska byggnadernas 
miljöpåverkan följas upp samt minimeras både vid ny och ombyggnation. Vi använder 
ett långsiktigt perspektiv kring totalkostnad & miljöpåverkan vid investering och drift 
och underhåll.  
Arbetet relaterar till de nationella miljömålen: 

 Begränsad klimatpåverkan 
 Giftfri miljö  
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 God bebyggd miljö 

 
Arbetet relaterar till följande Agenda 2030 mål: 

 Bekämpa klimatförändringarna  
 Hållbar energi för alla  
 Hållbara städer och samhällen  
 God hälsa och välbefinnande 
 Hållbar konsumtion och produktion 

 
Exempel på genomförda åtgärder 

• SäBo byggs enligt Miljöbyggnad Silver (Det innebär bland annat extra höga krav på 
energieffektivitet, giftfria material och boendekvalitet) samt använder Sunda hus 
(lösning för hållbara materialval) 

• Förskola 2 planeras i enlighet med Miljöbyggnad Silver. I nuläget undersöks 
även möjligheten att ha stomme av trä. 

• Energisparåtgärder i kommunens fastigheter 
- Byte av fönster Skedvi skola på den äldre delen av byggnaden. 
- Byte av fönster Myran mm. 
- Byte av undercentral Bergsgården. 
- Byte av belysning Skönvikshallen. 
- Byte av styrsystem. Folkets hus och Yxfabriken. 
- Ungdomens hus, montering luft/luft värmepumpar. 
- Säterbostäder exempel: 

- Besparing El 19% 
- Besparing Fjärrvärme 20% 
- Återvinning av värme 
- Injustering värmesystem 
- Styrövervakning 
- Vattenförbrukning – åtgärder för mindre användande 
- Utbyte ljuskällor till LED 
- Solenergi på Liljan 
- Policy för inomhusklimat +20 grader 
- Spola toaletten med regnvatten 

- Minskat utsläpp för värmepannor – fasat ut olja och installerat pellet och 
styrövervakning 
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Mobilitet/elektrifiering/infrastruktur/fordon 
Styrdokument: Fordonspolicy för Säters kommun och Säterbostäder AB, Resepolicy, 
Plan för klimatneutralitet 

Mål: Senast 2025 ska samtliga fordon vara möjliga att köra på fossilfria bränslen och 
senast år 2030 ska alla fossila bränslen vara utfasade. Alla fordon ska så snart det är 
möjligt framföras fossilfritt 

Mål Samhällsbyggnadsnämnden: Infrastruktur och kommunikationer – Inom 
kommunen ska det finnas en infrastruktur som underlättar boende och verksamheter i 
hela kommunen.  Infrastrukturen ska främja en klimatvänlig omställning. 

 

Arbetet relaterar till de nationella miljömålen: 

 Begränsad klimatpåverkan  
 Frisk luft  
 Giftfri miljö 
 God bebyggd miljö 

 
Arbetet relaterar till följande Agenda 2030 mål: 

 Bekämpa klimatförändringarna 
 Hållbar energi för alla 
 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
 Hållbara städer och samhällen 

 
 
Exempel på genomförda åtgärder 

• Sedan tidigare har två publika laddplatser för bilar har installerats på Salutorget och 
Basarplan i Säter. Under 2021 har en betallösning implementerats kopplat till 
laddstolparna. 

• Kommunens bilpool består nu av 2 elbilar med egna laddstolpar 
• Fastighetskontoret har en tjänstebil av samma modell som poolbilarna med egen 

laddstolpe 
• Laddinfrastruktur är planerad kopplat till fågelsången för att möjliggöra utbyte av 

hemtjänstbilar till elbilar 
• Gatuenheten planerar att under 2022 byta ett flertal bilar till elbilar 
• Gräsklippare IP byts under 2022 från dieseldriven cylinderklippare till 2 stora 

eldrivna gräsklipparrobotar 
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• Digitala möten/förändrade arbetssätt har fått ett stort genomslag under 2020/2021 
och minskar kraftigt resor som utförs i tjänsten 

• Lokalservice transporterar sig mellan uppdrag via promenad, cykel eller buss 
• Det nya avtalet från 2021 med transporter av mat och gods har ytterligare 

rationaliserats vad gäller optimering av last, stopptillfällen och antal körda 
kilometrar.   

• Exempel Säterbostäder 
- Temperaturstyrda motorvärmare 
- Fossilfria med egen HVO tank, minskade utsläpp med 55 ton koldioxid per år 

 
Projektering & genomförande av ett flertal åtgärder kopplat till ett sammanhängande 
gång- och cykelnät Ex. 

• Ett flertal cykelvägar är planerade kommande år (vissa har börjat byggas under 
2021). 

• Morbyvägen  trafiksäkerhetsåtgärder, komplettering av belysning , asfaltering  och 
ny belysning g/c-väg Konvaljvägen/Tranbergsvägen/Enbackavägen 

• Påbörjat ny g/c-väg Smedjebacksvägen/ Jönshyttevägen 
• Projektering av separerad G/c-väg Kvarnbacken  
• Projektering G/c-väg Hagavägen 
• Ett stor reinvestering har även utförts under 2021 i befintliga gång och cykelnätet. 
• Trafikverkets projekt i Säter avseende nya perronger och ny gång och cykeltunnel 

med byggstart 2022. Till detta kommer även Gatuenhetens arbete med att koppla 
ihop felande läng mellan viadukt-kvarnbacken-ny tunnel. 

• Trafikverkets projekt Gustafs som innebär en ny gång och cykeltunnel. Arbete med 
att färdigställa detaljplan har utförts under 2021. Utöver detta har förrättning för ny 
industriinfart genomförts (som kommer leda till minskade tunga transporter längs 
Morbyvägen som är skolväg samt bymiljöväg 

• Fortsatt arbete för att skapa förutsättningar avseende genomförande av 
Trafikverkets gång och cykelprojekt (Naglarby/Enbacka, Skedvi Kyrkby, 
Bispberg/Säter). 

• Byte av belysningsarmaturer till LED: Utbyte av högtrycknatrium-armaturer till 
LED armaturer pågår. Projektet förväntas pågå i flera år till dess att samtliga 
armaturer (ca 4000) är utbytta). Utbytet innebär att vi sparar upp till 50 watt per 
belysningspunkt. Lamporna är tända ca 4000 h/år. 2021 byttes cirka 950 armaturer 
i Gustafs (område 2) Samt byte av belysningsarmaturer G/c- Åsen , G/c -
Skönvikshallen. Förberett för styrsystem (capillon) i område Moraby. 

Kost - Dalarnas regionala livsmedelsstrategi mot 2030 
I Säter är engagemanget stort för den goda och värdefulla måltiden. Säter och övriga 
kommuner i Dalarna har bra jordbruksmark och många engagerade 
livsmedelsproducenter/ leverantörer vilket har bidragit till att skapa goda 
mattraditioner. 

Säters kostenhet ska tillaga och servera mat med utgångspunkt i lokala kvalitéer med 
fokus på människa och miljö. Genom omvärldsbevakning, kunskapsinsamling & 
samverkan möjliggöra en högre grad av lokalproducerade varor & tjänster. 
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Det också viktigt att mat produceras på ett sätt som inte äventyrar matförsörjningen för 
kommande generationer och att vi arbetar för att minska vår miljö- och klimatpåverkan. 
När vi köper lokala råvaror bidrar vi också till fler arbetstillfällen, högre skatteintäkter 
och i bästa fall inflyttning för våra kommuner.  

Styrdokument: Dalarnas regionala livsmedelsstrategi mot 2030, plan för 
klimatneutralitet 

Åtgärder (enligt Plan för klimatneutralitet):  

 Kraftiga åtgärder mot matsvinn. För klimatneutralitet måste matsvinnet i 
princip upphöra på sikt 

 Minska klimatbelastningen per måltid stegvis med bibehållande av 
näringsinnehåll och matglädje. Klimatpåverkan ska vara under 0.5 kg CO2-
ekvivalenter per måltid senast år 2030. 

Mål Samhällsbyggnadsnämnden: Den goda måltiden – Säters kostenhet ska tillaga 
och servera mat i utgångspunkt i lokala kvalitéer med fokus på människa och miljö. 
Genom omvärldsbevakning, kunskapsinsamling & samverkan möjliggöra en högre grad 
av lokalproducerade varor och tjänster  

Mål Dalarnas regionala livsmedelsstrategi mot 2030: Med konkurrenskraftiga 
företag och hållbara metoder ska livsmedelsproduktionen i länet öka och ge smakrika 
och hälsosamma livsmedel som skapar sysselsättning, hållbar tillväxt och en levande 
landsbygd för nuvarande och kommande generationer i hela Dalarna 

Arbetet relaterar till de nationella miljömålen: 

 Begränsad klimatpåverkan 
 Ingen övergödning 
 Ett rikt odlingslandskap 

 
Arbetet relaterar till följande Agenda 2030 mål: 

 Bekämpa klimatförändringarna 
 God hälsa och välbefinnande 
 Hållbar konsumtion och produktion 

 
Exempel på genomförda åtgärder:  

• Vid upphandling genomförs tidig dialog för att informera, uppmuntra och 
möjliggöra för lokala företag att lämna anbud.  
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• Vi ställer krav i upphandling på miljöhänsyn, god djurhållning, rättvis handel, 
ursprungsmärkning eller krav enligt Upphandlings dialog Dalarnas kommande 
rekommendation: ”En dalamodell för En miljömässigt ansvarsfull upphandling”. 

• Vid menyplanering arbetar vi för att välja livsmedel efter säsong samt med så liten 
miljö- och klimatpåverkan som möjligt. 

• Främja intaget av grönsaker, rotfrukter, baljväxter, frukt och spannmål, samt öka 
utbudet av vegetariska maträtter. 

• I möjligaste mån välja kött från lokala gårdar, från Sverige eller ekologiskt uppfödda 
och om möjligt naturbetande djur. 

• Fisk från hållbara bestånd dvs certifierad fisk t.ex MSC, ASC, WWF:s Fiskeguiden, 
m.m. 

• Krav i upphandling på förpackningar, bruksmaterial och transporter med så liten 
miljö-, klimat- och hälsopåverkan som möjligt. 

• Aktivt arbete med att minimera matsvinnet enligt FN:s mål med halvering till 2030. 
Vi har under 2021 även delat ut en barnbok till förskolorna som handlar om 
matsvinn. Vi mäter matsvinnet under två veckor två gånger/år. 

• Mäter koldioxidekvivalenter del per portion enligt klimatstrategin 2030 där målet är 
0,5 koldioxidekvivalenter. Följande värden har tagits fram: 
År 2020  2,29  
År 2021  2,22  

 

Vatten och avlopp  
VA-enheten arbetar i nuläget med många viktiga utredningar (i samverkan med 
miljökontoret) såsom VA-plan, vägvalsutredningar för våra avloppsreningsverk. Vi 
förser i nuläget Säter med bra vatten men mycket viktigt arbete kvarstår för att säkra 
vatten och avlopp för framtiden.  Det är viktigt att fortsätta satsa på reinvesteringar i 
våra anläggningar för att minska vår underhållsskuld. Projekt för att förbättra redundans 
kommer att genomföras under 2021–2022. 

Styrdokument: VA-plan 

Mål Samhällsbyggnadnämnden: Vatten och avlopp för framtiden – Säters kommun ska 
se till att även framtida generationer har tillgång till bra vatten – och avloppssystem som 
är driftssäkra, kostnadseffektiva och hållbara ur miljö och risksynpunkt. 

Arbetet relaterar till de nationella miljömålen: 

 Grundvatten av god kvalitet 
 Levande sjöar och vattendrag 
 Ingen övergödning 

   
Arbetet relaterar till följande Agenda 2030 mål: 

 Rent vatten och sanitet för alla 
 Hållbara städer och samhällen 
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 Ekosystem och biologisk mångfald 

   
Exempel på genomförda åtgärder:  

• Arbete för att minska bräddningar (VA) pågår samtidigt som vi arbetar för att 
minska mängden omätt vatten 

• Påbörjat byte till digitala vattenmätare, som förbättrar debiteringsunderlaget för 
VA-kunderna. 

• Tagit fram en digitalmodell över grundvattenmagasinen kring Solvarbo och 
Uggelbo, vilket ger bättre beslutsunderlag till arbetet med att säkerställa 
dricksvattenresursen i åsen.  

• Inlett ett sammarbete med Borlänge Energi kring avloppsrening för Gustafs och 
Silvberg (överföringsledning).   

• Ny VA-plan är framtagen och antagen. §6 områden för utbyggnad är även inlagda i 
kommande års budgetplanering. 

• Arbete med vattenföreskrifter Säter har kommit långt. Under 2022 väntas ett förslag 
till nya vattenföreskrifter vara klart. 

• Projekt för att minska sårbarhet genom redundans samt förstärkt skalskydd har 
fortsatt under 2021. 

• Hetvatten används istället för kemikalier vid bekämpning mot ogräs. 
• Under 2022 planeras initiering av vägvalsstudie avseende framtidens avloppslösning 

för Säter med omnejd. 
• Arbete med Enskilda avlopp 

Avfall, återvinning & återbruk 
Vi använder idag i genomsnitt 20 ton materiella resurser per person och år. 
Avfallsmängderna ökar, men eftersom vi har blivit allt bättre på att ta hand om avfallet 
så har deponeringen minskat. Ambitionen både inom Sverige och EU är att minska 
avfallsmängderna och åstadkomma resurseffektiva och giftfria kretslopp, vilket är en 
stor utmaning. Avfallshanteringen har under den senaste 25 årsperioden gått från fokus 
på deponering och destruktion till resursutnyttjande och hållbar konsumtion. 
Sammantaget förbrukas det mer resurser såväl globalt som nationellt/regionalt/lokalt 
än vad som långsiktigt är hållbart. En tydlig förändring måste ske för att säkerställa även 
kommande generationers förutsättningar att leva i ett välfärdssamhälle. I samtliga 
kommuners avfallsplaner i Dalarna avses under den kommande perioden fokus läggas 
på att minska avfallsmängderna och öka resursutnyttjandet. 
Styrdokument: Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. 
Framtagen tillsammans med Borlänge och Faluns kommuner. 
Mål: Planen innehåller nio övergripande mål och ett stort antal åtgärder 

Arbetet relaterar till de nationella miljömålen: 

 Begränsad klimatpåverkan 
 Giftfri miljö 
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 God bebyggd miljö 

 
Arbetet relaterar till följande Agenda 2030 mål: 

 Bekämpa klimatförändringarna 
 Hållbara städer och samhällen 

 
Exempel på genomförda åtgärder:  

• Skapat förutsättningar, avtal och riktlinjer för insamling av returpapper som 2022 
blir kommunernas ansvar. 

• Insamlingen av matavfall från fritidshus har införts 
• Startat insamling av begagnat byggmaterial till Borlänges Dala Återbyggdepå.   
• Insatser vid återvinningscentralen har gett en minskad mängd brännbart avfall med 

13%. Dock har mängden brännbart avfall som samlats in med sopbilarna ökat med 
2%. 

• Insamlad mängd matavfall har ökat med 8 %. 
• Totalt har våra insatser minskat mängden avfall till deponi i Säters kommun med 

44% bl.a. genom att gips och konstruktionsmaterial sorteras ut separat och istället 
återvinns, samt information till kunderna på plats. 

• I dialog med Borlänge Energi och Dala Avfall har vi påbörjat arbetet med att skapa 
bra förutsättningar för kommande förändringar av förpackningsinsamlingen. 

• Tillsammans med övriga kommuner i Dala Avfall har vi en dialog om hur vi kan 
minska mängden konsumtion av plast och förbränning av plast. 

• Arbete för att minska utskriften av papper genom antagande av dokumentplan och 
arbete för avskaffande av fysiska handlingar har genomförts på 
Samhällsbyggnadssektorn. Till detta kommer framtagna e-tjänster som minskar 
behovet av pappershandläggning. 

• Förskolorna arbetar med Grön flagg. som innebär en certifiering för aktivt arbete 
med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten.  

• Under 2021 har en dialog inletts mellan Lokalservice, skolan & Renhållning. Syftet 
är att skapa bättre förutsättningar för lokal källsortering på skolorna.  

• Optimering av körturer för både sopbilar och slamtömning av små avlopp är 
påbörjat. 

• Ställt andra krav än tidigare vid upphandling av slamtransporter från små avlopp, 
vilket ger färre transporter. 

• Alla egna fordon tankas med HVO i stället för diesel. 
• En annan typ av container för insamling av stora plastförpackningar har ställts ut 

på ÅVC. Det innebär att mycket plast kan läggas där istället för att gå till 
förbränning. 

• Arbetet med att planera om ytorna på ÅVC har påbörjats. Målet är att få mer 
material till återbruk, ett bättre flöde och bättre sortering ser vi över placeringen av 
vissa fraktioner. 
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Biologisk mångfald & skog 
Arbetet relaterar till de nationella miljömålen: 

 Begränsad klimatpåverkan 
 Ett rikt växt – och djurliv 
 Levande skogar 

 
 

Arbetet relaterar till följande Agenda 2030 mål: 

 Bekämpa klimatförändringarna 
 Ekosystem och biologisk mångfald 

 
Exempel på genomförda åtgärder.  

• Ängsprojekt: Arbetet är nu inne på sitt fjärde år med att omvandla gräsytor till 
ängsytor. Åtgärdens syfte är att stärka den biologiska mångfalden och motverka den 
minskning av insekter som har redovisats i forskningsrapporter. Det har i år utförts 
mätningar och tillsyn på tidigare omvandlade ytor vilket visar en tydlig ökning av 
den biologiska mångfalden. 

• Fortsatt arbetet med utbyte till perennplanteringar istället för tillfälliga blommor 
vilket spar både pengar och förbättrar miljön. 

• Projekt för att skapa förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten på 
allmän plats för att t.ex. användas till bevattningsändamål har genomförts av 
Gatuenheten. 

• Städning utförs ofta med bara vatten för att minska kemikaliehanteringen. 
• Starka kemikalier undviks vid golvvård. Giftfri polish används av 

Lokalvårdsenheten. 
• Tester av Blädning inom skogsbruket (Blädning är vanligaste formen av 

hyggesfritt skogsbruk och det innebär att man att skapar eller behåller en flerskiktad 
struktur, det vill säga en skog där det finns träd av alla storlekar. Störst förutsättning 
att lyckas har man då skogen domineras av de skuggföredragande träden gran eller 
bok) 

Klimatsmart Samhällsplanering 
Samhällsplaneringen ska tillvarata & tillgängliggöra våra tillgångar i form av stad, 
landsbygd, naturresurser och naturlandskap för att skapa attraktiva boendemiljöer och 
bättre förutsättningar för verksamhet i hela kommunen.  En stärkt tidig planering skapar 
förutsättningar att skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Där 
medborgarnas delaktighet är en viktig komponent. Miljöpåverkan minimeras och den 
biologisk mångfalden värnas vid drift och underhåll samt genom anpassad upphandling 
av giftfria material vid nyinvestering. 
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Styrdokument: Det övergripande dokumentet är Översiktsplanen och fördjupade 
översiktsplaner. 

Mål Samhällsbyggnadsnämnden: 

• Samhällsplaneringen ska tillvarata & tillgängliggöra våra tillgångar i form av 
stad, landsbygd, naturresurser och naturlandskap för att skapa attraktiva 
boendemiljöer och bättre förutsättningar för verksamhet i hela kommunen.  

• En stärkt tidig planering skapar förutsättningar att 
• skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Där 

medborgarnas delaktighet är en viktig komponent. 
• Miljöpåverkan minimeras och den biologisk mångfalden värnas vid drift och 

underhåll samt genom anpassad upphandling av giftfria material vid 
nyinvestering 

Åtgärder i planen (plan för klimatneutralitet): 

 Utveckla formerna för klimatarbetet när Översiktsplanen för Säters kommun 
uppdateras 

 Beakta och prioritera frågan om klimatneutralitet i allt planarbete. Exempel på 
det kan vara att prioritera gående och cyklister framför biltrafik, minimera 
ytorna för parkering och behålla och utöka de gröna delarna i tätorterna 

 Ta fram en trafikstrategi i syfte att planera för och stimulera ett hållbart 
trafiksystem. Görs lämpligen som en del av översiktsplanearbetet. 

Arbetet relaterar till de nationella miljömålen: 

 Begränsad klimatpåverkan 
 Beroende på projekt/plan så kan fler mål beröras 

 
Arbetet relaterar till följande Agenda 2030 mål: 

 Bekämpa klimatförändringarna 
 Beroende på projekt/plan så kan fler mål beröras 

Exempel på genomförda åtgärder:  

• Att löpande i detaljplaneläggning ta hänsyn till olika intressen och försöka få till en 
bra och hållbar samhällsplanering. Bland annat genom att undvika att ta åkermark i 
anspråk samt att i första hand försöka förtäta områden innan man bryter ny mark.  

• I ett enhetsövergripande projekt har en dagvattenstrategi tagits fram och antagits 
(med hjälp av LOVA-bidrag. Dagvattenhanteringen tas löpande med i planering 
och byggande för att minska risken för översvämningar, viktigt att dagvattnet inte 
får förorena vattendrag och grundvatten och dagvattnet är en resurs som bör 
tillvaratas för att bevattna och skapa estetiskt tilltalande inslag som är gynnsamma 
för den biologiska mångfalden. 
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Klimatkommunikation 
Även inom de områden där kommunen inte har direkt rådighet kan olika typer av 
kommunikation och projekt som kommunen driver medverka till att det geografiska 
området Säters kommun blir mer klimatsmart. Det gäller till exempel skola och förskola, 
näringslivskontor, bibliotek/kultur och kommunens kommunikation utåt via hemsida 
och sociala medier. Vid miljötillsyn kan energi- och klimatfrågor lyftas. Kommunen kan 
också föregå med gott exempel som kan inspirera både anställda och olika grupper av 
kommuninvånare. Samarbete med andra kommuner och andra aktörer är viktigt. 

Åtgärder (enligt Plan för klimatneutralitet):  

 Prioritera aktiviteter med klimatperspektiv i skola och förskola  
 Informera företrädare för näringslivet om klimatarbete och underlätta 

erfarenhetsutbyte dem emellan 
 Informera om solceller, elbilar mm. och olika stöd för minskad klimatpåverkan  
 Projekt och evenemang inom bibliotek/kultur med klimatfokus  
 Behandla klimatfrågan vid miljötillsyn där det är relevant 
 Utbilda samtliga anställda och förtroendevalda i klimatkunskap 

Arbetet relaterar till de nationella miljömålen: 

 Begränsad klimatpåverkan  
 Beroende på projekt så kan fler mål beröras 

 
Arbetet relaterar till följande Agenda 2030 mål: 

 Bekämpa klimatförändringarna 
 Beroende på projekt så kan fler mål beröras 

 
Exempel på genomförda åtgärder 

• Glokala Sverige: Säters kommun har deltagit i Svenska FN-förbundets och SKR:s 
utbildningssatsning Glokala Sverige. Ämnet är Agenda 2030. Agenda 2030 har även 
varit ett återkommande tema i chefsforum som information samt olika övningar för 
att identifiera var vi är och vad vi behöver göra för att komma vidare. 

• Studiebesök på reningsverket av klass 1 i Säter 
• Den kommunala energi- och klimatrådgivningen arbetar med att informera och ge 

opartiska och kostnadsfria råd till bostadsrättsföreningar, privatpersoner samt 
företag. Rådgivningen bland annat genomfört 4 digitala seminarier. Tre har haft 
fokus på solenergi och ett på laddplatser. I samarbete med Järna bibliotek har en 
föreläsning, om att göra skillnad i klimatfrågan, genomförts. En villaägarförening 
engagerade rådgivningen för en föreläsning om olika energi- och klimatåtgärder 
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som tex stöd för att installera solpaneler. Utöver detta har privatpersoner och 
föreningar fått rådgivning under året. 

Övriga intressanta åtgärder under 2021 
Utöver det som tidigare nämnts är följande åtgärder också värda att nämnas.  

• Antagande av Plan för klimatneutralitet 
• En ny Upphandlingspolicy för UHC-kommunerna är antagen i Säter 20210225. 
• Samarbetat med övriga UHC-kommuner (kommuner som ingår i 

upphandlingssamarbetet. Miljöstrateger/miljösamordnare ska också bistå 
upphandlarna och i vissa fall vara sakkunniga i upphandlingar. 

• Ökade miljökrav ställs i många upphandlingar. 
• Välja miljömärkta produkter i så hög grad som möjligt. Välja bort engångsplast där 

det är möjligt.  

 

Bilaga 1 Uppföljning avfallsplan 
Bilaga 2 Kolada Agenda 2030 
Bilaga 3 Kolada Miljö 
Bilaga 4 Sammanställning miljöarbete Säterbostäder 
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Bilaga 1 Uppföljning avfallsplan 
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Säters kommun | Avfallsplan (avfallsplandalarna.se) 

 

 

https://avfallsplandalarna.se/kommun/sater-kommun/














Mijöarbete



Miljöarbete

• 2021 förbrukade vi ca 11008 MWh fjärrvärme samt ca 2359 MWh El

• När vi jämför 2012 (Klimatiniativet) med 2021 så har vi gjort en 
energibesparing på ca 2728 MWh fjärrvärme samt 654 MWh El. 

• Besparing i procent blir 20% Fjärrvärme el 19% El.



Hur har vi gjort det?

Några av dom åtgärder som gett mest besparing.
Styrningen av undercentraler där även inomhustemperaturen är 
med och styr.
Där vi ”återstartat” återvinningen av frånluftsvärmen.
Utbyte av belysningar ute och inne till LED.
Byte av motorvärmare insatser till utetemperaturstyrda.
Byte av gamla remdrivna fläktmotorer mot direktdrivna fläktar.



Vad ska vi fortsätta med?

• För att vi ska klara av att sänka våran förbrukning med totalt 30% till 
2030 så behöver vi sänka förbrukningarna ytterligare med ca 1233 
MWh fjärrvärme samt 209 MWh el.
Hur göra vi det?

• Några fåtal styrningar till undercentraler kvar att byta.
• Nyinstallation återvinning frånluftsvärme.
• Solel.
• Injusteringar värmesystem, trimning.



Återvinning av värme ur frånluft

Principskiss av en anläggning med 
återvinning av värmen ur frånluften, de 
anläggningar som vi redan har i drift sparar 
mellan 40-50% av energiförbrukningen för 
respektive fastighet.
Med nya inne givare kan vi spara 10-15% 
ytterligare



Vattenförbrukning
Vattenförbrukningen kan vi påverka genom att vara sparsam med 

vatten. Vi installerar inte längre badkar i bostäderna.
Hur många 10 liters hinkar med vatten sparas om man istället 

duschar?



Mijöarbete

• Fjärrvärme - 20% • Elförbrukning - 19% 

• LED • Temperaturstyrda 
motorvärmare

Injusteringar värmesystem

Återvinning frånluftsvärmeSol – vind -vatten Styr

Policy säger att vi ska hålla 20 grader +/- 1 grad 

1 grads ökning av inomhustemperaturen kostar 535 000kr/år



Vi har installerat en innovativ lösning för att samla upp 
regnvatten och återvinna det för spolning av toaletter.
Regnvattnet tas från takavvattningen och leds för 
grovrening via en trekammarbrunn och sedan till en tank 
under jord. Därifrån pumpas vattnet in till en mellantank
och sedan ut på ett eget rörstråk till samtliga 17 toaletter 
i fastigheten.
Om regnvattnet skulle nå en viss lägstanivå i tanken så 
fylls det på med kommunalt vatten, så toaletterna alltid 
går att spola.

Detta miljöprojekt beräknas spara cirka 350 kubikmeter 
kommunalt vatten per år och är delfinansierat av 
Länsstyrelsen.



Som en del i vårt miljöarbete har vi 
byggt en egen tankstation där våra 
bilar tankar förnybar diesel (HVO100) 
från Energifabriken. I och med att vi 
inte längre använder “vanlig” diesel 
reducerar vi våra utsläpp med cirka 
55 ton koldioxid per år.



Vi ska även bli fossilfria!

Fossila bränslen:
• Olja uppvärmning
• Diesel arbetsfordon

Utsläpp av eldningsolja 
2012 : 90 ton Co2
2021 : 23 ton Co2

Utsläpp arbetsfordon
2012 : 47 ton Co2
2021 : 17 + 0,013 ton Co2

Oljemängd l/år 2012 2021

Mora by 22588 5600

Storhaga 1036 1243

Enbackagården 8735 1430

Arbetsfordon 19622 Diesel 7327
HVO 13065

Totalt 51981 15600



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-06-16 26 (38) 

Kf § 18 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
KS2022/02243 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

1. Fastställa föreslagna förändringar gällande bestämmelser om arvoden för 
förtroendevalda. 

2. Gällande regler för partistöd, antagna av kommunfullmäktige2014-05-26, § 55, 
skrivs in i bestämmelserna.  

3. Bestämmelserna gäller fr o m 2023-01-01 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer 
bestämmelserna, att de av kommunstyrelsen, 2022-05-26, § 108, beslutade rutiner för 
redovisning av arvoden och ersättningar utgår. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Under våren bildades en grupp för att genomföra en översyn av gällande 
bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Säters kommun. En 
representant från varje parti har deltagit i överläggningarna. 

Gruppen har i full enighet kommit fram till följande förslag till förändringar: 

Sammanträdesarvoden 
Halvdagsarvodet fastställs 1% av riksdagsmannaarvodet (715:-) Heldagsarvodet 
fastställs till 1,75% av riksdagsmannaarvodet (1251:-) 

Fasta arvoden: 
Beräkningsgrunden förändras för som fast arvodena enligt följande:  

• Kommunalrådsarvodet fastställs till 85% av riksdagsmannaarvodet. 
• Övriga fasta arvoden fastställs till en %-sats av kommunalrådsarvodet. 
• 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och 2:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen (oppositionsråd) höjs till 65% av kommunalrådsarvodet.  
• Den extra ersättningen för ordförandeskap i ett utskott tas bort.  
• Inläsningsarvodet för ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott tas bort. 
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Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-06-16 27 (38) 

Kf §  forts 

• För socialnämndens presidium utgår ingen speciell ersättning för jourtjänstgöring, 
utan detta ingår i det fasta arvodet. Tiden för jourtjänstgöring förväntas dock 
fördelas mellan presidiets ledamöter. 

• Ordförandearvodet för miljö Och Byggnämnden höjs till 15%. 
• Ordförande arvodet för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden höjs 

till 44% för att behålla ett avstånd till ordförande arvodet för 
samhällsbyggnadsnämnden. 

• Övriga fasta arvoden justeras så att avståndet mellan kommunalråd och övriga, 
bibehålls på samma nivå som idag, men omräknat utifrån den nya 
beräkningsgrunden ovan. Avrundat uppåt till närmaste hela %-tal. Enligt bilaga. 

• En övre gräns för arvoden sätts till 90% av kommunalrådsarvodet för alla andra 
arvoden än för Kommunalrådet. 

Förlorad arbetsförtjänst egna företagare 
Sista fastställda deklaration ska ligga till grund för utbetalning av förlorad 
arbetsinkomst för egna företagare. 

Förlorad arbetsförtjänst timanställda 
Ny text i reglementet kring förlorad arbetsförtjänst, för att även kunna täcka in 
timanställda.  

Fasta arvoden över 40% 
Uppdrag för mer än 40% utgår ingen förlorad arbetsförtjänst. 

Partistöd 
Grundbidraget fastställs till 30% av prisbasbeloppet. Mandatstöd för mandat 1-3 
fastställs till 30% av prisbasbeloppet, följande mandat fastställs till 20% av 
prisbasbeloppet.  

Utgångspunkt 
Arvodesreglerna skall främja att innevånare blir politiskt aktiva, och arvodesnivåerna 
skall inte uppfattas ett hinder. Arvodesnivåerna bör ha en nivå så att det täcker tiden 
för inläsning som fritidspolitiker lägger ner på det politiska uppdragen. 
Halvdagsarvodet bör vara något mera värd än heldagsarvodet utifrån att förberedelser 
och gruppmöten etc. är samma. 

Huvudfokus ligger på flertalet aktiva fritidspolitiker och på partiernas förutsättningar 
att bedriva det demokratiska arbetet, snarare än på heltidsarvoderade politiker.  
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Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-06-16 28 (38) 

Kf §  forts 

Förslaget har även ett starkt fokus på oppositionens möjligheter att kunna bedriva ett 
bra arbete. Och att kunna vara delaktig i det politiska arbete som sker på ett mycket 
bättre sätt än idag. 

Förutsättningarna för dom politiska partierna att bedriva politiskt arbete är viktiga för 
att långsiktigt kunna upprätthålla ett politiskt demokratiskt system. Inte minst för dom 
mindre partierna. 

Förslaget i sig är inte hela lösningen för att göra politiskt arbete attraktivare, men kan 
vara en del i ett arbete som både kommunen och dom politiska partierna bedriver och 
som man behöver fortsätta utveckla för att säkra det demokratiska systemet 
långsiktigt. 

Utöver detta innehåller förslaget några justeringar utifrån otydligheter i nuvarande 
reglemente för att förenkla tolkningar av reglementet. 

Ekonomi  
Beräknad kostnadsökning för förslaget är ca 1,1 miljoner kronor. Fördelat enligt 
följande: 

Mötesarvoden   ca 450 000:- 
Fasta arvoden   ca 420 000:- 
Partistöd   ca 230 000:- 
Totalt ca   1 100 000:- 

Baserat på statistik från Kolada som gruppen fått till sig, som utgår från 2019 års 
budgeterade kostnader, blir Säters kommuns politikerkostnader efter höjningen ca 
785:- /invånare.  Ett ovägt snitt för Dalarnas övriga 14 kommuner för 2019 är 1099:-
/inv. 

Till detta kan läggas att flera av länets kommuner också har förändrat sina politiska 
kostnader inför nästa mandatperiod vilket ökar snittet i länet ytterligare" 

Beslutsunderlag 
Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda. 



 
 

Postadress Besöksadress E-post  Webbplats 
Box 300, 783 27 Säter 
Telefon: 0225-55 000 (vxl) 

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter kommun@sater.se sater.se 

 

 Datum Sida 
 2022-05-24 1 (4) 

Handläggare Diarienummer  
 
 

KS2022/0243  

Bestämmelser om arvoden och 
ersättningar till förtroendevalda  

Förslag till beslut 
Arvodesgruppen föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
fastställa föreslagna förändringar gällande bestämmelser om arvoden för 
förtroendevalda.  

Kommunstyrelsen beslutar att de av kommunstyrelsen, 2022-05-26, § 108, beslutade 
rutiner för redovisning av arvoden och ersättningar utgår. 

Ärendebeskrivning 
Under våren bildades en grupp för att genomföra en översyn av gällande 
bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda i Säters kommun. En 
representant från varje parti har deltagit i överläggningarna. 

Gruppen har i full enighet kommit fram till följande förslag till förändringar: 

Sammanträdesarvoden 
Halvdagsarvodet fastställs 1% av riksdagsmannaarvodet (715:-) Heldagsarvodet 
fastställs till 1,75% av riksdagsmannaarvodet (1251:-) 

Fasta arvoden: 
Beräkningsgrunden förändras för som fast arvodena enligt följande:  

• Kommunalrådsarvodet fastställs till 85% av riksdagsmannaarvodet. 
• Övriga fasta arvoden fastställs till en %-sats av kommunalrådsarvodet. 
• 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och 2:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen (oppositionsråd) höjs till 65% av kommunalrådsarvodet.  
• Den extra ersättningen för ordförandeskap i ett utskott tas bort.  
• Inläsningsarvodet för ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott tas bort. 
• För socialnämndens presidium utgår ingen speciell ersättning för jourtjänstgöring, 

utan detta ingår i det fasta arvodet. Tiden för jourtjänstgöring förväntas dock 
fördelas mellan presidiets ledamöter. 

• Ordförandearvodet för miljö Och Byggnämnden höjs till 15%. 



 
 

Sida 
2 (4) 

• Ordförande arvodet för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden höjs 
till 44% för att behålla ett avstånd till ordförande arvodet för 
samhällsbyggnadsnämnden. 

• Övriga fasta arvoden justeras så att avståndet mellan kommunalråd och övriga, 
bibehålls på samma nivå som idag, men omräknat utifrån den nya 
beräkningsgrunden ovan. Avrundat uppåt till närmaste hela %-tal. Enligt bilaga. 

• En övre gräns för arvoden sätts till 90% av kommunalrådsarvodet för alla andra 
arvoden än för Kommunalrådet. 

Förlorad arbetsförtjänst egna företagare 
Sista fastställda deklaration ska ligga till grund för utbetalning av förlorad 
arbetsinkomst för egna företagare. 

Förlorad arbetsförtjänst timanställda 
Ny text i reglementet kring förlorad arbetsförtjänst, för att även kunna täcka in 
timanställda.  

Fasta arvoden över 40% 
Uppdrag för mer än 40% utgår ingen förlorad arbetsförtjänst. 

Partistöd 
Grundbidraget fastställs till 30% av prisbasbeloppet. Mandatstöd för mandat 1-3 
fastställs till 30% av prisbasbeloppet, följande mandat fastställs till 20% av 
prisbasbeloppet.  

Utgångspunkt 
Arvodesreglerna skall främja att innevånare blir politiskt aktiva, och arvodesnivåerna 
skall inte uppfattas ett hinder. Arvodesnivåerna bör ha en nivå så att det täcker tiden 
för inläsning som fritidspolitiker lägger ner på det politiska uppdragen. 
Halvdagsarvodet bör vara något mera värd än heldagsarvodet utifrån att förberedelser 
och gruppmöten etc. är samma. 

Huvudfokus ligger på flertalet aktiva fritidspolitiker och på partiernas förutsättningar 
att bedriva det demokratiska arbetet, snarare än på heltidsarvoderade politiker.  

Förslaget har även ett starkt fokus på oppositionens möjligheter att kunna bedriva ett 
bra arbete. Och att kunna vara delaktig i det politiska arbete som sker på ett mycket 
bättre sätt än idag. 



 
 

Sida 
3 (4) 

Förutsättningarna för dom politiska partierna att bedriva politiskt arbete är viktiga för 
att långsiktigt kunna upprätthålla ett politiskt demokratiskt system. Inte minst för dom 
mindre partierna. 

Förslaget i sig är inte hela lösningen för att göra politiskt arbete attraktivare, men kan 
vara en del i ett arbete som både kommunen och dom politiska partierna bedriver och 
som man behöver fortsätta utveckla för att säkra det demokratiska systemet 
långsiktigt. 

Utöver detta innehåller förslaget några justeringar utifrån otydligheter i nuvarande 
reglemente för att förenkla tolkningar av reglementet. 

Ekonomi  
Beräknad kostnadsökning för förslaget är ca 1,1 miljoner kronor. Fördelat enligt 
följande: 

Mötesarvoden   ca 450 000:- 
Fasta arvoden   ca 420 000:- 
Partistöd   ca 230 000:- 
Totalt ca   1 100 000:- 

Baserat på statistik från Kolada som gruppen fått till sig, som utgår från 2019 års 
budgeterade kostnader, blir Säters kommuns politikerkostnader efter höjningen ca 
785:- /invånare.  Ett ovägt snitt för Dalarnas övriga 14 kommuner för 2019 är 1099:-
/inv. 

Till detta kan läggas att flera av länets kommuner också har förändrat sina politiska 
kostnader inför nästa mandatperiod vilket ökar snittet i länet ytterligare" 

Beslutsunderlag 
Bestämmelser om arvoden och ersättningar för förtroendevalda. 

Delges 
De politiska partierna 
Nämndsekreterarna 

Underskrifter 
Den parlamentariska gruppen för översyn av arvodesreglementet 2022 
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Abbe Ronsten (S) 
Niclas Bodin (C) 
Caroline Willfox (M) 
Roger Carlsson (SD) 
Lena Stigsdotter (V) 
Håkan Gustav (L) 
Daniel Erikgörs (KD) 
Magnus Gabrielsson (MP) 
/Genom Abbe Ronsten, sammankallande i gruppen" 
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1 Allmänna bestämmelser 

1.1 Förtroendeuppdrag som omfattas av 
bestämmelserna 

1 § Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1-2 § 
kommunallagen (1991:900 2017:725) och övriga som utses av kommunen 
att representera kommunen i föreningar mm. 

 För förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40% av 
heltid gäller endast 8 § samt 10-20 §§. 

1.2 Ersättningsberättigade sammanträden m m 
2 § Tjänstgörande ledamöter, närvarande ersättare och andra förtroendevalda 

som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt vad som närmare 
anges i  3-7 §§, 11 § och 13-20 § § för 

1. sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen 
och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas 
sammanträden, 

2. sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, 
3. protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts härför, 
4. partigruppmöten, som hålls med anledning av eller i direkt anslutning till 

kommunfullmäktiges sammanträde, utgår 1 timmes ersättning till närvarande 
ledamöter vid kommunfullmäktiges följande sammanträden 

5. konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, 
studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett 
direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget 

6. förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation efter 
annan motpart till kommunen, 

7. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den 
förtroendevalde själv tillhör, 

8. sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ, 
9. överläggning med förvaltningschef sektorschef eller annan anställd vid det 

kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör, 
10. presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott, 
11. besiktning eller inspektion, 
12. överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 
13. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag. 
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14. anställningsintervjuer 
 

15. sammanträden med föreningar, bolag m.m. där den förtroendevalda utsetts av 
kommunen som representant och där huvudman inte betalar arvode. 

2 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
samt för förlorade pensions och 
semesterförmåner 

2.1 Förlorad arbetsinkomst 
3 § Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst 

med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 För företagare som visar att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 
belopp ska sista fastställda deklaration ligga till grund för utbetalning av 
förlorad arbetsinkomst. en schablonersättning beräknad på grundval av den 
senast fastställda sjukpenninggrundande inkomsten på sätt som fullmäktige 
beslutat enligt bilaga. 

 Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår från sammanträden med egen 
nämnd med undantag för hel- och deltidsengagerade förtroendevalda med 
minst 40% tjänstgöring. 

2.2 Förlorad pensionsförmån 
4 § Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. 

Den årliga ersättningen betalas ut direkt till den förtroendevalde med 3.5 % 
av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som 
den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i 
kommunen. 

Ersättningen utbetalas till den förtroendevalde som lön. Genom betalning 
av årliga ersättningar har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta 
den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån. 

 För förtroendevalda som bedriver aktiv egen näringsverksamhet utan att 
inneha anställning skall istället för första och andra styckena gälla följande. 
Den förtroendevald som kan styrka att pensionsförmån har förlorats har 
rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån med verifierat belopp. 
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2.3 Förlorad semesterförmån 
5 § Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån 

med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 Förtroendevalda som kan visa att semesterförmånen faktiskt påverkas men 
inte på vilket sätt har rätt till en schablonersättning på sätt som fullmäktige 
beslutat enligt bilaga. 

2.4 Förlorad arbetslöshetsersättning, sjukpension 
m.m. 

6 §  Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad 
arbetslöshetsersättning och andra arbetsmarknadspolitiska ersättningar som 
avser att ersätta arbetsinkomst, samt styrkt förlorad sjukpension, 
föräldrapenning och motsvarande med högst det belopp fullmäktige beslutat 
enligt bilaga. 

2.5 Särskilda arbetsförhållanden m m 
7 § Rätten till ersättning enligt 3-6 §§ omfattar nödvändig ledighet för 

förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i 
övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina 
ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller 
motsvarande. 

 Rätten till ersättning enligt 3-6 §§ omfattar tid för resa  till och från 
sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 

 Förtroendevald har inte rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst 
eller för styrkt förlorad semesterförmån om schablonersättning tidigare 
utbetalats för den förlorade inkomsten eller den förlorade 
semesterförmånen. 

 

 



 
 

 

Bestämmelser 8 
 

3 Arvoden mm 

3.1 Årsarvode 
8 § Förtroendevalda som fullgör sina, uppdrag på heltid eller på minst 40 

procent, av heltid har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat 
enligt bilaga. 

 Årsarvoderade förtroendevalda, har rätt till ledighet utan att arvodet 
reduceras. Ledigheten skall förläggas på sådant sätt att uppdraget kan 
fullgöras. 

 För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 2 månader skall 
arvodet minskas i motsvarande mån. 

 Frånvaro på grund av föräldraledighet, vård av närstående reducerar 
årsarvodet enligt samma villkor som arbetstagares frånvaro enligt 
kommunala avtal, allmänna bestämmelser. 

 Från det att frånvarande ordförandes arvode reduceras ska tjänstgörande 1:e 
vice ordförande istället erhålla ordförandes arvode. 

3.2 Begränsat årsarvode 
9 § Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av 

heltid har rätt till begränsade arvoden i den utsträckning som fullmäktige 
beslutat enligt bilaga. 

 Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 procent av 
heltid har rätt till ledighet i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt 
bilaga utan att arvodet reduceras. Ledigheten skall förläggas på sådant sätt 
att uppdraget kan fullgöras. 

 För förtroendevald som på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag under tid som överstiger 2 månader skall arvodet 
minskas i motsvarande mån. 
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3.3 Arbetsuppgifter inom ramen för årsarvoden och 
begränsade årsarvoden 

§ 10 Förrättningar inom kommunen som ska anses ingå i arbetsuppgifterna 
och täckas av årsarvode och begränsat årsarvode. För förrättning utom 
kommunen utgår ersättning. 

Följande arbetsuppgifter skall ingå i det fasta årsarvodet (mer än 40%): 

• rutinmässigt följa förvaltningens arbete 
• överläggning med tjänsteman eller annan anställd 
• justering av eget protokoll 
• genomgång och beredning av ärende med sekreterare, föredragande eller annan 

anställd i anledning av sammanträde, besiktning, förrättning e.d. 
• besök på förvaltning för information, utanordning eller påskrift av handling 
• mottagning för allmänheten, telefonsamtal, presskontakter o.d. 
• utövande av delegationsbeslut 
• möten inom kommunen som naturligt faller inom nämndens ansvarsområde 
• restid i anledning av ovan uppräknade åtgärder 

Följande arbetsuppgifter skall ingå i det begränsade årsarvodet (mindre än 40%): 

• rutinmässigt följa förvaltningens arbete 
• överläggning med tjänsteman eller annan anställd 
• justering av protokoll 
• genomgång och beredning av ärende med sekreterare, föredragande eller annan 

anställd i anledning av sammanträde, besiktning, förrättning e.d. 
• besök på förvaltning för information, utanordning eller påskrift av handling 
• mottagning för allmänheten, telefonsamtal o.d. 

Följande arbetsuppgifter skall ingå i det fasta årsarvodet för kommunfullmäktiges 
ordförande: 

• justering av kommunfullmäktiges protokoll 
• planering och förberedelser inför kommunfullmäktiges sammanträden inklusive 

möten med presidiet och berörda tjänstemän 
• mottagning för allmänheten, telefonsamtal och presskontakter i anledning av 

kommunfullmäktiges ärenden 
• besök på kommunledningskontoret för information, utanordning eller påskrift av 

handling 
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3.4 Arvode för sammanträden m m 
11 § Förtroendevalda har rätt till ersättning per sammanträde eller motsvarande 

eller per dag för sammanträde eller motsvarande med ett fast belopp som 
fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Förtroendevalda som under samma dag deltar i flera sammanträden har inte 
rätt till arvode mer än för heldag med undantag för sammanträde med 
kommunfullmäktige. 

Ersättning för arvoden utgår från sammanträden med egen nämnd med 
undantag för hel- och deltidsengagerade förtroendevalda med minst 40% 
tjänstgöring. 

3.5 Kommunal pension 
12 § För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om 

kommunal pension i det kommunala pensionsreglementet.  

4 Ersättning för kostnader 

4.1 Resekostnader 
13 § Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts 

enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det 
kommunala reseavtalet. 

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts 
dock inte om avståndet från den förtroendevaldas fasta bostad, studieort 
eller arbetsplats till platsen för sammanträdet eller motsvarande understiger 
3 km enkel väg. 

För hel- och deltidsengagerade med minst 40% tjänstgöring och där 
kommunen tillhandahåller eget kontorsrum utgår ingen reseersättning  till 
och från arbetsplatsen. 

4.2 Traktamente 
14 §  Traktamente utgår enligt traktamentsbestämmelser för kommunala 

arbetstagare vid sammanträden, kurser, konferenser, studiebesök etc 
utom kommunen, som har ett direkt samband med det kommunala 
uppdraget och beslutats av respektive nämnd. 
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4.3 Ersättning för telefon/teknisk utrustning för hel- 
och deltidsengagerade med minst 40% 

15 § För hel- och deltidsengagerade med minst 40% tjänstgöring och där 
kommunen tillhandahåller eget kontorsrum har den förtroendevalda rätt 
till likvärdig teknisk utrustning som övriga arbetstagare i kommunen. 

Telefon 

För hel- och deltidsengagerade med minst 40% tjänstgöring 
tillhandahåller kommunen telefon. För handhavande gäller kommunens 
telefonpolicy.  

Där den förtroendevalde med minst 40% tjänstgöring väljer att nyttja sitt 
eget abonnemang ersätter kommunen den förtroendevalde med belopp 
som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

4.4 Partipolitiska kostnader 
16 § Kommunalt partistöd 

Kommunalt partistöd ges till politiska partier som är representerade i 
fullmäktige enligt 2 kap 9-10 29-30 §§ kommunallagen (2017:725 1991:900). 
Ersättning betalas med det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

Partigruppmöten 
Som hålls med anledning av eller i direkt anslutning till kommunfullmäktiges 
sammanträde, utgår 1 timmes ersättning till närvarande ledamöter vid 
kommunfullmäktiges följande sammanträden 

Partipolitiska uppdrag 
När förtroendevald får uppdrag från det egna partiet krävs särskilt beslut i 
respektive nämnd för kostnader som uppstår utöver arvodet. 

 

4.5 Barntillsynskostnader 
17 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i 
den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12. 
år.  Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.  
Ersättning betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat 
enligt bilaga. 
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Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala 
barnomsorgen. 

 Kommunstyrelsen kan besluta om att egen familjemedlem eller annan 
närstående ersätts med förlorad arbetsinkomst enligt § 3 för den tid 
barnet inte vistas inom barnomsorgen. 

4.6 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad 
eller svårt sjuk 

18 § Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionshindrad 
eller svårt, sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad.  Ersättning 
betalas dock med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

 Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av 
annan närstående. 

 Kommunstyrelsen kan besluta om att egen familjemedlem eller annan 
närstående ersätts med förlorad arbetsinkomst enligt § 3. 

4.7 Funktionshindrad förtroendevalds särskilda 
kostnader 

19 § Ersättning betalas till funktionshindrad förtroendevald med de särskilda 
kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller 
motsvarande och som inte ersätts på annat sätt.  Häri ingår kostnader för t 
ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar 
och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som 
fullmäktige beslutat enligt bilaga. 

4.8 Övriga kostnader 
20 § För andra kostnader än som avses i 13-19 §§ betalas ersättning om den 

förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att 
genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att 
kostnaderna uppkom. 
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5 Gemensamma bestämmelser 

5.1 Hur man begär ersättning 
21 § För att få ersättning enligt 3-6 §§ och 13-15 och 17-20 §§ skall den 

förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller 
kostnader skall anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till 
annan som utsetts att ta emot dem. 

 Arvode enligt 8-9 och 11 §§ betalas ut utan föregående anmälan. 

22 § Ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 4 § första stycket utbetalas 
senast vid utgången av mars månad året efter det år till vilken förlusten 
hänför sig. Yrkande om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt 4 § 
tredje stycket skall framställas i samband med pensionering dock senast 
inom två år från pensionstillfället. 

23 §§ Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska framställas senast 
inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken 
förlusten hänför sig. 

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån ska framställas senast 
inom två år från dagen för sammanträdet eller motsvarande till vilken 
förlusten hänför sig. 

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas 
senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken 
kostnaden hänför sig. 

5.2 Kommunala bolag och stiftelser 
24 § Kommunala bolag och stiftelser rekommenderas följa dessa bestämmelser i 

tillämpliga delar. 

5.3 Tolkning av bestämmelserna 
25 § Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 

kommunstyrelsen. 

5.4 Utbetalning 
26 § Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska 

förmåner betalas ut en gång per månad. 
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5.5 Attest 
27 § I de fall Ks vice ordförande, Ks 2:e vice ordförande samt ordförande i barn- 

och utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden 
fullgör uppdrag som ligger utanför ramen för uppgifter som skall fullföljas 
inom årsarvodets ram, attesterar Ks ordförande samt respektive nämnders 
vice ordförande. 

 Ordförande och vice ordförande attesterar för varandra. 

5.6 Översyn 
28 § Översyn av dessa bestämmelser ska ske inför varje ny mandatperiod. 

Översynen bereds av kommunstyrelsen. 
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6 Bilaga till bestämmelser om arvoden 
och ersättning 

§ 3 Förlorad arbetsinkomst 

För förtroendevald utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst utan begränsning. 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst då 
sammanträde eller förrättning medför förlust av arbetsinkomst. 

Ersättning för förlorad arbetsinkomst förutsätter att den förtroendevalda verkligen 
fått ett löneavdrag eller en inkomstförlust på grund av uppdraget.  

Förtroendevald som begär ersättning för förlorad arbetsinkomst skall alltid styrka 
detta med intyg från arbetsgivare, där det faktiska avdraget styrks. Och i fall där det 
behövs, på begäran kunna styrka faktisk förlorad arbetsinkomst genom 
lönespecifikation 

Om förlorad arbetsinkomst inte kan styrkas via lönebesked, vid tex timanställning, 
skall intyg kunna begäras in från löne/HR kontor el motsvarande för att kunna styrka 
att arbetsinkomst förlorats 

För uppdrag med mer än 40% utgår ingen förlorad arbetsförtjänst. 

För egna företagare som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket 
belopp har rätt till ersättning med sista fastställda deklaration som grund för 
utbetalning av förlorad arbetsinkomst. schablonersättning utifrån den senaste 
fastställda sjukpenninggrundande inkomsten. 

§ 5 Förlorad semesterförmån 

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån med 
verifierat belopp.  

För ersättning beräknad efter schablon, skall underlag från Försäkringskassan lämnas 
in. Schablonersättning för förlorad semesterförmån är 12% på utbetald ersättning för 
förlorad arbetsinkomst. 

§ 6 Förlorad arbetslöshetsersättning, sjukpension m.m. 

Verifierat belopp 
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§ 11 Arvode för sammanträden och motsvarande 

Arvode 

Arvode för sammanträden utgår med 1% av riksdagsmannaarvodet (715 kr) 285 
kronor för halvdag mindre än fyra timmar och med 1, 75% av riksdagsmannaarvodet 
(1251 kr) 570 kronor för heldag mer än 4 timmar. Tiden räknas från sammanträdets 
början till dess slut. 

Förtroendevald som under en och samma dag deltar i flera sammanträden har inte rätt 
till arvode mer än för heldag med undantag för sammanträde med 
kommunfullmäktige. 

Uppräkning av ersättningen sker fr o m januari varje år med samma procentsats om 
utfallet i Visions löneöversyn året innan. 

§ 15 Telefonersättning 

För de förtroendevalda som väljer att använda ett eget telefonabonnemang, ersätter 
kommunen den förtroendevalde med verifierat belopp. 

§ 16 Kommunalt partistöd 

Grundbidraget fastställs till 30% av prisbasbeloppet. Mandatstöd för mandat 1-3 
fastställs till 30% av prisbasbeloppet, efterföljande mandat fastställs till 20% av 
prisbasbeloppet 

Säters kommun utgår ett grundbidrag med 11 500 kronor per parti, det mandatbundna 
bidraget är 7 600 kronor/mandat. Bidragen höjs med KPI med oktober 2011 som bas. 

§ 17 Barntillsynskostnader 

Verifierat belopp.  

§ 18 Kostnader för vård och tillsyn av funktionshindrad och svårt sjuk 

Verifierat belopp.  

§ 19 Funktionshindrad förtroendevald särskilda kostnader 

Verifierat belopp.  
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Justering 

För den som vid sammanträdet utses att justera protokollet ska ersättning utgå med 
100 kronor. 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår inte vid justering. Arvode för justering 
gäller inte ledamot med fast arvode. 

§§ 8-9 Årsarvode för förtroendevalde 

Bilaga 

 



ÅRSARVODEN FÖR FÖRTROENDEVALDA arvodesgruppen 

Kommunalråd i % av riksdagsmannaarvodet. 85% 71500
 

Övriga arvoden utgår ifrån Kommunalrådsarvodet.  

Förtroendeuppdrag %

Kommunalråd 100 60 775
Ks 1:e vice ordf 65 39 504
Ks 2:e vice ordf (oppositionsråd) 65 39 504

Ordf BUN 44 26 741
Ordf Socialnämnden 44 26 741
Ordf Samhällsbyggnadsnämnd 40 24 310
Ordf Miljö och Byggnämnd 15 9 116
Ordf Säterbostäder 14 8 509
Ordf Kulturnämnd 9 5 470
1e vice ordf BUN 7 4 254
2e vice ordf BUN (oppositionsföreträdare) 7 4 254
1e vice ordf socnämnd 7 4 254
2e vice ordf socnämnd (oppositionsföreträdare) 7 4 254
1e vice ordf samhällsbyggnadsnämnd 6 3 647
2e vice ordf samhällsbyggnadsnämnd (oppositionsföreträdare) 6 3 647
Vice ordf Miljö och Byggnämnd 6 3 647

Ordf Revision 7 4 254
Ledamot Revision 4st 5 3 039
Revisorer Säterbostäder 2st 2 1 216
Revisorer Fastighets AB 2st 2 1 216

Ordf fullmäktige 7 4 254
Ordf Valnämnd,valår 2 1 216



§§ 8-9 Årsarvoden

2022
Kommunalråd 100                        59 000 kr 

Ks 1:e vice ordf 45                        23 895 kr 

Ks 2:e vice ordf /Oppositonsråd 45                        23 895 kr 

Ordf BUN 45                        23 895 kr 

Ordf socialnämnden 45                        23 895 kr 

Ordf Säterbostäder 15                          7 965 kr 

Ledamot Ks Au 10                          5 310 kr 

Ordf utskott under Ks 10                          5 310 kr 

1e vice ordf BUN 7                          3 717 kr 

2:e vice ordf BUN /Oppositionsföreträdare 7                          3 717 kr 

1e vice ordf socnämnd 7                          3 717 kr 

2:e vice ordf socialnämnd /Oppositionsföreträdare 7                          3 717 kr 

 Ordf Samhällsbyggn.nämnd 40                        21 240 kr 

1e vice ordf Samhällsbyggn.nämd 6                          3 186 kr 

2:e vice ordf Samhällsbyggn.nämnd/Oppositionsföreträdare 6                          3 186 kr 

Ordf Revision 7                          3 717 kr 

Ordf Kulturnämnd 10                          5 310 kr 

Ledamot Revision 4st 5                          2 655 kr 

Revisorer Säterbostäder 2st 2                          1 062 kr 

Revisorer Fastighets AB 2st 2                          1 062 kr 

Ordf kommunfullmäktige 7                          3 717 kr 

Ordf Valnämnd,valår 2                          1 062 kr 

Ordf miljö och byggnämnd 10                          5 310 kr 

Vice ordf miljö och byggnämnd 6                          3 186 kr 

Visions utfall för 2020 är 2,80 %

Visions utfall för 2020 är 2,6 %

Uppräkning sker fr om januari varje år med samma procentsats som utfallet i 
Visions lönöversyn året innan. Om lokala förhandlingar ej är avslutade gäller 
det centrala avtalet lägsta nivå.

Utgår med 90% från Ks ordf

Förtroendeuppdrag %



 

 

Regler för kommunalt partistöd Säters kommun 
Antagna av fullmäktige den 26 maj 2014 § 55 

 

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 
partistöd. 

I Säters kommun ska därutöver följande gälla. 

 

1 § Rätt till partistöd  

Det lokala partistödet i Säters kommun utgår till partier som är representerade i 
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. 

 

2 § Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet, som indexuppräknas varje år, består av  

- ett grundstöd, som uppgår till om 11 543 kronor per parti och år (2014), samt 

- ett mandatstöd, som uppgår till 7 628 kronor per mandat och år (2014). 

 

 3 § Fördelning av partistöd 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).  

Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen upphört.  

 

4 § Redovisning och granskning  

En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

 

5 § Årlig utbetalning  

Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-06-16 29 (38) 

Kf § 19 Redovisning av partistöd 2021 
KS2022/0037 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisning av 
partistöd för 2021. 

__________ 

Bakgrund och Ärendebeskrivning 
Kommunen får enligt 4 kap. 29 § kommunallagen utdela partistöd till de partier som 
är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet ska användas för att stärka 
partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistöd betalas ut årligen i förskott 
under mars månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och 
granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år.  

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Fullmäktige får besluta att 
stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.  

Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för år 2021 och 
bedömningen är att redovisningarna följer kommunallagens intentioner varför det 
föreslås att kommunfullmäktige godkänner redovisningarna  

Beslutsunderlag 
• Redovisnings av partistöd 2021 Socialdemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2021, Centerpartiet 
• Redovisning av partistöd 2021, Moderaterna 
• Redovisning av partistöd 2021, Kristdemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2021, Liberalerna 
• Redovisning av partistöd 2021 Sverigedemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2021 Vänsterpartiet 
• Redovisning av partistöd 2021 Miljöpartiet 

 

 



 
 

Postadress Besöksadress E-post  Webbplats 
Box 300, 783 27 Säter 
Telefon: 0225-55 000 (vxl) 

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter kommun@sater.se sater.se 

 

Tjänsteutlåtande Datum Sida 
 2022-04-05 1 (2) 

Handläggare Diarienummer  
Margareta Jakobsson KS2022/0037  

Redovisning av partistöd 2021  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta godkänna redovisning av partistöd för 2021. 

Bakgrund och Ärendebeskrivning 
Kommunen får enligt 4 kap. 29 § kommunallagen utdela partistöd till de partier som 
är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet ska användas för att stärka 
partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistöd betalas ut årligen i förskott 
under mars månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och 
granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år.  

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige 
senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Fullmäktige får besluta att 
stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.  

Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för år 2021 och 
bedömningen är att redovisningarna följer kommunallagens intentioner varför det 
föreslås att kommunfullmäktige godkänner redovisningarna  

Beslutsunderlag 
• Redovisnings av partistöd 2021 Socialdemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2021, Centerpartiet 
• Redovisning av partistöd 2021, Moderaterna 
• Redovisning av partistöd 2021, Kristdemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2021, Liberalerna 
• Redovisning av partistöd 2021 Sverigedemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2021 Vänsterpartiet 
• Redovisning av partistöd 2021 Miljöpartiet 

   

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
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Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-06-16 30 (38) 

Kf § 20 Policy för Visselblåsare 
KS2022/0210 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa förslag till Policy för 
visselblåsning. 

____________ 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till policy har tagits fram för Visselblåsning. Lagen om Visselblåsning 
trädde i kraft den 17 december 2021 och policyn ska förklara hur man i Säters 
kommun ska hantera sina visselblåsningar. Funktionen för att kunna Visselblåsa ska 
finnas på plats den 17 juli 2022. 

Syftet med policyn är att organisationens anställda och övriga intressenter ska känna 
sig trygga med att rapportera missförhållanden och andra allvarliga händelser utan 
rädsla för repressalier eller andra negativa konsekvenser. Syftet med policyn är också 
att säkerställa att rapporterna hanteras enligt bestämda rutiner så att visselblåsaren vet 
att rapporterna tas på allvar och hanteras konfidentiellt. 

Bakgrund 
Visselblåsarlagen (lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden) började gälla den 17 december 2021. Lagen gäller vid rapportering i 
ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett 
allmänintresse av att de kommer fram. Extern leverantör med anledning av det. Den 
nya lagen ger bland annat ett starkare skydd för den rapporterade mot repressalier, att 
flera omfattas av lagen och kravet om en internrapporteringskanal har tillkommit. 
Säters kommun har valt att anlita en extern leverantör som mottagande enhet för 
visselblåsning. 

 



Postadress Besöksadress E-post Webbplats 
Box 300, 783 27 Säter 
Telefon: 0225-55 000 (vxl) 

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter kommun@sater.se sater.se 

Tjänsteutlåtande Datum Sida 
2022-05-06 1 (1) 

Handläggare Diarienummer 
Malin Karhu Birgersson 
Sektorchef kommunstyrelsen 

KS2022/0210 

Policy visselblåsare 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta fastställa förslag till Policy för visselblåsning. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till policy har tagits fram för Visselblåsning. Lagen om Visselblåsning 
trädde i kraft den 17 december 2021 och policyn ska förklara hur man i Säters 
kommun ska hantera sina visselblåsningar. Funktionen för att kunna Visselblåsa ska 
finnas på plats den 1 juli. 

Syftet med policyn är att organisationens anställda och övriga intressenter ska känna 
sig trygga med att rapportera missförhållanden och andra allvarliga händelser utan 
rädsla för repressalier eller andra negativa konsekvenser. Syftet med policyn är också 
att säkerställa att rapporterna hanteras enligt bestämda rutiner så att visselblåsaren vet 
att rapporterna tas på allvar och hanteras konfidentiellt. 

Bakgrund 
Visselblåsarlagen (lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden) började gälla den 17 december 2021. Lagen gäller vid rapportering i 
ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett 
allmänintresse av att de kommer fram. Extern leverantör med anledning av det. Den 
nya lagen ger bland annat ett starkare skydd för den rapporterade mot repressalier, att 
flera omfattas av lagen och kravet om en internrapporteringskanal har tillkommit. 
Säters kommun har valt att anlita en extern leverantör som mottagande enhet för 
visselblåsning. 

Malin Karhu Birgersson 
Sektorchef kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
Säters kommun vill i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom 
organisationen. Säters kommun ska ha klimat där rapportering av missförhållanden är 
en naturlig och självklar del av verksamhetens kultur. 

1.1 Syfte 
Syftet är att organisationens anställda och övriga intressenter ska kunna rapportera 
missförhållanden och andra allvarliga händelser, utan rädsla för repressalier eller andra 
negativa konsekvenser. Syftet med policyn är också att säkerställa att rapporterna 
hanteras enligt bestämda rutiner.  

1.2 Vem omfattas av policyn 
Den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information 
om missförhållanden och som tillhör någon eller några av följande personkategorier 
hos koncernen:  

a) arbetstagare,
b) personer som gör en förfrågan om eller söker arbete,
c) personer som söker eller utför volontärarbete,
d) personer som söker eller genomför praktik,
e) personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under

verksamhetens kontroll och ledning,
f) egenföretagare som söker eller utför uppdrag,
g) personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i verksamhetens

förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan,
h) personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del

av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.

2 Vad ska rapporteras 
Visselblåsartjänsten ska användas för att rapportera information kring 
missförhållanden som rör organisationens intressen, individers liv eller hälsa eller 
missförhållanden som det finns ett allmänintresse.  

Visselblåsaren behöver inte ha bevis för att rapporteringen är sann utan det räcker 
med att visselblåsaren tror att det är sant. Det är inte tillåtet att ljuga eller medvetet 
lämna falsk information.  



Policy Visselblåsning 5 

Information som enbart rör den personliga arbetssituationen, till exempel missnöje 
gällande lön eller liknande är i regel inte ett visselblåsarfall. Det finns andra rutiner för 
hantering av dessa synpunkter. 

3 Skydd vid visselblåsning 

3.1 Skydd i form av ansvarsfrihet 
En rapporterande person har inte tystnadsplikt om det fanns skälig anledning att anta 
att rapportering var nödvändig för att avslöja missförhållandet. Att visselblåsaren inte 
får hållas ansvarig innebär ett skydd mot rättsligt ansvar. Till exempel får inte 
personen dömas till fängelse och har ingen ersättningsskyldighet. 

3.2 Skydd mot hindrande åtgärder och repressalier 
Ingen hos verksamheten får inte hindra eller försöka hindra rapportering. Personer är 
alltså skyddade mot hot om bestraffning vid rapportering och ingen hos verksamheten 
får försvåra rapportering, till exempel genom att undanhålla information om hur man 
kan rapportera missförhållanden. 

Ingen hos verksamheten får vidta repressalier på grund av att rapportering skett. En 
repressalie är en direkt eller indirekt åtgärd som ger upphov eller kan ge upphov till 
skada eller men för den rapporterande personen. Till exempel kan en repressalie vara 
avstängning, permittering, uppsägning, ändrade arbetsuppgifter, lönesänkning, 
trakasserier eller diskriminering. 

3.3 Skyddad personkrets 
Skyddet gäller för: 

a) en rapporterande person (enligt avsnitt 3.1 ovan),
b) någon hos verksamheten som bistår den rapporterande personen vid

rapporteringen, till exempel en förtroendevald eller ett skyddsombud,
c) någon hos verksamheten som har koppling till den rapporterande personen,

till exempel en anhörig eller kollega, och
d) en juridisk person som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på

annat sätt har koppling till.
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4 Visselblåsarfunktion 
Visselblåsarfunktion ger personer möjlighet att skriftligen lämna rapporten via en 
säker och anonym digital molntjänst som tillhandahålls av en oberoende tredje part. 
Det finns även möjlighet att lämna sin rapport via telefon eller genom att boka ett 
fysiskt möte för den som önskar. 

Rapporterna tas emot av jurister hos oberoende part och hanteras enligt följande: 

1) Insatt tar emot ärendet via leverantören visselblåsartjänst, alternativt via 
telefon eller fysiskt möte.

2) Visselblåsaren får återkoppling om sitt ärende inom sju dagar (om inte den 
rapporterande personen har avsagt sig bekräftelse eller Insatt har anledning 
att anta att en bekräftelse skulle avslöja personens identitet).

3) Insatt påbörjar en bedömning av rapporten – är det ett visselblåsarfall? Vid 
behov och i de fall det är möjligt efterfrågar leverantörens ytterligare 
information från visselblåsaren.

4) Om det är lämpligt kan Insatt bjuda in utsedd kontaktperson/HR Konsult 
eller någon som dessa personer utser för att kunna delta i handläggningen av 
aktuellt visselblåsningsärende.

5) Insatt bedömer och motiverar om ärendet är ett visselblåsarfall eller inte.
6) Leverantören återkopplar till den rapporterande personen.
7) Fortsatt utredning, antingen av Insatt eller av utsedd kontaktperson/HR 

Konsult av ärenden som bedöms som visselblåsningar. Utredaren upprättar 
åtgärdsförslag och åtgärder för att förebygga liknande händelser. Vid 
misstanke om brott ska polisanmälan göras av Säters kommun.

8) Återkoppling sker till den rapporterande personen även efter fortsatt 
utredning.

9) När ärendet är avslutat raderas det från molntjänsten enligt aktuell 
lagstiftning. 

5 Meddelarfrihet och anskaffarfrihet 
Policyn inskränker inte på tryck- och yttrandefriheten. Meddelarfriheten följer av 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen och innebär rätt att lämna 
uppgifter till massmedia (som har utgivningsbevis) för publicering. Anskaffarfriheten 
innebär att var och en har rätt att skaffa uppgifter avsedda för publicering i ett 
massmedium som omfattas av grundlagarna.  
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En rapporterande person har samma skydd vid offentliggörande av information som 
vid intern- och extern rapportering. Förutsatt att personen först rapporterat externt 
eller att situationen innebär fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i 
miljön.  
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Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-06-16 31 (38) 

Kf § 21 Förslag till medarbetarpolicy 
KS2022/0185 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Anta medarbetarpolicy. 
2. Personalpolicy ersätts med medarbetarpolicy. 

_________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutad 2018-02-15 att anta Säters kommuns personalpolicy, i 
samband med revidering av Personalpolicyn så föreslås att den i fortsättningen 
benämns Medarbetarpolicy 

Säters kommuns medarbetarpolicy syftar till att synliggöra det gemensamma 
uppdraget och ge dig som anställd tydliga förväntningar och goda förutsättningar att 
prestera väl. Medarbetarpolicyn bidrar till att skapa tillhörighet och sammanhållning 
och utgör ett gemensamt synsätt för alla anställda.   

Alla som arbetar i Säters kommun är en del av helheten och gemensamt skapas det 
resultat som Säters kommun levererar till medborgarna. 

Säters kommuns medarbetarpolicy gäller alla anställda i kommunen oavsett 
anställningsform och beskriver kommunens förhållningssätt inom olika områden och 
vilka förväntningar och krav Säters kommun som arbetsgivare ställer på dig som 
anställd.  

Medarbetarpolicyn är ett komplement till lagar och avtal rörande anställning, 
arbetsmiljö, jämställdhet och andra styrande regler inom området.  

Medarbetarpolicyn är ett dokument som har reviderat i samverkan med CESAM 
(central facklig samverkan) och kommunicerats med kommunledningsgruppen. 
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Malin Karhu Birgersson 
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Medarbetarpolicy 

 

Förslag till beslut 
1. Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

besluta att personalpolicy ersätts med medarbetarpolicy 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutad 2018-02-15 att anta Säters kommuns personalpolicy, i 
samband med revidering av Personalpolicyn så föreslås att den i fortsättningen 
benämns Medarbetarpolicy 
 
Säters kommuns medarbetarpolicy syftar till att synliggöra det gemensamma 
uppdraget och ge dig som anställd tydliga förväntningar och goda förutsättningar att 
prestera väl. Medarbetarpolicyn bidrar till att skapa tillhörighet och sammanhållning 
och utgör ett gemensamt synsätt för alla anställda.   
Alla som arbetar i Säters kommun är en del av helheten och gemensamt skapas det 
resultat som Säters kommun levererar till medborgarna. 
 
Säters kommuns medarbetarpolicy gäller alla anställda i kommunen oavsett 
anställningsform och beskriver kommunens förhållningssätt inom olika områden och 
vilka förväntningar och krav Säters kommun som arbetsgivare ställer på dig som 
anställd.  
 
Medarbetarpolicyn är ett komplement till lagar och avtal rörande anställning, 
arbetsmiljö, jämställdhet och andra styrande regler inom området.  
 
Medarbetarpolicyn är ett dokument som har reviderat i samverkan med CESAM 
(central facklig samverkan) och kommunicerats med kommunledningsgruppen. 
 

   

Malin Karhu Birgersson 
Sektorschef 
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1 Vårt gemensamma uppdrag – i Säters 
kommun har alla en plats 

Säters kommuns medarbetarpolicy syftar till att synliggöra det gemensamma 
uppdraget och ge dig som anställd tydliga förväntningar och goda förutsättningar att 
prestera väl. Medarbetarpolicyn bidrar till att skapa tillhörighet och sammanhållning 
och utgör ett gemensamt synsätt för alla anställda.   

Alla som arbetar i Säters kommun är en del av helheten och gemensamt skapas det 
resultat som Säters kommun levererar till medborgarna. 

Säters kommuns medarbetarpolicy gäller alla anställda i kommunen oavsett 
anställningsform och beskriver kommunens förhållningssätt inom olika områden och 
vilka förväntningar och krav Säters kommun som arbetsgivare ställer på dig som 
anställd.  

Medarbetarpolicyn är ett komplement till lagar och avtal rörande anställning, 
arbetsmiljö, jämställdhet och andra styrande regler inom området.  

Säter april 2022 

Hans Johansson 
Personalutskottets ordförande 

  



 
 

 

Medarbetarpolicy 5 
 

2 Vi har alltid Säterbon i fokus 
Kommunens verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och arbeta 
i Säter. Oavsett var i kommunen vi verkar har vi hela tiden Säterbons bästa i fokus – vi 
utgår alltid utifrån Säterbons rättigheter och använder de gemensamma resurserna på 
ett effektivt sätt.  

Som anställda i Säters kommun arbetar vi ytterst på uppdrag av våra folkvalda 
politiker i kommunfullmäktige, och vårt arbete finansieras genom skatter och avgifter.  

3 Vi förstår våra uppdrag 
Varje verksamhet vi har bidrar till att uppfylla kommunens uppdrag och mål och det 
finns en tydlig koppling mellan de övergripande politiska målen och de olika 
verksamheternas specifika mål och resultat. 

Som medarbetare i Säters kommun  

• Har du kunskap om verksamhetens mål och förutsättningar där du verkar och 
förstår hur din insats bidrar till hela kommunens utveckling,  

• Har du förståelse för innebörden av politisk styrning och följer politiskt fattade 
beslut. 

• Har du förståelse för att alltid arbeta för hela kommunens bästa 
• Har du förståelse för att du kan få uppdrag som är kommunövergripande och att 

det också ingår i anställningen.  

Som chef i Säters kommun har du dessutom ansvar för att 

• Dina medarbetare har ovanstående kunskaper och förståelse, 
• Sätta in den egna verksamheten i kommunens övergripande perspektiv, 
• Alltid arbeta för hela kommunens bästa, 
• Samverkan alltid är en viktig del i uppdraget, 
• Delegation och ansvarsområden är tydliga. 
• Arbeta utifrån antagna policys, handlingsplaner och riktlinjer samt följa fattade 

beslut, 
• Arbeta för att utveckla en ännu mer kompetent organisation som anpassar sig, är 

innovativ och vågar pröva nya metoder. 
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4 Vi vet vart vi ska 
Cheferna i Säters kommun ska arbeta mål- och resultatorienterat och skapa tydlighet 
och trygghet hos medarbetarna kring mål- och resultatkrav. 

Som medarbetare i Säters kommun 

• Vet du vilka resultat du förväntas uppnå och hur du uppnår dessa resultat, 
• Utvecklar du ständigt ditt arbetssätt för att bättre uppfylla mål- och resultatkrav. 

Som chef i Säters kommun ansvarar du dessutom för att 

• Formulera och förmedla tydliga mål- och resultatkrav för verksamheten,  
• Har du en helhetssyn på verksamheten och förmedlar den till dina medarbetare, 
• Förmedlar du genom dialog vilka förväntningar du har på medarbetarna och ser 

till att medarbetarna har rätt förutsättningar att nå resultat,  
• Följer du upp och analyserar resultat och mål som grund för att utveckla 

verksamheten samt beslutar om nödvändiga förändringar om resultaten inte 
uppnås.  

5 Vi följer med i samhällsutvecklingen 
I takt med att Säters kommun växer och förändras, växer och förändras även våra 
uppdrag. Detta ställer krav på att vi hela tiden arbetar för att möta de krav som ställs 
på oss och vår kompetens.  

Ansvaret för kompetensutveckling ligger hos både chefer och medarbetare. 

Som medarbetare i Säters kommun 

• Tar du egna initiativ till att utveckla din kompetens utifrån verksamhetens och 
kommunens behov, 

• Medverkar du aktivt till att utveckla den egna verksamheten. 

Som chef i Säters kommun har du dessutom ett särskilt ansvar för att 

• Skapa möjligheter och uppmuntra till lärande, kreativitet, utveckling och 
ansvarstagande, 

• Dina medarbetares individuella kompetensutveckling planeras och genomförs, 
• Utvecklar du ditt eget ledarskap löpande. 
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6 Vi är delaktiga 
Det är Kommunfullmäktige som beslutar om målen för kommunens olika 
verksamheter. Varje verksamhet ansvarar sedan själv för hur arbetet ska utföras.  

Kommunen har ett samverkansavtal för att skapa delaktighet och ge medarbetarna 
inflytande över hur verksamheten ska utvecklas. Medarbetarna får diskutera och 
framföra åsikter om viktiga beslut som rör verksamheten. Grunden för samverkan är 
arbetsplatsträffar (APT) och dialogen mellan chef och medarbetare. 

Som medarbetare i Säters kommun 

• Deltar du aktivt i att utveckla din verksamhet och tar vara på möjligheterna till 
inflytande. 

Som chef i Säters kommun  

• Arbetar du aktivt för delaktighet, inflytande och öppenhet på arbetsplatsen, 
• Ser du till att alla medarbetare får möjligheten att framföra sin åsikt, 
• Uppmuntrar du medarbetarna att bidra till verksamhetens utveckling, 
• Har du ett gott samarbete och en god samverkan med de fackliga 

organisationerna. 

7 Vi är varandras arbetsmiljö 
Både chefer och medarbetare har ett ansvar för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 
En god arbetsmiljö bidrar till väl fungerande verksamheter och ett långsiktigt hållbart 
arbetsliv.  

Kommunen arbetar aktivt för att eliminera risker för arbetsskador och arbetsrelaterad 
ohälsa. Alla våra arbetsplatser är alkohol-, drog- och rökfria, vilket betyder att det inte 
är tillåtet att vara påverkad av alkohol eller droger under arbetstid. Det är heller ej 
tillåtet att röka under pauser eller i kommunens tjänstebilar.  

I de fall rökning sker under lunchrast får ej arbetskläder bäras, då dessa riskerar utsätts 
för tobaksrök.  

Kommunen främjar också en god social och organisatoriska arbetsmiljö med ett öppet 
arbetsklimat där medarbetarna känner delaktighet, engagemang och trivsel på sin 
arbetsplats. 
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Som medarbetare i Säters kommun 
• Är du en del av dina arbetskamraters arbetsmiljö och förväntas bidra till en god 

arbetsmiljö, 
• Har du eget ansvar för din hälsa och, om det påverkar ditt arbete, uppmärksamma 

din chef, 
• Förväntas du göra din chef uppmärksam på eventuella arbetsmiljöproblem. 

Som chef i Säters kommun har du dessutom ansvar för att 

• Arbeta för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen genom 
tydliga mål och förväntningar på medarbetarna, 

• Säkerställa att arbetsmiljölag, förordningar och föreskrifter följs, 
• Systematiskt följa upp den organisatoriska- och psykosociala arbetsmiljön, 
• Bedriva ett förebyggande hälsoarbete med tidiga insatser och ett väl fungerande 

rehabiliteringsarbete, 
• Motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande 

särbehandling och trakasserier 

8 Vi möter alla med respekt 
Kommunens verksamheter kännetecknas av respekt för alla människors lika värde. 
Våra arbetsplatser ska genomsyras av jämställdhet och jämlikhet och vara fria från 
diskriminering, kränkande särbehandling och alla former av trakasserier, och våra 
medarbetare ska behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden, anställningsvillkor 
och utvecklingsmöjligheter.  

Som medarbetare i Säters kommun 
• Respekterar du alla människors lika värde och rättigheter, 
• Visar du alla du möter i ditt arbete respekt, oavsett funktion, bakgrund eller 

erfarenhet. 

Som chef i Säters kommun ser du dessutom till att 
• Arbeta för jämställdhet och mångfald på din arbetsplats, 
• Vid rekrytering säkerställa att kompetens är den avgörande faktorn för vem som 

blir erbjuden anställning och att ingen diskriminering sker, 
• Sträva efter att alla medarbetares erfarenheter och kunskaper tas tillvara, oavsett 

roll i organisationen. 
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9 Vi vet vad som krävs av oss 
I Säters kommun råder individuell och differentierad lönesättning.  

Grunderna för lönesättning är arbetets svårighetsgrad, ansvar och befogenheter samt 
utbildning och kompetens. Eventuella löneskillnader är sakligt motiverade och inte 
diskriminerande. 

Som medarbetare i Säters kommun 
• Vet du vilka krav och förväntningar som gäller inom den verksamhet du arbetar, 
• Kan du själv påverka din löneutveckling genom att, i dialog med din chef, 

förbättra ditt arbetsresultat, höja din kompetens, ta större ansvar och bidra 
ytterligare till verksamhetens utveckling. 

Som chef i Säters kommun ansvarar du dessutom för att 
• Tydligt förmedla till medarbetarna vilka lönekriterier som gäller, 
• Genomföra medarbetar- och lönesamtal varje år med dina medarbetare, 
• Tillsammans med medarbetarna formulera tydliga förväntningar och krav samt att 

följa upp hur medarbetarna har uppfyllt förväntningarna 

10 Vi behandlar personuppgifter enligt 
GDPR 

Dataskyddsförordningen (GDPR), bestämmer hur personuppgifter ska behandlas. 
Lagen gäller alla kommuner, myndigheter och företag i Sverige och hela EU. Lagen 
ersätter personuppgiftslagen (PUL). 

För att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som medarbetare och för att följa 
lagstiftningen behöver vi registrera och behandla dina personuppgifter. 

Så hanteras dina personuppgifter 

Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden mot dig 
eller så länge lagstiftningen kräver det. 

Dina rättigheter 

• Du som har dina personuppgifter registrerade i Säters kommun har ett antal 
rättigheter enligt dataskyddsförordningen. 

• Du har rätt att begära tillgång till de uppgifter vi lagrar som rör dig. Du har även 
rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. 
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• Du har rätt att begära att dina uppgifter ska raderas, om du anser att vi behandlar 
uppgifterna felaktigt eller om rättslig grund saknas. 

• Du har även rätt att invända mot behandlingen av uppgifterna. Om du anser att vi 
inte åtgärdat de brister du meddelat oss har du rätt att lämna klagomål till 
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. 

GDPR står för: General Data Protection Regulation 
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SÄTERS KOMMUN 
Personalenheten 

Personalpolicy 
Så här gör vi i Säters kommun! 

 
antagen i KF den 15 februari 2018 
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VÅRT GEMENSAMMA UPPDRAG  
– i Säters kommun har alla en plats! 
 
Vår personalpolicy syftar till att synliggöra vårt gemensamma arbete i att skapa en hållbar arbetsplats  
och ge dig som anställd goda förutsättningar att prestera väl. Policyn bidrar till att skapa tillhörighet och 
sammanhållning och utgör ett gemensamt synsätt för alla anställda.   
 
Vår personalpolicy gäller alla anställda i kommunen oavsett anställningsform och beskriver kommunens 
förhållningssätt inom olika områden och vilka förväntningar och krav vi som arbetsgivare ställer på dig 
som anställd.  
 
Personalpolicyn är att betrakta som ett komplement till våra lagar och avtal rörande anställning, 
arbetsmiljö och jämställdhet.  
 
Säter oktober 2017 
 
 
 
Mats Nilsson   Hans Johansson 
Kommunstyrelsens   Kommunstyrelsens 
Ordförande   Vice Ordförande 
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Vi har alltid Säterbon i fokus 
 
Kommunens verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och arbeta i Säter.  
Oavsett var i kommunen vi verkar har vi hela tiden Säterbons bästa i fokus – vi utgår alltid  
utifrån Säterbons rättigheter och använder de gemensamma resurserna på ett effektivt sätt. 
 
Som anställda i Säters kommun arbetar vi ytterst på uppdrag av våra folkvalda politiker i 
kommunfullmäktige, och vårt arbete finansieras genom skatter och avgifter.  
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Vi förstår våra uppdrag 
 
Varje verksamhet vi har bidrar till att uppfylla kommunens uppdrag och mål och det finns en tydlig 
koppling mellan de övergripande politiska målen och de olika verksamheternas specifika mål och resultat. 
 
Som medarbetare i Säters kommun  
 
• Har du kunskap om verksamhetens mål och förutsättningar där du verkar och förstår hur din insats 

bidrar till hela kommunens utveckling,  
• Har du förståelse för innebörden av politisk styrning och följer politiskt fattade beslut. 
 
Som chef i Säters kommun har du dessutom ansvar för att 
 
• Dina medarbetare har ovanstående kunskaper och förståelse, 
• Sätta in den egna verksamheten i kommunens övergripande perspektiv, 
• Delegation och ansvarsområden är tydliga.  
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Vi vet vart vi ska 
 
Cheferna i Säters kommun ska arbeta mål- och resultatorienterat och skapa tydlighet och trygghet hos 
medarbetarna kring mål- och resultatkrav. 
 
Som medarbetare i Säters kommun 
 
• Vet du vilka resultat du förväntas uppnå och hur du uppnår dessa resultat, 
• Utvecklar du ständigt ditt arbetssätt för att bättre uppfylla mål- och resultatkrav. 
 
Som chef i Säters kommun ansvarar du dessutom för att 
 
• Formulera och förmedla tydliga mål- och resultatkrav för verksamheten,  
• Har du en helhetssyn på verksamheten och förmedlar den till dina medarbetare, 
• Förmedlar du genom dialog vilka förväntningar du har på medarbetarna och ser till att medarbetarna 

har rätt förutsättningar att nå resultat,  
• Följer du upp och analyserar resultat och mål som grund för att utveckla verksamheten samt beslutar 

om nödvändiga förändringar om resultaten inte uppnås.  
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Vi följer med i samhällsutvecklingen 
 
I takt med att Säters kommun växer och förändras, växer och förändras även våra uppdrag. Detta ställer 
krav på att vi hela tiden arbetar för att möta de krav som ställs på oss och vår kompetens.  
 
Ansvaret för kompetensutveckling ligger hos både chefer och medarbetare. 
 
Som medarbetare i Säters kommun 
 
• Tar du egna initiativ till att utveckla din kompetens utifrån verksamhetens och kommunens behov, 
• Medverkar du aktivt till att utveckla den egna verksamheten. 
 
Som chef i Säters kommun har du dessutom ett särskilt ansvar för att 
 
• Skapa möjligheter och uppmuntra till lärande, kreativitet, utveckling och ansvarstagande, 
• Dina medarbetares individuella kompetensutveckling planeras och genomförs, 
• Utvecklar du ditt eget ledarskap löpande.  
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Vi är delaktiga 
 
Det är Kommunfullmäktige som beslutar om målen för kommunens olika verksamheter.  
Varje verksamhet ansvarar sedan själv för hur arbetet ska utföras.  
 
Kommunen har ett samverkansavtal för att skapa delaktighet och ge medarbetarna inflytande över hur 
verksamheten ska utvecklas. Medarbetarna får diskutera och framföra åsikter om viktiga beslut som rör 
verksamheten. Grunden för samverkan är arbetsplatsträffar (APT) och dialogen mellan chef och medarbetare. 
 
Som medarbetare i Säters kommun 
 
• Deltar du aktivt i att utveckla din verksamhet och tar vara på möjligheterna till inflytande. 
 
Som chef i Säters kommun  
 
• Arbetar du aktivt för delaktighet, inflytande och öppenhet på arbetsplatsen, 
• Ser du till att alla medarbetare får möjligheten att framföra sin åsikt, 
• Uppmuntrar du medarbetarna att bidra till verksamhetens utveckling, 
• Har du ett gott samarbete och en god samverkan med de fackliga organisationerna. 
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Vi är varandras arbetsmiljö 
 
Både chefer och medarbetare har ett ansvar för att åstadkomma en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö 
bidrar till väl fungerande verksamheter och ett långsiktigt hållbart arbetsliv.  
 
Kommunen arbetar aktivt för att eliminera risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. Alla våra 
arbetsplatser är alkohol-, drog- och rökfria, vilket betyder att det inte är tillåtet att vara påverkad av alkohol 
eller droger under arbetstid. Det är heller ej tillåtet att röka under pauser eller i kommunens tjänstebilar.  
I de fall rökning sker under lunchrast får ej arbetskläder bäras, då dessa riskerar utsätts för tobaksrök.  
 
Kommunen främjar också en god social och organisatoriska arbetsmiljö med ett öppet arbetsklimat där 
medarbetarna känner delaktighet, engagemang och trivsel på sin arbetsplats. 
 
Som medarbetare i Säters kommun 
 
• Är du en del av dina arbetskamraters arbetsmiljö och förväntas bidra till en god arbetsmiljö, 
• Har du eget ansvar för din hälsa och, om det påverkar ditt arbete, uppmärksamma din chef, 
• Förväntas du göra din chef uppmärksam på eventuella arbetsmiljöproblem. 
 
Som chef i Säters kommun har du dessutom ansvar för att 
 
• Arbeta för en god arbetsmiljö och ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen genom tydliga mål och 

förväntningar på medarbetarna, 
• Säkerställa att arbetsmiljölag, förordningar och föreskrifter följs, 
• Systematiskt följa upp den organisatoriska- och psykosociala arbetsmiljön, 
• Bedriva ett förebyggande hälsoarbete med tidiga insatser och ett väl fungerande rehabiliteringsarbete, 
• Motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling och 

trakasserier 
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Vi möter alla med respekt  
 
Kommunens verksamheter kännetecknas av respekt för alla människors lika värde. Våra arbetsplatser ska 
genomsyras av jämställdhet och jämlikhet och vara fria från diskriminering, kränkande särbehandling och 
alla former av trakasserier, och våra medarbetare ska behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden, 
anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.  
 
Som medarbetare i Säters kommun 
 
• Respekterar du alla människors lika värde och rättigheter, 
• Visar du alla du möter i ditt arbete respekt, oavsett funktion, bakgrund eller erfarenhet. 

 
Som chef i Säters kommun ser du dessutom till att 
 
• Arbeta för jämställdhet och mångfald på din arbetsplats, 
• Vid rekrytering säkerställa att kompetens är den avgörande faktorn för vem som blir erbjuden 

anställning och att ingen diskriminering sker, 
• Sträva efter att alla medarbetares erfarenheter och kunskaper tas tillvara, oavsett roll i organisationen. 
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Vi vet vad som krävs av oss 
 
I Säters kommun råder individuell och differentierad lönesättning.  
 
Grunderna för lönesättning är arbetets svårighetsgrad, ansvar och befogenheter samt utbildning och 
kompetens. Eventuella löneskillnader är sakligt motiverade och inte diskriminerande. 
 
Som medarbetare i Säters kommun 
 
• Vet du vilka krav och förväntningar som gäller inom den verksamhet du arbetar, 
• Kan du själv påverka din löneutveckling genom att, i dialog med din chef, förbättra ditt arbetsresultat, 

höja din kompetens, ta större ansvar och bidra ytterligare till verksamhetens utveckling. 
 

Som chef i Säters kommun ansvarar du dessutom för att 
 
• Tydligt förmedla till medarbetarna vilka lönekriterier som gäller, 
• Genomföra medarbetar- och lönesamtal varje år med dina medarbetare, 
• Tillsammans med medarbetarna formulera tydliga förväntningar och krav samt att följa upp hur 

medarbetarna har uppfyllt förväntningarna. 
 
 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-06-16 32 (38) 

Kf § 22 Brandskyddspolicy 
KS2022/0050 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa Brandskyddspolicy 
för Säters kommun. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Det förebyggande brandskyddsarbetet i Säters kommun bedrivs som ett systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA) i enlighet med vad som krävs enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO). 

En brandskyddspolicy har upprättats som fastställer Säters kommuns inriktning och 
övergripande mål för det systematiska brandskyddsarbetet. 

 



 
 

Postadress Besöksadress E-post  Webbplats 
Box 300, 783 27 Säter 
Telefon: 0225-55 000 (vxl) 

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter kommun@sater.se sater.se 

 

Tjänsteutlåtande Datum Sida 
 2022-05-11 1 (1) 

Handläggare Diarienummer  
Malin Karhu Birgersson 
Sektorchef kommunstyrelsen 

KS2022/0050  

Brandskyddspolicy  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta fastställa Brandskyddspolicy för Säters kommun. 

Ärendebeskrivning 
Det förebyggande brandskyddsarbetet i Säters kommun bedrivs som ett systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA) i enlighet med vad som krävs enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO). 

En brandskyddspolicy har upprättats som fastställer Säters kommuns inriktning och 
övergripande mål för det systematiska brandskyddsarbetet. 

   

Malin Karhu Birgersson 
Sektorchef kommunstyrelsen 
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1 Brandskyddspolicy 
Det förebyggande brandskyddsarbetet Säters kommun bedrivs som ett systematiskt 
brandskyddsarbete (SBA) i enlighet med vad som krävs enligt Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO). 

Policyn fastställer Säters kommuns inriktning och övergripande mål för det 
systematiska brandskyddsarbetet. 

Målsättningen med Säter kommuns SBA är att jobba förebyggande och främjande för 
att undvika uppkomsten av brand eller brandtillbud i de verksamheter som bedrivs 
inom Säters kommun.  

Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) är ett metodiskt sätt att skapa struktur på 
brandskyddsfrågor. För att det systematiska brandskyddsarbetet ska kunna bedrivas på 
ett effektivt sätt är det av vikt att fastighetsägare och den som bedriver verksamhet i 
lokalerna har kunskap om och tar ansvar för brandskyddet.  

Ansvaret är delat mellan den som äger fastigheten och den som bedriver sin 
verksamhet där som hyresgäst eller motsvarande.  

I det dagliga arbetet skall förebyggande brandskydd finnas med som en naturlig del i 
verksamheten. Sektors- och enhetschefer tillser att SBA inom Säter kommuns 
verksamheter är väl känt av alla medarbetare.  Säters kommun skall vara ett föredöme 
avseende SBA för medborgare, näringsliv och övriga organisationer inom Säters 
kommuns geografiska område. 

Verksamhet avses i detta sammanhang den aktör som bedriver verksamhet i lokalerna. 
Verksamhetschefen är huvudansvarig för brandsäkerheten i verksamheten. 
Huvudansvaret för brandsäkerheten omfattar att  säkerställa att 
brandskyddsorganisation finns och att organisationen har genomfört nödvändig 
utbildning och bedriver ett aktivt arbete inom samtliga delar av SBA.  

Fastighetsägaren ska tillhandahålla tekniska verktyg som nyttjas för att 
brandskyddsansvarig hos verksamheten ska kunna identifiera och sammanställa fel 
och brister vid brandskyddsrond, samt erbjuda hyresgästerna nödvändig utbildning 
avseende fastighetens brandskydd.  

Vidare ska fastighetsägaren bedriva ett aktivt och utvecklat SBA gällande 
brandskyddsronderingar kopplat till brandskyddstekniska lösningar och de 
myndighetskrav som är tillämpliga på fastighetens funktioner gällande brandskydd.  
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Följande principer ska vara styrande för det systematiska brandskyddsarbetet i Säters 
kommun: 

• vidmakthålla en hög standard avseende brand- och utrymningssäkerhet i enlighet 
med gällande lagstiftning.  

• Säters kommuns systematiska brandskyddsarbete ska reducera eller hantera risker 
kopplat till brand och uppfylla gällande föreskrifter och krav från myndigheter och 
försäkringsbolag 
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Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-06-16 33 (38) 

Kf § 23 Rapport ej verkställda beslut kvartal 1 2022 
KS2022/0226 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna rapporten. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 1 
2022. översänder den till kommunfullmäktige. 
 
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en 
rapport över ej verkställda beslut kvartal 1 2022. Förvaltningen har även rapporterat 
de beslut som verk-ställts 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. 



 
 

Postadress Besöksadress E-post  Webbplats 
Box 300, 783 27 Säter 
Telefon: 0225-55 000 (vxl) 

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter kommun@sater.se sater.se 

 

Tjänsteutlåtande Datum Sida 
 2022-05-12 1 (1) 

Handläggare Diarienummer  
Margareta Jakobsson 
Kommunsekreterare 

KS2022/  

Rapport avseende ej verkställda beslut - 
kvartal 1 2022  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta godkänna rapporten. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 1 
2022. översänder den till kommunfullmäktige. 
 
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en 
rapport över ej verkställda beslut kvartal 1 2022. Förvaltningen har även rapporterat 
de beslut som verk-ställts 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. 

   

Margareta Jakobsson 
Kommunsekreterare 

 Malin Karhu Birgersson 
Sektorchef kommunstyrelsen 
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Protokoll Datum Sida
Socialnämnden 2022-05-12 15 (19)

Sn § 56 Rapport avseende ej verkställda beslut  
 – kvartal 1 2022 
SN2022/0096 

Beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen och översänder den till kommunfullmäktige 

och kommunrevisionen för kännedom. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport 

över ej verkställda beslut kvartal 1 2022. Förvaltningen har även rapporterat de beslut som 

verk-ställts 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. 

Underlag till beslut 
Sammanställning rapport kvartal 1 2022 

Delges 
Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

 



Rapport till IVO 2022-03-31 (avser kvartal 1 2022) 
 

Beslut om ledsagarservice enligt 9.3 § LSS 

Rapport om: 

• 1 ej verkställt beslut 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2021-11-21  Ingen lämplig ledsagare har rekryterats 

Beslut om boende enligt 9.9 § LSS 

Rapport om: 

• 1 ej verkställda beslut 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2021-01-28  Har inte kunnat erbjuda någon bostad då vi inte har haft 
någon ledig lägenhet. (Beslutet är verkställt i april 2022) 

Beslut om kontaktperson enligt 4 kap 1 § SOL 

Rapport om: 

• 1 ej verkställt beslut 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2021-04-29 22-02-23 Rekrytering pågår med att hitta kontaktperson enligt 
önskemål. Intervju skall ske med en tilltänkt 
kontaktperson under veckan. Ingen kontaktperson som 
den enskilde vill ha är hittad. 

2021-12-21  Ingen lämplig kontaktperson har hittats 

2021-11-08 22-03-01 Ingen lämplig kontaktperson har hittats 

Beslut om bostad med särskild service enligt 4 kap 1 § SOL 

Rapport om: 

• 1 ej verkställt beslut 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2021-05-26  Väntar på att en tilltänkt lägenhet skall bli färdig för inflytt 
efter renovering. (Beslutet är verkställt i april 2022) 

 

 

 

 



Beslut om särskild boende enligt 4 kap 1 § SOL 

Rapport om: 

• 1 ej verkställt beslut 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2021-11-18  Är på korttidsplats på särskilt boende. Har erbjudits en 
lägenhet på särskilt boende som ska renoveras och önskar 
ingen plats på ett annat boende i avvaktan 
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Kf § 24 Kalendarium 2023 
KS2022/0222 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa kalendarium för 2023. 

Ärendebeskrivning 
Presidiet föreslår att kommunfullmäktige under 2023 hålla sammanträde följande 
torsdagar kl 18.00 på Folkets Hus i Säter. 

23 februari 

27 april 

15 juni 

28 september 

26 oktober 

28 november 

 



 
 

Postadress Besöksadress E-post  Webbplats 
Box 300, 783 27 Säter 
Telefon: 0225-55 000 (vxl) 

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter kommun@sater.se sater.se 

 

Tjänsteutlåtande Datum Sida 
 2022-06-03 1 (1) 

Handläggare Diarienummer  
Margareta Jakobsson 
Kommunsekreterare 

KS2022/0222  

Kalendarium 2023  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa kalendarium för 2023. 

Ärendebeskrivning 
Presidiet föreslår att kommunfullmäktige under 2023 hålla sammanträde följande 
torsdagar kl 18.00 på Folkets Hus i Säter. 

23 februari 

27 april 

15 juni 

28 september 

26 oktober 

28 november 

   

Margareta Jakobsson 
Kommunsekreterare 

 Malin Karhu Birgersson 
 

 

 



Färgförkl. Ksau, PU, FU
KS

Kalendarium 2023 Kf

Kommunstyrelsens Au, FU , PU, Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Januari Februari Mars April Maj Juni
1 Söndag  Nyårsdagen          v. 52 1 Onsdag                              v 5 1 Onsdag                                v 9 1 Lördag 1 Måndag 1 maj                       v 18 1 Torsdag                                  v 22

2 Måndag                              v.1 2 Torsdag 2 Torsdag 2 Söndag 2 Tisdag  Budgetberedning 2 Fredag

3 Tisdag                                3 Fredag 3 Fredag 3 Måndag       ÄB/SMG                        v 14 3 Onsdag  Budgetberedning 3 Lördag

4 Onsdag 4 Lördag 4 Lördag 4 Tisdag  KS 4 Torsdag 4 Söndag

5 Torsdag Trettondagsafton 5 Söndag 5 Söndag 5 Onsdag 5 Fredag 5 Måndag                                  v 23

6 Fredag  Trettondagen 6 Måndag         ÄB/SMG                v 6 6 Måndag                                v 10 6 Torsdag  Skärtorsdag 6 Lördag 6 Tisdag Nationaldagen

7 Lördag 7 Tisdag     7 Tisdag  KS 7 Fredag   Långfredag 7 Söndag 7 Onsdag

8 Söndag 8 Onsdag 8 Onsdag 8 Lördag   Påskafton 8 Måndag     ÄB/SMG                    v 19 8 Torsdag

9 Måndag     ÄB/SMG                   v.2 9 Torsdag 9 Torsdag 9 Söndag    Påskdagen 9 Tisdag 9 Fredag

10 Tisdag 10 Fredag 10 Fredag 10 Måndag   Annandag påsk          v 15 10 Onsdag 10 Lördag

11 Onsdag 11 Lördag 11 Lördag 11 Tisdag 11 Torsdag 11 Söndag

12 Torsdag 12 Söndag 12 Söndag 12 Onsdag 12 Fredag 12 Måndag        ÄB/SMG               v 24

13 Fredag 13 Måndag                               v 7 13 Måndag      ÄB/SMG                           v 11 13 Torsdag 13 Lördag 13 Tisdag

14 Lördag 14 Tisdag     AU/Fritidsutskott 14 Tisdag 14 Fredag 14 Söndag 14 Onsdag

15 Söndag 15 Onsdag 15 Onsdag 15 Lördag 15 Måndag                                 v 20 15 Torsdag     KF

16 Måndag                                    v.3 16 Torsdag 16 Torsdag 16 Söndag 16 Tisdag     KSAU/Personalutskott 16 Fredag

17 Tisdag     AU/Personalutskott 17 Fredag 17 Fredag 17 Måndag                                v 16 17 Onsdag 17 Lördag

18 Onsdag 18 Lördag 18 Lördag 18 Tisdag  KSAU/Fritidsutskott 18 Torsdag Kristi Himmelfärdsdag 18 Söndag

19 Torsdag 19 Söndag 19 Söndag 19 Onsdag 19 Fredag 19 Måndag                                 v 25

20 Fredag 20 Måndag                                 v 8 20 Måndag                                 v 12 20 Torsdag 20 Lördag 20 Tisdag  KSAU/Fritidsutskott

21 Lördag 21 Tisdag   Ägardialog 21 Tisdag   KSAU/Personalutskott 21 Fredag 21 Söndag 21 Onsdag

22 Söndag 22 Onsdag 22 Onsdag 22 Lördag 22 Måndag                                 v 21 22 Torsdag

23 Måndag                                 v 4 23 Torsdag     KF 23 Torsdag 23 Söndag 23 Tisdag   Ägardialog 23 Fredag   Midsommarafton

24 Tisdag     24 Fredag 24 Fredag 24 Måndag                                 v 17 24 Onsdag 24 Lördag  Midsommardagen

25 Onsdag 25 Lördag 25 Lördag 25 Tisdag 25 Torsdag 25 Söndag

26 Torsdag 26 Söndag 26 Söndag 26 Onsdag 26 Fredag 26 Måndag                                   v 26

27 Fredag 27 Måndag                                 v 9 27 Måndag                                v 13 27 Torsdag      KF 27 Lördag  Pingstafton 27 Tisag

28 Lördag 28 Tisdag 28 Tisdag 28 Fredag 28 Söndag  Pingstdagen 28 Onsdag

29 Söndag 29 Onsdag 29 Lördag 29 Måndag                                  v 22 29 Torsdag

30 Måndag                               v 5 30 Torsdag 30 Söndag 30 Tisdag   KS 30 Fredag

31 Tisdag     KS 31 Fredag 31 Onsdag



År 2023
Juli Augusti September Oktober November December

1 Lördag 1 Tisdag                                         v.31 1 Fredag 1 Söndag 1 Onsdag 1 Fredag

2 Söndag 2 Onsdag 2 Lördag 2 Måndag                               v 40 2 Torsdag 2 Lördag

3 Måndag                               v 27 3 Torsdag 3 Söndag 3 Tisdag     KS 3 Fredag 3 Söndag

4 Tisdag 4 Fredag 4 Måndag                                v 36 4 Onsdag 4 Lördag Alla Helgons dag 4 Måndag                                  v 49

5 Onsdag 5 Lördag 5 Tisdag     KS 5 Torsdag 5 Söndag 5 Tisdag     KS

6 Torsdag 6 Söndag 6 Onsdag 6 Fredag 6 Måndag                                 v 45 6 Onsdag

7 Fredag 7 Måndag                                    v 32 7 Torsdag 7 Lördag 7 Tisdag      KS 7 Torsdag

8 Lördag 8 Tisdag 8 Fredag 8 Söndag 8 Onsdag 8 Fredag

9 Söndag 9 Onsdag 9 Lördag 9 Måndag     ÄB/SMG                             v 419 Torsdag 9 Lördag

10 Måndag                               v 28 10 Torsdag 10 Söndag 10 Tisdag 10 Fredag 10 Söndag

11 Tisdag 11 Fredag 11 Måndag      ÄB/SMG                          v 37 11 Onsdag 11 Lördag 11 Måndag          ÄB/SMG               v 50

12 Onsdag 12 Lördag 12 Tisdag 12 Torsdag 12 Söndag 12 Tisdag      Ägardialog

13 Torsdag 13 Söndag 13 Onsdag 13 Fredag 13 Måndag       ÄB/SMG                            v 4613 Onsdag

14 Fredag 14 Måndag                                    v 33 14 Torsdag 14 Lördag 14 Tisdag 14 Torsdag

15 Lördag 15 Tisdag 15 Fredag 15 Söndag 15 Onsdag 15 Fredag

16 Söndag 16 Onsdag 16 Lördag 16 Måndag                                  v 42 16 Torsdag 16 Lördag

17 Måndag                              v 29 17 Torsdag 17 Söndag 17 Tisdag    KSAU/Personalutskott 17 Fredag 17 Söndag

18 Tisdag 18 Fredag 18 Måndag                                 v 38 18 Onsdag 18 Lördag 18 Måndag                                  v 51

19 Onsdag 19 Lördag 19 Tisdag       KSAU/Fritidsutskott 19 Torsdag 19 Söndag 19 Tisdag      KSAU/personalutskott

20 Torsdag 20 Söndag 20 Onsdag 20 Fredag 20 Måndag                                      v 47 20 Onsdag

21 Fredag 21 Måndag    ÄB/SMG                   v 34 21 Torsdag 21 Lördag 21 Tisdag   KSAU/Fritidsutskott 21 Torsdag

22 Lördag 22 Tisdag 22 Fredag 22 Söndag 22 Onsdag 22 Fredag

23 Söndag 23 Onsdag 23 Lördag 23 Måndag                                v 43 23 Torsdag 23 Lördag

24 Måndag                              v 30 24 Torsdag 24 Söndag 24 Tisdag 24 Fredag 24 Söndag Julafton

25 Tisdag 25 Fredag 25 Måndag                                 v 39 25 Onsdag 25 Lördag 25 Måndag Juldagen                       v 52

26 Onsdag 26 Lördag 26 Tisdag     Ägardialog 26 Torsdag     KF 26 Söndag 26 Tisdag  Annandag jul

27 Torsdag 27 Söndag 27 Onsdag 27 Fredag 27 Måndag                                   v 48 27 Onsdag

28 Fredag 28 Måndag                                 v 35 28 Torsdag    KF 28 Lördag 28 Tisdag       KF 28 Torsdag

29 Lördag 29 Tisdag   KSAU/Personalutskott 29 Fredag 29 Söndag 29 Onsdag 29 Fredag

30 Söndag 30 Onsdag 30 Lördag 30 Måndag                              v 44 30 Torsdag 30 Lördag

31 Måndag                                 v   31 31 Torsdag 31 Tisdag 31 Söndag Nyårsafton
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Kf § 25 Interpellationer/frågor 
Ange diarienummer 

Beslut 
Skriv text här. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Skriv text här. 
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Kf § 26 Valärenden 
 

Från Valberedningen 

• Fyllnadsval efter Marie Richaud (M) som revisor 
• Fyllnadsval efter Lars Wikström (M) som ledamot i kulturnämnden 

Valärenden för kommunfullmäktige: 

• Fyllnadsval efter Jan-Olof Wiklund som ersättare i Valberedningen 
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Kf § 27 Rapporter 
Ange diarienummer 

Beslut 
Skriv text här. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Skriv text här. 
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Kf § 28 Delgivningar 
 

KS2022/0131 
Beslut om ny ersättare efter Jan-Olof Wiklund (KD), ny ersättare Margareta 
Arthursson (KD). 

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen 2022-05-31. 

Årsredovisning 2021 Falun Borlänge regionen AB. 

Beslut från kommunstyrelsen 2022-05-31, § 95, svar på medborgarförslag om 
fritidsmöjliheter i Gustafs. Kommunstyrelsen beslutar att förslaget är besvarat. 
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