
.. 

.. Salems 
kommun 1 

Kommunfullmäktige 

Angående handlingar till ärende 1 
Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2016 

1. Revisionsberättelse för år 2015 
• Granskning av årsredovisning samt revisionsrapport 
• Samtliga revisionsrapporter som lämnats under 2016 

2. Revisionsberättelser för Södertörns brandförsvarsförbund, Samordningsförbundet 
Huddinge Botkyrka Salem, SRV Återvinning AB och AB Vårljus. 

Dessa ska enligt kommunallagens 9 kapitel 16 § fogas till revisorernas berättelse i 
egenskap av kommunalförbund som kommunen ingår i eller bolag till vilken kommunen 
lämnat över vården av en kommunal angelägenhet. 

Södertörns brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund och som framgår ur deras 
förbundsordning ska varje medlem bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de 
enskilda förtroendevalda. Se beslutspunkt 2 i ärendet. 

Revisionsberättelserna för SRV och AB Vårljus fogas till handlingarna för kännedom. 
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Salems 
kommun 1 

Kommunfullmäktige 

Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2016 

Revisorerna har avgivit revisionsberättelse avseende 2016 års verksamhet och 
räkenskaper daterad 2016-04-24. I revisionsberättelsen tillstyrks att kommunstyrelsen och 
övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. 

Med ärendet finns även: 

Jäv 

• Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund för verksamhetsår 2016. 
Revisorerna för förbundet tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda 
förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

• Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem för 
verksamhetsår 2016. Revisorerna för förbundet tillstyrker att förbundschefen och 
de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet. 

Redovisningsskyldiga ledamöter och ersättare i kommunstyrelse och nämnder deltar ej i 
beslutet avseende ansvarsfrihet för respektive nämnd. 

De fullmäktigeledamöter som tillika varit ledamöter/ersättare i styrelsen för Södertörns 
brandförsvarsförbund under 2016 deltar ej i handläggning och beslut om ansvarsfrihet för 
ledamöterna i direktionen. 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med revisorernas rekommendation 

bevilja kommunstyrelse, övriga nämnder och enskilda förtroendevalda i dessa 
organ ansvarsfrihet för verksamhetsår 2016. 

2. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de 
enskilda förtroendevalda i Södertörns brandförsvarsförbund för verksamhetsår 
2016. 

3. Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundschef och de enski lda 
förtroendevalda i Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem för 
verksamhetsår 2016. 
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Revisorerna i Salems kommun 

SALEMS KO,\~MUN 
Komm unstyreb;;n 

Till 
Fullmäktige i Salems kommun 

2017 -04- 2 6 

Revisionsberättelse för år 2016 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse 
och nämnder. 

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 tiIJräcklig 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 utfö11s enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksam
het och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inrikt
ning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarspröv
ning. Omfattning och inriktning av årets granskning sammanfattas i vår årsredogörelse 
som överlämnas till kommunfullmäktige. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Salems kommun i allt väsentligt har 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsstäl
lande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll i övrigt har varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finan
siella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt en
skilda ledamöterna i dessa organ. 



Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2016. 

Salems kommun den 24 april 2017 

~~ 
Hans Jörlen 

.J~~ Uwl 
~~lersten 

t--~ 
Jonas Åkesson 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2016 
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar 
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Salems kommun 
Revisorerna 
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Kommunrevisorernas arbetsformer och deltagande i utbildning och konferenser 

Revisionsprocessen omfattar hela det arbete som revisorerna gör under ett revisionsår från risk
analys och planering av granskningsinsatser till uttalandet i revisionsberättelsen. Revisionspro
cessen är avslutad när fullmäktige fattat beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är uppdelad 
i tre delar - planera, granska och pröva. Revisorerna har ansvar för hela revisionsprocessen och 
beställer de granskningar m.m. som ska genomföras av de sakkunniga. 

Revisorerna fortbildar sig genom deltagande i utbildningar, konferenser och nätverksträffar 
med revisorer i andra kommuner. Flera av revisorerna har under året deltagit i KPMG: s utbild
ningsdagar tillsammans med närliggande kommuner och utbildningar anordnade av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). 

Under 2016 har följande fördjupade granskningar genomförts: 

• Granskning av delårsrapport 2016-07-31 samt bokslut och årsredovisning 2016 
• Aktivitetsansvar för ungdomar 
• Kommunens personalstrategiska arbete 
• Styrning och uppföijning av fastighetsinnehav och fritidsanläggningar 
• Intern kontroll - Intäkter 

Revisionsskrivelser och rapporter har överlämnats till granskade nämnder samt kommunfull
mäktiges presidium. Svar från nämnder/styrelser på rapporter där revisorerna efterfrågat svar 
och som har inkommit när denna redogörelse upprättats, återges nedan i kortfattad form. 

1. Granskning av delårsrapport 2016-07-31 samt bokslut och årsredovisning 2016 

Revisorerna har översiktligt granskat bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2016. 
Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt 
med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rätt
visande (9 §). Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen 2016. 

Granskningen av delårsrapporten syftar till att pröva om rapporten följer gällande lagstiftning 
och anvisningar rörande upprättande av delårsrapport. Uppdraget omfattar även att bedöma om 
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige fastställt och att delårsrapporten 
i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning och är upprättad i enlighet med 
god redovisningssed. 

2. Aktivitetsansvar för ungdomar 

Syftet var att granska kommunens organisation och rutiner beträffande aktivitetsansvar för 
ungdomar. Granskningen visar att den organisation som Barn- och utbildningsnämnden i prak
tiken ansvarar för är både ändamålsenlig och effektiv. Salems kommun arbetar seriöst med ak
tivitetsansvaret och ställer resurser till verksamhetens förfogande så att uppdraget kan utforas 
av ansvariga tjänstemän. 

Revisorerna framförde att kommunfullmäktige i reglementet till Barn- och utbildningsnämnden 
bör tydliggöra att nämnden ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret. 
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Revisorerna 

Revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2016 
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Under verksamhetsåret 2016 har Salems kommuns revisorer granskat den verksamhet som be
drivs inom kommunstyrelsen och övriga nämnders ansvarsområden. Utgångspunkten for 
granskningen har varit att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekono
misk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kon
trollen inom nämnderna har varit tillräcklig. 

Revisorerna lyder direkt under kommunfullmäktige med ett anslag llir år 2016 på 600 tkr. Re
visorer för granskning av 2016 års verksamhet har varit: 

Håkan Dahlström, ordförande 
Bo Selander, vice ordförande 
Åke Fredriksson 
Hans Jörlen 
Björn Möllersten 
Göran Tjulin 
Jonas Åkesson 

Kommunrevisionen utförs på kommunfullmäktiges uppdrag av förtroendevalda revisorer med 
biträde av sakkunniga revisionskonsulter inom ramen för gällande reglemente och god revi
sionssed. För fullgörande av revisionen har vi biträtts av KPMG. 

I revisorsgruppen för SRV återvinning AB, Sydvästra Stockholmsregionens VA
verksaktiebolag (SYV AB) och Södertörns brandförsvarsförbund ingår Yvonne Berglund från 
Salems kommun. 

Kommunrevisorernas granskningsinsatser, dialogmöten och övrig informationsin
samling under 2016: 

• Förvaltningsrevision som granskar verksamhetens måluppfyllelse avseende innehåll 
och prestanda inom fastställda ekonomiska ramar. Här ingår också uppföljning och ut
värdering av verksamhetens organisation med administrativa föreskrifter vad gäller de
legation av beslut och rutiner för övergripande kontroll och rapportering. 

• Granskning av delårsbokslut, årsredovisning och löpande redovisning. 

• Revisorerna sammanträder ca 6 gånger per år. Revisorerna har under året följt verk
samheten genom handlingar och protokoll från Kommunstyrelsen och nämnderna. Mö
ten hålls löpande med ledande politiker och tjänstemän. 

• Dialogmöten har under året genomförts med kommunfullmäktiges presidium, kom
munstyrelsens presidium, Bygg- och miljönämnden och Bygg- och miljöchef, Barn
och utbildrtingsnämndens presidium, Socialnämndens presidium och socialchef samt 
Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidschef. 

• Revisorerna har haft ett informationsmöte med ekonomichefen om kommunens mål
styrningssystem. 

SALEMS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2017 -04- 2.6 

Diorienr 

KS ~ 1 :~: --'t> __.___. 
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Salems kommun har en mycket tydlig och ändamålsenlig handlingsplan. Under rubriken Upp
följning skulle också det systematiska kvalitetsarbetet beträffande måluppfyllelsen i arbetet 
med aktivitetsansvaret kunna behandlas. Barn- och utbildningsnämnden bör revidera punkt 8:2 
i delegationsordningen så att texten motsvarar skrivningen i lagen, dvs. att gälla information till 
hemkommunen och inte hemmen. 

Barn- och utbildningsnämnden bör initiera och utveckla samverkan med socialtjänsten för att 
stärka förutsättningarna att ge enskilda ungdomar det stöd som de behöver för att kunna återgå 
i utbildning eller på andra sätt ges en bas för att i framtiden kunna försörja sig. För övrigt sker 
arbetet med aktivitetsansvaret i samverkan med flera angelägna partner. 

Revisionen överlämnade rapporten tilt Barn- och utbildningsnämnden för yttrande samt för 
kännedom till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

Barn- och utbildningsnämnden har 2016-05-17 (§ 43) tagit del av redovisningen av revisions
rapporten. 

Vad gäller föreslagna förbättringsområden vidtar förvaltningen följande åtgärder: 

• Förvaltningen ilireslår Barn- och utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige 
att lägga till det kommunala aktivitetsansvaret i nämndens reglemente. 

• Förvaltningen rättar lydelsen i delegationsordningen under punkt 8:2 så att den över
ensstämmer med lagens lydelse. 

• Förvaltningen ger ansvarig chef på det kommunala aktivitetsansvaret uppdraget att ini
tiera och utveckla samverkan med socialtjänsten för att stärka förutsättningarna att ge 
enskilda ungdomar det stöd de behöver för att komma i utbildning och framtida för
sörjning. 

3. Kommunens personalstrategiska arbete 

Fullmäktige har fastställt ett övergripande mål avseende attraktiv arbetsgivare. Kommun
styrelse och nämnder har formulerat egna mål inom området. Granskningen slutsatser foku
serar på strategiska- respektive processinriktade rekommendationer. Det finns ett behov att 
prognostisera rehytering, behov och kartläggningar för framtiden, särskilt för Barn- och 
utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Miljö- och samhällsbyggnadsförvalt
ningen. 

Revisorerna lämnade följande rekommendationer: 

• Att en uppdatering görs av styrdokumenten för området 

• Att beslutsfattande avseende anställning, lönesättning och andra personalfrågor tyd
liggörs mellan Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden samt Barn- och ut
bildningsnämnden 
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• Att en personalförsörjningsstrategi och plan för den långsiktiga personalförsörj
ningen upprättas liksom strategi för rekrytering. 

• Att arbeta vidare med kommunens sjukfrånvaro, resultatet i medarbetarundersök
ningen avseende arbetsrelaterad utmattning och personalomsättning 

• Att riktlinjer/information avseende avgångssamtal finns tillgängligt för kommunens 
chefer. 

• Att ta del av medarbetarundersökningens resultat, vilka åtgärder som avses vidtas 
samt följer upp vilka åtgärder som vidtagits. 

Revisionen överlämnade rappmten till kommunstyrelsen för yttrande samt för kännedom 
till kommunfullmäktiges presidium och samtliga nämnder. Inget yttrande har lämnats av 
kommunstyrelsen. 

4. Styrning och uppföljning av fastighetsinnehav och fritidsanläggningar 

Syftet var att granska styrningen och uppföljningen av kommunens fastighetsinnehav in
klusive fritidsanläggningar. Granskningen visade att den interna kontrollen i huvudsak är 
tillräcklig. 

Revisorerna lämnade följande rekommendationer: 

• Fastighetsenheten bör tillse att samtliga rntiner/processer som har att göra med fas
tighetsunderhåll och det arbete som bedrivs med detta fullständigt dokumenteras. 

• Fastighetsenheten bör tillse att det arbete som pågår med att upprätta aktuella un
derhållsplaner fmtsätter och slutförs. 

• Fastighetsenheten bör tillse att övergång till komponentredovisning med därtill hö
rande princip om komponentavskrivning sker så snart som möjligt. Nuvarande re
gelverk har gällt sedan 2014. 

• Fastighetscnheten bör undersöka möjligheten att använda en modul i Hypergene 
vad gäller projektredovisning när detta är aktuellt för olika fastigheter/anläggningar. 

Revisionen beslutade att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen för yttrande samt för 
kännedom till kommunfullmäktiges presidium. Av kommunstyrelsens yttrande framgår att 
styrelsen tillstyrker rekommendationerna avseende dokumentation av rutiner för fastighets
underhåll och underhållsplaner. Vidare framgår av yttrandet att övergången till komponent
redovisning med därtill hörande princip om komponentavskrivning sker löpande. Vad gäller 
projektredovisningen framgår att andra system för detta bör övervägas. Kommunstyrelsen 
tillstyrker att ett behov för projektstyrning finns. Ett sådant system bör anpassas till så stora 
delar av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet som möjligt. 
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Syftet var att granska kommunens interna kontroll rörande intäkter. Granskningen visar att 
rutiner för månatlig fakturering fungerar bra och det finns rutiner för att ranga och bedöma 
ofakturerade intäkter. Störst risk för fel finns i riktade statsbidrag. Processbeskrivningar 
finns för samtliga väsentliga intäktsflöden. Intäkter ingår också i planerna för uppföljning 
av intern kontroll. 

Revisorerna lämnade följande rekommendation: 

• Att även intäkter för nämnderna blir föremål för uppföljning i intern kontrollplaner, 
efter vederbörlig risk- och väsentlighetsanalys. 

Revisorerna beslutade att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen för yttrande samt för 
kännedom till samtliga nämnder och kommunfullmäktiges presidium. Av kommunstyrel
sens yttrande framgår att styrelsen tillstyrker revisorernas rekommendation. 

Salem den 24 april 2017 

Bo Selander Åke Fredriksson 

Hans Jörlen 

Jo as Åkesson 
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• I 

Salems kommun 
ÖVersikL/ig granskning av de/årsrapport 

1. Sammanfattning 
Vi har av Salems kommuns revisorer fått i uppdrag att granska delårsrapporten för perioden 2016-
01-01 - 2016-07-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2016. Vårt uppdrag är att granska 
delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin bedömning. 

Resultatet för perioden uppgår till 36 340 tkr, vilket är 16 325 tkr högre än prognostiserat resultat. 
Förändringen är främst hänförligt till: 1) högre skatte- och bidragsintäkter bland annat på grund av 
fler invånare än budgeterat, 2) ett bättre finansnetto på grund av lägre räntor och låg låneskuld, 3) 
lägre avskrivningar som en effekt av förskjutna investeringar och som en effekt av övergång till 
komponentavskrivning på fler avskrivningsobjekt. 

Från kommunens prognostiserade resultat på 20 015 tkr ska vid balanskravsberäkning 
realisationsvinst av exploateringar om 5 644 tkr avräknas från balanskravet. Prognostiserat justerat 
resultat blir då 14 3 71 tkr och därmed klaras balanskravet år 2016. 

Vår bedömning är att: 

• Delårsrapporten har upprättas enligt lagens krav och god redovisningssed till all 
väsentlighet. Dock så följs inte RKR 22 fullt ut, se avsnitt 3.2. 

• De två finansiella målen är uppfyllda, se avsnitt 3 .3 .1. 

• Det finns sju verksamhetsmål varav delårsrapporten endast behandlar två stycken av dessa. 
Av de två målen som omfattas i delårsrapporten så är ett av dessa är uppfyllt medan det 
andra målet inte är uppfyllt, se avsnitt 3.3.2. 

Så gott som samtliga mål bör i sin mätbarhet kunna stämmas av i samband med 
delårsbokslutet. Syftet med detta är att kommunstyrelsen ska kunna få signaler i god tid 
om målen kommer att uppnås eller inte. Att endast kunna följa upp två av totalt sju 
verksamhetsmål är enligt vår bedömning inte tillräckligt som styrsignal. 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen ser över indikatorerna ti11 de övergripande målen 
per sista juli så att dessa är ett stöd för kommunstyrelsen i dess målstymingsprocess. 

Vi vill dock nämna att frågan avseende verksamhetsmål och god ekonomisk hushållning 
har behandling såvida att kommunen sett över sin policy för god ekonomisk hushållning 
och i budgetdokument för år 2017-2019 särskilt utpeka dessa mål varandes mål som syftar 
till god ekonomisk hushållning. 

@ 2016 KPMG AB. a Swedish limited llabi lity company and a member fwm of the 
KPMG netWOlk of independent member firrns affillated with KPMG lntemationel 

Cooperatrve ("KPMG lntemationar). a Swiss entity. All nghts Je$1!rved. 



Salems kommun 
översiktlig granskning av de/årsrapport 

2. Inledning 

2.1 Bakgrund 

Av kommunal redovisningslag framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska 
omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst 
sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna 
period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av. 

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna uttalanden avges i revisorernas 
bedömning av delårsrapporten . 

Vi har av Salems kommuns revisorer fått i uppdrag att granska delårsrapporten för perioden 2016-
01-01 - 2016-07-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2016. Vårt uppdrag är att granska 
delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin bedömning. 

2.2 Syfte och avgränsning 

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 

• Kommunens delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal 
redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting 

• Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning 

Granskningen av räkenskaperna är översiktlig i syfte att utgöra underlag för bedömning av 
fullmäktiges finansiella mål. En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i 
huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas vid en 
översiktlig granskning gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla 
viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. 

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring. 

2.3 Revisionskriterier 

Vi kommer att bedöma om delårsrapporten i allt väsentligt följer 

• Kommunallag (KL) och kommunal redovisningslag (KRL) 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) 

e 2016 KPMO AB, a Swedish limited liability oompany anda member finn af !lie 
KPMG network of Independent member firms affiliate<I with KPMG lntemational 

Cooperallve ("KPMG lnternatlonar), a Swiss entlty. All rights reserved. 
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2.4 

2.5 

• Interna regelverk och instruktioner 

• Fullmäktigebeslut 

Ansvarig styrelse 

Salems kommun 
ÖVersikL!ig granskning av de/årsrapport 

Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 8 kap 20 a § kommunallagen ska 
behandlas av kommunfullmäktige. 

Rapporten är saklighetsgranskad av ekonomiavdelningen. 

Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

• Analys av nyckeltaJ för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma 
om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 

• Stickprovsvis granskat specifikationerna till delårsbokslutet med tillhörande underlag för 
avstämning och verifiering av väsentliga balansposter i den omfattning som krävs som underlag 
för bedömning av fullmäktiges finansiella mål 

• Översiktlig analys av resultaträkningen 

2.6 Projektorganisation 

Granskningen har genomförts av Cecilia Kvist (auktoriserad revisor), Elisabeth Innala (revisor), 
Maria Bohlin (revisor) samt Monica Rådestad (certifierad kommunal revisor). 

C 2016 KPMG AB, a Swedish Mmtted liability oompany and a member flfl!l of the 
KPMG netwolk of independent member firms 8:lliliated wlth KPMG lnternatlonal 

Cooperalive ('KPMG lntematJonal'), a Swlss entity. All rlghts reserved. 
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Salems kommun 
översiktlig granskning av delarsrapport 

3. Granskningsresultat 

3.1 Anvisningar och styrdokument 

Kommentar 

Vi bedömer att anvisningar och styrdokument avseende de/årsbokslutet är ändamålsenliga. 

3.2 Förvaltningsberättelsens innehåll och struktur 

Enligt kommunal redovisningslag 9 kap 2 § ska delårsrapporten innehålla en översiktlig 
redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående års utgång. 
Uppgift ska lämnas om: 

• sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och ställning 
• sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under rapport-

perioden eller efter dennes slut 

Sedan 2014 finns även en rekommendation av RKR avseende delårsrapport (RKR 22). I den 
framgår dels vad som ska finnas i en delårsrapport. Där framgår att en förkortad 
förvaltningsberättelse som minimum ska innehålla: 

a) Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut, men 
innan delårsrapporten upprättas, och som inte på annat sätt beaktas i delårsrapporten. 

b) Upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet. 

c) En samlad, men övergripande, redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 

d) En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den 
löpande verksamheten. 

e) En samlad bedömning om huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att 
kunna uppnås. 

f) En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen. 

g) Upplysningar om hur den kommunala koncernen definierats/avgränsats, vilka juridiska 
personer den består av och hur den förändrats i sin sammansättning under delårsperioden. 

Kommentar 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen inte är utformad enligt RKR 22 da samtliga mal enligt punkt 
e) inte är bedömda. 

@2016 KPMG AB, a Swedi>h limlted llabili\y company anda member fi,m of lhe 
KPMG ne\work of independent member finns affiliatad wllh KPMG 1ntemational 

Cooperalive ("KPMG lnlemational"), a Swlss entity. All rights reserved. 
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3.3 Måluppfyllning 

Salems kommun 
översiktlig granskning av de/årsrapport 

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om 
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen. 

Fullmäktige i Salems kommun har i Budget 2016 och ekonomisk plan 2017 och 2018 antagit 
följande övergripande mål: 

[ 

C 2016 KPMG AB, a Swedish Hmiled liability company anda member finn ol lhe 
KPMG nelwot1< of independenl member finns affdiated with KPMG lnlemalitnal 

Cooperative 1KPMG 1/llernationar). e Swiss enllty. All rlghls reserved. 
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Salems kommun 
översiktlig granskJ'ling av de/årsrapport 

3.3.1 Finansiella mål 

Fullmäktige har i sin budget beslutat om två finansiella mål, mål nummer 8 och nummer 9. 

Det första målet är kommunen ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn. Målet 
är uppnått (grönt), eftersom kommunen har en skattesats som är lägre än Södertörnssnittet. 

Det andra målet är att kommunen ska ha en stabil ekonomi. Målet förväntas bli uppfyllt (grönt) 
utifrån indikatorerna; resultat i procent av skatteintäkter och generella bidrag på minst 1 % 
(viktningstal 60%) samt låneskuld per invånare i jämförelse med länets kommuner (viktningstal 
40%). 

Kommentar: 

Vi noterar att kommunen når de två finansiella målen per delåret. Kommunen har redovisat 
indikatorerna; skattesats lägre än 19,86%, resultat av skatter/bidrag ska minst vara 1 % samt 
långfristiga skulder/invånare tär ej överstiga 22 913 kr. Med den infonnation som finns i 
delårsrapporten och underlagen för denna bedömer vi att det är sannolikt att mål 9 kommer att 
uppnås på årsbasis. Målet kring skattesats är vidare i stort uppnått. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med det av fullmäktige 
fastställda finansiella målet. 

3.3.2 Verksamhetsmål 

Av budget framgår att kommunfullmäktige har fastställt sju verksamhetsmål. 

J delårsrapporten finns endast uttalande om två av sju mål, mål nummer 6 och mål nummer 7. Som 
förklaring ges att endast dessa två mål är uppföljningsbara vid avlämnandet av delårsrapporten. 

Det första målet är att Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärandemiljö som ger barn och 
elever goda förutsättningar att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling. 
Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet för Stockholms län (två indikatorer). 

Det andra målet är att Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare (fyra indikatorer). 

Kommentar: 

Så gott som samtliga indikatorer bör i sin mätbarhet kunna stämmas av i samband med 
delårsbokslutet. Syftet med detta är att kommunstyrelsen ska kunna fa signaler i god tid om målen 
kommer att uppnås eller inte. Att endast kunna följa upp två av totalt sj u verksamhetsmål är enligt 
vår bedömning inte tillräckligt som styrsignal. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen ser över 
indikatorerna till de övergripande målen per sista juli så att dessa är ett stöd för kommunstyrelsen 
i dess målstymingsprocess. 

~ 2016 KPMG AB, a Swedish llmlted liability oompany anda mambor finn of lhe 
KPMG networl( ol Independent member firms affUiated with KPMG lntemalional 

Cooperative ("KPMG lntematlonal"J, e Swiss entlty. All righl• reserved. 
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3.4 

Salems kommun 
översiktlig granskning av delårsrapport 

Enligt kommunen är mål 6 är delvis uppfyllt vid delåret Mål 7 är uppfyllt vid delåret och det är 
torsta gången som målet är mät vid delår och det finns inget tidigare år att jämföra med. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt de/årsrapporten inte är förenligt med de av 
fullmäktige fastställda verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning. Vår synpunkt är att målet 
är uppfyllt eller inte uppfyllt. 

Vi vill dock nämna att frågan avseende verksamhetsmål och god ekonomisk hushållning är under 
behandling såvida att kommunen 2016-04-28 fattat beslut om ny policy för god ekonomisk 
hushållning innehållande angivelse av vilka verksamhetsmiil som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning samt att kommunen avser att i budgetdokument för år 2017-2019 särskilt 
utpeka dessa mål varandes mål som syftar till god ekonomisk hushållning. 

Balanskravet 

I kommunallagen finns de gällande reglerna om balanskravet, vilket innebär att kommunens 
intäkter ska överstiga kostnaderna. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt 
kommunallagen regleras inom tre år. I kommunallagen stadgas även att kommunerna ska ha en god 
ekonomisk hushållning, vilket far ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att 
det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar 
kommunernas ekonomi. 

Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. 
Exempel på där synnerliga skäl kan anses föreligga är när kommuner medvetet och tydligt gjort 
avsättningar och byggt upp ett avsevärt eget kapital för att möta framtida kostnadsökningar eller 
intäktsminskningar. 

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya 
reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar 
är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste 
besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hus
hållning som fullmäktige ska besluta om. 

Kommentar 

Arets resultat prognostiseras till 20 015 tkr inklusive jämförelsestörande poster och 14 371 tkr 
exklusive jämförelsestörande poster. Resultatet inklusive jämförelsestörande poster beräknas bli 12 
118 tkr högre än budget för år 2016. Från kommunens prognostiserade resultat på 20 015 tkr ska 
vid balanskravsberäkning realisationsvinst av exploateringar om 5 644 tkr avräknas från 
balanskravet. Prognostiserat justerat resultat blir då 14 371 tkr och därmed klaras balanskravet år 
2016. 

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år. 

Vi bedömer att kommunen uppfyller balanskravet per de/året. 

O 2016 KPMG AB, e Swedlsh llmited liability company anda member finn of I1\e 
KPMG network ol independent membe< firms affilialed wilh KPMG lntemalional 

Cooperative ('KPMG lntemationar), a Swiso entity. An rights reservad. 

7 



3.5 Resultaträkning 

Salems kommun 
översiktlig granskning av de/årsrapport 

Nedan visas en översiktligt ekonomisk jämförelse för 20I5-2016. 

Resultaträkning 

Belopp I tkr Oelår 20160731 Delår 20150731 Bokslut 2015 Budget 2016 Proan~~ 

_Verksa!!lhetens nettokostnader -464165 ·428 016 -791 94.5 -838 382. 

Förändring i %Jmfmed föregående år 8 3 6 3 

Skatteintäkter och statsbidrag 503133 478 313 821 266_ 852 485 -- -
Förändring i %, imf med föreaående år 5 3 4 3 

Finansnetto (inkl. Ptinsionsförvaltning) -2 628 -1 800 -1 706 . ·6 206 

Arets resultat 36340 48496 27 616 7 897 
Nettol<ostnader inkl. finar:isnetto i 
relation til I skatteintäkter och bldra_q % 93 90 97 99 

Kommentar 

Resultatet per sista juli uppgår till 36 340 tkr. Årets resultat prognostiseras till 20 015 tkr inklusive 
jämförelsestörande poster. Detta främst hänförligt till: 1) högre skatte- och bidragsintäkter bland 
annat på grund av fler invånare än budgeterat, 2) ett bättre finansnetto på grund av lägre räntor och 
låg låneskuld, 3) lägre avskrivningar som en effekt av förskjutna investeringar och som en effekt 
av övergång till komponentavskrivning på fler avskrivningsobjekt. Prognostiserat resultat avviker 
mot budget med 12 118 tkr. 

Vid jämforelse mot del året 2015 har kostnaderna har ökat mer än intäkterna. Det är av stor vikt att 
en kommun över tid har högre intäktsökning än kostnadsökning. Beträffande kommunens 
förutsättningar att uppnå balanskravet se avsnitt 3.4. 

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat och att 
noter finns i tillräcklig omfattning. 

3.6 Jämförelsestörande poster 

Enligt RK.Rs rekommendation om extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål är 
det väsentligt att kommentera viktiga händelser eller transaktioner för att kunna analysera och göra 
jämförelser. 

Kommentar 

Kommunen har redovisat 
exploateringsmark. 

not 1 b jämförelsestärande poster avseende försäljning av 

Vi bedömer att jämförelsestärande poster har redovisats korrekt. 

C!:I 2016 KPMG AB, a Swedish imited tiablllly company anda member firrn of the 
KPMG network ot Independent member flrms affiliated with KPMG lntemauonal 

Cooperative ('KPMG Jnternationan, a Swiss entity. Al l rights reserved. 
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Salems kommun 
översiktlig granskning av delårsrapport 

3. 7 Kassaflödesanalys 

3.8 

Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar har inverkat på kommunens 
likvida ställning. 

Kommentar 

Utfallet per juli 2016 visar ett positivt kassaflöde på 56 228 tkr. Det är främst kassaflödet från den 
löpande verksamheten som har försämrats mot föregående år. Vi har inte nännare granskat 
bakomliggande underlag till kassaflödesanalysen. 

Vi bedömer att kassa.flödesanalysen redovisar kommunens.finansieringar och investeringar och alt 
kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med gällande rekommendation. 

Balansräkning 

Nedan visas en översiktligt ekonomisk jämförelse för 2015-2016. 

Balansräkning 

Belopp i tkr Delår 20160731 Delår 20150731 Bokslut 2015 Budaet 2016 Prognos 2016 

Ba lansomslutnina 1 047145 1023884 1064521 1 060 171 1101 489 

Redovisat eaet kapital 630 424 616 614 594 084 616 661 612 646 

Eoet kaoltal inkl. oensfonsförnliktelse 345 429 311 810 300 203 326421 331 951 

Redovisad soliditet % 60% 60% 56% 58% 56% -
Soliditet med hänsyn till 
ansvarsf0roliktelse % 33% 30% 28% 31% 30% 

Omsättninastillaånaar 196 379 225 309 226 212 157 868 193 497 -- - · 

Långfristiga skulder ___1~?_~ 1 239 161 225143 191 700 233 362 ---- - - --
Kortfristiga skulder 173 945 113 913 193 658 192 590 199 164 

~ ~Janslikviditet -~--~· -·- - --- -- - - ------ 1.1 __ ----- 2,0 _ 1,2 -- 0,8 --- - --- _ --- 1_.Q 

Kommentarer 

Till samtliga balansposter har buvudboksbilagor och specifikationer upprättats. 

Kommunens soliditet med hänsyn till ansvarsförpliktelse uppgår till 33% vilket betyder att 
kommunen har täckning för sina skulder. 

Långfristiga skulder har minskat och kortfristiga skulder har ökat, detta på grund av att en stor del 
av de långfristiga skulderna har oklassificerats till kortfristiga skulder då en stor del förfaller inom 
ett år. 

Omsättningstillgångarna har minskat då kommunen har använt egna bankrnedel till investeringar. 

Tillgångar och skulder till väsentliga belopp har stämts av mot underlag och vi bedömer att 
balansräkningen ger en rättvisande bild i all väsentlighet. 

C 2016 KPMG AB, a Swedish lirnited liablllty company anda member finn of the 
KPMG network of independent member finns affilialed wilh KPMG lntema~onal 

Coopemtive ('KPMG lntemationel'), e Swiss entily. All rights mserved. 
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3.9 Driftredovisning 

Salems kommun 
översiktlig granskning av de/årsrapport 

Nedan visas en översiktligt ekonomisk jämförelse för 2015-2016. 

Driftredovisning per nämnd 

-
Utfall Utfall Avvikelse 

Belopp i tkr 20160731 20150731 Budget delår Budget helår Prognos helår budget-prognos 

3.10 

Kommunsfvrelse - -26 830 -26230 -30 9·10 -53 213 -53 048 
Miljö- och 
samhällsbvaanadsnämnden -36 685 -33 312 -37 284 -64 087 -63 146 

Kultur- och fritidsnämnd -7 796 -7 396 -8 292 ~14 266 -14116 

Barn- och utbildnin9snämnd -240 452 -221 257 -245 405 -423407 -420 273 

Socialnämnd -136 770 -123 414 -134 193 -231 487 -235 494 

övri,ga nämnder -770 -1149 -2 558 -4487 -1 610 

Summa -449 303 -412 758 -458 642 •790 947 -787 687 

Kommentar 

Barn- och utbildningsnämndens prognosavvikelse mot budget uppgår till + 3 134 tkr, detta på grund 
av uteblivna cateringkostnader. Socialnämndens prognosavvikelse mot budget uppgår till -4 007 
tkr. Avvikelsen för socialnämnden beror främst på ökade kostnader för placeringar av personer med 
psykiskt funktionsnedsättning, daglig verksamhet, turbundna resor samt insatser enligt LSS för 
barn. Socialförvaltnfagen har i uppdrag att återställa sin ekonomi i balans. 

Övriga nämnder består av tomtförsäljning, VA-verksamhet, bygg- och miljönämnden, 
revisorsnämnden samt överförmyndarnämnden. Avvikelsen på 2 877 tkr beror främst på 
markförsäljningen som förskjutna från tidigare år till i år. 

Vi bedömer att driftredovisningen är korrekt redovisad. 

Investeringsredovisning 

Kommentar 

Salems kommuns årsbudget för investeringar 2016 uppgår till 160 833 tkr. Till och med juli har 
kommunen nyttjat 31 726 tkr. Enligt årsprognosen kommer kommunen att nyttja I 04 006 tkr vilket 
ger ett överskott på 56 827 tkr, detta på grund av att kommunen har varit återhållsam med 
investeringar. 

Vi bedömer att investeringsredovisningen är korrekt redovisad. 

© 2016 KPMG AB, a Swedish I.imiled liability company anda memberfirm o1 the 
KPMG network or independent member firms afliliated with KPMG lntemaUonal 

Cooperative ("KPMG lntematlonal"), e Swiss entity. All rights reserved. 
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KPMG, dag som ovan 

Salems kommun 
översiktlig granskning av de/årsrapport 

trLÄ,L~ °¼1. t ~~X,,.~~ 
Cecilia Kvist 
Auktoriserad revisor 

Elisabeth Innala 
Revisor 

~~ ~~R~ 
Maria Bohlin 
Revisor 

Monica Rådestad 
Kundansvarig/Certifierad kommunal revisor 
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Salems kommun 

Kommunens organisation och rutiner 
beträffande aktivitetsansvar 
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Revisionsrapport 

KPMGAB 
Offentlig sektor 

2016-03-04 
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1. Sammanfattning 

• Organisation 

Salems kommun 
Aktivitetsansvar 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret även 
om det inte formellt tydliggörs i reglemente för nämnden. Förvaltningschefen är 
högst ansvarig tjänsteman, men det dagliga arbetet leds av chefen för den centrala 
elevhälsan, som till sitt förfogande har del av tjänst av studie- och yrkesvägledare, 
ungdomscoach och ungdoms behandlare/kurator. 

• Riktlinjer och rutiner 

För arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret finns av förvaltningen fastställd 
handlingsplan och riktlinjer. Riktlinjer utgår från gällande lagstiftning och Skolver
kets allmänna råd. Handlingsplan och riktlinjer ligger enligt tjänstemännen till 
grund för deras arbete. Kontakt tas med berörda ungdomar på olika sätt, till exempel 
per telefon, brevledes eller personligt besök om det skulle behövas. Åtgärder vidtas 
efter den enskildes behov. Register förs över elever som berörs av aktivitetsansva
ret, även elever på gymnasieskolans introduktionsprogram. 

• Resurser 

Barn- och utbildningsnämnden ställer resurser till aktivitetsansvaret förfogande 
motsvarande 50 procent ungdomscoach, 40 procent studie- och yrkesvägledare 
samt 20 procent ungdomsbehandlare/kurator och därtill del av chefen för centrala 
elevhälsans tjänst. Resurser finns också att tillgå för utgifter såsom reskostnader 
och andra mindre utgifter. 

• Samverkan med nämnder och andra aktörer 

Samverkan sker med en rad olika samarbetspartner såsom Samordningsförbundet 
(t.ex. i form av ungdomsprojektet), arbetsförmedlingen, Landstinget i Stockholms 
län, socialtjänsten och andra förvaltningar inom Salems kommun samt enskilda nä
ringsidkare som kan erbjuda praktikplatser. 

Efter att ha granskat kommunens organisation och rutiner beträffande aktivitetsansvar för 
ungdomar bedömer jag att: 

• Kommunfullmäktige bör i reglementet till Barn- och utbildningsnämnden tydlig
göra att nämnden ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret. Vidare bedömer 
jag att den organisation som barn- och utbildningsnämnden i praktiken ansvarar för 
är både ändamålsenlig och effektiv. 

• Salems kommun har en mycket tydlig och ändamålsenlig handlingsplan. Under ru
briken Uppföljning skulle också det systematiska kvalitetsarbetet beträffande 

(I) 2016 KPMG AB, a Swediah llrnlted Hebllty company enda membor fum oftht 
KPMG network of Independent member firms sfflllaled wtth KPMG lntemational Cooper&
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Salems kommun 
Aktivitetsansvar 

måluppfyllelsen i arbetet med aktivitetsansvaret kunna behandlas. Barn- och utbild
ningsnämnden bör revidera punkt 8:2 i delegationsordningen så att texten motsva
rar skrivningen i lagen, dvs. att gälla information till hemkommunen och inte hem
men. 

• Salems kommun arbetar seriöst med aktivitetsansvaret och ställer resurser till verk
samhetens förfogande så att uppdraget kan utföras av ansvariga tjänstemän. Barn
och utbildningsnämnden ska i det systematiska kvalitetsarbetet följa upp verksam
heten och tillse att resurser finns för uppdragets fullföljande även framledes. 

• Barn- och utbildningsnämnden bör initiera och utveckla samverkan med social
tjänsten för att stärka förutsättningarna att ge enskilda ungdomar det stöd som de 
behöver för att kunna återgå i utbildning eller på andra sätt ges en bas för att i fram
tiden kunna försörja sig. För övrigt sker arbetet med aktivitetsansvaret i samverkan 
med flera angelägna partner. 

2. Bakgrund 
Vi har av Salems kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur kommunen tar sitt ak
tivitetsansvar för ungdomar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2016. 

Fr.o.m. den 1 januari 2015 har, genom en ändring i skollagen, det kommunala ansvaret för 
ungdomar utanför gymnasieskolan förtydligats . En kommun ska löpande under året hålla 
sig informerad om hur vissa ungdomar i kommunen är sysselsatta. Det gäller ungdomar 
som gått ut grundskolan eller motsvarande men inte fyllt 20 år och som varken går eller 
har fullföljt utbildning på ett nationellt program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola 
eller motsvarande utbildning. I ansvaret ingår att kommunerna ska erbjuda de ungdomar 
som berörs lämpliga individuella åtgärder. Målet ska i första hand vara att motivera den 
enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. 

3. Syfte 
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma hur nämnden genom sin 
styrning och uppföljning säkerställer att aktivitetsansvaret fullföljs enligt gällande lagstift
ning. Utifrån syftet har följande revisionsfrågor besvaras: 

• Hur ser organisationen för fullföljandet av aktivitetsansvaret ut? 

• Har nämnderna fastställt riktlinjer och rutiner för aktivitetsansvaret? 

• Vilka resurser är avsatta för aktivitetsansvaret? 

• Hur sker samverkan mellan nämnderna och andra aktörer? 

4. Avgränsning 
Granskningen omfattar ungdomar i gymnasieåldern. 

Cl2016 KPMG AB, a Swedl&h ! mited Uabl6tyCOff1)any and a memberfirm oftha 
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5. Revisionskriterier 
Vi har bedömt om verksamheten uppfyller Skollagen (2010:800) och tillämpbara interna 
regelverk och policyer. 

6. Ansvarig nämnd/styrelse 

7. 

8. 

Granskningen avser Barn- och utbildningsnämnden. 

Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med barn- och ut
bildningschef, enhetschef för det kommunala aktivitetsansvaret, studie- och yrkesvägle
dare samt verksamhetscontroller. 

Projektorganisation 
Granskningen har utförts av Joakim Nertyk, verksamhetsrevisor. Monica Rådestad har del
tagit i granskningen i sin roll som kundansvarig. 

Granskningsrapporten är saklighetsgranskad av barn- och utbildn~gschef. 

9. Om aktivitetsansvar 
En hemkommun ska enligt 29 kap. 9 § skollagen "löpande under året hålla sig informerad 
om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har 
fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymna
sieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar)". Aktivi
tetsansvaret omfattar alltså även de ungdomar som går på introduktionsprogram. 

Skrivningen om aktivitetsansvar har gällt sedan den 1 januari 2015, då lagen skärptes och 
ersatte det som förut kallades informationsansvar. Det åvilar nu hemkommunen att, inte 
bara veta vad dessa ungdomar gör, utan också erbjuda de som berörs "lämpliga individuella 
åtgärder". Åtgärderna ska primärt syfta till att "motivera den enskilde att påbörja eller åter
uppta en utbildning". Kommunen ska också enligt lagen föra register över dessa ungdomar 
och dokumentera gjorda insatser. 

10. Iakttagelser 
På Salems kommuns hemsida kan man genom att klicka på länken "Förskola & skola" och 
därefter på länken "Aktivitetsansvaret 16-19 år" få information om det kommunala aktivi
tetsansvaret (KAA) för ungdomar i ålder 16-19 år. 1 På sidan ges information om vad akti
vitetsansvaret innebär och på vilket sätt som den enskilde kan få stöd och vägledning. På 

1 http://www.salem.se/Innehall/Forskola-skola/Jnfonnationsansvaret-16-19-ar/, 2016-01-12 kl. 11 : 15 

C 2016 KPMG AB, a Swedlsh Nmited liablllty COl1"4)any enda membef ftrm of lh• 
KPMG notworl< of independent member films afflllated wlth KPMG l ntem,tional Coopera. 
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sidan finns en länk till kommunens handlingsplan och kontaktuppgifter till tjänstemän som 
arbetar med aktivitetsansvaret. 

10.1 Organisation för fullföljandet av aktivitetsansvaret 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar i Salems kommun för aktivitetsansvaret, men det 
framgår inte av reglementet för nämnden. Enligt barn- och utbildningsförvaltningens rikt
linjer för det kommunala aktivitetsansvaret är enhetschefen för "Växthuset" ansvarig för 
uppdraget. (Se organisationsskissen nedan.) I Barn- och utbildningsnämndens delegations
ordning finns dock inget beslut om detta. Inom "Växthuset" finns också "kommunens cen
trala elevhälsa, Ungdomsmottagningen, Öppenvårdsteamet och MiniMaria"2

• 

Inom aktivitetsansvaret är också en studie- och yrkesvägledare, en ungdomscoach och en 
ungdomsbehandlare anställda på deltid. För olika insatser finns också resurserna inom 
andra delar av Växthuset. 

SllcialföMltnlngen 
.f!amlljeenllelen 
,Arbete och 
Fllfsörjningsenhelen 
-us 

Samordningsförbundet 
-Vfiidormgro]ektet 
•Skmrn D 

Studleoch 
~ Jedarevid 
grurl!!skoloma I ~ll!m 

R6nnir\et 1vmnasium 
-Lyra 
·START 

-öppenvi11:bteamet 

(Riktlinjer för kommunala aktivitetsansvaret, rev. 201 5-11-09, Salems kommun) 

Som framgår av skissen ovan finns ovanför ansvarig enhetschef en styrgrupp benämnd 
SalSa styrgrupp. Ordförande och sammankallande för gruppen är socialförvaltningens 
chef. I gruppen sitter även ytterligare två förvaltningschefer från kommunen samt chefs
tjänstemän från landsting, försäkringskassa och arbetsförmedling. Gruppen träffas fyra 
gånger om året och ha till uppgift att "sätta riktlinjer och målsättning" för arbetet. 3 

Huvudmannen håller sig informerad om verksamheten på olika sätt. Nämnden tar del av 
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Ansvarig controller informerar nämnden om 

2 MiniMaria är en mottagning för ungdomar upp till 20 år och som befinner sig i riskzonen för missbruk eller missbru· 
kar alkohol/narkotika. MiniMaria är ett samarbete mellan Salems kommun och Maria Ungdom inom Stock
holms läns landsting. 

3 Riktlinjer för kommunala aktivitetsansvaret, rev. 201 5-11 -09, Salems kommun 
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verksamheten två gånger per år och enhetschefen en gång per år. Intervjuade tjänstemän 
upplever att nämnden är väl insatt och engagerad i arbetet med aktivitetsansvaret och de 
ungdomar som inte går på nationella program i gymnasieskolan. 

Kommentar och bedömning 
Kommunfullmäktige bör i reglemente till barn- och utbildningsnämnden tydliggöra att den 
ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret. Den organisation som barn- och utbild
ningsnämnden i praktiken ansvarar för bedömer jag vara både ändamålsenlig och effektiv. 

10.2 Riktlinjer och rutiner för aktivitetsansvaret 

Barn- och utbildningsförvaltningen fastställde den 17 oktober 2015 en handlingsplan för 
kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 16-20 år. I planens inledning rekapituleras la
gens andemening med aktivitetsansvaret och därefter följer "rutiner för att söka upp, kart
lägga och erbjuda insatser för aktuella ungdomar". Rutinerna är mycket tydligt presente
rade och formulerade vad gäller vad som ska göras, hur, när och av vem det ska göras. En 
femte kolumn berör uppföljning. Denna del berörs dock endast i lägre grad i handlingspla
nen. 

I januari 2016 reviderades förvaltningens riktlinjer för det kommunala aktivitetsansvaret, 
efter att Skolverket hade beslutat om allmänna råd beträffande kommunernas aktivitetsan
svar för ungdomar, (SKOLFS 2015:62) Även riktlinjerna inleds med lagens skrivningar 
och en bakgrund till aktivitetsansvaret. "Arbetet med aktivitetsansvaret ska organiseras på 
ett systematiskt, strukturerat och välplanerat arbetssätt", enligt riktlinjerna. 

Salems kommuns målsättning för arbetet är att: 

• "Upptäcka 100 % av de ungdomar [som] omfattas av aktivitetsansvaret". 

• "Kontakta 100 % av de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret". 

• "Kartlägga 100 % av de ungdomar som önskar stöd eller insats". 

• "Erbjuda de ungdomar, som så önskar, individuellt anpassade insatser". 

Inom vilken tid som målen per individ ska vara uppfyllt anges också. Till exempel ska 
registret över ungdomar uppdateras varje vecka och en nyupptäckt ungdom ska kontaktas 
inom en vecka. Kartläggningen ska vara avklarad inom sex månader och insatser påbörjas 
inom tre månader. Enhetschefen träffar varje fredag ungdomscoachen och studie- och yr
kesvägledaren för verksamhetsmöte. Listor över ungdomar gås igenom, liksom att uppda
teringar är gjorda. Planer för nyupptäckta, hur kartläggningar fortskrider och vilka insatser 
som kan behövas med mera diskuteras. Utöver det här går verksamhetscontrollern in och 
gör oannonserade uppföljningar några gånger per år. 

@2016 KPMG AS,• Swedish llmlted llabiltyconl)any anda memberflrmolthe 
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I verksamhetsplanen för det kommunala aktivitetsansvaret 2015, som färdigställdes av 
barn- och ungdomsförvaltningen i början av februari 2016 tydliggörs uppdragen för studie
och yrkesvägledare och ungdornscoachen. "Studie- och yrkesvägledaren och ungdoms
coachen har under året fortsatt att skapa rutiner för samverkan och samordna insatser från 
olika verksamheter/huvudmän. De har aktivt arbetat för att skapa nya och hållbara lös
ningar vad gäller praktikplatser främst genom Ungdomsprojektet i Salem. Studie- och yr
kesvägledaren och ungdomscoachen upprättar tillsammans en plan över varje aktuell ung
dom; denna plan grundar sig på olika kartläggningar. Studie- och yrkesvägledaren har ge
nomfört kartläggningar vad gäller ungdomarnas studie- och yrkesbakgrund medan coachen 
har stått för den psykosociala kartläggningen. Vidare har de genomfört uppsökande och 
motiverande arbete med de enskilda ungdomarna och ibland deras närstående. I arbetsupp
gifterna ingår även att föra statistik, administrera och dokumentera." Ungdomar kontaktas 
genom telefon, brevledes eller när det behövs hembesök. Förvaltningen har producerat sär
skilda brevkort som skickas till berörda ungdomar om kontakt inte har kunnat fås genom 
telefonsamtal. 

Ungdomsbehandlaren arbetar med åtgärder för enskilda ungdomar inom kognitiv beteende 
terapi. 

Enligt Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning delegeras till rektor att meddela 
"hemmen [hemkommunen] när en elev från annan kommun slutar vid kommunens gym
nasieskola. 4 Tjänstemän på KAA menar att elever som går på gymnasieutbildning i Salems 
kommun och avbryter sina studier snabbt kommer till deras kännedom. När det gäller ele
ver som studerar i andra kommuner upplever de att det ibland tar lång tid för skolan att 
skriva ut elever, vilket betyder att det kan dröja innan andra åtgärder kan sättas in. När väl 
en elev är utskriven syns detta omedelbart i dataregistret och åtgärder vidtas enligt hand
lingsplanen. Verksamheten är välkänd bland elever och vårdnadshavare och därför kan det 
hända att K.AA får vetskap om en elev som håller på att avbryta sina studier innan veder
börande är utskriven. I dessa fall kontaktar KAA skolan och följer upp ärendet. 

I granskningen har framgått att elever som skrivs ut från sin gymnasieskola, automatiskt 
far en ärenderad i registret (UEDB) över ungdomar som berörs av aktivitetsansvaret. Elever 
på introduktionsprogram finns också registrerade. De åtgärder som tjänstemän vidtar re
gistreras. När en elev återgår i utbildning inom gymnasieskolans nationella program eller 
fyller arton år raderas uppgifterna i registret. 

Kommentar och bedömning 
Jag bedömer att Salems kommun har en mycket tydlig och ändamålsenHg handlingsplan. 
Arbetet följs kontinuerligt upp av ansvariga tjänstemän. Under rubriken uppföljning skulle 
också det systematiska kvalitetsarbetet vad måluppfyllelsen i arbetet med aktivitetsansvaret 
kunna behandlas. 

4 Delegationsordning och verkställighetsförteckning för Barn- och utbildningsnämnden i Salems kommun, reviderad 
den 20 maj 2014, sid. 35 
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Nämnden hör revidera punkt 8:2 i delegationsordningen så att texten motsvarar skrivningen 
i lagen, det vill säga att gälla information till hemkommunen och inte hemmen. 

10.3 Resurser för aktivitetsansvaret 
Med aktivitetsansvaret arbetar förutom enhetschefen: 

• Ungdomscoach (ca 50 %) med bland annat uppsökande verksamhet och med att 
hitta flexibla lösningar utifrån den enskildes behov. Vederbörande ansvarar också 
för registret över berörda ungdomar uppdateras. 

• Studie- och yrkesvägledare ( 40 % ) som samverkar med andra studie- och yrkes
vägledare. Vederbörande kontaktar berörda ungdomar, genomför kartläggningar, 
deltar vid upprättande av planer för den enskilde m.m. 

• Ungdomsbehandlare/kurator (ca 20 %) med stödjande insatser på individnivå. 

Enhetschefen konstaterade i verksamhetsberättelsen för 2014 att de befintliga resurserna 
för det kommunala informationsansvaret inte skulle komma att räcka då infonnationsan
svaret 1 januari 2015 skulle övergå till aktivitetsansvar. I september 2015 författade för
valtningschef och verksamhetscontroller en konsekvensbeskrivning av läget inom bland 
annat aktivitetsansvaret. De gör bedömningen att resurser måste tillföras verksamheten för 
att lagkraven ska uppfyllas. Att resurstillskott är nödvändigt menar de beror på dels skärpta 
lagkrav, dels ökade volymer och dels indragna statsbidrag. Från 1 januari 2016 har resur
serna stärks med 20 % tjänst för ungdomscoachen och 25 % tjänst för studie- och yrkes
vägledaren. Förstärkningen av ungdomscoachens tjänst är beroende av en rekrytering och 
kommer sannolikt inte att kunna genomföras förrän den 1 mars 2016. 

Från och med den 20 februari 2016 kommer KAA också att ha tillgång till en specialpeda
gogs kompetenser. Tjänster ska inrättas inom den centrala elevhälsan, men alltså också 
arbeta inom KAA. 

Resurserna upplevs, i dagsläget, av de intervjuade tjänstemännen som tillräckligt goda för 
att kunna uppfylla de krav som lagstiftningen ställer på kommunen. Resurstillskottet från 
och med januari 2016 var viktigt, men enhetschefen kan ännu inte uttala sig om konse
kvenserna av resurstillskottet. Vikten av att det också finns resurser för utveckling och 
reflektion och inte bara hantering av aktuella ärenden påtalas i intervjuerna. Idag finns det 
också medel att rekvirera som underlättar för till exempel studiebesök vid en folkhögskola 
genom att resor kan finansieras inom aktivitetsansvaret. 

Kommentar och bedömning 
Jag bedömer att Salems kommun arbetar seriöst med aktivitetsansvaret och ställer resurser 
till verksamhetens förfogande så att uppdraget kan utföras av ansvariga tjänstemän. Nämn
den ska i det systematiska kvalitetsarbetet följa upp verksamheten och tillse att resurser 
finns för uppdragets fullföljande även framledes. 

e 2016 KPMG AB, a Swedish limited liabllty C01r4>any and a member flm, of the 
KPMG network of Independent member ftm,s affllated wilh KPMG lnternaUonal Coopera
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10.4 Samverkan med aktörer 
I "Riktlinjer för kommunala aktivitetsansvaret" talas om aktivitetsansvaret som ett kom
plext uppdrag, vilket spänner över flera verksamheter och kräver samverkan mellan olika 
parter. Särskilt lyfts samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och lands
tinget upp. I årsbokslut 2015 konstateras att "ju fler som samverkar desto större förutsätt
ningar för ungdomen att få rätt insats". I årsbokslutet ges också exempel på insatser som 
kan komma ifråga: 

• Heltidspraktik 

• Insatser inom Samordningsförbundets (Salem, Huddinge och Botkyrka) ram såsom 
Ungdomsprojektet5, Slussen, Start och Lyra. En tjänsteman framför att samverkan 
kring praktikplatser inom Slussen inte i någon högre grad har påverkat möjlighet
erna för ungdomar inom KAA att få praktikplats 

• Insatser i samverkan med Arbetsförmedlingen: jobbgaranti, jobbsökaraktiviteter 
med coachning 

• Insatser med kommunens arbetsmarknadsenhet (AME): hjälp att söka arbete, ordna 
praktik, stöd i ansökningar till olika skolformer. Tjänstemän inom KAA har ännu 
inte nyttjat möjligheten att få hjälp av handläggare inom AME för att erbjuda ung
domar praktikplats. 

• Insatser inom det kommunala öppenvårdsteamet: funktionell familjeterapi, Ag
gression Replacement Training, individuella stödsamtal med familjebehandlare 

• Insatser inom MiniMaria: rådgivning inom alkohol- och narkotikafrågor, miss
bruksbedömning, missbruksutredning, missbruksbehandling, familjesamtal, läkar
bedömning 

• Insatser inom Ungdomsmottagningen: enskilda stödsamtal med kurator 

• Insatser via socialförvaltningen: både förvaltningschef och övriga intervjuade tjäns
temän ser en utvecklingspotential i samverkan med socialtjänsten. Förvaltningsche
fen menar att man kan hitta ännu bättre former för effektivare hantering. En ökad 
samordning skulle kunna ge synergieffekter. Tjänstemännen inom KAA upplever 
att socialtjänsten håller hårt på sekretessen. De menar att de i deras rutiner borde 
försöka få ungdomens och deras vårdnadshavares medgivande att informera andra 
angelägna parter, till exempel KAA, för att snabbare och på bästa sätt kunna stödja 
individen. 

s Projekt i samverkan mellan Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen med syfte att stärka ungdomar 16-24 år 
som har psykosociala arbetshinder. 

<!> 2016 KPMG AB, a Swedish tlmited llabillty company and a member firm ot lhe 
KPMG network of Independent men-ber firms sfflllated with KPMG lntemational Ccopere
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• Övriga insatser såsom kommunala sommarjobb. Praktikplatser inom kommunala 
verksamheter erbjuds ungdomar inom aktivitetsansvaret. 

Tjänstemän från det kommunala aktivitetsansvaret har också informerat den lokala nä
ringslivsgruppen om sin verksamhet. Representanter för näringslivet visade intresse, men 
något organiserat samarbete finns inte. Studie- och yrkesvägledaren kan ordna fram prak
tikplatser dels genom egna kontakter, dels genom uppslag från ungdomar själva. Närings
livet i Salems kommun består i bög grad av mindre företag, men närheten till andra kom
muner och inte minst Stockholm gör att det finns möjligheter för ungdomar från Salem att 
få praktikplatser. 

Om inte gymnasieskolans nationella program är lösningen finns också kontakter med och 
möjligheter för ungdomar att få utbildning inom vuxenutbildningen och på folkhögskolor. 

Kommentar och bedömning 
Tjänstemännen har ett brett kontaktnät ut mot andra myndigheter och företag. Även om det 
inte finns någon reglerad samverkan med det lokala näringslivet kan ungdomar erbjudas 
praktikplatser både inom kommunala och privat verksamhet. Nämnden bör initiera och ut
veckla samverkan med socialtjänsten för att stärka förutsättningarna att ge enskilda ungdo
mar det stöd som de behöver för att kunna återgå i utbildning eller på andra sätt ges en bas 
för att i framtiden kunna försörja sig. 

KPMG, dag som ovan 

Joakim Nertyk 
Verksamhetsrevisor 

C;) 2016 KPMG AB, a Swedish lmited llal>Utty company anda member ftrm of1he 
KPMG network of lndependenl merrber flrms afflllatod with KPMG lnternatlonal Coopera

tive (•KPMG lntemaUonar), a Swtss enUty. All rlghts reserv&d, 
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Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med granskningen är att bedöma kommunens personalstrategiska arbete för att möta 
framtida behov. 

Bedömning 

-Hur säkerställs en långsiktig kompetensförsörjning inom kommunen och vilka analyser, 
strategier och åtgärder har vidtagits för att trygga kommunens långsiktiga 
persoilalförsörjning? 

Kommunen har inte en långsiktig strategi för kompetens- eller personalförsörjningen. Respektive 
förvaltning har uppgivits ansvara för att analysera den långsiktiga personal- och 
kompetensförsörjningen. En analys avser kommunens personalredovisning i årsredovisningen. 
Där framgår information om kommunens kompetensförsörjning avseende personalomsättning, 
rekrytering och kompetensutveckling. Vidare anges beräknade pensionsavgångar samt 
sjukfrånvaro. 

Det är positivt att fullmäktige har fastställt ett övergripande mål avseende attraktiv arbetsgivare 
och att kommunstyrelse samt nämnder formulerat egna mål inom området. Uppföljning sker i 
kommunens årsredovisning. Målindikatorn avseende sjukfrånvaron uppnås dock inte och i 
jämförelse med Stockholms län överstiger kommunens sjukfrånvaro den länsövergripande. Detta 
är ett viktigt område för kommunen att arbeta vidare med. 

Vi anser att ett bra arbete bedrivs av kommunen med utformande av mallar samt information 
inom området på kommunens intranät. Vi rekommenderar dock att riktlinjer/information och 
samtalsmall avseende avgångssamtal inkluderas på kommunens intranät. Vi rekommenderar även 
att kommunövergripande styrdokument inom området uppdateras/beslutas. Vi rekommenderar 
dessutom att beslutsfattande avseende anställning, lönesättning och andra personalfrågor 
tydliggörs, då delegering skett från kommunstyrelsen inom området till förvaltningschef samt 
chefer samtidigt som delegering även skett från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt barn
och utbildningsnämnden inom området. Vidare har kommunstyrelsens arbetsutskott enligt 
uppgift, prioriterat löneökningar inom olika yrkeskategorier. Då dessa skulle ske inom befintlig 
budget innebär det ett begränsat utrymme för justeringar. 

Vi ser ett behov av att prognostisera rekrytering, behov och kartläggningar för framtiden. Detta är 
särskilt viktigt för barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen samt miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen som har och kommer att ha utmaningar vad gäller rekrytering av 
vissa yrkeskategorier. Vi rekommenderar att en långsiktig strategi för kommunens 
personalförsörjning upprättas. Utifrån en strategisk plan skulle även en strategi för rekiytering 
kunna konkretiseras avseende exempelvis att ta emot praktikanter (vissa förvaltningar bedriver 
redan ett arbete avseende detta) och att uppmana tidsbegränsat anställda till utbildning inom 
strategiska områden. 

11:) 2016 KPMG AB, a Swedlsh limiled llabillty company ande member firm of lhe 
KPMG network of independent member firrns effiliated wllh KPMG lntemaliooal 

Cooperatlve ("KPMG lnte,nalional"), a Swiss entity. All rights reserved. 
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-Vilka utmaningar står kommunen inför vad gäller personalförsörjning, rekrytering av 
nyckelpositioner och bibehållande av nyckelkompetenser? 

Det finns svårigheter att rekrytera till vissa tjänster inom barn- och utbildningsfö1valtningen, 
socialförvaltningen samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Inom socialförvaltningen 
samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har svårigheten att rekrytera till vissa tjänster 
gjort att inhyrd personal anlitas. En utmaning långsiktigt är att kunna rekrytera till dessa samt till 
de yrkeskategorier som beräknas bli svårare att rekrytera i framtiden, såsom undersköterskor och 
lärare inom vissa ämnesområden. 

Det är positivt att rekrytering kan ske från ett stort geografiskt område. Målet avseende 
kommunens rekryteringsförmåga uppnås och är god. Kommunens personalomsättning uppgår 
dock till 10 procent i förhållande till det kommunövergripande målvärdet om 6 procent. Detta är 
ett område för kommunen att arbeta vidare med. 

-I vilken utsträckning bistår HR-enheten med stöd i förhållande till förvaltningarnas egna 
arbete? 

HR-enheten bistår med stöd genom information inom personalområdet ink. statistik och analyser 
samt upprättande av personalredovisning. De bistår även förvaltningen i att annonsera tjänster. 
Under 2015 har även mål- och uppdragsbeskrivningar med åtfd ljande kravprofiler tagits fram i 
samband med nyrekrytering av ett antal personalkategorier. 

-Hur fungerar rekryteringsprocessen? Erhålls adekvata sökanden? Sker systematisk 
uppföljning av hur arbetet bedrivs för att rekrytera efterfrågad personal med rätt 
kompetens? 

Vägledande riktlinjer avseende rekryteringsprocessen finns på kommunens intranät, vilket vi 
anser vara positivt. Det är även bra att HR-enheten, enligt riktlinjerna, ska sköta annonseringen av 
tjänsten då det möjliggör kvalitetssäkring. Vad gäller huruvida adekvata sökanden erhålls beror 
detta på tjänst, där det till vissa tjänster har varit svårt att rektytera. 

Diskussion och erfarenhetsutbyte sker, enligt uppgift, genom ett personalchefsnätverk med 
kommunerna i Södertörn samt i länet avseende kompetensförsörjningen i den kommunala 
sektorn. Kommunen har utformat mål- och uppdragsbeskrivningar med åtföljande kravprofiler i 
samband med nyrekrytering av ett antal personalkategorier, vilket vi anser vara positivt. Metoden 
för att rekrytera skulle kunna förbättras genom att vissa rekryteringar är föremål för utvärdering. 
Detta för att kunna dra lärdom och möjliggöra ett effektivare rekryteringsarbete. 

-Görs medarbetarundersökningar regelbundet och vidtas åtgärder vid negativt resultat? 

En medarbetarundersökning har genomförts år 2015. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen 
samt nämnder informeras om medarbetarundersökningens resultat samt vilka åtgärder som avses 
vidtas. För vissa områden, såsom arbetsrelaterad utmattning, är det även fördelaktigt om en 
kommunövergripande åtgärdsplan upprättas liksom diskuteras med fackliga företrädare. 

täl 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of lhe 
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-Finns en vikariepool och används denna för rekrytering? 

Kommunen har inte en centraliserad vikariepool kommunövergripande eller inom 
förvaltningarna. Respektive verksamhet inom exempelvis äldreomsorg samt barn- och 
utbiJdningsområdet arbetar självständigt inom området och har en egen organisation för vikarier. 
Det är viktigt att det finns en kontroll avseende anställningstid för timvikarier och tidsbegränsat 
anställda utifrån eventuella förturer enligt lagen om anställningsskydd. Risken är större för en 
bristande kontroll när detta inte samordnats. 

Rekommendationer 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och nämnder att; 

- Uppdatera styrdokument relevanta för området, 

- Beslutsfattande mellan kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt barn-
och utbildningsnämnden avseende anställning, lönesättning och andra 
personalfrågor tydliggörs. 

- En personalförsörjningsstrategi och plan för den långsiktiga personalförsörjningen 
upprättas liksom strategi för rekrytering. 

- Arbeta vidare med kommunens sjukfrånvaro, resultatet i medarbetarundersökningen 
avseende arbetsrelaterad utmattning och personalomsättning. 

- Riktlinjer/information avseende avgångssamtal finns tillgängligt för kommunens 
chefer. 

- Ta del av medarbetarundersökningens resultat, vilka åtgärder som avses vidtas samt 
följer upp vilka åtgärder som vidtagits. 

Inledning 

Bakgrund 

Vi har av Salems kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna för kommunens 
personalstrategiska arbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2016. 

Salems kommun är likhet med övriga kommuner en personalintensiv organisation. Personalen är 
såväl den främsta resursen i kommunen som den största kostnadsposten. För att möta framtida 
rekryteringsbehov måste kommuner jobba bredare än med bara rekrytering. Ett av kommunens 
övergripande mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Syftet är att kunna attrahera, rekrytera och 
behålla personal med rätt kompetens, engagemang och förståelse för uppdraget så att kommunen 
kan leverera service och tjänster av hög kvalitet till kommunens medborgare. 

© 2016 KPMG AB, a Swedish Hmiled liabilily company anda member firm of lhe 
KPMG nelwork of independent member firms affillated wilh KPMG lntemational 
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Salems kommuns revisorer bedömer att det finns en risk för att det personalstrategiska arbetet 
inte bedrivs på ett effektivt och systematiskt sätt och anser att det är väsentligt att behovet av 
personalresurser/kompetens kan säkerställas. 

2.2 Syfte 

Syftet med granskningen är att bedöma kommunens personalstrategiska arbete för att möta 
framtida behov. Detta kommer granskas utifrån följande revisionsfrågor; 

• Hur säkerställs en långsiktig kompetensförsörjning inom kommunen? Vilka analyser, 
strategier och åtgärder har vidtagits för att trygga kommunens långsiktiga personal försörjning 
(t.ex. i form av analys av löneutveckling, kompetensutveckling, sjukfrånvaro m.m.)? 

• Vilka utmaningar står kommunen inför vad gäller personalförsörjning, rekrytering av 
nyckelpositioner och bibehållande av nyckelkompetenser? 

• I vilken utsträckning bistår HR-enheten med stöd i förhållande till förvaltningarnas egna 
arbete? 

• Hur fungerar rekryteringsprocessen? Erhålls adekvata sökanden? 

• Sker systematisk uppföljning av hur arbetet bedrivs för att rekrytera efterfrågad personal med 
rätt kompetens? 

• Görs medarbetarundersökningar regelbundet och vidtas åtgärder vid negativt resultat? 

• Finns en vikariepool? I vilken utsträckning används denna för rekrytering eller för 
vidareutbildning till framtida rekrytering? 

2.3 Avgränsning 

Granskningen har skett på en övergripande nivå i enlighet med syftet som beskrivs ovan. 

2.4 Revisionskriterier 

V i har i granskningen utgått ifrån; 

• Kommunallagen (1991 :900), 

• Interna regelverk och policys inom Salems kommun. 

2.5 Ansvarig nämnd/styrelse 

Granskningen avser kommunstyrelsen (övergripande) och nämnder (nämndsspecifikt arbete). 

© 2016 KPMG AB, a Swedish limited liabilily company anda membet firm of lhe 
KPMG network of Independent mambor firms affillated with KPMG lntemallonal 
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2.6 Metod 

Granskningen har skett genom: 

• Dokumentstudie av relevanta dokument, 

• Intervjuer med berörda tjänstemän samt fackliga företrädare. Intervjuer har genomförts med 
personalchef, förvaltningschef för respektive barn- och utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. 
Intervjuer har även genomförts med fackliga företrädare från totalt fyra fackförbund som 
representeras i den centrala samverkansgruppen. 

Granskningen har saklighets granskats av personalchef samt förvaltningschefer. 

Granskningen har utförts av Lina Olsson, Certifierad kommunal yrkesrevisor, med Monica 
Rådestad som kvalitetssäkrare och kundansvarig. 

3. Iakttagelser 
I reglementet för kommunstyrelsen anges att det i styrelsens ledningsfunktion ingår att leda och 
samordna bl.a. personalpolitiken. Kommunstyrelsen är personalorgan samt löne- och 
pensionsmyndighet. Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 
kommunens som arbetsgivare och dess arbetstagare. Vidare anges i reglementet att 
kommunstyrelsen har arbetsgivaransvar för nämndens personal. 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet. I kommunstyrelsens delegationsordning har 
delegering skett avseende anställning, lön och andra personalfrågor. Delegering av beslut 
avseende anställning har skett till kommundirektör samt cheft.o.m. nivå två medan beslut om lön 
vid nyanställning delegerats till kommundirektör, förvaltningschef samt chef nivå två. Det 
framgår inte i delegationsordningen vad chefsnivå två avser, men en särskild lista med chefsnivå 
två finns upprättad och avser chefer i samtliga förvaltningar med förvaltningschefen som 
närmaste chef. Vidare har delegering av beslut inom området skett i bygg- och miljönämndens 
och barn- och utbildningsnämndens delegationsordningar. 

Kommunen har flera styrdokument inom området såsom; 

- Ledningsfilosofi (antagen av personalutskottet 1995-06-06), 

- Lönepolicy (antagen av kommunstyrelsen 1996-03-04) - revidering pågår, 

- Arbetsmiljöpolicy (ej politiskt fastställd) . 

Vi har även tagit del av kommunens samverkansavtal. På intranätet finns även en personalguide 
samt arbetsmiljöguide. Information om avgångssamtal finns inte på intranätet för närvarande, 
men en revidering av samtalsmall för avgångssamtal bar skett och uppdatering avses ske på 
intranätet. Enligt uppgift har även kommunens ledningsgrupp beslutat att avgångssamtal ska ske 
samt hanteras av respektive chef alternativt överordnad chef. Inom kultur- och 

© 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company anda member firm of the 
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fritidsförvaltningen, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen samt socialförvaltningen uppges 
att avgångssamtal ska genomföras. 

Personalstruktur 

Antalet månadsavlönade har ökat jämfört med tidigare år. Anledningen är framförallt utökad 
verksamhet inom socialförvaltningens äldreomsorg och boende for ensamkommande flyktingbarn 
samt barn- och utbildningsförvaltningens förskolor. 

Bakgrundsfakta 2013 2014 2015 

Antal månadsavlönade 980 1018 1039 

Andel tillsvidareanställda 86,7% 85,2% 86,7% 

Andel heltidssysselsatta 70,0% 69,5% 70,9% 

Andel kvinnor 78,8% 78,2% 79,6¾ 

Medelålder 45,3 år 45 år 45,8 år 

Antal pensionsavgångar 20 21 18 
Arbetad tid av överenskommen tid 77,1% 76,7% 76,6¾ 

Andel anställda utan redovisad sjukfrånvaro 30,6% 30,2% 29,5¾ 

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dgr enl obl redovlsn 2,84% 3,06% 3,34'6 

Total sjukfrånvaro enl obl redovisning 6,8% 7,3% 7,7% 

Andel långtidssjukfrånvaro mer än 60 dagar 55,8% 54,3% 52,8% 

Antal anställda (tillsvidare samt tidsbegränsat månadsavlönade) fördelat per förvaltning 

KS MS8 BoU Soc KoF 

2015 Kvinnor 25 22 430 333 10 
-

2015 Män 13 26 12S 51 7 
-

3.1 Arbete med långsiktig personalförsörjning 

Ett av kommunens övergripande mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Indikatorerna för målet 
avser; 

- personalavgångar - indikatormålvärde 6 procent - utfall 9,96 procent, 

- total rekryteringsförmåga (i form av antal sökande per tjänst)- indikatormålvärde 12 
- utfall 24, 

- total sjukfrånvaro jämförelse med Stockholms län indikatormålvärde 6,1 procent -
utfall 7, 7 procent 

~ 2016 KPMG AB, e Swedish limlled flablllly eompany and a member fim, of the 
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- tillsvidareanstä11ningar - indikatorrnålvärde 88 procent utfall 86, 7 procent. 

Endast målet avseende total rekryteringsförmåga uppnåddes för år 2015. I årsredovisningen för 
2015 anges att Salems kommun ligger högt i SKLs mätningar av vad de definierar som en 
attraktiv arbetsgivare, medarbetarengagemang. Där ligger Salem på 84 i kommungenomsnitt i 
jämförelse med Stockholms län 79. Att jämföra sjukfrånvaron med Stockholms län uppges i 
personalredovisningen vara svårt då jämförelsen sker med ålderstigna siffror samt att många 
kommuner lägger ut delar av sin verksamhet i privat drift och dessa verksamheter ofta är de med 
traditionellt hög sjukfrånvaro såsom äldreomsorg, hemtjänst och förskolor. 

Respektive kommunstyrelsen och nämnder har utfonnat egna mål utifrån det 
kommunövergripande målet om attraktiv arbetsgivare. Målen följs upp i samband med årsbokslut 
samt delårsrapportering. 

Det har under granskningen uppgivits att respektive förvaltning ansvarar för att analysera den 
egna långsiktiga personal- och kompetensförsörjningen samt personalomsättning och 
pensionsavgångar. HR-enheten tillhandahåller statistik genom den personalredovisning som sker 
vid årsbokslut. 

Personalomsättning 

Enligt personalredovisningen har personalomsättningen för Salem ökat marginellt från 9,67 
procent till 9,96 procent mellan 2014 till 2015. Det finns dock vissa grupper där 
personalrörligheten är hög, såsom grundskollärare där rörligheten ligger på 20 procent. 
Rörligheten för socialsekreterare är fortsatt hög, såväl inom länet som i Salems kommun där 
rörligheten beräknas till 22 procent, en siffra som är högre än 2014. En gemensam nämnare anges 
vara att drygt 77 procent av de 91 personer som valt att sluta til1hör den grupp som pendlar in till 
kommunen. 

Pensionsavgångar 

Enligt personalredovisningen från årsredovisning 2015 är medelåldern för alla anställda 45,8 år. 
Vad gäller pensionsavgångar valde 18 personer under år 2015 att avgå med ålderspension. 
Nedanstående visar antalet personer som uppnår 65 års ålder under de nännast kommande åren. 
Hur många som väljer att gå i ålderspension vid fyllda 65 är svårt att prognosticera, men trenden 
är att allt fler stannar längre tid i arbetslivet. 

Tabell Antal anställda som uppnår 65 års ålder under en sjuårsperiod 

Kvinnor 

Män 

Totalt 

2015 2016 2017 2018 2019 

16 8 6 15 17 

2 7 5 2 3 

18 15 11 17 20 

@ 2016 KPMG AB, a Swadish limlted liabllity company anda member fiJrn of the 
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Det har under granskningen uppgivits att kommunen inte ser några svårigheter med 
återrekrytering utifrån de pensionsavgångar som sker och som kommer att ske. Kommunen har 
inte ett flertal förvaltningschefer eller nyckelpositioner som snart ska pensioneras. 

Kompetensutveckling 

Vad gäller kompetensutveckling finns information på kommunens intranät, i dess personalguide. I 
informationen anges att varje förvaltning/verksamhet/ enhet ansvarar för att kompetensutveckla 
och utbilda sina medarbetare utifrån aktuella krav och behov. Det finns även infonnation om 
medarbetarsamtal samt utformade mallar för arbetet. 

Vidare avser en del i informationen om kompetensutveckling även chefsintroduktion och 
chefsutbildning. Som en del i kommunens chefsutvecklingsprogram ges fördjupad introduktion 
två gånger per år för nyanställda chefer. Introduktionen är kommunövergripande och avser såväl 
ekonomistyming som personalområdet m.m. Kommunen anordnar varje år även en chefsdag där 
aktuella ämnen diskuteras. 

I övrigt genomförs kom-igång-kurs för varje nyanställd chef, chefsträffar för samtliga chefer (3 
ggr/år), verktygslådan (i form av information avseende tex. praktisk arbetsrätt osv.) samt 
utveckling som ledare. 

I medarbetarundersökningen framkom kommunövergripande resultat avseende 
kompetensutveckling enligt nedan. Där anser ca 81 procent att deras närmsta chef ger dem 
möjlighet att utveckla sin kompetens stämmer helt eller ganska bra. Drygt 19 procent instämmer 
dock inte i påståendet. 

Min nirmoote chef ger 
mig möjlighet att 

utveckla min 
lo:,mpotrns. 

41,l'Mo 

Stämmer helt och hållet 
Stämmer ga!l$ka bra 

• Stimmer inte sirskJt bra 
• Stämmer Inte aUs 

Enligt personalredovisningen hanteras fortlöpande behov av kompetensutveckling för 
medarbetare av förvaltningarna, utifrån yrkesspecifika krav och eventuella förändringar i 
lagstiftning inom respektive område. 

Det arbete som påbö1jades år 2013 med implementering av s.k. kompetensbaserad 
personalstrategi har, enligt personalredovisningen, fortsatt. Under 2015 har mål- och 
uppdragsbeskrivningar med åtföljande kravprofiler tagits fram i samband med nyrekrytering av 
ett antal personalkategorier. Kravprofilema lägger grund bl.a. för att rekrytering sker på samma 
sätt i kommunen, att kompetenskrav definieras, att behov av kompetensutveckling tydliggörs, att 
omplaceringsarbete underlättas och chefer ges ökade möjlighet att utvärdera prestationer utifrån 
krav i arbetet. 

Inom kommunens förvaltningar varierar arbetet med kompetensutveckling. Inom vissa 
förvaltningar tas en kornpetensutvecklingsplan fram och årliga medel avsätts till 
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kompetensutveckling. Det förekommer även inom en förvaltning att en årsplan tas fram för hela 
förvaltningens kompetensutveckling. Inom andra förvaltningar är chefsutvecklingsprogram en 
viktig del. Det har under granskningen uppgivits att det inte sker någon samordnad satsning 
avseende exempelvis för obehöriga lärare att bli behöriga eller vidareutbildning för 
serviceassistenter till undersköterskor. 

Löner 

Enligt personalredovisningen för år 2015 uppgick totalt utbetalda bruttolöner till nännare 347,8 
mkr, vilket är en ökning från 2014 med 21,6 mkr. Detta beror på en ökning av verksamheterna 
förskola och inom socialförvaltningen samt den årliga löneuppräkningen. Personalkostnader, 
såsom arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och kollektivavtalad pension ar inte inräknade i 
redovisningen. 

I personalguiden på kommunens intranät finns information om lönepolitik i form av lönepolicy, 
ny lönesättning samt årlig översyn. Det anges bl.a. att varje chef ska göra en bedömning av 
medarbetare i samband med befordran och inför löneöversynsförhandlingar. Bedömningen ska 
presenteras och diskuteras med medarbetaren i personliga samtal. I detta samtal ska medarbetaren 
även fä veta vilka möjligheter som finns att påverka sin lön. Den årliga löneöversynen sker 
utifrån två modeller; dialogmodellen eller traditionell förhandling. Detta beror på facktillhörighet, 
då det endast är med kommunal som traditionell förhandling sker. Mallar finns upprättade för 
respektive modell. 

Kommunen har en lönemodell, där budgetförutsättningar beslutas i oktober, under oktober -
december sker medarbetarsamtal med lönediskussion, i december analyserar kommunledningen 
behov av satsningar och prioriteringar. I januari sker kommunledningens lönepolitiska 
prioriteringar, följt av överläggning med respektive fackförbund, lönedialog, avstämning med 
respektive fackförbund samt utbetalning av ny lön under våren. 

HR-enheten tar, enligt uppgift, fram lönestatistik från SKL samt avseende södertörnsområdet och 
Stockholms län. Statistiken brukar dock vara något föråldrad. En jämförelse sker även med 
grannkommuner. Förvaltningarna erhåller lönestatistik från HR-enheten. Flertalet förvaltningar 
kompletterar även informationen med statistik från exempelvis fackförbund eller mer specificerad 
lönestatistik per yrkeskategori. Inom socialförvaltningen har exempelvis en satsning skett, där 
chefspositioner och socialsekreterare prioriteras. Detta skedde inom budgetram. Det har under 
granskningen uppgivits att ett förhandlingsutskott bereder lönerevideringen till kommunstyrelsens 
arbetsutskott och diskuterar prioriteringar vad gäller löneökningar. Lärare och socialsekreterare 
har då uppgivits vara prioriterade tidigare, men att prioriteringen skulle ske inom befintlig 
budgetram. Barn- och utbildningsnämnden har dock erhållit ytterligare medel utifrån en satsning 
av lärares löneökningar, i samband med budget 2013-2015. 

En lönekartläggning för 2015 års löner har även genomförts utifrån diskriminerings lagen om 
eventueJla osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Slutsatsen av kartläggningen var att 
analysen visade att det finns mycket lite som tyder på att lönesättningen i Salem är könsrelaterad. 
Löneskillnadema förklaras av att det skiljer i arbetsuppgifternas svårighetsgrad, i medarbetarnas 
individuella prestationer samt att det finns skillnader i tillgången och efterfrågan för olika 
yrkeskategorier. 
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Sjukfrånvaron har under 2015 ökat med en 0,4 procentenheter, från 7,3 procent år 2014 till 7, 7 
procent. Vanliga diagnoser är psykisk ohälsa samt sjukdomar i rörelseorganen. 

Tabell; Total sjukfrånvaro per anställd år 2012-2015 

12% 

10% 

8,% 

6% 

4% 

2% 

KS MSB 800 soc KOF 

• 2012 
02013 
192014 
il201S 

Enligt personalredovisningen ska procenttalen beträffande KSF, MSB och KOF tolkas med stor 
försiktighet eftersom personalgrupperna är små. En enskild persons sjukfrånvaro ger kraftigt 
utslag på procenttalet. Den tydligaste ökningen av sjukfrånvaron finns inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Andelen långtidssjukfrånvaro i förhållande till den totala sjukfrånvaron utgör 52,8 %. Detta 
innebar en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med 2014. I personah·edovisningen anges 
att sjukfrånvaron har ökat i hela riket sedan år 2010, en trend som syns även i Salem där 
sjukfrånvaron åter är stigande. Jämfört med år 20 l 4 har andelen långtidssjukskrivningars andel av 
den totala sjukfrånvaron minskat något. Den ökade sjukfrånvaron finns i k01ttidssjukfrånvaro och 
i spannet mellan dag 15 till 90. Ökningen av kommunens totala sjukfrånvaromått härrör från både 
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, även om den senare anges ha ökat 
kraftigast med 1 procentjämfört med 2014. Varje personalansvarig chef har rehabiliteringsansvar, 
men HR-enheten ser över att rehabiliteringsarbetet fortskrider så effektivt som möjligt. 

Det har under granskningen uppgivits att HR-enheten följer sjukfrånvaron, speciellt 
långtidssjuk.frånvaron. Sjukfrånvaron har dock inte diskuterats i den centrala samverkansgruppen. 
Enligt uppgift har diskussion skett i ett utskott till den centrala samverkansgmppen, där även 
huvudskyddsombuden ingår. Det har under granskningen uppgivits att sjukfrånvaron diskuteras i 
kultur- och fritidsförvaltningens samt socialförvaltningens respektive centrala samverkansgrupper 
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årligen. Inom barn- och utbildningsförvaltningens centrala samverkansgrupp diskuteras detta en 
gång per termin. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen infonnerar förvaltningens centrala 
samverkansgrupp om statistiken för sjukfrånvaron för förvaltningen. 

Fackliga företrädare 

Från fackliga företrädare efterfrågas en tydligare personalpolitik, plan och strategier avseende 
kommunens långsiktiga personalförsörjning samt en större tydlighet vid lönerevisionen. En plan 
för den långsiktiga personal- och kompetensförsörjningen har speciellt uppgivits vara aktuellt för 
de yrkeskategorier som kan vara svåra att rekrytera. 

Det har vidare uppgivits att antal tidsbegränsade anställningar har ökat de senaste åren, främst 
inom socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Vissa fackliga företrädare anser 
att arbetsgivaren i större utsträckning bör arbeta för att begränsa tidsbegränsade anställningar och 
verka för tryggare anställningsformer. 

Från fackliga företrädare efterfrågas vidare mer dialog (avseende exempelvis sjukfrånvaro och 
löner), då det främst är information som förmedlas i central samverkan. Det finns en oro från 
fackliga företrädare avseende kommunens sjukfrånvaro och det är viktigt att tillräcklig åtgärder 
samt förebyggande arbete bedrivs. Detsamma gäller även resultatet av medarbetarundersökningen 
avseende arbetsrelaterad utmattning. Arbetsrelaterad utmattning hade för höga värden även i 2013 
års medarbetarundersökning och tillräckliga åtgärder uppges inte ha vidtagits. Vidare ser fackliga 
företrädare behov av vidare diskussioner avseende resultatet av medarbetsundersökningen samt 
vilka åtgärder som bör vidtas, att en dokumenterad handlingsplan upprättas och följs upp. 

Det har även uppgivits att kompetensutvecklingsmöjligheter fungerar bra inom vissa 
verksamheter medan andra har förbättringsomraden. Kompetensutveckling inriktad på specifika 
områden samt resurser till fortbildning bör prioriteras. 

Från fackliga företrädare uppges även att det är viktigt att en lönediskussion sker med 
medarbetare och kriterierna för lönesättning därmed kan tydliggöras. Från vissa fackliga 
företrädare uppges att kommunens lönespridning behöver förbättras. Det är vidare viktigt att 
arbeta med att bibehålla personal, då kommunen har haft en årlig personalomsättning 
motsvarande 10 procent under en längre tid. Orsaker till att personal slutar har uppgivits vara bl.a. 
lön och arbetsbelastning. Vissa fackliga företrädare anser vidare att avgångssamtal inte sker i 
tillräcklig utsträckning samt har föreslagit att detta kan ske med representant från HR.-enheten. 

Det har under granskningen uppgivits att fackliga företrädare inbjuds och f'ar möjlighet att delta 
vid intervjuer till chefspositioner. Från vissa fackliga företrädare efte1frågas dock att få medverka 
i processen i ett tidigare skede och inte i endast i intervjuerna med de två eller tre sista 
kandidaterna. 

3.2 Kommunens utmaningar vad gäller personalförsörjning samt 
rekrytering och bibehållande av nyckelkompetenser 

Enligt personal redovisningen har kommunen under 2015 februari till december haft 86 
tillsvidaretjänster och 29 tidsbegränsade tjänster utannonserade i webbverktyget for rekrytering. I 
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genomsnitt finns 24 sökande per rekrytering. Exempel på svårrekryterade tjänster finns främst 
inom barn- och utbildningsförvaltningens område, såsom tex speciallärare och modersmålslärare. 
Av kommunens ca I 000 medarbetare med månadslön är knappt hälften, 40 procent, bosatta i 
kommunen. I övrigt sker en omfattande inpendling för arbete i Salems kommun. Medarbetare 
pendlar från ett antal förorter runt Stockholm, även från Täby och Värmdö. Salem anges ha ett 
stort geografiskt område och en stor befolkningsmängd att rekrytera ifrån. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har haft svårt att rekrytera specialpedagoger, praktiska och 
estetiska lärare samt lärare inom matematik och naturvetenskapliga ämnen. Långsiktigt finns det 
även en problematik att rekrytera grundskolelärare. Förvaltningen har dock inte haft några 
problem att rekrytera förskolelärare. Förvaltningen har arbetat med en struktur för 
ansvarsfördelning mellan förskolelärare och barnskötare. Förvaltningen medverkar även i ett 
projekt med ett professionscentrum, där lärarstuderande vid Södertörns högskola får en 
praktikplats i kommunen under sin studietid. 

Inom socialförvaltningen har det funnits en problematik att relaytera sjuksköterskor under 
sommarperioden samt socionomer. Det finns inom vissa avdelningar inhyrda socionomer p.g.a. 
denna svårighet. Vidare kommer fler undersköterskor behöva rekryteras om några år. För att göra 
kommunen attraktivare som arbetsgivare har även en omstrukturering av arbetsuppgifter skett 
sedan hösten 2015 avseende ansvarsfördelning mellan undersköterskor och serviceassistenter. 

Inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen finns det en svårighet att rekrytera till vissa 
tjänster såsom bygglovshandläggare, bygg- och miljöchef, plan- och exploateringschef samt 
projektledare inom fastighetsenheten. Problematiken med rekrytering har gjort att förvaltningen 
har inhyrd personal till vissa tjänster. Nästan samtliga anställda inom förvaltningen är 
nyckelpositioner och det finns en sårbarhet i förvaltningen, då det endast finns en 
bygglovshandläggare och planhandläggare. 

Kommunstyrelseförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ser inte några utmaningar vad 
gäller personalförsötjning. 

3.3 HR-enhetens stöd 

HR-enheten bistår med statistik samt infonnation inom området via exempelvis 
personalredovisningen i årsredovisningen samt analyser av aktuella personalsiffror till 
förvaltningar och enheter. Via ett verksamhetssystem i kommunen kan även förvaltningar och 
enheter själva ta fram egen information inom personalområdet avseende exempelvis sjuk.frånvaro. 

HR-enheten består av en personalchef, 2,5 tjänster som HR-konsult samt 2,5 tjänster som 
löneadministratörer. Personalchefen har även personalansvar för överförmyndarnämndens 
personal samt reception. HR-enheten ansvarar för att utbilda, tillhandahålla infonnation samt 
verktyg inom personalområdet. HR-enheten ansvarar även för informationen på intranätet 
avseende personalfrågor. 

Samarbetet och ansvarsfördelningen har under granskningen uppgivits vara tydlig. HR-enheten 
stödjer förvaltningarna i deras arbete inom personalområdet samt ansvarar för medarbetarenkät, 
utvecklingsarbete inom området, arbetsmiljö, chefsutveckling, rehab och personalärenden. HR
enheten kan även vara ett stöd i rekryteringsprocessen. 
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3.4 Rekryteringsprocessen 

3.5 

På intranätet finns vägledande riktlinjer avseende rekryteringsprocessen. Riktlinjerna beskriver 
arbetsgången vid rekrytering med information om respektive fas. I riktlinjer för rekrytering anges 
att annonserna ska läggas ut via ett visst rekryteringsverktyg. Innan en annons kan publiceras via 
verktyget går den för godkännande till HR-konsultema. 

Det har under granskningen uppgivits att respektive förvaltning samt chef ansvarar för rekrytering 
till sitt verksamhetsområde. Det förekommer även att externa rekryteringsföretag anlitas. Den 
vägledning som i övrigt finns avseende ansvarsfördelning vad gäller rekiytering anges i 
kommunstyrelsens och nämndernas delegationsordningar (se avsnitt 3). 

Det varierar beroende på typ av tjänst huruvida adekvata sökanden erhålls. Till mer 
svårrekryterade tjänster kan ytterligare annonsering samt bearbetning behövas för att erhålla 
adekvata sökanden. Exempel på svårrekryterade befattningar är; sjuksköterskor under 
sommarperioden, socionomer, lärare inom vissa ämnesområden (såsom specialpedagoger och 
praktiska samt estetiska lärare) samt flera tjänster inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning
en (såsom bygglovshandläggare, bygg- och miljöchef samt plan- och exploateringschef). För 
kultur- och fritidsförvaltningen beror även antal sökande till en tjänst på huruvida en heltids- eller 
deltidstjänst annonseras. 

Enligt uppgift deltar HR-enheten genom ett personalchefsnätverk också i ett kontinuerligt 
erfarenhetsutbyte med såväl kommunerna på Södertörn som i länet för att fånga upp 
rektyteringssituationen i omvärlden, svårrekryterade yrkeskategorier samt lönesatsningar. Enligt 
uppgift diskuteras även vad kommunerna gemensamt kan göra för att påverka 
kompetensförsörjningen inom den kommunala sektorn. 

Medarbetarundersökningar 

En medarbetarundersökning har genomförts hösten år 2015. Medarbetarundersökningar 
genomförs vartannat år i kommunen. Varje år genomförs en HME-enkät. 1 

Medarbetarundersökningen visar övergripande ett resultat enligt diagram på nästa sida. 
Arbetsbelastning är ett område som visar höga värden. 

Höga värden är önskvärda utom på utmattning, samt arbetstakt där 25-30 är optimalt. Det högsta 
värdet avseende arbetsrelaterad utmattning per förvaltning har kultur- och fritidsförvaltningen 
följt av barn- och utbildningsförvaltningen. Utifrån medarbetarundersökningen behöver även 
arbete ske avseende målkvalitet. Vi noterar även att vad gäller påstående 'Jag ser fram emot att gå 
till arbetet" har 75 procent ansett att detta stämmer ganska eller mycket bra medan 18 anser att det 
varken stämmer bra eller dåligt samt 7 procent att det stämmer ganska eller mycket dåligt. 

1 SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) erbjuder en modell och en enkät for att kontinuerligt 
utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med fokus på Hållbart 
medarbetarengagemang (HME). HME-enkäten riktar in sig på områdena motivation, ledarskap och styrning 
och avser nio enkätfrågor. 
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Det har under granskningen inte framkommit att en redovisning av medarbetarundersökningen 
presenterats för kommunstyrelsen eller nämnder. Avseende barn- och utbildningsnämnden, 
kommunstyrelsens tekniska utskott samt kultur- och fritidsnämnden fmns information om 
medarbetarundersökningen i årsredovisningen för år 2015 i samband med redovisningen 
avseenden nämndernas arbete med målet "Attraktiv arbetsgivare". Förvaltningarna uppfyllde inte 
angivet index utifrån medarbetarundersökningen och ser det som ett förbättringsområde att 
förbättra resultatet. 

I övrigt har det under granskningen uppgivits att medarbetarundersökningen ska följas upp på 
respektive arbetsplats, vilket är ansvarig chefs ansvar. Resultatet har även diskuterats i 
förvaltningens centrala samverkan inom barn- och utbildningsförvaltningen samt 
socialförvaltningen liksom förvaltningsövergripande i respektive förvaltning. Handlingsplaner har 
inte utfonnats på central förvaltningsnivå. 

KPMG, dag som ovan 

Lina Olsson 
Certifierad kommunal yrkesrev;sor 
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1. Sammanfattning 

Salems kommun 
Styrning och uppfoljning av fastighetsinnehav inkl 

fri tidsanläggningar 
Maj 2016 

Vi har av Salems kommuns valda revisorer fått i uppdrag att granska styrningen och uppföljningen 
av kommunens fastighetsinnehav inklusive fritidsanläggningar. 

Efter genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen vad gäller styrningen och 
uppföljningen av fastighetsinnehavet inkl fritidsanläggningar i huvudsak är tillräcklig. 

För att ytterligare utveckla verksamheten lämnar vi följande rekommendationer: 

• Fastighetsenheten bör tillse att samtliga rutiner/processer som har att göra med 
fastighetsunderhåll och det arbete som bedrivs med detta fullständigt dokumenteras. 

• Fastighetsenheten bör tillse att det arbete som pågår med att upprätta aktuella 
underhållsplaner fortsätter och slutförs. 

• Fastighetsenheten bör tillse att övergång till komponentredovisning med därtill hörande 
princip om komponentavskrivning sker så snart som möjligt. Nuvarande regelverk har gällt 
sedan 2014. 

• Fastighetsenheten bör undersöka möjligheten att använda en modul i Hypergene vad gäller 
projektredovisning när detta är aktuellt för olika fastigheter/anläggningar . 

• 
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2. Bakgrund och syfte 
Fastighetsbeståndet i Salems kommun är enligt fastighetsenheten i det stora hela i ett gott skick, 
dock har en del installationer och delar av byggnader nått sin tekniska livslängd vilket medför ett 
behov av en del större investeringar inom de närmaste åren. 

Arbetet med att utveckla fastighetsbeståndet och fritidsanläggningarnas driftsäkerhet är långsiktigt 
och kräver både investeringar och kontinuerligt underhåll. Syftet med granskningen är att bedöma 
processerna avseende drift- och underhållssäkerhet avseende hela kommunens fastighetsbestånd. 
Tillförlitliga anläggningar är en väsentlig förutsättning för att kommunens olika 
fritidsverksamheter ska fungera. En anledning till störningar kan vara bristande planering av 
underhåll och reparationer. 

3. Revisionsfrågor 
I syftesformuleringen ingår att besvara följande: 

• Styrningen, ledningen och ansvaret beträffande kommunens fastighetsunderhåll är 
ändamålsenligt. 

• Tillräckliga styrdokument finns beträffande fastighetsunderhållet. 

• Kommunen följer styrdokumenten. 

• Statistik avseende tidigare och nuvarande nivåer på fastighetsunderhållet tas fram och 
analyseras. 

• Aktuella underhållsplaner finns. 

• Det finns medel att följa aktuella underhållsplaner. 

• Det görs erforderliga besiktningar avseende underhållsbehov. 

4. Avgränsning 
Granskningen avser kommunens egna verksamhetslokaler och anläggningar. 

5. Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer med ansvariga tjänstemän i kommunen samt 
genom studier och analys av styrande och stödjande dokument. De personer som intervjuats är 
kommunens fastighetschef samt ekonomen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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6. Projektorganisation 

Salems kommun 
Styrning och uppfo!jning av fastighetsinnehav inkl 

fritidsanläggningar 
Maj 2016 

Granskningen har genomförts av Anders Petersson, certifierad kommunal yrkesrevisor under 
ledning av Monica Rådestad, kundansvarig och certifierad kommunal yrkesrevisor. 

7. Kommunens rutiner - ekonomi och verksamhet 
Ansvaret för styrningen och uppföljningen av fastighetsinnehavet inklusive fritidsanläggningarna 
ligger på fastighetsenheten inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansvarig nämnd är 
det Tekniska utskottet under Kommunstyrelsen. 

Under fastighetschefen finns en administration som består av två tekniska förvaltare, en 
hyresförvaltare samt en projektledare. Det finns vidare en utförardel eller driftenhet som har hand 
om driften/skötseln av anläggningarna, felanmälan etc. Driftenheten består av 7 st medarbetare 
såsom koordinator, tekniker, snickare m m. 

Två gånger om året anordnas brukarmöten för varje anläggning då både representanter från 
kommunen, förvaltarna och brukarna deltar. Genomgång sker då av "leveransen", rutiner kring 
felanmälan, allmänna frågor samt aktuella frågor/projekt. Brukarna får komma med synpunkter och 
det görs en kartläggning hur nöjd brukaren är. Mötena protokollförs. 

Som helhet görs bedömningen att statusen och skicket på kommunens fastigheter inklusive 
fritidsanläggningar är gott. Det mesta är byggt under 60-, 70- och 80-talen. Det finns dock ett 
kommande underhållsbehov av olika grad och karaktär sett på några års sikt. De viktigaste 
projekten framöver är: 

• Säbyskolan (byggd 1969). Ventilationen behöver åtgärdas, dessutom ska skolköket 
renoveras (lite oklart i nuläget vilken ambitionsnivå man ska välja, beräknad kostnad 
uppgår till ca 22 mnkr). 

• Simhallen (byggd 1969). En del åtgärder har gjorts under årens lopp. En uppgradering 
kommer att göras under 2017, beräknad kostnad är 13,5 mnkr. När uppgraderingen är gjord 
beräknas simhallen ha en återstående livslängd på ytterligare 15 år. 

• Ventilationsprojekt, avser kommunhuset. Budgeten är 15 mnkr och projektet kommer att 
slutföras under 2016. l detta ingår även åtgärder avseende OVK (obligatorisk 
ventilationskontroll). 

• Ishallen, skicket på denna bedöms som gott. Man har löpande arbetat med drifts- och 
skötselkontroller. En stor och viktig faktor är energieffektivisering där effekter från tidigare 
år börjar plana ut. Totalt har kommunen budgeterat energieffektiviseringsåtgärder på 1,8 
mnkr för 2016. Ishallen är ett av de objekt som kommer att utredas inför investering vad 
gäller energieffektiviseringsåtgärder. 

• Utbyggnad av förskolan Södra Hallsta under 2017, utökning från två st till fem st 
avdelningar. Kostnaden är beräknad till 50 mnkr. 
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• Skogsängsgårdens förskola kommer att byggas om för 3,5 mnkr under 2017. 

• Toredalsgårdens förskola kommer att byggas om för 3,5 mnkr under 2017. 

Årligen genomför två st tekniska förvaltare en inventering av fastighetsinnehavet genom en okulär 
besiktning för att bedöma status och skick. Resultatet av denna okulära besiktning kan ligga som 
grund för kommande investerings-/underhållsprojekt. 

Under åren 2008-2009 erhöll Salems kommun bidrag från Energimyndigheten för att arbeta med 
energieffektiva lösningar och investeringar i sina anläggningar. Kommunens nettokostnad för detta 
arbete var ca 48 mnkr. 

Utifrån de av kommunfullmäktige i Salems kommun fastställda övergripande målen finns ett mål 
inom området som gäller för Kommunstyrelsens tekniska utskott och det är: 

"Kommunens anläggningskapital (fastigheter, gator, parker, naturmark) 
ska öka i värde." 

En för det Tekniska utskottet gällande indikator kopplat till målet ovan är att: 

"Det genomsnittliga fastighetsunderhållet av kommunens fastigheter ska 
uppgå till minst 75 krlkvm, drift och reinvestering sammanslaget." 

Ovanstående indikator uppfylls i samband med granskningstillfället. Målet har för övrigt nåtts de 
senaste åren. Under 2008 och 2009 låg man dock under detta belopp. 

En målsättning är dessutom att de samlade investeringarna ska rymmas inom den beslutade 
låneskulden per invånare. Det finns ett tak på 19 589 kr per invånare för den nu aktuella 
planperioden 2016-2018. Vad gäller detta mål ligger man för närvarande på 15 785 kr per år. 

Målen följs upp i samband med årsredovisning och i möjligaste mån även i samband med 
delårsbokslutet per den siste juli. 

Jämförelse görs med de övriga kommunerna i Stockholms län avseende olika områden kring 
förvaltningen av anläggningarna. Via SKLs verktyg KOLADA kan man göra olika jämförelser etc. 
Vartannat år hålls en konferens som är gemensam för Södertörnskommunerna. Man går då igenom 
olika former av statistik och nyckeltal för olika anläggningar i jämförelsesyfte. Bl a behandlas 
frågor kring energi. Kommunstyrelsens arbetsutskott bjuds in till dessa konferenser tillsammans 
med ledande tjänstemän, ekonomer/controllers etc. 

Vad gäller underhåll av anläggningarna skiljs det på tre olika typer av underhåll: 

• Löpande/planerat underhåll 
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• Avhjälpande/akut underhåll 

• Underhåll i samband med att investering görs (värdehöjande åtgärder vs värdebevarande 
åtgärder) 

I de sistnämnda fallet gäller att särskilt äskande sker och det kan då både röra sig om direkta 
investeringar men även kostnader för underhåll/renovering eller motsvarande som hör ti ll 
investeringen. Det finns alltid prioriteringar vad gäller nivån på underhållet men som helhet görs 
en bedömning att anläggningarna är i gott skick. 

De kriterier som gäller för att något ska aktiveras, d v s bokföras som anläggningstillgång är 
följande: 

• Ska avse stadigvarande bruk 

• Den ekonomiska livslängden ska vara minst 3 år 

• Beloppet ska uppgå till minst ca ett prisbasbelopp, d v s 44 300 kr för år 2016 

Sedan år 2014 gäller prmc1pen om komponentredovisning med därtill hörande 
komponentavskrivning. Salems kommun har kommit rätt långt med detta och arbetet kommer att 
slutföras under 20 I 6. 

För närvarande pågår ett arbete med att uppdatera de underhållsplaner som finns för 
anläggningarna, d v s de olika fastigheterna och fritidsanläggningama. Detta arbete ska vara 
färdigställt under 2018, man har börjat med de högst prioriterade fastigheterna. 

Det fastighetssystem som används heter Pondus. I detta system finns uppgifter om varje fastighet. 
Här dokumenteras också bl a felanmälan, incidentrapportering. åtgärdsprogram i form av 
felhjälpande underhåll m m. Det framgår även information kring ronderingar, besiktningar och 
tillsyn. Då felanmälan sker dokumenteras detta i systemet och en arbetsorder skapas. Det är sedan 
koordinatorn på driftenhetens ansvar att tillse att arbetsordern hamnar hos den person som ska 
åtgärda felet. På kommunens hemsida finns information om vart man ska vända sig för felanmälan 
(ringa, maila eller registrera på nätet). Det finns även en jourentreprenör som alltid är i tjänst. 

Rutinbeskrivningar finns till viss del i Pondus. Kommunen använder dessutom ett system som heter 
Hypergene sedan 2012 för gränssnittet beslutsstöd och planering. I samband med intervjuerna 
framkom att det finns ett önskemål om att framöver kunna sköta projekthanteringen i Hypergene. 

8. Genomgång av revisionsfrågor 
Nedan följer en genomgång av de revisionsfrågor som var aktuella i samband med granskningen 
och vilken bedömning som görs av dem: 

• Styrningen, ledningen och ansvaret beträffande kommunens fastighetsunderhåll är 
ändamålsenligt. Uppfyllt. Beskrivning av hur styrning och ledning sker samt hur ansvaret 
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är organiserat har beskrivits i avsnitt 7. Som helhet gör vi bedömningen att frågorna kring 
fastighetsunderhåll hanteras på ett ändamålsenligt sätt. 

• Tillräckliga styrdokument finns beträffande fastighetsunderhållet. Delvis uppfyllt. Vissa 
styrdokument finns i programmet Pondus, ytterligare styrdokument utgörs av t ex 
budgetförutsättningar och ekonomistyrregler. Vi bedömer dock att det finns ett behov av 
att fullständigt dokumentera de rutiner/processer som finns inom fastighetsenheten och 
som rör fastighetsunderhållssidan. 

• Kommunen följer styrdokumenten. Uppfyllt. De styrdokument som finns i nuläget följs av 
fastighetsenheten, men som beskrivits ovan gör vi bedömningen att ytterligare 
styrdokument ska tas fram och att befintliga styrdokument ska utvecklas. 

• Statistik avseende tidigare och nuvarande nivåer på fastighetsunderhållet tas fram och 
analyseras. Uppfyllt. Fastighetsenheten arbetar löpande med olika uppföljningar vad gäller 
fastighetsunderhållet. Jämförelse sker med tidigare år, det finns ju även ett specifikt mål 
som rör fastighetsunderhållet. En jämförelse sker också med andra kommuner i Stockholms 
län, både via KOLADA samt även via de gemensamma konferenser som anordnas. 

• Aktuella underhållsplaner finns. Delvis uppfyllt. Aktuella underhållsplaner. finns till viss 
del. Ett arbete pågår med att upprätta sådana. Arbetet beräknas vara avslutat 2018. 

• Det finns medel att följa aktuella underhållsplaner. Uppfyllt. I samband med granskningen 
har framgått att när det gäller underhåll av anläggningar är det alltid fråga om prioriteringar. 
Som helhet gör dock fastighetsenheten bedömningen att det har funnits tillräckligt med 
budgeterade medel vad gäller underhåll för att bibehålla anläggningarnas värde. 

• Det görs erforderliga besiktningar avseende underhållsbehov. Uppfyllt. En besiktning sker 
en gång om året i o m att tjänstemän på fastighetsenheten åker ut och gör en 
genomgång/inventering. En viktig del i detta är den okulära besiktningen. 

9. Bedömning och rekommendationer 
Efter genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen vad gäller styrningen och 
uppföljningen av fastighetsinnehavet inkl fritidsanläggningar i huvudsak är tillräcklig. 

För att ytterligare utveckla verksamheten lämnar vi följande rekommendationer: 

• Fastighetsenheten bör tillse att samtliga rutiner/processer som har att göra med 
fastighetsunderhåll och det arbete som bedrivs med detta fullständigt dokumenteras. 

• Fastighetsenheten bör tillse att det arbete som pågår med att upprätta aktuella 
underhållsplaner fortsätter och slutförs. 

• Fastighetsenheten bör tillse att övergång till komponentredovisning med därtill hörande 
princip om komponentavskrivning sker så snart som möjligt. Nuvarande regelverk har gällt 
sedan 2014. 
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• Fastighetsenheten bör undersöka möjligheten att använda en modul i Hypergene vad gäller 
projektredovisning när detta är aktuellt för olika fastigheter/anläggningar. 

KPMG, dag som ovan 

Anders Petersson 
Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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1. Sammanfattning 
Vi har av Salems kommuns revisorer fått i uppdrag att belysa kommunens interna kontroll rörande 
intäkter. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2016. 

V åra slutsatser: 

• Rutiner för månatlig fakturering fungerar bra 

• Rutiner finns för att fånga och bedöma ofakturerade intäkter 

• Störst risk för fel finns i riktade statsbidrag 

• Processbeskrivningar finns för samtliga väsentliga intäktsflöden. 

• Intäkter ingår i planerna för uppföljning av intern kontroll. Utifrån de riskbedömningar som 
verksamheterna gjort inför år 2016 finns en punkt med avseende på intäkterna i förvalt
ningarnas internkontrollplaner för Kommunstyrelsen, MSB förvaltningen inkl VA och So
cialnämnden (statsbidrag flyktingar). 

Våra rekommendationer: 

• Vi rekommenderar att även intäkter för nämnderna, Överförmyndarnämnd, Revisors
nämnd, KoF och BoU blir föremål för uppföljning i intern kontrollplanerna, efter veder
börlig risk- och väsentlighetsanalys. 

2. Bakgrund 
Vi har av Salems kommuns revisorer fått i uppdrag att belysa kommunens interna kontroll rörande 
intäkter. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2016. 

Kommunens skatteintäkter framräknas hos Skatteverket medan bidragen i varierande grad är base
rade på uppgifter som lämnas av kommunen. Avseende faktureringen skapas underlagen till denna 
i allt väsentligt internt. 

En viktig del i kommunens interna kontroll utgörs av att säkerställa att de underlag som ligger till 
grund för intäkterna är korrekta och fullständiga och att intäkterna blir korrekt periodiserade. 

Salems kommuns revisorer har i sin risk- och väsentlighetsprövning gjort bedömningen att en 
granskning av dessa omfattande och kommunövergripande rutiner ska genomföras. 

3. Syfte 
Syftet med granskningen är att överskådligt kartlägga och belysa kommunens väsentliga intäkts
flöden samt att översiktligt bedöma de rutiner som ligger till grund för beräkningen av respektive 
intäkt liksom den interna kontroll som finns i kommunen kopplat ti11 beräkningar och inbetalningar 
av intäkter. 
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Den övergripande granskningsfrågan är om kommunens redovisade intäkter är fullständiga samt 
korrekt beräknade och periodiserade. 

Avgränsning 
Granskningen omfattar hanteringen av intäkter under 2015. Granskningen syftar till att belysa kom
munens rutiner, inte primärt till att hitta enskilda felaktigheter. Granskningen kommer att fokusera 
på intäkter av väsentlig ekonomisk betydelse för kommunen. Granskningen omfattar inte finansi
ella intäkter. 

Revisions kriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller 

• Lag 

• Föreskrifter 

• Interna regelverk, policys och eventuella fullmäktigebeslut 

6. Ansvarig nämnd/styrelse 
Granskningen avser samtliga styrelser och nämnder i Salmes kommun. 

7. Metod 
Granskningen kommer att omfatta bl.a: 

• Analys av vilka områden som omfattas av kommunalt avgiftsuttag 

• Genomgång av hur olika avgifter beräknas 

• Genomgång av faktureringsrutiner och avskrivningsrutiner 

Granskningen kommer att genomföras genom: 

• Dokumentstudie av relevanta dokument 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

• Kartläggning av flöden 

8. Projektorganisation 
Granskningen har genomförts av Susanne Påhlman Skeppstedt, revisor. 
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9. Resultatet av granskningen 

9.1 Övergripande processbeskrivning 

9.1.1 Organisatorisk ansvarsfördelning 

Administration och redovisning är upplagd enligt följande ansvarsfördelning: 

Budgetansvarig/Förvaltning/Nämnd ansvarar för 

• ram, budget, detaljbudget, uppföljning, prognos, årsredovisning och delårsrapporter 
• kundfakturor 
• filer med kund- och faktureringsunderlag från försystem avgifter för barnomsorg 

(BO), vuxenomsorg (VO), kultur-/musikskola (MU)) till ekonomienheten (EE) för vidare 
import i ekonomisystemet 

• underlag för debitering av VA-avgifter (VA) 
• underlag till BE för abonnemangsfakturor (båtplatser och hyror) 
• kundfaktura-specifikationer till EE för manuell diverse-kundfakturering (DV), tex 

bygglov, interkommunala ersättningar 
• beslutsattest för stängning/kostnadsföring av kundfakturor 
• förvaring av avtal/kontrakten 

Ekonomienheten ansvarar för 

• kundreskontra-hantering i ekonomisystemet och i VA:s kundfaktura-systemet 
• administration av kundregister 
• inläsning/import av kundreskontra-filer i ekonomisystemet som förvaltningarna skapat i 

sina försystem 
• inläsning av VA-bok.föringsfiler dvs. huvudbok-filer avseende VA:s kundfordringar, 
• intäkter, avräkning av betalda belopp i ekonomisystemet 
• utfärdande av kundfakturor 
• filöverföring av underlag för utskrift av kundfakturor till ett externt 

utskrifts företag 
• utfärdande av manuella diverse kundfakturor 
• inläsning av inbetalningar från inbetalningsservice OCR, autogiro, e-faktura 
• inbetalnings-matchning och avstämning av balanskonton för kundfordringar 
• administration av påminnelser 
• hantering av avbetalningsplaner 
• filer till/kontakt med inkassoföretag 
• bokföring av befarade/konstaterade kundförluster 
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Särredovisning av olika typer av intäkter till respektive förvaltning/verksamhet i 
ekonomisystemet 
Det sker genom att använda följande koddelar: konto följer Kommun-Bas 13 (KB13), ansvar, 
projekt, objekt, aktivitet, motpart (KB13) och SCB:s verksamhet (KB13). 
För att hänvisa intäkter till resp. förvaltning/verksamhet används det koddel ansvar. 

Budget 

Detaljbudget registreras i uppföljningssystemet Hypergene. Detaljbudget läggs på det lägsta 
ansvarsnivån. En budgetansvarig kan ha ansvar för flera ansvar-nr. 
Detalj-budgetering sker på ffiljande koddelar: 

• Obligatoriska koddelar 
• ansvar 
• konto 
• projekt 
• verksamhet 

Löpande uppföljning under kalenderåret 

Budgetansvariga har ansvar för löpande uppföljning under året. 
Den löpande uppföljningen sker med hjälp av uppföljningssystemet Hypergene (HP). I HP är det 
möjligt att göra uppföljning per valfri koddels nummer. 
Utfallet till Hypergene hämtas från Agresso-ekonomisystemet 2 gånger per dygn. 
Detaljbudget för nästa år läggs in direkt i Hypergene under november-december. 
Budgetansvariga gör uppföljningen för deras ansvarsnr samt per redovisnings-/projekttyp (dvs. 
Drift-/Investerings-/Exploateringsredovisning). 
I den löpande uppföljningen använder budgetansvariga: projekt-/redovisningstyp, ansvar samt vid 
behov använder de övriga koddelar. 
Förvaltningar med hjälp av förvaltnings ekonomer periodiserar intäkter/kostnader vid uppfölj
ningsbehov under kalenderåret. 

Årsredovisning och delårsrapporter 

För de officiella uppföljningarna sker avstämning per mars-, juli och december per nämnd (KS, 
MSB, VA, BoM, Överfönnyndamämnd, Revisorsnämnd, KoF, BoU, Soc). Budgetansvariga, 
verksamhets- och förvaltningschefer rapporterar i Hypergene. 
Analys på baskontonivån per juli och december sammanställs av förvaltnings ekonomer, som får 
information från förvaltningarna. 
Endast intäkter och kostnader av väsentlig betydelse periodiseras. Generell beloppsgräns är 
50 tkr, men kan i förekommande fall underskridas beroende på förvaltningens bedömning. 

9.1.2 Försystem, huvudsystem, reskontra 

Kommunen använder· följande system: 

IT-system för hantering av intäkter (fakturering till eller debitering av brukare) 
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• Agresso (all fakturering utom VA, dvs vuxenomsorg, Kulturskola, Barnomsorg, och all 
övrig fakturering) 

• EDP Future (VA) 
• DV (bygglov etc) 

Kontanthantering 
• Hanteras via kassaregister eller kontantlådor 

Atersökning från myndighet 
• Görs på återsökningsblanketter från respektive statlig myndighet. Underlag tas ut från re

spektive verksamhetssystem. 

Påminnelse och kravhantering 
• Påminnelser skickas ut från Agresso 
• Inkasso drivs in och räntor beräknas av extern aktör (Marginalen Bank och Visma) 

Generell beskrivning av samtliga kundfaktureringsförfaranden 

Försystem 
• Skolplatsen (barnomsorg, fritids och kulturskola) 
• Fri (kultur och fritidsnämndens försystem, till exempel hyra av sporthallar till föreningar) 
• Treserva (Vuxenomsorgen) 

VA-debitering 
• EDP Future (Kundreskontran för VA hanteras i helhet i försystem) 
• Bokföringsfil läses in i Agresso löpande. 

Manuell fakturering/diverse debitering 
• Underlag kommer in i form av en kundfakturaspecifikation från förvaltningarna. Regi

strering av underlaget sker manuellt i ekonomisystemets order-modul. Avstämning mot 
underlag görs för att se att belopp, kontering och antal fakturor är korrekt. När allt är rätt 
skapas en faktureringskörning i Agresso (S013). 

• Fakturorna skrivs ut manuellt och skickas till kund med kopia på underlaget. Fakturajour
nal och underlaget arkiveras i 10 år. 

Abonnemangsfakturering 
• Båtplatser, hyror, placerade barn (IFO) 
• Register finns i Agresso. Registret uppdateras av förvaltning tillsammans med ekonomi

enheten inför fakturering. 

9.1.3 Mervärdeskatt 

Moms vid faktureringstillfälle 
De största kundfakturaflöden kommer från försystem. I försystemen programmeras/konteras 
momsen av respektive förvaltning. Vid ny intäktstyp är det respektive förvaltning som, efter sam
råd med ekonomienheten, säkerställer att momsdebitering sker på momspliktiga intäkter i försy
stemet. 
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Vid manuell kundfakturering ska den som är budgetansvarig välja rätt kontoslag, när de gör kund
fakturaspecifikation och ange momsbelopp. Ekonomienheten har noterat "momspl/ej momspl" i 
några namn på Intäktskonton, för att underlätta val av rätt försäljnings konto, 

9.1.4 Behörigheter 

9.1.5 

9.1.6 

Rättelser/korrigeringar 
Bokföringsorder som rättar ett fel i bokföringen ska hänvisa till den verifikation som rättelsen av
ser. 
Om en bokföringsorder berör två olika verksamhetsansvariga måste båda attestera 
bokföringsordem, alternativt kan bokföringsordem beslutsattesteras av en gemensam överordnad 
chef. 
Förvaltningen kan ge behörighet till förvaltnings ekonom eller annan befattningshavare att 
attestera bokföringsorder som avser rättelser, periodiseringar eller omföringar mellan 
konton. 

Kreditering av kundfakturor 
Vid kreditering av kundfakturor ska beslutsattestanten ansvara för kontroll att: 

• beslutet om kreditering är korrekt 
• Intäktsminskningen belastar rätt verksamhet eller enhet. 

Fakturering, periodicitet 

Allmän fakturering Löpande 
Barnomsorg, social omsorg 1 ggr/mån 
Äldreomsorg 1 ggr/mån 
Social omsorg 1 ggr/mån 
Fritidsbokningen 2 ggr/år 
Kulturskolan 2 ggr/år 
Föreningsavgifter 1 ggr/år (frivillig avgift) 
Båtplatser lggr/år 
Bygglov Löpande 
LSS ersättningar ca 1 ggr/mån 
Gatukostnadsersättningar Löpande 
VA 4 ggr/år 

Nyckelkontroller 

Enligt KS beslut ska samtliga kommunövergripande internkontrollmoment ingå i nämndens egna 
internkontrollplaner. 

De intemkontrollmoment i övergripande IKP, som handlar bl.a. om intäkter, är 
Attestering - kontroll av att rätt person attesterat fakturan 
Attestfilrteckning - kontroll av att attest-förteckningen har uppdaterats. 
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Utifrån de riskbedömningar som verksamheterna gjort inför år 2016 finns en punkt med avseende 
på intäkterna i forvaltningarnas internkontrollplaner för Kommunstyrelsen, MSB förvaltningen inkl 
VA och Socialnämnden. 

9.1.7 Periodisering 

Intäkter periodiseras i ekonomisystemet med hjälp av bland annat exceleratormall/bokföringsor
der med vändning i nästkommande period. 
Endast intäkter av väsentlig betydelse periodiseras. Generell beloppsgräns är 
50 tkr, men kan i förekommande fal] underskridas beroende på förvaltningens bedömning. 

Arsredovisning och de/årsrapporter 
För de officiella uppfoljningarna sker periodisering per mars-, juli och december per nämnd (KS, 
MSB, VA, BoM, Överfönnyndamämnd, Revisorsnämnd, KoF, BoU, Soc). 

Löpande avstämning av intäkter under kalenderåret 
Förvaltningar med hjälp av förvaltnings ekonomer periodiserar intäkter vid februari, mars, maj, 
juli, september, oktober och december. 

Faktureringsstöd och hän/öring till rätt period. 
Underlag för ersättningar sammanställs i speciella kalkyl-ark per intäktstyp. Intäkterna hänförs till 
rätt period med hjälp av underlagen. 

9.1.8 Krav, påminnelser 

Kommunens fordringar skall betalas på utsatt/avtalad tid. Om så inte sker skall kommunen 
Utnyttja sina lagliga befogenheter att begära betalning. Kravet på effektivitet och rationell hante
ring skall ske med tillbörlig respekt för gäldenären så att denne inte utsätts för onödig skada eller 
olägenhet. 
Om gäldenären inte betalar skulden trots inkassokrav skall synpunkter inhämtas från 
fackförvaltningen innan fortsatta åtgärder - rättsliga åtgärder och/eller avstängning - vidtas. 

Skriftlig betalningspåminnelse 
Skriftlig betalningspåminnelse, med information om vilka åtgärder som kommer att vidtas 
om betalning uteblir, skickas senast 10 kalenderdagar efter fakturans förfallodag om betalning ej 
skett eller annan överenskommelse träffats. 
Endast en betalningspåminnelse skall gå ut. 

Inkasso 
Om betalningen för en faktura inte är kommunen tillhanda 30 dagar efter förfallodatum skall in
kassoåtgärder vidtas i enlighet med inkassolagen. Inkasso skall ske enligt god 
inkassosed, dvs. gäldenären skall inte vållas onödig skada eller utsättas för otillbörlig påtryckning 
eller annan otillbörlig inkassoåtgärd. 
Inkassoåtgärderna skall handläggas av det inkassoföretag som kommunen tecknat avtal 
med. 
Lagstadgade avgifter skall tas ut. 
Det anlitade inkassoföretaget är kommunens "redskap" för vidare handläggning av de fordringar 
som ej betalts efter betalningspåminnelse utgått. Det är alltid nämnden som har 
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det yttersta ansvaret gentemot kunden/gäldenären och som beslutar om de åtgärder som inkasso
företaget skall vidta. 

Indrivning 
Indrivning av obetalda fordringar skall ske genom den externa inkassobyrå vars tjänster upphand
lats av kommunen. 

Kundförluster 
Regler för nedskrivning av osäkra kundfordringar och åldersanalyser anges i dokument "16 Rikt
linjer för fordringsbevakning och inkasso". 

Respektive nämnd är ansvarig för kundförluster som uppstår. Ekonomienheten bevakar 
kontinuerligt dessa och de bokförs också i förhållande till hur gamla de är samt om de bedöms 
betalas. Följande generella riktlinjer gäller: 

Förfallna med 3 månader och äldre kostnads förs till 100 %. 
Befarad kundförlust resultatfors på respektive förvaltning. 

9.2 Intäkter, processbeskrivningar 

9.2.1 Skatteintäkter och generella statsbidrag: 

Ingen särskild process-/rutinbeskrivning finns upprättad. Vi beskriver nedan vår förståelse for kom
munens processer avseende skatteintäkter och generella bidrag. 

• Kommunens budgetberedning lämnar förslag till skattesats. 
• Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen senast december året innan. 
• lnrapportering till Skatteverket av beslutad skattesats sker av kommunen. 
• Befolkningsunderlaget per 1 november utgör underlag, SCB rapporterar i december och 

kommunen gör en avstämning mot vad som budgeterats. 
• Skatteverket skickar ut en specifikation vilken kontrolleras av finansförvaltningen mot un

derlaget. Skatten bokas sedan upp och periodiseras. 
• Under året sker löpande förändringar enligt skatteprognoser från SKL. Kommunen bokar 

upp dem. 
• Vid årets slut görs en avstämning av beräknade medel och utbetalade medel. 
• Skatteverket räknar ut och meddelar slutlig skatt för respektive år. 

9.2.2 Brukaravgifter inom omsorg 

Debitering av avgifter sker månadsvis i efterskott. 
Debitering av hyra sker månadsvis i förskott. 

• Beslut om avgifter sker enligt delegationsordningen. Den enskilde får ett skriftligt av
giftsbeslut. I beslutet framgår hur avgiften räknats µt. Om underlaget förberäkningen va
rit felaktigt kan beslut om ny avgift samt justering ske för så långt tillbaka i tiden som 
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beslutet gäller. När ett avslagsbeslut delges kunden ska information om hur beslutet 
överklagas medfölja. 

• Faktura sänds ut runt den 15:e varje månad. Lägsta avgift per månad är 50 kronor. 
Mindre belopp samlas ihop och debiteras när 50 kronor uppnåtts. Ingen avgift tas ut om 
den sammanlagda avgiften blir mindre än 50 kronor under ett år. Ingen avgift tas ut för 
skriftlig betalningspåminnelse, enligt Förordning om ersättning för inkassokostnader mm 
SFS 1981:1057). Dröjsmålsränta utgåJ· däremot vid försenad betalning enligt gällande 
räntelag. Obetald faktura skickas till inkassoföretag enligt kommunens rutiner. Kommu
nikation mellan biståndshandläggare, god man, förvaltare och utredningsassistent om 
fakturor inte betalas är viktig. 

• Den enskilde är skyldig att anmäla förändrade inkomst- och bostadsförhållanden. Kom
munen kan kontrollera de uppgifter som är offentliga hos andra myndigheter samt av 
kundens deklaration och därefter ändra avgiften om det är nödvändigt. Kommunen har 
ansvar att utreda om den enskilde har behov av ett högre förbehållsbelopp. När prisbas
beloppet ändras kan en justering av avgiften göras utan den enskilde underrättas innan. 
Ett nytt avgiftsbeslut sänds dock till den enskilde varje år. 

• Om avgiften blivit för hög på grund av felaktig handläggning i kommunen ska mellan
skillnaden järnfort mot den korrekta avgiften återbetalas. Ränta på återbetalade belopp 
utgår enligt gällande referensränta. Om avgiften blivit för låg på grund av att den en
skilde lämnat oriktiga inkomstuppgifter kan mellanskillnaden återkrävas så långt tillbaka 
i tiden som beslutet gäller. 

9.2.3 Interkommunala ersättningar grundskola och gymnasieskola 

Salems kommun tillämpar samma priser som övriga Stockholmskommuner när det gäller gymna
sieprogram inom KSL's samverkansavtal men för grundskolan har kommunen :framräknad skol
peng. 
Fakturering sker månadsvis för grundskola och gymnasier. 

• Handläggaren på BoU fakturerar den 15:e varje månad andra kommuner för de ele
ver/barn, folkbokförda i andra kommuner, som går i Salems kommuns skolor och försko
lor. Fakturan avser innevarande månad och mätdatum är den 15:e varje månad. 

• Underlag tas ut från verksamhetssystemet Skolplatsen där visas vilka elever kommunen 
har i de egna kommunala skolor/förskolor, som har folkbokföringsadress i en annan kom
mun. För elever från annan kommun på Rönninge gymnasium kommer ersättningen från 
de allra flesta kommuner, via kommunens gemensamma ungdoms- och elevdatabas 
(UEDB) som drivs via KSL-samarbete. Alla elever läses över till UEDB via en integrat
ion från Schoolsoft. 

• Varje månad görs preliminära körningar ett par gånger i veckan fram till den 1 0:e då den 
skarpa körningen görs och genererar ett utbetalnings- samt inbetalningsunderlag per elev. 

• Pengarna från andra kommuner avseende gymnasieelever i Rönninge gymnasium sätts in 
till kommunens bankgiro runt den 22 varje månad. Ekonomen kontrollerar sedan varje 
månadsskifte att pengarna kommit in från samtliga kommuner som har elever i Rönninge 
gymnasium. 

• Även intäkter för t.ex. SL-kort hanteras via UEDB och stäms av månadsvis mot underlag. 
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• Ersättning för elever på Rönninge Gymnasium som är skrivna i kommuner som inte beta
lar ut skolpeng via UEDB, debiteras istället via faktura. Handläggaren på Bou skapar fak
turaspecifikation månadsvis runt den 1 0:e till dessa kommuner. Fakturan avser inneva
rande månad och baseras på underlag som hämtas ur UEDB. 

9 .2.4 Avgifter förskola 

Förskoleavgifter debiteras månadsvis och bokförs som intäkt den månad de avser. 

Handläggaren på BoU fakturerar den första vardagen i månaden för alla bo-avgifter för pedago
gisk omsorg, förskola och fritidshem. Salems kommun fakturerar i efterhand såt.ex. faktureras 
november månad den 1 december med förfallodatum på fakturan den 31/12. Men intäkterna läggs 
i månad november vid faktureringen. 

För rutinbeskrivning över hur detta görs i Sko/platsen och hur filerna mailas över till ekonomi 
for inläsning i Agresso, se beskrivning nedan: 

STEG 1: Koppla ekonomihushåll 
För att säkerställa att alla som ska ha faktura för månaden, verkligen kommer med i körningen, 
måste man först koppla ekonomihushåll. Då fangar man upp de elever/barn som har en nyligen 
påbörjad placering, och som ännu inte är ihopkopplade med ett ekonomihushåll. 

Om familjen ännu inte har ett kundnummer, kommer ett nytt kundnummer upp i rutan. 
Kontrollera att inkomstuppgifter har hängt med från ansökan, klicka annars i rutan "maxtaxa" 
samt ange fr.o.m. datum i rutan för det (använd samma datum som startdatumet). Och spara sedan 
på samma sätt som ovan. 

STEG 2: Skapa period 
Gå in på "Ekonomi" - "Ekonomihantering" - "Föräldrafakturering". Det spelar ingen roll om 
du är i skol- eller förskoledelen. Klicka på "Skapa period 2016xx" 
Detta skapar då den period som du nu ska köra. Perioden ska vara debiteringsmånaden. Då kom
munen debiterar avgift i efterskott innebär det exempelvis att om debitering av januari månad ska 
ske 2016, väljs period 201602. 

STEG 3: Skapa fil 
Gå tillbaka till "Ekonomi" - "Ekonomihantering" -- > "Föräldrafakturering". Välj rätt period, 
dvs den period som man jobbar med. Klicka på "Kontrollera adresser (1 ). Om någon fakturamot
tagare saknar fakturaadress, plockar systemet upp den och korrigerar så att adressen kommer med 
i filen. 
Klicka sedan på "Skapa fil" (2). Filen hämtas hem i en mapp och skicka den i sin helhet till eko
nomi. 

STEG 4: Skicka faktureringsinformatfon till ekonomiavdelningen 
När perioden är låst, ta en skärmdump på sammanställningen och maila till ekonomi, så ansvarig 
ser det totala beloppet, antal fakturor och antal fakturarader. 

C 2016 KPMG AB, a Swedish Umited UabiUly company and a member finn ol lhe 
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9.2.5 LSS (lag om stöd och service)-ersättningar från Försäkringskassan 

Ersättningar har t.o.m. september 2016 utbetalats månadsvis preliminärt utifrån beslutade timmar 
och Försäkringskassan har sedan gjort sexmånadersavräkningar per brukare utifrån utförda tim
mar som redovisats månadsvis på timrapporter. Dessa avräkningar har gjorts olika månader på 
olika brukare beroende på när de fick sina beslut. Fr.o.rn. 1 oktober 2016 har Försäkringskassan 
ändrat utbetalningssätt och betalar ut utifrån månadsvis rapporterade timrapporter. De betalar där
med direkt ut utifrån utförd tid. Dock har detta inte fungerat så bra, då kommunen tätt tillbaka 
timrapporter för att något varit otydligt och dessa timrapporter måste då fyllas i på nytt och 
skickas ut till brukarnas gode män för ny påskrift, därför har kommunen erhållit dessa intäkter 
sent fr.o.m. oktober. 

Kommunen har ansvar för de 20 första timmarna assistans per vecka för brukare med personlig 
assistans enligt PA-SFB, detta betalas på en faktura till Försäkringskassan. 
Utbetalning av ersättning från Försäkringskassan görs gällande de brukare med personlig assistans 
(PA-SFB) och ersättning betalas för alla utförda timmar inkl. de 20 första timmarna. 

• Det kommer avisering från Försäkringskassan utbetalningsbesked, preliminär utbetalning. 
(detta har ändrats fr.o.m. oktober 2016 då det kommer att betalas i efterskott på utförda 
timmar, tidigare har denna utbetalning skett i förskott). Specifikation kontoinsättning sam
lingsgirolista assistansersättning, inbetalt belopp. 

• Enhetscheferna stämmer av mot de timmar de har anmält att varje grupp personliga assi
stenter barrapporterat in och brukaren, eller respektive gode man har attesterat och godkänt 
på heder och samvete att timmarna överensstämmer. 

• Fördelning av intäkterna per brukare (objektkod) görs på en lista som delas med ekonomi 
för bokning av intäkterna. Inbokning sker av ekonomienheten.(Fördelning görs mellan de 
två kommunala assistent grupperna samt till Myndighetsenheten gällande de brukare som 
valt Privat assistans.) 

9.2.6 Ersättningar för arbetsmarknadsåtgärder från Arbetsförmedlingen 

Fakturering sker kvartalsvis i efterhand till Samordningsförbundet gällande de två projekt som 
kommunen är med i. 
Anställningsstöd ansöks månadsvis till Arbetsförmedlingen utifrån timrapporter/lönerapporter. 

Det finns en processbeskrivning avseende statsbidragshanteringen för personer i åtgärder. 

Inom kommunens arbetsmarknadsenhet utförs uppdrag inom Projekt Adrian och Ungdomspro
jektet med deltagare. 
Inom ramen för Arbetsmarknadsenheten har kommunen olika anställningsstödformer. Dessa han
teras från Arbetsmarknadsenheten, bl.a. Offentligt skyddade arbeten (OSA) samt Nystartsjobb. 
Uppdragen kommer från Arbetsförmedlingen, Vuxenenheten samt från de egna deltagarna. 

• Handläggare på Arbetsmarknadsenheten skriver anställningsavtal för dessa anställningar 
och skickar till personalkontoret som godkänner och skickar tillbaka till handläggaren. 

@2016 KPMG AB, e Swedish limited liability company anda member firm of the 
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• Handläggaren på arbetsmarknadsenheten rar lönespecifikation från personalkontoret och 
utgår från de uppgifterna vid återsökning av anställningsstödet. Detta görs månadsvis. 

• Avstämning görs vid de officiella uppföljningarna i kommunen, mars, delårsbokslut per 
juli samt vidårsskiftet. Intäkter som då ej är inregistrerade periodiseras utifrån gjorda an
sökningar. 

• Löneenheten (LE) får in kopior på beviljade anställningsstöd (som förvaras i akten) från 
enhetschefer. 

• LE mailar Arbetsfönnedlingen (AF) och ber att rekvisitionerna skickas till LE så att LE 
kan återsöka. 

• När LE får rekvisitionerna, så väntar LE med att fylla i dessa tills månaden efter som åter
sökningen gäller för att få med all eventuell frånvaro när vi återsöker. 

• När besked om utbetalning kommer från AF till LE, så skriver ansvarig kontosträngen som 
gäller för personen på beskedet och skickår till ekonomienheten för bokforing i ekonomi
systemet. 

9.2. 7 Gatukostnadsersättningar 

Faktureras vid färdigställande i efterskott. 

Kommunen har upprättad processbeskrivning över hanteringen av gatukostnadsersättningar. 

Kommunen har rätt, men inte skyldighet, att ta ut avgifter från fastighetsägarna för utgifter för 
allmänna platser enligt PBL 6:31. Uttaget kan ske genom uttag per område eller uttag för gatudel, 
A vgiftema får maximalt täcka kommunens utgifter för byggande och standardförbättringar av 
gator, torg, parker, natunnark, lekplatser och kompletterande åtgärder som bl.a. gång- och 
cykelvägar, belysning mm. 
I avgiftsunderlaget ingår dessutom utgifter för anskaffning av mark som behövs för anläggningarna. 
Det är också möjligt att ta ut ersättning för administration och räntor. 
Uttag av gatukostnader ska baseras på ett kommunalt beslut om så kallad gatukostnadsutredning. 
När gator och andra allmänna platser är färdigställda kan kommunen kräva att fastighetsägare ska 
betala sin andel av gatukostnaderna. 

A vgiftsunderlaget kan faststä11as på två sätt: 
• Faktiska kostnader när anläggningarna är färdigställda. 
• Schablonberäkning baserat på erfarenhets värden innan anläggningarna byggts. 

Kostnader för underhåll täcks av skattemedel. 

• Gatukostnadsersättningen faktureras i samband med att ett exploateringsområde avslutas. 
Avgiften baseras på fastighetsägarens procentuella andel av vägens kostnader. Fakturering 
sker i efterskott. 

• Beloppen och konteringen för bokföring av intäkterna skapas i ekonomisystemet utifrån 
fakturaspecifikation från plan- och exploateringsenheten. Bokföringen av kund fordran och 
eventuell öresavrundning skapas i samband med att fakturorna skapas i ekonomisystemets 
modul för fakturering/kundreskontra. 

Anstånd 
Vid debitering av gatukostnader till fastighetsägare kan miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
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bevilja anstånd i maximalt 10 år med att erlägga kostnaden för tillkommande byggrätter. Anstånd 
sker mot en ränta (referensränt;m + 2%) från anståndstillfället tills kommunen beviljar bygglov för 
tillkommande byggrätter. ljanuari varje år skickar MSB ut meddelande till fastighetsägare omak
tuell skuld inklusive ränta. 

MSB-handläggare beräknar årligen det belopp som varje fastighet med anstånd har skyldighet att 
betala inklusive ränta och underrättar fastighetsägarna om detta belopp per brev i januari varje år. 

9.2.8 VA 

Faktureras vid färdigställande för anslutningsavgifter och varje kvartal för brukaravgifter. 

Kommunen har upprättad processbeskrivning över hanteringen av VA. 

Anslutningsavgifter 

• MSB-chefbeslutar enligt delegationsordning om anstånd med betalning och meddelar eko
nomiassistent. 

• VA-ingenjör skriver fakturaunderlag exklusive anståndsbelopp och lämnar till ekonomi
assistent för fakturering. 

• VA-anslutningsavgiften faktureras när det är aktueJit att debitera, med 30 dagars betaltid. 
• Ekonomiassistent beräknar årligen det belopp som varje fastighet med anstånd har skyl

dighet att betala inklusive ränta och underrättar fastighetsägarna om detta belopp per brev 
i januari varje år. 

• Ekonomiassistent skickar påminnelse till fastighetsägare när anståndet närmar sig I O år, 
att faktura kommer innan preskriptionstiden löpt ut. 

• VA-chef skriver fakturaunderlag på anståndsbeloppet och upplupen ränta och lämnar till
ekonomiassistent för fakturering. 

• Ovan beskrivna fakturor hanteras enligt gällande Riktlinjer för fordringsbevakning och in
kasso, 
förutom att 

• avskrivningar av fordringar understigande ett prisbasbelopp beslutas av MSB-chef. 
• träffande av överenskommelse om amortering av fordringar beslutas av MSB-chef. 

Brukaravgifier 

VA-ingenjör informerar ekonomiassistent om ny abonnent genom att en order för uppsättning 
av vattenmätare skickas skriftligt 

• Ekonomiassistent lägger upp fastighetsägaren som en ny abonnent. 
• Vattenräkningar avseende föregående kvartal skickas av ekonomiassistent till kommunin

vånarna varje kvartal; i juni, september, december och mars, V A-brukningsavgiften faktu
reras första veckan i månaden med betaldag sista veckan i månaden. 

• Vid utebliven betalning trots inkassokrav kontaktar ekonomiassistent VA-chef för beslut 
om åtgärder i VA-försörjningen fram till betalning och skickar ut brev till kund. Ekonomi
assistenten kontaktar driften för åtgärder och återkopplar när betalning inkommit. 

• VA-chef verkställer eventuellt beslut om åtgärder i VA-försörjningen. 

@2016 KPMG AB, a Swedlsh limtted tiability c:ompany and a member firm of the 
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• Ovan beskrivna fakturor hanteras enligt gällande Riktlinjer for fordringsbevakning och in
kasso, 
förutom att 

• avskrivningar av fordringar understigande ett prisbasbelopp beslutas av MSB-chef 
• träffande av överenskommelse om amortering av fordringar beslutas av MSB-chef. 

Renhållning 

Kommunen har avtal med SRV Återvinning AB om renhållning. SRV fakturerar kommuninvå
narna. Alla intäkter avseende renhållning hanteras och behålls av SRV. 

Migrationsverket 

Det finns flera olika typer av ersättningar som kommuner kan erhålla från Migrationsverket. Det 
finns dels automatiska ersättningar och dels ersättningar kommunen måste söka för. De automa
tiska ersättningarna är grundersättning vid överenskommelser och schablonersättningar. De åter
sökningsbara ersättningarna är faktiska kostnader och schablonersättningar och för dessa skall an
sökan inkomma inom en viss tidsfrist. Vissa av dessa ersättningar, som till exempel för varaktig 
vård, kan vissa tröskelvärden förekomma. För att återsöka ersättning krävs underlag. 
När denna rutin tillämpas bör det faktum att förändringar i den aktuella lagstiftning är aviserad 
iakttagas. Dessa förändringar kommer att träda i kraft vid årsskiftet 2016/17, delvis och 
vid upphörandet av överenskommelsen mellan Migrationsverket och kommunen. Även 
aviserade förändringar kommer att träda i kraft i juni/juli 2017. 

Aktuella ersättningar inom kommunala verksamheter 
Kommunövergripande 
Skola och förskola 
Individ- och familjeomsorg 
Ensamkommande barn 
Ekonomiskt bistånd 
Äldre- och funktionshinderomsorg 
Hälso- och sjukvård 
Andra verksamheter 
Särskilda målgrupper 

Återsökning ensamkommande barn 
Den i kommunen ansvariga tjänstemannen skall begära ut underlag från barn- och familjeenhet
ens sekreterare. Detta skall påtalas tidsmässigt i närhet till det kvartal som närmast förlöper för att 
få underlagen tillhanda så snart som möjligt. Återsökning sker kvartalsvis och ansökan skall vara 
Migrationsverket tillhanda senast inom ett år från utgången av den period som ansökan avser. 

• Tjänstemannen skall skriva ut en lista ur verksamhetssystemet Treserva för de barn som 
har ett giltigt beslut under det aktuella kvartalet. 

• Därefter skall denne gå igenom varje barn för sig för att utreda om barnet har permanent 
uppehållstillstånd (PUT) eller är asylsökande under kvartalet. Detta antecknas vidare i ett 
befintligt kalkylark där det markeras om barnen har PUT eller är asylsökande. Kalkylar
ket måste även uppdateras varje kvartal då barn kan avslutas eller nya barn kan till
komma. 
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• När underlagen kommer in skall tjänstemannen räkna ut dygnskostnaden för varje enskilt 
barn. För de barn som bor på kommunens egna HVB finns ett specifikt underlag där 
dygnskostnad redan är uträknat. Det behöver även fastställas vilken boendeform samtliga 
barn har - HVB, familjehem eller stödboende till exempel. Dygnskostnad och placerings
fonn för varje barn antecknas även det i det befintliga kalkylarket. 

• Därefter skall samtliga barn placeras i olika kategorier beroende på dess placeringsform. I 
detta steg skall även de belagda platserna tas i beaktning. De placeras först och främst uti
från de överenskomna platserna kommunen har med Migrationsverket. I och med de avtal 
som kommunen har ingått med Migrationsverket skall Salems kommun inneha 11 platser 
för asylsökande barn -vilket kan uppgå till 4015 dagar samt 25 platser för barn med PUT 
vilket kan uppgå till 9125 dagar. Av avtalet följer att kommunen tär en ersättning på 1600 
kronor/dygn för varje avtalad plats. 

• Vidare kan kommunerna söka om ersättning på 300 kronor/dygn för varje barn som be
lägger en plats i avtalet. De överenskomna platserna får dock ej beläggas med barn som 
bor i stödboende. Det är även av vikt att de överenskomna platserna beläggs för det antal 
dagar som avtalats, det vill säga 4015 dagar för asylsökande barn och 9125 för barn med 
PUT. 

• Överenskommelsen skall uppnås, om det ej finns tillräckligt med barn utgår schablonen 
på 1600 kronor/dygn för en tom plats. Finns det däremot för många barn måste man se till 
att exakt antal dagar söks. Om avtalet uppnås kan man söka resterande dagar för ett barn 
via en ytterligare ansökan eller om barnen har en annan boendeform, såsom stödboende. 

Olika typer av ansökningar: 
• Ensamkommande barn i hem för vård eller boende HVB (asyl) 
• Ensamkommande barn i stödboende (asyl) 
• Belagd boendeplats enligt överenskommelse (asyl) 
• Belagd boendeplats enligt överenskommelse (PUT) 
• Kommunplacerade ensamkommande barn i stödboende (PUT) 
• Vård och boende för kommunplacerade ensamkommande barn 

Då samtliga barn har p1acerats söks sammanställningar av placeringsbeslut upp på 
varje barn, dessa skrivs också ut. Även placeringsbeslut för varje barn kopieras och läggs till som 
underlag. När samtliga ansökningar är färdigställda fylls Migrationsverkets olika blanketter i och 
biläggs. När dess steg sedan är fullgjorda kopieras samtliga ansökningar med samtliga handlingar 
och dessa sparas. Ansökningarna sänds till Migrationsverkets olika kontor med A-post och mot
tagningsbevis. 

Utgångspunkten för återsökning gällande ensamkommande barn utgår i några punkter. 
• Överenskommelsen skall uppnås 
• Asylsökande placerade på HVB enligt SoL kan faktiska kostnader aldrig återsökas. 
• Stödboendeplacering kan aldrig belägga en överenskommen plats eller faktiska kostna

der återsökas för. 
• Det är mest fördelaktigt för kommunen att söka placeringar som kostar över I 900 kro

nor/dygn som faktiskt kostnad och de placeringar som kostar mindre än 1900 kro
nor/dygn som belagd plats - så gott det går. 
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Utbetalning av ersättning 
Migrationsverket granskar ansökan och i fall då förtydligande krävs för någon del av ansökan 
kontaktar de tjänstemannen som sänt in ansökan och begär in kompletterande uppgifter inom viss 
tidsfrist. I detta är viktigt att känna till kommunens uppgiftsskyldighet gentemot Migrationsver
ket. När sedan Migrationsverket anser att ansökan är komplett och korrekt betalar de ut den sankt
ionerade ersättningen den sista månaden för samma månad när ansökan inkom till Migrationsver
ket och i fall ansökan inkom sent i månaden kan ersättningen komma att betalas nästkommande 
månad. 

Fördelning av medel 
Schablonersättningen fördelas mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen enligt vad som anges i överenskommelsen Nyanländ i Salem som revideras 
årligen. Följande underlag lämnas till barn- och utbildningsförvaltningens ekonom: Bokföringsor
der och underlag som visar hur stor ersättning som utbetalats för respektive individ. Inom social
förvaltningen fördelas schablonersättningar mellan Vuxenenheten (konto 71223) och Familjeen
heten (konto 7112). Familjeenheten tilldelas schablonersättning som avser ensamkommande flyk
tingbarn, Vuxenenheten tilldelas resterande schablonersättningar. 

Intäkter äldreomsorg 

Fakturering sker månadsvis. 

Högkostnadsskydd/Maxtaxa 
Det finns en fastställd högsta avgift för insatser som beviljas hemtjänst, dagverksarnhet 
och omvårdnad i särskilt boende, vilket regleras i lagstiftningen. Den maximala avgiften 
som kan tas ut uppgår till högst en tolftedel av 53,92 prisbasbeloppet. Detta oavsett om personen 
bor i eget eller särskilt boende och är ensamstående eller sammanboende. 
Avgift tas ut fl>r samtliga insatser, det vill säga service, omvårdnad och/eller dagverksamhet i 
både ordinärt och särskilt boende. Även avgiften för trygghetslarm innefattas i den maximala av
giften. För insatserna boendestöd och dagverksamhet till personer under 65 år med psykiska 
funktionsnedsättningar tas ingen avgift ut. 

Avgifter 
Avgifter för hemtjänst, dagverksarnhet och särskilt boende regleras i 8 kap § § 1-9 
Socialtjänstlagen (SoL). Av lagen framgår att: 

• avgifterna ska vara skäliga 
• avgifterna inte får överstiga kommunens självkostnader 
• avgifterna rar differentieras med hänsyn till den enskildes ekonomiska förhållanden 
• den enskilde ska förbehållas tillräckliga medel för sina normala levnadsornkostnader (för

behållsbelopp ). 

Process 
• Taket för högsta avgift justeras årligen och fastställs av regeringen ((enligt lagen om all

män försäkring). 
• I Salems kommun är det kommunfullmäktige som fattar beslut gällande avgifterna. I so

cialtjänstlagen anges ett lägsta belopp som den enskilde ska ha rätt att förbehålla sig av 
egna medel innan kommunen tär ta ut sin avgift. Förbehållsbeloppet består av ett fast-
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ställt minimibelopp, boendekostnad, tillägg för matkostnad samt avdrag förförbruknings
artiklar. Beloppet ska täcka den enskildes normala levnadskostnader, minimibeloppet och 
den faktiska boendekostnaden utgör den enskildes förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet 
används för att räkna ut avgiftsutrymmet. Vid prövning av avgift i särskilt boende tillför
säkras båda makarna förbehållsbelopp för ensamstående. 

• När en brukare blir beviljad insats skickas alltid ett brev gällande inkomstförfrågan. De 
som inte vill uppge inkomster betalar maxtaxa övriga betalar utifrån förbehållsbeloppet. 

• Vid varje fakturakörning kontrolleras att rätt avgift utgår. 
• Debitering av avgifter sker månadsvis i efterskott. Debitering av hyra sker månadsvis i 

förskott. 
• Faktura sänds ut runt den 15:e varje månad. Lägsta avgift per månad är 50 kronor. 

Mindre belopp samlas ihop och debiteras när 50 kronor uppnåtts. Ingen avgift tas ut om 
den sammanlagda avgiften blir mindre än 50 kronor under ett år. Ingen avgift tas ut för 
skriftlig betalningspåminnelse, enligt Förordning om ersättning för inkassokostnader mm 
SFS 1981: I 057). Dröjsmålsränta utgår däremot vid försenad betalning enligt gällande 
räntelag. 

• Obetald faktura skickas till inkassoföretag enligt kommunens rutiner. Kommunikation 
mellan biståndshandläggare, god man, förvaltare och utredningsassistent om fakturor inte 
betalas är viktig. 

• Den enskilde är skyldig att anmäla förändrade inkomst- och bostadsförhållanden. Kom
munen kan kontrollera de uppgifter som är offentliga hos andra myndigheter samt av 
kundens deklaration och därefter ändra avgiften om det är nödvändigt. Kommunen har 
ansvar att utreda om den enskilde har behov av ett högre förbehållsbelopp. När prisbas
beloppet ändras kan en justering av avgiften göras utan den enskilde underrättas innan. 
Ett nytt avgiftsbeslut sänds dock till den enskilde varje år. 

Övriga intäktsströmmar 

Fritidsförvaltningen 
Faktureringen sker på lite olika sätt inom Fritidsenheten. 
Vid evenemang t.ex Salemsdagen, så anmäler sig föreningar/företag att dom vill boka bord m.m 
och sedan faktureras det efter att evenemanget är slut. 

Fakturering av idrottshalltider 
I bokningssystemet finns alla klubbar och privatpersoner som bokar tid i kommunens idrottshal
lar. På tiderna som bokats in finns även registrerat om det är en ungdomstid (0-taxa) eller om det 
är tid som skall betalas för, även beloppet registreras i samband med bokningen. Efter terminens 
slut så debiteras alla föreningar som skall betala för sin tid . Detta plockas ut automatiskt från sy
stemet för bokningar (Fri) och skickas sedan via fil till ekonomienheten för fakturering. 

Kontantkassor förekommer inom följande av kommunens enheter 
• Arbetsmarknadsenheten, försäljning av tillverkade saker. 
• Personal inom kommunens äldreomsorg och verksamhet för funktionsnedsättning hante

rar, i vissa fall, omsorgstagarnas privata medel. 
• Bibliotek, försäljning av hembygdsböcker, vykort och teaterbiljetter samt intäkter från 

kopiering, fax och förseningsavgifter. 
• Fritidsgården, Huset, cafärörelse 
• Cafä på Rönninge gymnasium 

@ 2016 KPMG AB, a Swedish limiled lia.billty oompany and a member firm or the 
KPMG netWOfk of Independent member finns affiliated wilh KPMG tnternaUonal Coopeta• 
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9.2.13 

• Cafe på Skogsängsskolan 
• Daglig verksamhet, Second Hand 

Generell hantering av kontantkassor -

Salems kommu11 
Granskningsrapporl Intern kontroll intäkter 

2017-02-01 

Ansvarig person för hanteringen och ersättare ror denne skall alltid utses. Lämplig 
person att utse dessa personer kan vara förvaltnings- eller enhetschef. 
Pengar skall förvaras i ett låsbårt kassaskrin, som i sin tur förvaras inlåst (kassaskåp om sådant 
finns tillgängligt). 
Kontantkassor som härrör från olika typer av försäljning skall förvaras separerade från varandra. 
Tillträde till kassaskrin bör begränsas till max två personer. Ansvarig person och dennes ersättare. 
Information om att inget öppet köp eller returrätt medges ska vara synlig vid försäljningsplatsen. 
Kassaapparat ska vara godkänd enligt kassaregistret. 
Ansvarig för hanteringen av dagskassor är all ordinarie personal. 
Kassakvitto skall lämnas till kunden. Kvittots funktion är att styrka att betalning 
skett. Om kunden begär ett handskrivet kvitto skall detta alltid kompletteras med 
kassakvitto. 

Avstämning av insättningar skall ske minst eil gång per månad. Detta sker med hjälp 
av kommunens system Hypergene. 

Specialdestinerade bidrag - bevakning 

På SKLs hemsida finns det en lista med "Specificering av vissa statsbidrag för kommuner". Lis
tan bevakas av ekonomer/controllers på respektive förvaltning. 

9.2.14 Momshanering 

Moms vid faktureringstillfiille 
De största kundfakturaflöden kommer från försystem. I försystemen programmeras/konteras 
momsen av respektive förvaltning. Vid ny intäktstyp är det respektive förvaltning som, efter sam
råd med ekonomienheten, säkerställer att momsdebitering sker på momspliktiga intäkter i försy
stemet. 
Vid manuell kundfakturering ska den som är budgetansvarig välja rätt kontoslag, när de gör kund
fakturaspecifikation och ange momsbelopp. Ekonomienheten har noterat "momspl/ej momspl" i 
några namn på lntäktskonton, för att underlätta val av rätt försäljnings konto. 

@ 2016 KPMG AB, a Swedish imited liability company and a member finn of lhe 
KPMG netWOlk of Independent member finns affiUated with KPMG lntemational Coopera

~ve ('KPMG lntemationar), a Swiss entity, All rights reserved. 
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9.3 Större intäktsslag 

Salems kommun 
Granskningsrapport Intern kontroll inttlkler 

2017-02-01 

Kommunens intäkter består huvudsakligen av skatter och olika statsbidrag samt egen fakturering 
av kommunala avgifter. Till detta kommer även intäkter forknippade rned bl a EU-projekt och an
nan mer eller mindre tillfällig bidragsberättigad verksamhet För 2015 uppgick intäkter exklusive 
skatter och statsbidrag till ca 229 mkr. 

När det gäller skatteintäkter och statsbidrag har kommunen små möjligheter att påverka utfallet 
utöver att kommunfullmäktige beslutar om den kommunala skattesatsen. Övriga parametrar beror 
på befolkningen i kommunen samt på beslut som fattas av staten. 

När det gäller de övriga intäkterna har kommunen större möjligheter till påverkan även om vissa 
av de övriga intäkterna är beroende på beslut som fattas utanför kommunen. 

I samband med granskningen har vi valt ut ett antal olika intäkter som vi granskat. Vi har tillsam
mans med berörda tjänstemän i kommunen gått igenom rutiner kring de olika intäkterna för att 
identifiera vilka kontroller som sker i processen och hur de dokumenteras. 

Vid urvalet har vi utgått från intäkter som är av väsentlig storlek samt där vi bedömt att kommunens 
rutiner har stor betydelse för intäkten. Utifrån detta har vi lagt mest fokus på följande intäkter: 

© 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company anda member film of the 
KPMG network o! independent member firms affillated wilh KPMG lntemational Coopera

tive ('KPMG lntemational"), a Swiss entity. All rights reserved. 
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Salems kommu11 
Granskningsrapport Intern kontroll intlikler 
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9.3.1 Migrationsverket 

Månadsvis utfall 2015: 

' 
I 
I -

10000000 

8000000 

5 4000000 
C e 
:.:: 2000000 

M igrationsve rket/flyktinga r 

Kommentar: Stor ökning under året av antalet flyktingar som har kommit till kommunen. Ökning 
har varit större än förväntat både vid budgetering och prognos. 

Utfall 2016: 

r -- -- --
, 
I 

Migrationsverket/flyktinga r 

Kommentar: 

Under 2016 ligger statsbidragen på betydligt högre nivå. Ojämnt periodiserat. 

@2016 KPMG AB, e Swedish limited liabllily company anda member firm oflhe 
KPMG network of independent member finns affilialed with KPMG lntemalional Coopera

tive ('KPMG tntemationar), e Swi•• entity, All fights reserved. 
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9.3.2 Statsbidrag Skolverket 

Månadsvis utfa11 2015: 

Statsbidrag Skolverket 
4500000 

4000000 

3500000 

3000000 

2500000 

l .... ----·-- .. -----
Kommentar: 

Månad 

Salems kommun 
Granskningsrapport Intern kontroll intäkter 

2017-02-01 

Ansökan görs löpande vilket forklarar den ojämna fördelningen. Bidrag för kvalitetssäkring beta
lades in halvårsvis i mars och oktober. Statsbidrag för maxtaxa 6,4 mnkr betalades in halvårsvis i 
mars och oktober. Inbetalningen i mars avsåg hela vårterminen (VT) och periodiserades vid mars 
delårsbokslut med 50% i mars och 50% i april. I juli periodiserades 1/12 del vid juli delårsbokslut. 
Delårsperiodiseringar vändes i augusti vilket gav ett därför negativt saldo i augusti. I juni bokf'ördes 
inbetalda Statsbidrag för karriärtjänster och för personalförstärkning inom elevhälsa för VT. I no
vember och december bokfördes bidrag Gymn. lärling samt övriga bidrag för HT. 

Utfall 2016: 

6000000 

5000000 

L. - . - .. 
Kommentar: 

Statsbidrag Skolverket 

-- -7 

I 
I 

I 

Utfallet fördelar sig på ungefär samma sätt som för 2015. 

© 2016 KPMG AB, a Swedish limiled fiabillly oompany anda member firm of the 
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~alems kommun 
Granskningsrapporl Intern kontroll intllkler 

20/7-02-0/ 

9.3.3 Driftbidrag från AMS 

Månadsvis utfa11 2015: 

Driftsbidrag AMS 
---·-- 1 

1500000 -- .. 

1000000 

Kommentar: 

Driftbidragen omfattar bland annat områdena förskola, grundskola, äldreomsorg, ungdom och fri
tid. 
Anledningen till att det var negativt i augusti var pga att intäkter som ej erhållits till delårsbokslutet 
för perioden jan-juli periodiserades in då och sedan vändes bort i augusti. Dock kom inte intäkten 
in till kommunen förrän i september. 

Utfall 2016: 

' -
i Driftsbidrag AMS 

1500000 

Kommentar: 
Utfallet är jämnare jämfört med 2015. 

@ 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of lhe 
KPMG network of independent member firms affillated wilh KPMG lnternallonal Coopera
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Salems komnum 
Granskningsrapporl Intern kontroll intäkter 

2017-02-01 

9.3.4 Försäkringskassan personlig assistent (LSS) 

Månadsvis utfall 2015: 

Försäkringskassan personlig assistent 

3500000 
3000000 
2500000 

g 2000000 

~ 1500000 
1000000 
500000 

0 

Utfall 2016: 

r .. 
! 

-~1:--~ -·i·: ---1-1· --· 1·-·1· ---· - -__ ----1 -· 1-·· I . . .. -1~-- ... --
- - . - · - .. ~ -·- -·-- - - - -·-- --

. -- - . -- -- . - - . .. -

I Försäkringskassan personlig assistent 

3000000 

2500000 

g 1500000 

~ 1000000 

500000 

Kommentar: 
Förklaring till tappet i oktober och november är Försäkringskassans ändrade utbetalningsrutiner. 

© 201l) KPMG AB, a Swedish llmited liabiUty company anda member finn of lhe 
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9.3.S 

Salems k011111,u11 

Granskningsrapporl Intern kontroll intäkJer 
2017-02-01 

Övriga bidrag 

Månadsvis utfall 2015: 

6000000 

-6000000 

L_ -- - - --- - -- -- -- -

Kommentar: 

Övriga bidrag 

Månad 
I 

---- ·- --- -· - _J 

Vid delårsrapport per juli fick Centrala förvaltningen information om att AFA-utbetalningen 
skulle-ske under 2015. Reservering skedde delårsbokslutet per juli. I augusti vändes delårsbok
slutsperiodiseringarna. AF A återbetalningen erhölls först i november. 

Utfall 2016: 

500000 

400000 

o 300000 
C 

~ 200000 

100000 

0 

Kommentar: 

Övriga bidrag 

I 

Jämnare utfall under 2016 med undantag för mars. 

@ 2016 KPMG AB, a Swedlsh limited liablUly company anda member firm of lhe 
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9.3.6 

Salems kommun 
Granskningsrapport Intern kontroll intäkter 

1017-02-01 

Bygglovsavgifter 

Månadsvis utfall 2015: 

Bygg I ovsavgifte r 

350000 
300000 
250000 ... 

g 200000 
~ 150000 

I 100000 
50000 

0 I
. -···· .. .. . -

~ . .. - . . .. - .. - - . - - - - --

. 1 lll, __ tl-:1 

' l_ . -- - - - -- -

Kommentar: 
Intäkterna för bygglovsavgifter är beroende av inkomna ansökningar och en handläggningstid på 
10 veckor ifall ansökningen är komplett. Dessa faktureras i takt med upparbetning, lägre takt hösten 
2015. Man ser ett annat mönster 2016. 

Utfall 2016: 

600000 

500000 

,._ 400000 
0 
l5 300000 

~ 200000 

100000 

0 

Bygg lovsavgifter 
... - ----- -- -1 

j 

I I I 
. -· 1· -· 

I I - • 

© 2016 KPMG AB, a Swedish imlled liability company anda member form of the 
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Salems kommun 
Granskningsrapport Intern lrontro/1 intakter 

2017-02-01 

9.3.7 Avgifter för barn- och skolbarnsomsorg 

Månadsvis utfall 2015: 

Avgifter barn- och äldrebarnomsorg 

1450000 

1400000 
~ 

0 
§ 1350000 
~ 

:,..: 

1300000 

1250000 

i_ - -

Utfall 2016: 

1600000 

1550000 

~ 1500000 
0 
§ 1450000 

~ 1400000 

1350000 

1300000 

- i 

Avgifter barn- och äldrebarnomsorg 

rllJ -· --1-·-·1--- -, :1· · -1-1-· ----J - ------
- ---· -~ -·- .. -·- ·· - -

- - - - ·-· ~ - . -· -
ro<::>"" 1o<::>"' ro<::>"' lo~ 1o<::>'-J 1o<::><o <o~ <or::,'b <o<::>°' lo..,<::> <o..,.., 1o'Y' 

~.... ~... '),r::,"Y '),r::,"> '),r::,"> ~... '),r::,"> ~.... ~"-; '),r::,"Y 1,<::>"' '),r::,"> 

Period 
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Salems kommu11 
Granskningsrapport Intern kontroll intäkter 

2017-02-01 

9.3.8 Åldre- och handikappomsorg 

Månadsvis utfall 2015: 

,._ 

2000000 

1500000 

Äldre- och handikappomsorg 

0 

5 1000000 ,._ 
:i.( 

500000 . Iilli] ffff :I 
l ---

Utfall 2016: 

2500000 

2000000 

Kommentar: 

Äldre- och handikappomsorg 

I 
__ J 

Ojämnare utfall under 2016. Fakturering ska ske I ggr/månad. 

© 2016 KPMG AB, a Swedish llmltad liabll~y oompany and a member firm of lhe 
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9.3.9 

) 

Salems kommun 
Granskningsrappor/ Intern kontroll intäkter 

2017-02-01 

Bostads- och lokalhyror 

Månadsvis utfall 2015: 

2500000 

2000000 

5 1500000 
C: 
0 
~ 1000000 

Bostads- och lokalhyror 

500000 .. 

0 

·1-J ,-1- -- ·1·-1··-1-. J . •----l- ~-. . t 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ y 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '\,(;) 'v' 'v' '\,(;) ,.,._<::> ,.,._<::> "I,<:) '\,<:) 1> "I,<:) "I,<:) '\,<:) 

Utfall 2016: 

4000000 
3500000 
3000000 

5 2500000 
5 2000000 
~ 1500000 

1000000 
500000 

0 

Kommentar: 

Månad 

Bostads- och lokalhyror 

.. - ---- --- ---- ----

-11---.. - - . 

- .. - -
. - ·--

---- - ---, ---, --- -- -- -· ·- --- - ... -

·11···-- -- -· ---~ -~ ·- -~-1~~ 
·-· - . - - - - - -

~-1-·--1· -- -· 

- --· . -- -

Ojämnare utfall 2016. 

C 2016 KPMG AB, a Swedish liml1ed liabilily company and a member form of 1he 
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9.3.10 

Salems kommun 
Granskningsrapport Intern kontroll inttikter 

2017-02-01 

Övriga driftbidrag från staten 

Månadsvis utfall 2015: 

I -- .. 

Övriga driftbidrag från staten 

I 

5000000 

4000000 

3000000 -

S 2000000 ... 
C 
0 

~ 

l_ .. - .. . -· . -
Kommentar: 

Månad 

Det som gjordes i juni var att man konterade om projektintäkter som konterats felaktigt på konto 
3 590 men som avsåg 3 510, därför blir det ett så stort hopp i juni. 

Differenser mellan olika månader beror på att man vid uppföljningar bl.a. delårsbokslutet har pe
riodiserat bort intäkter som då ej nyttjats för perioden och sedan har man vänt tillbaka den i näst
kommande period för att verksamheterna ska se vilka pengar som finns kvar i projektet att nyttja. 

Utfall 2016: 

övriga driftbidrag från staten 

6000000 

5000000 

4000000 .. 

j :::~ .. . .. 1· Lr1 ..... .1 I ~ t · 
-1000000 <oc:,"" roc:,,I ro~ ·ro~ <oc:,"> <o<:l<q <oJ <oc:,'Q_ -roc:,<>i_ r;;,,<:l __ ro...,...,__ .<ö,,.,~ 

ei"' ,§ R>,,; Cl,,; ei"' Cl,,; c:,"> c:,'-; R>... Cl'-; Cl'-; <::)"> 
-20000061) 'v 'v · 'v 'v 'v · 'v ~ - 'v .'v 'v. 'v · 

Månad 

Kommentar: 
Ojämnt utfall som ej följer mönstret 2015. 

1 
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9.3.11 

) 

) 

Salems kommun 
Granskningsrapport Intern kontroll intl1kter 

2017-02-01 

Försäljning av verksamhet (inkl. försäljning av måltider) 

Månadsvis utfall 2015: 

6000000 

5000000 

,._ 4000000 
0 
§ 3000000 

~ 2000000 

1000000 

0 

Utfall 2016: 

7000000 
6000000 
5000000 

g 4000000 

~ 3000000 
2000000 
1000000 

0 

Försäljning av verksamhet 

--1~-- =-1-~-t~~ 1-~- ---1-~11-~ -i -:_ ~----
- - - - - ·- - -. - - - - - i 

I - -- - -- - - - - - -

Försäljning av verksamhet 

~--~-, --1· · 1 ·· ,---·1· -_· __ -,~ - ~--1:·1---
1--· ---.. . - -1- .. -- - . 
. . - - . . -- . . - . -- - ·- . ---

- . . - . . - -- - - . 

-- . - - - - - . ·- -- . . · - - -- . -

'oi;;:,",, 'oi;;:,'\, 'oi;;:,'? 'oi;;:,t:i< <oi;;:,<-, <o<:><o <o~ <o<:>'t, r::,°' ~ ~",, ~"' 
~~ rf'"' ~'y '\,<:>"' ~'y ~", '\,<:>"' ~'y ~",,(o '\,<:>..f;> '\,<:>..,_<o ,t<o 

Månad 

Kommentar: 
Faktureras jämnt över året för både 2015 och 2016. 
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9.3.12 

Salems kommun 
Granskningsrapport Intern kontroll intäkter 

2017-02-01 

VA - avgifter 

Månadsvis utfall 20 15: 

VA-avgifter 

4000000 

2000000 ... 
0 
§ 1000000 ... 

:,,,: 

~">- ~"' ~"1 ~~ ~<-, ~<o ~ ~o, ~o '.'Y..,, Y' 
-1000000 ~ - ~<-j --~ t-,<-> - -~ - c,,,'> ---~ - -- ~ - ~ --~ --~ -- ~ --

"\,o r$> "'o "'o r$> r$> "'o fl fl fl "'o 
-2000000 - -- · - - ··-- ------- ---- -- ···----------

Månad 

Kommentar: 
Faktureras 1 ggr/kvartal 

Utfall 2016: 

VA-avgifter 

4000000 -- - - - - -·· -· - --- - --- --- ------·-- ------· 

-2000000 
Månad 

_@2016 KPMGAB, a Swedish limiled llability company anda memberfirm ofthe 
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Salems kommun 
Granskningsrapport Intern kontroll intäkter 

2017-02-0/ 

9.4 Analys 
Våra slutsatser: 

• Rutiner för månatlig fakturering fungerar bra 

• Rutiner finns för att fånga och bedöma ofakturerade intäkter 

• Störst risk för fel finns i riktade statsbidrag genom att dessa eventuellt underlåts att sökas 
av kommunen och att de kan bli felbehandlade i redovisningen. 
Riktade bidrag används huvudsakligen för att politiker på den centrala nivån försöker 
styra den kommunala verksamheten i riktning mot specifika områden. Riktade bidrag 
måste alltså användas inom ett specifikt område eller för ett speciellt ändamål. De riktade 
statsbidragen och ersättningarna till kommuner har ökat kraftigt till antalet de senaste 
åren. Detta medför en ökad detaljstyming och adntinistration och det försämrar även 
kommunens förutsättningar att planera och effektivisera sin verksamhet och ekonomi. 

• Processbeskrivningar finns för samtliga väsentliga intäktsflöden. 

• Intäkter ingår i planerna för uppföljning av intern kontroll. Utifrån de riskbedömningar som 
verksamheterna gjort inför år 2016 finns en punkt med avseende på intäkterna i förvalt
ningarnas internkontrollplaner för Kommunstyrelsen, MSB förvaltningen inkl VA och So
cialnämnden (statsbidrag flyktingar). 

Våra rekommendationer: 

• Vi rekommenderar att även intäkter för nämnderna Överförmyndarnämnd, Revisors
nämnd, KoF och BoU blir föremål för uppföljning i intern kontrollplanerna, efter veder
börlig risk- och väsentlighetsanalys. 

KPMG, dag som ovan 

~tl~;;}~~'r 
Susanne Påhlman Skeppstei:it 
Revisor 
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Södertörns brandförsvarsförbund 
Revisionen 

SALEMS KOrAMUN 
Kornrnunsty;el :;en 

2017 -03- 2 3 

Diorienr KS /lo 11 : ':f-'1 . 06, 

Medlemskommunemas 
kommunfullmäktige 

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 

Vi har granskat kommunalförbundets verksamhet under år 2016. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och fastställt revisionsreglemente. 

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som 
redovisas i redogörelsen och övriga till berättelsen fogade bilagor. 

Förbundsdirektionen har godkänt årsredovisningen. 

Vår granskning visar att årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed. Granskningen visar vidare att resulta
tet uppfyller balanskravet samt är förenligt med fastställda finansiella och verk
samhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. 

Vi tillstyrker att förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i detta 
organ beviljas ansvarsfrihet. 

Vårby gård 2017-03-20 

'lb~)V~ 
Bengt Verlestam 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
Revisorernas redogörelse (nr 1) 
De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-5) 
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REVISORERNAS REDOGÖRELSE FÖR ÅR 2016 

1 ALLMÄNT 

Bil 1 1(3) 

Vi har under året genomfört vår granskning i enlighet med kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet samt fastställt revisionsreglemente. PwC har 
biträtt oss i vårt granskningsarbete. 

Vi har under året diskuterat aktuella frågor med förbundets tjänstemannaledning. 
Vår lagreglerade initiativrätt i förbundsdirektionen har däremot inte använts i 
något granskningsärende under året. 

2 INRIKTNING OCH OMFATTNING 

Målsättningen med revisionsarbetet är att främja ändamålsenlighet, effektivitet, 
rättvisande räkenskaper och god intern kontroll. Utifrån denna målsättning utar
betas revisionsplanen, som innehåller granskningsinsatser inom förvaltnings- och 
redovisningsrevision. Prioritering av revisionsinsatserna sker utifrån väsentlighet 
och risk. 

Förvaltningsrevision genomförs i form av verksamhetsinriktade granskningar 
inom olika väsentliga områden. Granskningsinsatserna syftar till att ge impulser 
till en effektivisering av verksamheten samt öka ändamålsenligheten. 

Redovisningsrevision genomförs i form av granskning av årsredovisning, delårs
rapport och olika redovisningsrutiner. Dessa insatser syftar till att främja rättvi
sande räkenskaper och god intern kontroll. 

3 RESULTAT 

3.1 Allmänt 

Fastställd revisionsplan för året har genomförts inom den ekonomiska ram som 
fastställts. 

3.2 Årsredovisning och delårsrapport 

Efter genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen redogör för utfallet 
av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Vidare bedömer vi att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsre
dovisningen är upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen (KRL) och 
god redovisningssed. 
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Granskningen visar även att resultatet uppfyller balanskravet samt är förenligt med 
fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushåll
mng. 

Revisionsrapport över granskning av årsredovisningen har överlämnats för känne
dom till förbundsdirektionen. 

Vi har granskat delårsrapporten och vår bedömning är att rapporten upprättats i 
enlighet med KRL och i allt väsentligt utifrån god redovisningssed. Med anled
ning av granskningen har ett utlåtande överlämnats till förbundsdirektionen. 

3.4 Fördjupad granskning 

Enligt fastställd revisionsplan har vi genomfört en fördjupad granskning av intern 
kontroll i kundfakturering. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att den interna kontrollen 
i huvudsak är tillräcklig, men att det inom ett område behöver vidtas åtgärder i 
syfte att ytterligare stärka kontrollen. Mot bakgrund av detta lämnar vi följande 
rekommendation, att: 

• förbundet utarbetar och dokumenterar ett sammanhållet "körschema" över 
de olika arbets- och kontrollmomenten som ska ske, vem som är ansvarig 
för att en kontroll eller ett arbetsmoment ska ske samt när i tiden en ar
betsuppgift och kontroll ska ske. 

Revisionsrapporten överlämnades för besvarande till förbundsdirektionen, med en 
skrivelse daterad 2016-12-19. F örbundsdirektionen har besvarat rapporten och vi 
har diskuterat svaret på slutrevisionen för 2016. 

3.5 Översiktlig granskning 

Enligt reviderad I revisionsplan har vi genomfört en översiktlig granskning av för
bundets interna kontroll avseende bisysslor. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att den interna kontrollen 
inte är helt tillräcklig utan att den behöver stärkas och kompletteras inom ett antal 
områden. Mot bakgrund av detta lämnar vi följande rekommendationer: 

• Komplettera reglerna med att även omfatta förbundets förtroendevalda. 

1 På revisionssammanträdet 2016-12-19 beslutade revisorerna att omprioritera i revisionsplanen för 
2016. Den tidigare föreslagna uppföljande granskningen av levematörsfakturering bedömdes ej 
motiverad mot bakgrund av förbundets vidtagna åtgärder. Istället prioriterades en översiktlig 
granskning av förbundets intern kontroll avseende bisysslor. 
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• Förtydliga reglerna med att samtliga förtroendevalda och medarbetare re
gelmässigt skall lämna uppgift om bisyssla. 

• Genomför en fullständig genomgång av samtliga förtroendevalda och 
medarbetares bisysslor och dokumentera dessa. 

• Tillse att årlig uppföljning av bisysslor genomförs och dokumenteras. 

• Utarbeta system och rutiner som möjliggör en samlad bild över förbundets 
samtliga anmälda bisysslor. 

• Upprätta regler/reglemente för om och hur inköp av medarbetares företag 
skall ske. Dessa regler bör omfatta en dokumenterad riskbedömning och 
dokumentationskrav på offerter eller dyl. inför det att inköp/beställning 
sker. 

Revisionsrapporten har överlämnats för besvarande till förbundsdirektionen, med 
en skrivelse daterad 2017-03-20. Förbundsdirektionens besvararande av rapporten 
kommer att behandlas av revisionen i samband med delårsrapporten 2017. 



Richard Vahul 
Jessica Nordahl 

Mars2017 

pwc 

www.pwc.se 

Revisionsrapport 



Granskning av årsredovisning 2016 

Innehållsförteckning 
1. Sammanfattning ......... ............................................. .................... 1 

2. Inledning .................................................. .............. .................... 2 

2.1. Bakgrund ........................................................................................................ 2 

2 .2. Revisionsfråga och metod .. ......... ................... ... ... .............. ............................ 2 

2.3. Revisionskriterier ........................................ ............................. ... ............ .... ... 3 

3. Granskningsresultat ..................... ..... ......................................... 4 

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning ..................... -4 

3.1.1. 

3.1.1.1. 

3.1.1.2. 

3.1.1.3. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.2. 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

3.2-4. 

Mars 2017 

Förvaltningsberättelse ............................ ... ......... ...... ......................................... ............ 4 

Översikt över utvecklingen av verksamheten ....... ....................................... ................. 4 

Investeringsredovisning .. ......................................... ........ .................. ........................... 5 

Driftredovisning ...................................... ....... ........ ...... .................................................. 6 

Balanskrav ............................................... ....... ..... ... .................................................. ...... 6 

God ekonomisk hushållning .......................... ..... .............................................. ............. 7 

Rättvisande räkenskaper ........ ..... ....................... ........................ .................... 7 

Resultaträkning .............................................. ..... ................................................ .. ......... 7 

Balansräkning .............................................................................................................. .. 8 

Kassaflödesanalys ..................... .................................................................. .......... ......... 8 

Tilläggsupplysningar .............................................................................................. ....... 9 

Södertörns brandförsvarsförbund 
PwC 



) 

) 

1. Sammanfattning 
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 
följande revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med 
verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och 
ekonomiska ramar. 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses 
följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. 

• Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet 
med balanskravets regler? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat 
avseende god ekonomisk hushållning? 

Efter genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vidare 
bedömer vi att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi instämmer i förbundets bedömning av att balanskravet för 2016 har uppfyllts. 
Årets resultat är 3 095 tkr, men efter att hänsyn tas till realisationsvinster på 187 tkr 
blir det justerade resultatet vid avstämning mot balanskravet 2 908 tkr. 

Balanskravet är kommenterat under en särskild rubrik i förvaltningsberättelsen och 
i not till resultaträkningen. Vidare kan vi konstatera att inga tidigare års negativa 
resultat finns att reglera. 

Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen sammantaget är förenligt med 
förbundets finansiella och verksamhetsmässiga mål kring god ekonomisk 
hushållning, vilket innebär en ekonomi i balans samt att förbundet under året aktivt 
arbetat med samtliga mål. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för 
kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare 
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokförings
nämndens normering. 

Revisionsobjekt är förbundsdirektionen som enligt kommunallagen (KL) är 
ansvarig för årsredovisningens upprättande och godkännande. 

2.2. Revisions.fråga och metod 
Revisorerna har bland annat till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. 
Inom ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med lag om kommunal redovisning (kap 3 - 8). Vidare ska revisorerna enligt 
kommunallagen (9:9 a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt 
årsredovisningen är förenligt med de mål för god ekonomisk hushållning som 
fastställts. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen för 
upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 
följande revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med 
verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och 
ekonomiska ramar. 

• Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet 
med balanskravets regler? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat 
avseende god ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses 
följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• Förvaltningsberättelse (inkl drift- och investeringsredovisning) 

• Resultaträkning 

• Balansräkning 

• Kassaflödesanalys 
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Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har vidare granskats. 

Vi har även bedömt förbundets ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden 
av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för 
god ekonomisk hushållning som direktionen beslutat om. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed1 inom kommuner och landsting. 
Det innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och 
riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt 
väsentligt ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen 
inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på 
ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför 
att bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredo
visningen. Då vår granskning därför inte varit fullständig utesluter den inte att 
andra än här framförda felaktigheter kan förekomma. 

Granskningen introduceras genom kontakter och samplanering med förbundets 
ekonomifunktion. Granskningen genomförs med kontrollmålsmetodik enligt det 
granskningsprogram för granskning av årsredovisning som PwC Kommunal sektor 
använder och som är anpassat till gällande normgivning. Granskningen sker genom 
intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i 
förekommande fall registeranalys. 

Revisionsrapportens innehåll har faktagranskats av ekonomichefen. 

Revisions kriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en avstämning mot följande 
revisionskriterier: 

• Kommunallagen 

• Kommunal redovisningslag 

• Rekommendationer från RKR 

• Förbudsdirektionens beslut kring god ekonomisk hushållning 

1 Utgångspunkten för detta är bland annat SKYREV (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) 
och deras vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting, som implementeras 
succesivt. Vägledningen baseras vidare på ISA (International Standards on Auditing). 
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3. Granskningsresultat 
Granskningsresultatet redovisas utifrån följande delavsnitt: 

• Verksamhetens utfall, finansiering och ekonomisk ställning 

• Rättvisande räkenskaper 

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och 
ekonomiska ställning 

3.1.1. Förvaltningsberättelse 
3.1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten 
Vi har granskat att förvaltningsberättelsen lämnar tillräckliga uppgifter om: 

• Obligatorisk information i enlighet med KRL och KL samt RKR:s 
rekommendationer 

• Sådana förhållanden, som inte ska redovisas i balansräkning eller 
resultaträkning, men som är viktiga för bedömning av ekonomin 

• Händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under räkenskapsåret 
eller efter dess slut 

• Förväntad utveckling 

• Väsentliga personalförhållanden, bl a den obligatoriska redovisningen av 
sjukfrånvaron 

• Annat av betydelse för styrning och uppföljning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar överensstämmer 
med kraven i KRL och KL samt i allt väsentligt är förenligt med övrig normgivning. 

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning (inkl 
obligatorisk information enligt KRL, KL och RKR:s rekommenda
tioner). Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen bedöms ge en 
rättvisande bild. Förutom de uppgifter som redovisas i balans- och resultaträkning, 
finns kompletterande uppgifter som är viktiga för bedömning av förbundets 
ekonomi och ställning. Detta bl a i form av finansiella nyckeltal, såsom likviditet och 
soliditet. Vidare finns information i förvaltningsberättelsen om pensionsmedels
förvaltningen samt en beskrivning av tillämpade redovisningsprinciper. 

Sammantaget bedöms en tillfredsställande utvärdering ske av förbundets 
ekonomiska ställning, kopplat till uppföljning av nyckeltal och det fastställda 
finansiella målet för god ekonomisk hushållning, som överensstämmer med 
kommunallagens regler om en ekonomi i balans. 

Händelser av väsentlig betydelse. I förvaltningsberättelsen finns en 
redovisning av viktiga händelser under året. Utifrån den kunskap vi har om 
förbundets verksamhet, via direktionsprotokoll m m, bedöms väsentliga händelser 
under året kommenterade i förvaltningsberättelsen. 
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Förväntad utueckling (framtidsperspektivet). Av förvaltningsberättelsen 
framgår den förväntade utvecklingen inom olika områden, bl a under beskrivning i 
avsnittet om det nya handlingsprogrammet för 2016 till 2019. Vidare lyfts även 
fram att samtliga medlemskommuner växer och flera av dem räknar med att växa ca 
50 procent på en 15 årsperiod något som kommer att påverkar förbundets 
förebyggande arbete kraftigt. Nya vägar såsom Förbifart Stockholm och 
Södertörnsleden förändrar kommunikationsmönster och ger förbundet nya 
möjligheter men ställer samtidigt även stora krav. Även förändringarna i omvärlden 
gör att Sveriges totala försvarsförmåga behöver stärkas, förbundets bidrag till detta 
kommer vara att bygga upp en helt ny civilförsvarsförmåga. 

Väsentliga personalförhållanden. Den personalekonomiska redovisningen 
innehåller uppgifter om väsentliga personalförhållanden, bl a i form av personal
sammansättning och -försörjning, kompetensutveckling, arbetsmiljö och personal
kostnader. Det finns även en beskrivning av utbildningssatsning för nyanställda 
under året kringjämställdhet och inkludering, chefsprogram och arbetet med 
kommunikation, dialog och ledarskap lyfts också fram. Vidare redogörs för den nya 
beslutade och implementerade policyn vid trakasserier och kränkande 
särbehandling. Statistik över sjukfrånvaron redovisas vidare i enlighet med 
reglerna i KRL. 

Andraförhållanden som har betydelse för styrning och uppjögning av 
kommunalförbundets verksamhet. Detta område avser information och 
analys rörande prestationer, kvalitet och mål. Information om mål och målupp
fyllelse redovisas i förvaltningsberättelsen, utifrån vision och de fastställda 
inriktningsmålen i handlingsprogrammet samt årliga verksamhetsmål i 
verksamhetsplanen. Vidare finns en redovisning av förbundets miljöarbete samt 
uppföljning kring sotning och brandskyddskontroll. 

3.1.1.2. Investeringsredovisning 
Vi har granskat att: 

• Investeringsredovisningen visar kommunalförbundets totala investe
ringsverksamhet 

• Beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med årets bokföring 

• Posterna i investeringsredovisningen är överförda till balansräkningen och 
kassaflödesanalysen 

• Jämförelse med tidigare år görs 

• Avvikelser i förhållande till budget och investeringskalkyler har analyserats 
och kommenterats 

Bedömning och iakttagelser 

Investeringsredovisningen bedöms i allt väsentligt ge en rättvisande bild av årets 
investeringar. 

Investeringsredovisningen är avstämd mot bokföringen. Redovisningen ger en 
samlad bild av förbundets totala investeringsverksamhet och objektsvis uppdelning 
sker. 

Nettoinvesteringarna överensstämmer med motsvarande uppgifter i balansräkning 
och kassaflödesanalys. 
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I investeringsredovisningen görs jämförelser med tidigare år. Övergripande 
kommentarer till investeringsutfallet finns vidare i förvaltnings berättelsen. 

Investeringarna redovisas direkt i balansräkningen, vilket innebär att kodning av 
kostnadsslag inte sker, vilket påverkar tex statistikuttag2 • Ett alternativ är en 
renodlad investeringsredovisning. 

3.1.1.3. Driftredovisning 

Vi har granskat att: 

• Budgeterade och redovisade kostnader och intäkter redovisas i 
sammanfattning 

• Redovisade intäkter och kostnader överförts riktigt från den systematiska 
bokföringen 

• Jämförelse med tidigare år görs 

• Driftredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och fastställda 
mål samt överensstämmer med resultaträkningen 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 
utfallet förhåller sig till direktionens fastställda budget. 

Budgeterade och redovisade kostnader redovisas i sammandrag och har överförts 
riktigt från den systematiska bokföringen. Driftredovisningen överensstämmer 
vidare med resultaträkningen. 

I driftredovisningen görs jämförelser med tidigare år. Övergripande kommentarer 
till utfallet på aggregerad nivå finns i förvaltningsberättelsen, vilket även gäller 
arbetet utifrån fastställda mål. Analysen av större avvikelser i driftredovisningen är 
dock ett utvecklingsområde. 

3.1.2. Balanskrav 
Vi har granskat att: 

• Förbundets bedömning av om balanskravet har uppfyllts, dvs att det finns 
en balanskravsutredning i enlighet med KRL och KL 

• Om det i förvaltningsberättelsen anges när och på vilket sätt man avser att 
göra den i KL föreskrivna reglering i de fall ett negativt resultat uppvisas 

• Om det i förvaltningsberättelsen lämnas upplysning om hur tidigare års 
negativa resultat har reglerats 

• Om det i förvaltnings berättelsen framgår skälen till att inte reglera ett 
negativt resultat, i de fall direktionen har beslutat att en sådan reglering inte 
ska ske 

Bedömning och iakttagelser 

Vi instämmer i förbundets bedömning av att balanskravet för 2016 har uppfyllts. 
Årets resultat är 3 095 tkr, men efter att hänsyn tas till realisationsvinster på 187 tkr 

2 Eftersom det räkenskapssammandrag som korrununalförbund lämnar till SCB är betydligt mindre detaljerat än 
för en kommun har frågan om kodning på kostnadsslag mindre betydelse. 
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blir det justerade resultatet vid avstämning mot balanskravet 2 908 tkr. Formellt 
ställningstagande kring avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) sker i 
samband med direktionens behandling av årsredovisningen. 

Balanskravet är kommenterat under en särskild rubrik i förvaltningsberättelsen och 
redovisat i särskild not till resultaträkningen. Vidare kan vi konstatera att inga 
tidigare års negativa resultat finns att reglera. 

3.1.3. God ekonomisk hushållning 
Vi har granskat måluppfyllelsen för av direktionen fastställda finansiella3 och 
verksamhetsmässiga mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

De finansiella målen beslutades av direktionens 2013-12-06 i form av riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. De verk
samhetsmässiga målen och prioriterade områden framgår av handlingsprogrammet 
2016-2019 samt av aktuell verksamhetsplan. 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen sammantaget är förenligt med 
förbundets finansiella och verksamhetsmässiga mål kring god ekonomisk 
hushållning, vilket innebär en ekonomi i balans samt att förbundet under året aktivt 
arbetat med samtliga verksamhetsmål. Detta i form av inriktningsmål i handlings
programmet och prioriterade områden i verksamhetsplanen. 

3.2. 
3.2.1. 

Rättvisande r äkenskaper 
Resultaträkning 

Vi har granskat att: 

• Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 

• Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets samtliga externa intäkter 
och kostnader 

• Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av 
resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot balanskravet 

• Resultaträkningens innehåll är rätt periodiserat 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild över årets 
resultat. 

Resultaträkningen är uppställd i enlighet med KRL (vissa poster enligt lagens 
uppställning är ej tillämpligt för kommunalförbund). 

Noter finns i tillräcklig omfattning och resultaträkningens innehåll är i allt 
väsentligt rätt periodiserat, utifrån en urvalsmässig granskning av verifikations
materialet, när det gäller vad som är bokfört i december 2016 och januari 2017 . 

3 Direktionens beslut 2013- 12- 06 kring riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjärnningsreserv. 
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3.2.2. Balansräkning 
Vi har granskat att: 

• Balansräkningen är uppställd enligt KRL 

• Noter finns i tillräcklig omfattning 

• Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder existerar, tillhör förbundet 
och är fullständigt redovisade och rätt periodiserade 

• Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats enligt principerna i KRL 

• Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående 
balanser 

• Specifikationer till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning 

• Årets resultat överensstämmer med resultaträkningen 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättningar, skulder och eget kapital. 

Balansräkningen är i tillämpliga delar uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga 
noter. Bilagor och specifikationer till huvudboken finns i tillräcklig omfattning. 

Föregående års utgående balanser på aggregerad nivå har överförts rätt som årets 
ingående balanser. 

Vi bedömer att tillgångarna, avsättningarna och skulderna i allt väsentligt existerar, 
är fullständigt redovisade och rätt värderade samt i allt väsentligt rätt 
periodiserade. 

Kassaflödesanalys 
Vi har granskat att: 

• Kassaflödesanalysen uppfyller kravet enligt gällande normgivning 

• Noter finns i tillräcklig omfattning 

• Kassaflödesanalysen överensstämmer med motsvarande uppgifter i delar av 
årsredovisningen 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar kommunalförbundets finansiering 
och investeringar samt att noter finns i tillräcklig omfattning. 

Förbundet följer RKR:s rekommendation 16.2 för kassaflödesanalys, som ställer 
krav på att analysen ska redovisa betalningsflöden uppdelat på sektorerna: Löpande 
verksamhet, investeringar och finansiering. Kassaflödesanalysen utmynnar vidare i 
förändringen av likvida medel. 

Överensstämmelse finns mellan kassaflödesanalysen och motsvarande uppgifter i 
övriga delar av årsredovisningen. 
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Tilläggsupplysningar 
Vi har granskat om årsredovisningen lämnar information om tillämpade 
redovisningsprinciper samt lämnar tilläggsupplysningar i tillräcklig omfattning. 

Bedömning och iakttagelser 

Informationen om tillämpade redovisningsprinciper samt hantering av krav på 
tilläggsupplysningar bedöms i huvudsak vara tillräckliga för att kunna bedöma och 
analysera resultat och ställning. 

I RKR:s rekommendation om materiella anläggningstillgångar (11-4), som gäller fr o 
m 2014, har förtydligande gjorts bland annat kring kravet på 
komponentavskrivning. Rådet har även gett ut en information kring övergången till 
komponentavskrivning. Förbundet har från 2015 successivt anpassat sig till den nya 
normgivningen inom området bl.a. genom att införa komponentavskrivning på 
nyinvesteringar i byggnader samt fordon. Ingen genomgång och 
komponentuppdelning skett av historiska anläggningar. 

2017-03-20 

Richard Vahul 
Projektledare/uppdragsansvarig 
Certifierad kommunal revisor 
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PM Södertörns brandförsvarsförbund 
Kontroll av medarbetares ochförtroendevaldas bisysslor 

1. Bakgrund, syfte och revisionsfrågor 
Inom ramen för 2016 års revisionsplan har revisorerna beslutat sig för att ge PwC i uppdrag att 
genomföra en översiktlig granskning av förbundets kontroll av medarbetares och förtroendevaldas 
bisysslor. Den översiktliga granskningen syftar till identifiera eventuella indikationer på brister i 
förbundets interna kontroll kring hanteringen av bisysslor. 

För att uppnå syftet har följande revisionsfrågor utarbetats: 

• Bedömning av om gällande regler för bisysslor är ändamälsenlig? 
• Bedömning av om reglerna för anmälan om bisysslor efterlevs? 
• Genom registeranalys av samtliga inköpstransaktioner under 2016 identifiera eventuell 

förekomst där förbundet köpt varor/tjänster av företag där anställda och/eller 
förtroendevalda har engagemang (bisyssla)? 

2. Metod och avgränsning 
Den översiktliga granskningen avgränsas till ovanstående revisionsfrågor. Registeranalyserna kommer 
ske på ett urval av medarbetarna och för samtliga förtroendevalda. 

Vi har genomfört en kombination av granskningsmetoder för att genomför denna översiktliga 
granskning vilka omfattar: 

• Intervjuer med brandchef och ekonomichef 
• Dokumentstudier, granskning av personalakter m.m. 
• Registeranalys av bisysslor mot bolagsverket 
• Registeranalys av noterade bisysslor hos bolagsverket mot förbundets samtliga inköp under 

perioden 2016-01-01 till 2016-12-31 

3. Granskningsresultat 
3.1 Ändamålsenligheten i förbundets regler tör bisysslor 
Förbundet har tagit fram regler för bisysslor. Direktionen har fastställt dessa 2005-03-18 (§14). I vår 
genomgång av dokumentet har vi gjort följande iakttagelser: 

• Reglerna omfattar endast anställda hos förbundet ej förtroendevalda 
• Anmälan av bisysslor av anställda skall ske på begäran av arbetsgivaren1 

Bedömning och rekommendationer 

Utifrån vår genomgång av förbundets regler för bisysslor gör vi bedömningen att dessa inte är helt 
ändamålsenliga. Som framgår av ovanstående iakttagelser omfattas inte de förtroendevalda av 
reglerna och det finns heller inget uttalat krav att samtliga medarbetare inom förbundet regelmässigt 

' s.3 i förbundets regler för bisysslor 
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skall inkomma med uppgift om bisyssla. Mot bakgrund av detta ger vi förbundet följande 
rekommendationer: 

• Komplettera reglerna med att även omfatta förbundets förtroendevalda. 
• Förtydliga reglerna med att samtliga förtroendevalda och medarbetare regelmässigt skall 

lämna uppgift om bisyssla. 

3.2 Efterlevnad av regler ior bisysslor 

Vi har via intervjuer med brandchef och ekonomichef kartlagt förbundets praktiska arbete med 
anmälan om bisyssla. Vi har i dessa diskussioner kunnat konstatera att nu gällande regler i huvudsak 
efterlevs. På begäran upprättas blankett om bisyssla, blanketten granskas och bedöms enligt gällande 
regler och godkända blanketter läggs till den anställdes akt. 

Enligt gällande regler skall närmsta chef årligen göra en uppföljning och uppdatering av anmäld 
bisyssla i samband med utvecklingssamtalet.2 I vår uppföljning med förbundet uppges att det finns 
brister i den systematiska uppföljningen av bisysslorna. 

I våra diskussioner med förbundet framkommer att det saknas en samlad bild av medarbetarnas 
bisysslor. Detta beroende på att det saknas en centraliserad och samlad databas samt ovanstående 
brister i uppföljningen. 

Bedömning och rekommendationer 

Utifrån vår genomgång av förbundets efterlevnad av regler för bisysslor gör vi bedömningen att denna 
inte är helt tillfredställande. Som framgår av ovanstående iakttagelser finns det både brister i den 
systematiska uppföljningen av anmälda bisysslor samt att det saknas system och rutiner för att ge 
förbundet en samlad bild över de bisysslor som finns inom förbundet. Mot bakgrund av detta ger vi 
förbundet följande rekommendationer: 

• Genomför en fullständig genomgång av samtliga förtroendevalda och medarbetares bisysslor 
och dokumentera dessa. 

• Tillse att årlig uppföljning av bisysslor genomförs och dokumenteras. 
• Utarbeta system och rutiner som möjliggör en samlad bild över förbundets samtliga anmälda 

bisysslor. 

3.3 Registeranalys av inköpstransaktioner 

Vi har genomfört en sökning på de förtroendevaldas personnummer respektive medarbetares 
personnummer mot InfoTorg för att få fram uppgift om uppdrag och engagemang i företag. I 
kontrollen av bisysslor har engagemang i avregistrerade bolag/föreningar samt engagemang i bolag 
som befinner sig i likvidation, fusion eller konkurs exkluderats. Vi har därefter gjort en matchning av 
de engagemang som noterats i den första analysen mot samtliga leverantörsutbetalningar under 2016. 

Matchningen mot leverantörsregistret och leverantörsutbetalningar har enbart gjorts mot 
organisationsnummer. Det noteras att det i, leverantörsregistret, finns ett fåtal poster utan 
organisationsnummer3 vilket gör att avstämningen inte är total. 

2 s.3 i förbundets regler för bisysslor 

3 Avser i huvudsak personnummer 
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3.3.1 Förtroendevalda 

Per 2017-02-15 har Södertörns brandförsvarsförbund 35 förtroendevalda personer, varav 26 stycken 
har en bisyssla (77 %). De 26 förtroendevalda personerna har sammanlagt 95 bisysslor. 77 av de 95 
bisysslorna avser uppdrag i aktiebolag (81 %). Övriga uppdrag är i bostadsrättsföreningar, ekonomiska 
föreningar och enskild firma. 

I vår matchning mellan de förtroendevaldas engagemang och förbundets inköp under 2016 noterades 
totalt fyra bolag där förbundet gjort inköp och där en eller flera förtroendevalda har engagemang 
(totalt 12 personer). Samtliga dessa fyra bolag är kommunala och/eller offentligt äga bolag varför 
ingen ytterligare uppföljning bedömts motiverad. 

3.3.2 Medarbetare 

Per 2017-02-15 har Södertörns brandförsvarsförbund 616 anställda. Av dessa kontrollerades 516 
medarbetare, vilket utgör cirka 84 procent av det totala antalet anställda. Av de 516 medarbetare som 
kontrollerades hade 117 medarbetare minst en bisyssla. De 117 medarbetarna har sammanlagt 183 
bisysslor. Majoriteten avser engagemang i aktiebolag, men även uppdrag i bostadsrättsföreningar, 
ekonomiska föreningar, enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. 

I vår matchning mellan medarbetarnas engagemang och förbundets inköp under 2016 noterades totalt 
sex bolag där förbundet gjort inköp och där en eller flera medarbetare har engagemang (totalt 9 
personer). 3 av dessa bolag är kommunala och/eller offentligt äga bolag varför ingen ytterligare 
uppföljning bedömts motiverad för dessa poster. Från tre av bolagen har således inköp gjort från 
företag där en medarbetare har engagemang i företaget ( det avser tre olika företag och t re olika 
medarbetare). För samtliga av dessa inköpstransaktioner har vi gjort en uppföljning med förbundet 
enligt nedan. 

Företag1 

I detta fall har förbundet gjort tre inköp totalt uppgående till 9 566 kr inkl moms. Vi har följt upp 
transaktionerna med förbundet och kan konstatera att det rör sig om vidarefakturering av material i 
samband med reparationer hos förbundet. Det som skett är att den anställde gjort inköp via sitt 
företag och därefter vidarefakturerat materialkostnaden till förbundet. Motivet till denna hantering är, 
enligt uppgift från förbundet, att den anställde har ett bättre inköpspris än vad förbundet skulle kunna 
få. Denna uppgift har ej kunnat verifieras då det inte finns någon dokumentation i form av offerter 
eller dylikt. Det går ej heller att verifiera huruvida förbundet blivit fakturerade den anställdes 
inköps pris eller ej. Vi kan konstatera att den anställde har anmält bisyssla, dock har detta skett efter 
två av tre inköp. Vi har gått igenom attestflödet och kan konstatera beställning, kontroll och slutattest 
skett av två överordnade. 

Företag2 

I detta fall har förbundet gjort två inköp totalt uppgående till 13 485 kr inkl moms. Vi har följt upp 
transaktionerna med förbundet och kan konstatera att det rör sig om vidarefakturering av material i 
samband med reparationer hos förbundet samt arbetskostnad. Det som skett är att den anställde gjort 
inköp via sitt företag och därefter vidarefakturerat materialkostnaden till förbundet samt tagit betalt 
för utfört arbete i ett fall. Motivet till denna hantering är, enligt uppgift frän förbundet, att den 
anställde har ett bättre inköpspris än vad förbundet skulle kunna få. Denna uppgift har ej kunnat 
verifieras då det inte finns någon dokumentation i form av offerter eller dylikt. Det går ej heller att 
verifiera huruvida förbundet blivit fakturerade den anställdes inköpspris eller ej. Vi kan konstatera att 
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den anställde har anmält bisyssla som varit aktuell vid inköpstillfällena. Vi har gått igenom attestflödet 
och kan konstatera beställning, kontroll och slutattest skett av två överordnade. 

Företag3 

I detta fall har förbundet gjort två inköp totalt uppgående till 20 ooo kr inkl moms. Vi har följt upp 
transaktionerna med förbundet och kan konstatera att det rör sig om köp av tjänst utanför arbetstid. 
Enligt den dokumentation vi erhållit från förbundet så har inköpen föregåtts en prisjämförelse där den 
anställdes företags erbjudande var lägre än motsvarande leverantörers. Denna uppgift har ej kunnat 
verifieras då det inte finns någon dokumentation i form av offerter eller dylikt. 

Innan beställningen skett har även vice brandchef fattat beslut om inköpen och regelverk kring detta .. 
Vi kan konstatera att förbundet har vetskap om den anställdes bisyssla (mot bakgrund av den 
diskussion som föregått inköpen) dock är den inte dokumenterad i enlighet med gäller regler. Vi har 
gått igenom attest-flödet och kan konstatera beställning, kontroll och slutattest skett av två 
överordnade. 

Bedömning och rekommendation 

Efter genomförd registeranalys har vi kunnat konstatera att förbundet gjort inköp av tre medarbetares 
företag under 2016. I samtliga fall har beställning och attest skett av överordnad. I samtliga fall har 
förbundet dessutom känt till medarbetarens bisyssla, även om det i ett fall saknades dokumenterad 
blankett i enlighet med gällande regler. 

När det gäller inköpen från företag 1 och företag 2 gör vi bedömningen att dessa utgör en 
förtroendeskadlig risk för förbundet i och med att det inte gått att verifiera huruvida förbundet blivit 
fakturerade den anställdes inköpspris eller ej. Vi bedömer även att det föreligger en risk för frånträde 
av likabehandling av leverantörer då det inte finns någon dokumentation avseende offerter från andra 
leverantörer. 

För inköpen av företag 3 gör vi bedömningen att inköpen föregåtts av utformande av regler för 
inköpen samt att förbundet gjort en bedömning och prisjämförelse inför inköpen. Inte heller här har 
denna prisjämförelse dokumenterats vilket medför att vi också här bedömer att det kan föreligga en 
risk för frånträde av likabehandling av leverantörer. Om än bedöms denna risk mindre än för företag 1 
och 2. Mot bakgrund av detta ger vi förbundet följande rekommendation: 

• Upprätta regler/reglemente för om och hur inköp av medarbetares företag skall ske. Dessa 
regler bör omfatta en dokumenterad riskbedömning och dokumentationskrav på offerter eller 
dyl. inför det att inköp/beställning sker. 

4. Sammanfattande bedömning 
Efter genomförd översiktlig granskning av förbundets interna kontroll kring hanteringen av bisysslor 
gör vi den sammanfattande bedömningen att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig utan att den 
behöver stärkas och kompletteras inom ett antal områden. Bedömningen baseras på ovanstående 
iakttagelser och framförda rekommendationer, per revisionsfråga, som framgår av resultatavsnittet 
(avsnitt 3). 

2017-03-20 

Richard Vahul Projektledare/uppdragsansvarig 

Certifierad kommunal revisor 
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Intern kontroll i leverantörsregister och -utbetalningar 

1. Sammanfattande bedömning och 
rekommendation 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i förbundet genomfört en gransk
ning avseende rutiner kring kundfakturering för periodenjanuari-oktober 2016. Gransk
ningen syftar till att bedöma om förbundet har en tillräcklig intern kontroll avseende han
teringen av kundfaktureringen. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningen är att den interna kontrollen i hu
vudsak är tillräcklig. Detta baserat bl.a. på att det utifrån våra intervjuer, genomgång av 
rutiner och system, transaktionsanalyser samt i förekommande fall verifiering finns en 
tillräcklig intern kontroll avseende att: 

• alla tjänster faktureras 

• underlag registreras i rätt tid 

• underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor samt överensstämmer 
med underlag 

• det sker en tillräcklig betalnings bevakning vad gäller kundfakturorna 

Vi har även konstaterat att det finns dokumenterade rutiner som omfattar väsentliga 
moment avseende kundfakturering och kravhantering. För att ytterligare stärka den in
terna kontrollen inom detta område och minska sårbarheten och personbundenheten i 
kontroller och rutiner för kundfakturering lämnar vi dock följande rekommendation att: 

• förbundet utarbetar och dokumenterar ett sammanhållet "körschema" över de 
olika arbets- och kontrollmomenten som ska ske, vem som är ansvarig för att en 
kontroll eller ett arbetsmoment ska ske samt när i tiden en arbetsuppgift och kon
troll ska ske. 

December 2016 
Södertörns brandförsvarsförbund 
PwC 
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Intern kontroll i leverantörsregister och -utbetalningar 

2. Inledning 
2.1 . Bakgrund 
En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts utifrån förbundets totala utgifts- och in
komstslagsredovisning och en inventering av de redovisningsrutinerna som har väsentlig 
bäring på de finansiella rapporterna som bör granskas utifrån ISA. Mot bakgrund av detta 
har revisorerna i revisionsplanen för 2016 prioriterat en granskning av förbundets rutiner 
och interna kontroll avseende kundfakturering. 

2.2. Syfte och r evisionsfråga 
Granskningen syftar till att besvara följande övergripande revisionsfråga: 

• Är den interna kontrollen tillräcklig avseende system och rutiner för hantering av 
kundfakturering? 

2.3. Revisionskriterier 
Granskningens revisionskriterier utgörs av styrande och stödjande dokument inom 
området. 

Kontrollmål 
För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå granskningens syfte har följande 
kontrollmål utarbetas: 

• Det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturor 
• Alla utförda tjänster faktureras 
• Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor 
• Upprättade fakturor överensstämmer med underlag 
• Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt 
• Det sker en tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna 

2.5 . Avgränsning 
Granskningen sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv och avgränsas till redovi
sade kontrollmål. Utifrån dessa kontrollmål sker en bedömning av dels befintliga regler 
och rutiner, dels verksamhetens egna kontrollaktiviteter. 

Efter en inledande analys av intäktsstrukturen avgränsas granskningen till väsentliga 
verksamhetsintäkter såsom exempelvis avgifter för tillsyn, utbildning, automatlarm, RVR 
m.m. 

Granskningsobjekt är förbundsdirektionen. 

2 .6 . Revisionsmetod 
Granskningen sker via genomgång av styrande och stödjande dokument kompletterat 
med intervjuer. Vidare görs registeranalys av kundreskontran för aktuell granskningspe
riod. 
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Disposition 
Granskningsresultatet, per kontrollmål, redovisas i ett sammanhållet avsnitt med vid
hängande analys, i förekommande fall verifiering samt revisionella bedömningar och re
kommendationer. Vidare finns ett avsnitt med sammanfattande bedömning och rekom
mendationer. Det senare avsnittet återfinns först i revisionsrapporten. 
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3. Resultat av granskningen 
I detta avsnitt kommer vi, för varje kontrollmål, redogöra för vidhängande analys, i före
kommande fall verifiering samt revisionella bedömningar och rekommendationer för att 
ytterligare stärka den interna kontrollen. 

3.1. Rutiner för kundfakturering 
Vi har via intervjuer och dokumentstudier kartlagt förbundets olika intäktsslag och för
bundets rutiner för kundfakturering av dessa. Förbundet har olika system och rutiner för 
upprättande kundfakturor beroende på om faktureringsunderlagen registreras via för
bundets ärendehanteringssystem Daedalos eller om det sker en manuell registrering di
rekt i ekonomisystemet. 

Den vanligaste förekommande hanteringen är via förbundets ärendehanteringssystem 
Daedalos. Från Daedalos kommer det digitala faktureringsunderlag gällande bland annat 
tillsyner, tillstånd, automatlarm, brandlarmsavtal, vissa brandskyddskontroller m.m. Un
derlaget läses in via fil från Daedalos till ekonomisystemet. 

Förbundet upprättar även kundfakturor utifrån andra typer av avtal. Det rör exempelvis 
hyresintäkter, antennhyrorsintäkter m.m. Utöver det har förbundet olika diversefakture
ringar där de bland annat vidarefakturerar kostnader till exempelvis MSB (myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap) samt fakturerar för externa utbildningar som förbundet 
genomför. Denna typ av fakturering sker via registrering i ekonomisystemet från manuella 
underlag eller avtal (se kommande avsnitt). 

Dessutom fakturerar förbundet för brandskyddskontroller där faktureringsunderlag an
tingen registreras i Daedalos (de kontroller förbundet själva utför) eller manuellt direkt i 
ekonomisystemet utifrån de faktureringsunderlag entreprenörerna skickar till förbundet. 
Förbundet har även en egen inkassohantering. 

3.1.1. Det finns dokumente1·ade riktlinjer/ anvisningar kring 
hantering av kundfakturor 

Vi har gått igenom förbundets skriftliga rutiner och riktlinjer som har bäring på kundfak
turering. Förbundet har framtagna rutinbeskrivningar som avser olika moment gällande 
kundfaktureringen. Enligt uppgift bytte förbundet ärendehanteringssystem under 
2015/2016 och rutinerna är framtagna under året. Vi har tagit del av nedanstående skrift
liga rutiner avseende hanteringen av kundfakturering: 

• Manual, påminnelse 
• Manual, kundinbetalning 
• Manual, Lägga upp nu kund i Visma 
• Manual, Lägga upp kund utifrån Daedalos 
• Manual, Kronofogden 
• Rutin och manual, Inkasso 
• Mall för beställning, fakturaunderlag 
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Förbundet har tagit fram en blankett där det tydligt framgår vilka uppgifter och underlag 
som behöver bifogas till ekonomiavdelningen i samband med upprättandet av en kund
faktura när faktureringsunderlaget inte upprättas i Daedalos. 

Bland annat ska faktureringsunderlaget innehålla följande uppgifter: 

• vem som är beställaren 
• faktureringsadress 
• ref.kod eller ordernummer 
• organisationsnummer eller personnummer om det är en privatperson 
• vad uppdraget avser, typ antal timmar, reseersättning 
• vilket datum uppdraget utfördes 
• pris och alt. offererat pris 
• uppgift om verksamhet, ansvar, konto, ev aktivitet, objekt och projekt 
• vem som har mottagit beställningen 

Mallen används bl.a. vid fakturering av externa utbildningar, vidarefakturering till MSB, 
länsstyrelsen, andra brandförbund m.m. 

3.1.1.1. Revisionell bedömning och rekommendation 
Utifrån vår genomgång kan vi konstatera att förbundet i huvudsak har dokumenterade 
rutiner som omfattar väsentliga moment avseende kundfakturering och kravhantering. 
För att minska sårbarhet och personbundenhet i kontroller och rutiner för kundfakture
ring rekommenderar vi dock förbundet att ta fram och dokumentera ett sammanhållet 
"körschema" över de olika arbets- och kontrollmomenten som ska ske, vem som är ansva
rig för att en kontroll eller arbetsmoment ska ske samt när i tiden arbetsuppgift och kon
troll ska ske. Vår samlade bedömning är att kontrollmålet delvis är uppfyllt. 

3.2. Alla utförda tjänster faktureras · 
3.2.1.1. Automatlarm 
Förbundets enskilt största intäktstyp, utöver medlemsbidragen, består av automatlarm. 
Intäkterna för automatlarm uppgår till ca 8-9 mnkr per år. Intäkterna består både av 
abonnemangsavgifter samt intäkter för obefogade larm. Faktureringsunderlagen för de 
obefogade larmen består av insatsrapporter som registrerats i Daedalos. Registreringen i 
Daedalos sker per automatik när automatlarmet utlöses. Faktureringsunderlagen för 
abonnemangsavgifterna finns också registrerade i Daedalos. Vid fakturering läses debite
ringsunderlagen in via fil från Daedalos till ekonomisystem. Detta sker veckovis. 

Verifiering 
Vi har gjort en översiktlig transaktionsanalys på vad som är bokfört på kontot för auto
matlarm (abonnemang) och vi gör bedömningen att intäkterna verkar rimliga i förhål
lande till aktuella taxor. Vi har även gjort åtta stickprov på fakturor avseende automatlarm 
(abonnemang) och kontrollerat att fakturorna stämmer överens med vad som är bokfört i 
huvudboken. Vi har inte noterar några avvikelser. 

3.2.1.2. Tillsyn 
Tillsynsintäkterna uppgår till ca 2 - 2,5 mnkr per år och ärendena utförs utifrån en upprät
tad tillsynsplan. Tillsynsförrättaren som utför tillsynen upprättar ett protokoll i Daedalos. 
Protokollet ligger till grund för faktureringsunderlaget som skapas i Daedalos. Ärendet 
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ligger öppet i Daedalos tills dess att underlaget är komplett med alla debiteringsuppgifter. 
Det finns en särskilt utsedd medarbetare som går igenom alla öppna ärenden i Daedalos 
och tillser att dessa kompletteras med debiteringsuppgifter. Vid fakturering sker filöverfö
ring från Daedalos till ekonomisystemet. 

För att säkerställa att alla faktureringsunderlag som skapas i Daedalos överförts till eko
nomisystemet fullständigt och har fakturerats, gör förbundet avstämning i samband med 
bokslutet av vad som är fakturerat i ekonomisystemet jämfört med Daedalos. 

Verifiering 
Vi har i vår granskning granskat åtta slumpmässigt utvalda fakturor som avser t illsynsin
täkter och kontrollerat att dessa stämmer överens med aktuella taxor. Vi har även gjort en 
översiktlig transaktionsanalys på vad som är bokfört på intäktskontot för tillsyn avseende 
2016 och sett att intäkterna är rimliga i förhållande till aktuella taxor. Inga avvikelser har 
noterats. 

3.2.1.3. Återkommande fakturering 
Förbundet har ett större antal återkommande faktureringar, tex hyror samt större avtal 
som sällandebiteras. Totalt uppgår den återkommande faktureringen till ca 20 mnkr per 
år. Det som ska faktureras skrivs manuellt in i en kalender utifrån avtal. Ändring av vad 
som ska faktureras görs endast vid uppsägning, alla avtalen gäller tillsvidare. 

Verifiering 
I vår granskning har vi kontrollerat ett stickprovsurval av hyresavtal avseende hyra av 
ambulansstationer mot vad som har blivit fakturerat. Inga avvikelser noterades. 

3.2.1.4. Restvärde 
Restvärdesintäkter uppgår till ca 0,2 mnkr. Dessa intäkter avser insatser i samband med 
bl.a. trafikolyckor (vägsanering) och bränder (tex räddat lösöre) och som faktureras till 
Brandskyddsföreningen. Underlagen för dessa dessa intäkter är styrkeledarnas dokumen
tering i Daedalos. De uppgifter som finns i Daedalos överförs till Ophelia (systemen är 
integrerade med varandra). Ophelia är Brandskyddsföreningens system för hantering av 
utbetalning till brandförsvar i samband med RVR (restvärdesräddningar). Via Ophelia 
erhåller Brandskyddsföreningen en "följesedel" på de krav förbundet har på föreningen. 
På förbundet görs löpande genomgångar av Daedalos händelserapporter för att identifiera 
RVR-intäkter. Utifrån dessa rapporter upprättar ekonomiavdelningen fakturor till Brand
skyddsföreningen. 

3.2.1.5. Diversefakturering 
Diversefakturering uppgår till ca 3 mnkr per år, varav ca 1,9 mnkr avser externa utbild
ningar. Det finns av direktionen fastställd taxa för utbildningar. I en del fall görs en sepa
rat bedömning avseende de taxor som förbundet tar ut för tjänster. Dessa avvikelser bes
lutas av brandchefen. 

3.2.1.6. Generella avstämningar samt verifiering 
Varje månad stämmer ekonomiavdelningen av intäkter mot budget och sparar avstäm
ningen i pärm. Inom ramen för granskningen har vi tagit del av avstämningarna som är 
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gjorda vid T1 2016. Vi har dessutom för T1 och T2 2016 samt årsbokslutet 2015 tagit del av 
avstämningarna mellan kundreskontran och huvudboken. Inga avvikelser har noteras. 

3.2.1.7. Revisionen bedömning 
Utifrån våra intervjuer, genomgång av rutiner och system samt genomförda verifieringar 
gör vi den sammanfattande bedömningen att förbundet har en tillräcklig intern kontroll 
avseende att alla tjänster faktureras för de olika intäktstyperna. Kontrollmålet bedöms 
vara uppfyllt. 

3.2.2. Underlag.för fakturering baseras på överenskomna 
villkor samt överensstämmer med underlag 

3.2.2.1. Verifiering 
Vi har gjort en översiktlig transaktionsanalys på vad som är bokfört på kontot för auto
matlarm (abonnemang) och analyserat om intäkterna verkar vara rimliga i förhållande till 
aktuella taxor. 

Vi har även gjort åtta stickprov på fakturor avseende automatlarm (abonnemang) och 
kontrollerat att fakturorna stämmer överens med vad som är bokfört i huvudboken. 

Vi har i vår granskning kontrollerat åtta slumpmässigt utvalda fakturor som avser tillsyns
intäkter och säkerställt att dessa stämmer överens med aktuella taxor. 

Vi har även granskat ett stickprovsurval på hyresavtal avseende hyra av ambulansstation
er mot vad som har blivit fakturerat. 

3 .2.2.2. Revisionen bedömning 
Utifrån våra intervjuer samt genomförda verifieringar gör vi den sammanfattande be
dömningen att underlagen för fakturering baseras på överenskomna villkor samt överens
stämmer med faktureringsunderlag. Kontrollmålen bedöms vara uppfyllda. Bedömning
en grundar sig på att vi inte har noterat några avvikelser i våra stickprov varken gällande 
att underlagen inte skulle stämma överens med vad som fakturerats och ej heller att fak
turering inte skulle ske i enlighet med överenskomna villkor. 

Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt 
Den största andelen av fakturaunderlagen upprättas i Daedalos och skickas via filöverfö
ring från Daedalos till ekonomisystemet löpande. Avseende återkommande faktureringar 
sker faktureringen utifrån avtal och registreringen i huvudboken sker manuellt i samband 
med fakturering. 

3.2.3.1. Verifiering 
Vi har gjort en genomgång av de noterade fakturadatumen avseende automatlarm (abon
nemang). Vi gör bedömningen att dessa är rimliga. När det gäller själva fakturaunderla
gen som främst tas fram ur Daedalos bedömer vi, utifrån våra stickprov och analyser, att 
förbundet har en god ordning. 
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3.2.3.2. Revisionen bedömning 
Utifrån våra intervjuer samt genomförda verifieringar gör vi den sammanfattande be
dömningen att registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt och att kontrollmålet där
med är uppfyllt. 

Det sker en tillräcklig betalningsbevakning vad gäller 
kundfaktu1·orna 

Som framgår av tidigare avsnitt hanterar förbundet själva inkassoärenden. Förbundets 
rutiner för inkassoärenden skiljer sig åt mellan brandskyddskontroller (BSK) och övrig 
fakturering. När en ESK-faktura blir föremål för försening skickar förbundet endast ut en 
påminnelse innan ärendet omvandlas till ett inkassokrav. Vid övrig fakturering skickar 
förbundet två påminnelser innan ärendet blir ett inkassoärende. Om en faktura inte beta
las efter inkassokrav går den vidare till kronofogden. 

3.2-4.1. Verifiering 
En indikation på att betalnings bevakningen avseende kundfakturor är tillräcklig är att 
analysera volymen på "gamla" förfallna kundfordringar och ställa dessa i relation t ill to
tala intäkter. Vi har tagit del av en åldersindelad kundreskontra per 161031. Vid vår analys 
har vi noterat att det totala beloppet av ej betalda kundfakturor med förfallodatum över 
30 dagar uppgår till 103 tkr. Vid granskningstillfället finns inga osäkra kundfordringar. 

3.2-4.2. Revisionen bedömning 
Utifrån våra intervjuer, genomgång av rutiner och dokument samt genomförda verifie
ringar gör vi den sammanfattande bedömningen att förbundet har en tillräcklig betal
nings bevakning vad gäller kundfakturorna. Kontrollmålet bedöms således vara uppfyllt. 
Bedömningen baseras både på att det finns dokumenterade rutiner för kravhanteringen 
samt att de förfallna "gamla" kundfordringarna per 2016-10-31 endast uppgår till en 
mycket liten andel av förbundets totala intäkter för kundfakturering per år ( ca 33,51 

mnkr) . Förbundets bedömning är att dessa dessutom kommer att bli betalda. 

2016-12-19 

Sandra Volter 

Projektledare 

1 Uppgift från 2015 års, årsredovisning 
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Richard Vahul 

Jessica Nordahl 

PM 
Granskning av delårsrapport 2016-08-31 

avseende Södertörns brandförsvarsförbund 

1 Bakgrund 

Kraven på delårsrapport samt utformning av densamma framgår av kommunala redovis
ningslagen (KRL). I KRL kapitel 9 anges att en delårsrapport ska upprättas för verksam
heten från räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften 
och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

I KRL kapitel 9, § 2 sägs att delårsrapporten skall innehålla en översiktlig redogörelse för 
utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs 
utgång. 

Upplysning skall lämnas om sådana: 

• Förhållanden som är viktiga för bedömningen av resultat eller ställning. 

• Händelser av väsentlig betydelse som har inträffat under rapportperioden eller efter 
dennas slut. 

Vidare bör delårsrapporten ges samma struktur som årsredovisningen. Detaljeringsnivån 
kan dock vara lägre och omfattningen mindre. Rådet för kommunal redovisning (RKR) har 
gett ut en rekommendation (nr 22) kring delårsrapportering, som gäller from 2014. 

Ändringen i kommunallagen (KL) och kommunala redovisningslagen (KRL), i enlighet med 
propositionen om god ekonomisk hushållning 2003/ 04: 105, innebär att det är lagkrav på att 
formulera verksamhetsrnässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Dessa 
mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning. De förtroendevalda revisorerna 
ska uttala sig om beskrivningen av måluppfyllelsen. 
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Sammantaget innebär detta ökade krav på uppföljning av ekonomi och verksamhet i förvalt
nings berättelsen, både när det gäller delårsrapport och årsredovisning. De ändrade lagreg
lerna trädde ikraft 2004-12-01 och tillämpas from räkenskapsåret 2005. 

2 Revisionsfrågor och metod 

Revisorerna ska enligt kommunallagen pröva om räkenskaperna är rättvisande samt om 
finansiella och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning utarbetats och följts 
upp. Inom ramen för detta ingår en granskning av förbundets delårsrapport. Följande revis
ionsfrågor ska besvaras: 

• Är delårsrapporten utformad i enlighet med KL och KRL samt övrig gällande norm
givning? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda finansiella 
målen? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för 
verksamheten? 

Delårsrapporten omfattar följande delar: 

• Förvaltningsberättelse 
• Resultaträkning 
• Balansräkning 
• Kassaflödesanalys 
• Prognos för helåret 

Granskningen har till största delen skett genom s k analytisk granskning. Viss verifiering har 
skett av underlag och specifikationer. En genomgång har även gjorts av tillämpade redovis
ningsprinciper och upprättad årsprognos. 

Granskningen har genomförts i enlighet med ett fastställt granskningsprogram, som inne
håller olika kontrollmål som ligger till grund för den verifiering och bedömning som gjorts 
av delårsrapporten. 

Redovisningen av granskningsresultatet är i huvudsak en avvikelserapportering som är av
gränsad till väsentliga avvikelser. 
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3 Granskningsresultat 

Vår bedömning är att delårsrapporten upprättats i enlighet med kraven i den 
kommunala redovisningslagen samt i allt väsentligt utifrån övrig normgiv
ning. Vidare bedömer vi attförbundet uppfyller balanskravet, både utifrån 
delårsresultat och helårsprognos. 

Resultatet per 2016-08-31 är positivt och uppgår till 6 599 tkr (6 985 tkr för motsvarande 
period 2015). Prognosen för helåret visar på ett positivt resultat på 330 tkr (200 tkr i budget 
2016). I både delårsresultat och prognostiserat årsresultat finns en realisationsvinst på 187 
tkr, som exkluderas vid balanskravsavstämningen. 

Förbundet uppfyller balanskravet på både delårsbasis 6 412 tkr (efter exkluderad realisat
ionsvinst) och lämnad årsprognos 143 tkr (efter exkluderad realisationsvinst), vilket även 
kommenteras i delårsrapporten. 

Informationsvärdet i delårsrapporten har utvecklats när det gäller noter till väsentliga poster 
i balansräkningen i likhet med den utveckling som skett tidigare år avseende noter till vä
sentliga poster i resultaträkningen. 

I RKR:s rekommendat ion om materiella anläggningstillgångar (11.4), som gäller fr o m 2014, 
har förtydligande gjorts bland annat kring kravet på komponentavskrivning. Rådet har även 
gett ut en information kring övergången till komponentavskrivning. Förbundet har från 2015 
successivt anpassat sig till den nya normgivningen inom området bl.a. genom att införa 
komponentavskrivning på nyinvesteringar i byggnader samt fordon. Ingen genomgång och 
komponentuppdelning skett av historiska anläggningar . 

Delårsrapporten bedöms uppfylla minimikraven för innehållet i en delårsrapport, utifrån 
RKR:s rekommendation nr 22. 

Förvaltningsberättelsen innehåller såväl en verksamhetsmässig som en ekonomisk redo
görelse. I den ekonomiska redogörelsen, som är översiktlig, kommenteras bland annat utfall, 
prognos, balanskrav och god ekonomisk hushållning. Den verksamhetsmässiga redogörelsen 
innehåller bland annat en beskrivning av särskilda händelser och måluppfyllelsen enligt 
verksamhetsplan en. 

En övergripande uppföljning sker i delårsrapporten av målför god ekonomisk 
hushållning, både ur ett.finansiellt och verksamhetsmässiga perspektiv. 
Resultatet i delårsrapporten bedöms ligga i linje m ed målen . En preliminär 
avstämning av detta lämnas i delårsrapporten. 
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I budget och flerårsplan har målet för god ekonomisk hushållning definierats utifrån ett 
finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv. Inriktningsmålen t illsammans med kommu
nallagens krav om en ekonomi i balans utgör sammantaget förbundets mål för ekonomisk 
hushållning. 

En preliminär uppföljning av fastställd målsättning redovisas i delårsrapporten. Upp
följningen visar att det justerade balanskravsresultatet är förenligt med målsättningen. 
Beskrivningen av måluppfyllelsen när det gäller inriktningsmålen sker utifrån de nedbrutna 
målen i verksamhetsplanen. 
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2017-04-04 

Revisorerna i Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem 

Vår granskning har genomförts som underlag för er ansvarsprövning av 
Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem år 2016. 

Vi har i denna rapport sammanfattat iakttagelser från granskningen av årsbokslutet och 
årsredovisningen för förbundet. 

Det har inte framkommit några väsentliga noteringar som påverkar vår bedömning av att 
resultat och ställning ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för året 
2016. Vissa utvecklingsområden har dock identifierats. 

Granskningen har genomförts i enlighet med fastställd revisionsplan för 2016. 

Med vänlig hälsning 

Linda Strauss Anja Zetterberg 

Kopia: Förbundets styrelse och förbundschef 
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1 Granskning av Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge 
Salem 

1.1 Inledning 

Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem granskas av revisorer utsedda av 
förbundets medlemmar. Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal 
verksamhet. 

Revisorerna har upphandlat Ernst & Young AB (EY) som sakkunn igt biträde. 

1.2 Granskningens utgångspunkter 

Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet 
och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför 
ansvarsprövningen av förbundets styrelse. 

Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har 
samordningsförbunden till uppgift att: 

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna 
3. Finansiera insatser som avser individer vilka är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga 
att utföra förvärvsarbete 

4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansie ll samordning ska 
användas 

5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer 
punkterna i 7 §. 

Vid revisionen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i 
kommunallagen tillämpas. Det innebär bland annat att revisorerna skall pröva om 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. 
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2 Granskning av årsredovisningen och årsbokslutet 2016 
Granskningen av årsredovisningen har omfattat en genomgång av att årsredovisningen är 
upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag och för väsentliga poster även 
följsamhet till rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 

Granskningen har omfattat en genomgång av underlag till väsentliga balans- och 
resultatposter. Bokslutsdokumentationen bedöms vara god. 

Periodiseringar av kostnader i pågående projekt är en väsentlig bokslutsfråga. För 
periodiseringen av samtliga projekt finns relevanta underlag i form av fakturor och 
specifikationer. Samtliga verifikationer är attesterade av förbundschefen alternativt 
styrelseordförande. 

Vi noterar att förbundet även 2016 redovisar underskott, vilket är i enlighet med förbundets 
plan att använda tidigare års överskott i verksamheten. Underskottet uppgår inte heller i år till 
den nivå som budgeterades. Detta beror främst på att projekten inte bedrivit verksamhet i 
den omfattning som budgeterats. Även för 2017 har en budget upprättats där överskott från 
tidigare år ska nyttjas. 

Vi bedömer sammanfattningsvis att årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets 
resultat och ställning för år 2016. 
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3 Redovisning av samordningsförbundets arbete 
I detta kapitel redovisas hur samordningsförbundet arbetat under 2016 för att uppfylla sina 
uppgifter enligt lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Kapitlet följer 
samma ordning som lagens skrivning om samordningsförbunds uppgifter. 

Vid förbundets kansli arbetar en förbundschef och en utvecklingsledare. En administratör på 
deltid tillträdde i april 2016. Rekrytering av ny utvecklingsledare har skett under året. 
Förbundet har inga egna anställda utan kanslipersonalen har sin anställning hos Huddinge 
kommun. Härutöver har förbundet köpt tjänster från Huddinge kommun avseende ekonomi
och administrativa tjänster motsvarande ca 15 timmar vardera månatligen. 

3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 

3.1.1 Mål, budget och verksamhetsplan 

Den 27 november 2015 antog styrelsen budget och verksamhetsplan för år 2016. I 
verksamhetsplanen fastslås att det övergripande målet för förbundet är att möjliggöra 
förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete och/eller studier hos medborgare i Botkyrka, 
Huddinge och Salem samt att bidra till att samhällets resurser används på ett bättre och mer 
effektivt sätt. 

Vidare ska samordningsförbundet bidra till att det skapas struktur och långsiktighet i 
samverkansarbetet samt möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering. 

Det fastslås att de övergripande målen för de finansierade individinriktade insatserna är att: 
"' Minst 500 individer tar del av de finansierade insatserna 
.- Minst 30 procent av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats 

avslutas till egen försörjning, antingen genom arbete eller utbildning 
.- Ytterligare minst 15 procent av de som genomgår en arbetslivsinriktad 

rehabiliteringsinsats ska ha gjort en stegförflyttning och närmat sig arbetsmarknaden 
genom att delta i arbetsförberedande verksamhet inom ramen för myndigheternas 
ordinarie uppdrag 

"' Minst 35 procent av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabi literingsinsats ska 
vara självförsörjande genom arbete eller utbildning 12 månader efter avslutad insats 

~ Minst 80 procent av personal och chefer på de samverkande myndigheterna ser nytta 
av den finansierade verksamheten. 

För det strukturpåverkande insatserna är målen att samordningsförbundet bidrar till att 
erfarenheter tillvaratas på ett systematiskt sätt samt att personal och chefer upplever att 
förbundet bidrar till bättre samverkan. 

De övergripande målen ovan är samma som för 2015 . Styrelsen och beredningsgruppen 
sammanträder årligen under hösten och diskuterar utifrån föregående års verksamhetsplan, 
uppföljningar och identifierade behov mot vilka grupper förbundet bör rikta sina insatser 
kommande år. Tillfället fungerar som en utvärdering av verksamhet och budget. 

I verksamhetsplanen fastställs också samordningsförbundets verksamhetsinriktning för året. 
Förbundets uppdrag är tvådelat: 

_,. Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur 
.- Finansiera och stödja insatser för individer med samordnade rehabiliteringsbehov 
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Samverkansinsatserna, som förbundet finansierar, riktar sig till och ska vara till nytta för de 
tre kommunernas medborgare med komplex problematik och/eller förebyggande för att möta 
problem innan de blivit för stora och svåra. 

Förbundet har under 2016 beslutat att särskilt prioritera: 
unga som riskerar långvarig arbetslöshet och/eller ohälsa 
föräldrar med försörjningsansvar gentemot minderåriga barn 
personer som på grund av psykisk ohälsa riskerar långvarig arbetslöshet 

En behovsgrupp har tillkommit sedan 2015. Enligt intervjuade finns en levande diskussion 
om behovsgrupperna i förbundet och hur insatser bäst stödjer uppdraget. 

Förbundet har under året fortsatt bedriva ett arbete med att se över de finansierade 
insatserna och anpassa dessa till mer långsiktiga uppdrag och integrerade processer. 

En utgångspunkt för förbundet är att samtliga insatser ska ha möjlighet att ta emot 
medborgare från samtliga tre kommuner. Av årsredovisningen framgår dock att vissa 
insatser har en mer lokal förankring och att andra täcker behov som sträcker sig över alla tre 
kommuner. 

Förbundets åtaganden och mål följs upp i årsredovisningen. I tabellen nedan redovisas de 
åtaganden och mål som fastslås i verksamhetsplanen samt måluppfyllelsen enligt 
årsredovisningen. 

Atagan'den enligt verksamhetsplan 2016 
Finansiering av, och stöd till samordnade 
rehabiliteringsinsatser och projekt. 

Kartläggningar, behovsanalyser och utveckling av 
samordningsförbundets uppdrag 

- Genom omvärldsbevakning och i dialog med 
samordningsförbundets medlemsparter se över och 
uppmärksamma behov av rehabilitering i samverkan. 

- Särskilt fokus ska riktas på att utveckla ett tydligt 
brukarperspektiv inom samordningsförbundet och 
den finansierade verksamheten. 

Måluppfyllefs--e enligMrsredo~isnijJgen 201 ~ 
Förbundet har under året finansierat nio insatser som riktar 
sig till personer i behov av samordnad rehabilitering. 
Många insatser har pågått i flera år och övergått från 
projekt till mer långsiktiga samverkansinsatser. 

Totalt deltog 638 personer i de insatser som förbundet 
finansierade under 2016, varav 360 är kvinnor och 277 
män.

1 
Av samtliga deltagande har 462 personer 

registrerats med personuppgifter i SUS under året. 

De insatsspecifika målen kan skilja sig åt beroende på 
målgruppens förutsättningar, projektets verksamhet och 
andra faktorer. Tillsammans ska dock de finansierade 
insatserna bidra till de förbundsövergripande effektmålen. 
Under året har förbundet ägnat särskilt fokus åt 
behovsanalys och kartläggning inom tre specifika områden; 
möjligheten att utveckla och stödja förebyggande insatser, 
utveckling av stöd till arbetsintegrerande sociala företag 
samt det länsövergripande ESF-projektet MIA. 

Under hösten har utvecklingsledare samordnat ett 
utvecklings- och kartläggningsuppdrag i syfte att ta fram 
förslag på utvecklade stödstrukturer till finansierade 
insatser i deras samarbete med arbetsgivare. 
Kartläggningen kommer ligga till grund för ett 
genomförandeprojekt under 2017. 

Under hösten beviljades förbundet projektmedel för 
uppsökande arbete riktat till unga som varken arbetar eller 
studerar. 

Förbundet har arbetat med behovskartläqqninq och 

1 
Samt att en person har valt att registreras utan uppgift om kön 
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målgruppsanalys inför starten av det länsgemensamma 
ESF-projektet MIA. Projektet startade med en analys- och 
planeringsfas i december 2016. Projektets målgrupp är 
personer som står extra långt ifrån arbetsmarknaden. 

Nätverk och erfarenhetsutbyte Under året har förbundet medverkat i nätverkssamarbete 
- Förbundet avser att aktivt medverka i utbildningar på regional nivå och nationellt. 

och nätverkssamarbete i syfte att utveckla den egna 
verksamheten. Styrelsens presidium deltar i länets I länet har förbundscheferna haft kontinuerliga 
presidienätverk. samverkansträffar och de bägge vice ordförandena deltog 

vid ett gemensamt möte i februari. 
Information och kunskapsspridning 

- Sprida information om samordningsförbundet och Fyra styrelseledamöter samt kansliets personal deltog på 
dess verksamhet genom hemsida , nyhetsbrev och Nationell konferens för samordningsförbund samt vid NNS2 

andra informationssatsningar. årsmöte i april. 

Kansliet deltar aktivt i arbetsgrupper och genom att bistå 
NNS styrelse vid behov. Under 2016 har förbundschefen 
bl.a. deltagit i arbetsgruppen för implementering av 
indikatorproiektet. 

Stöd till samverkan Kansliet arbetar aktivt med processtöd till insatser och 
- Bistå finansierade insatser i metodutveckling och styrgrupper. 

uppföljning samt främja kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte mellan finansierade Projektledare/verksamhetsledare för insatserna erbjuds 
insatser/projekt kontinuerlig handledning och har regelbundna 

- Kontinuerliga nätverksträffar och handledning nätverksträffar och två gemensamma utvecklingsdagar har 
erbjuds verksamhetsledare och medarbetare i anordnats för samtliga medarbetare i finansierade insatser. 
finansierade insatser 

- Processtöd till annan samverkan mellan Kansliet erbjuder processtöd till samverkan mellan 
myndigheterna myndigheterna. Exempel på sådana samverkansuppdrag 

är bl.a . PRIO-satsningarna, arbetet med samordnad 
individuell plan (SIP), samverkansdialoger på vårdcentraler, 
DUA-arbetet och kommunernas personlioa ombud. 

Myndighetsgemensamma utbildningar och seminarier I sin analys av kompetensbehov inom samverkansområdet 
- Erbjuda medarbetare och chefer hos förbundets hos anställda på myndigheter och inom vården har 

parter gemensamma utbildningar och möjligheter att beredningsgruppen för samordningsförbundet beslutat att 
utbyta erfarenheter och kunskap. lägga fokus på att öka kunskapen om varandras uppdrag 

- Under 2016 kommer förbundet arrangera och roll i välfärden. Det har resulterat i att förbundet under 
frukostmöten i syfte att fortsätta sprida information året arrangerat 6 frukostmöten. Totalt deltog ca 500 
om de ingående parternas uppdrag och verksamhet. personer, med deltagarantal mellan 60 och 150 deltagare 

per tillfälle. 

Förbundet anordnade en myndighetsgemensam 
utbildningsdag under våren 2016 med grundläggande 
information om Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
den kommunala socialtjänsten. 

Förbundet har samarbetat med Försäkringskassan och 
finansierat ett seminarium för bättre koordinering och 
samordning i sjukskrivningsprocessen. På detta deltog 
sjukskrivande läkare och HR-specialister från kommunerna. 

Uppföljning och utvärdering Under året har förbundet upphandlat extern utvärdering av 

- Följa upp finansierade insatser genom bland annat Ungdomsprojektet i Salem. Slutrapporter har också tagits 
det nationella uppföljningssystemet SUS. fram för SamPlan och Psykiatriprojektet som avslutades 

- Under 2016 implementeras dokumentations- och under året. 
uppföljningssystemet Aventus och 
lånotidsuppföljning av deltaoare 12 månader efter Under året har även det utvecklinasarbete som startade 

2 Nationella nätverket för samordningsförbund 
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avslutad insats. 2013 fortsatt att ta fram indikatorer för framgångsrik 
samverkan. Resultatet i form av ett kvalitetssäkrat 
uppföljningsinstrument färdigställdes under 2016 och 
kommer att tas i drift under 2017. 

Förbundet har arbetat med att implementera en 
långtidsuppföljning av resultat på individnivå. Detta har 
skett i samarbete med företaget PayOff som är behjälpliga i 
en översyn av de samhällsekonomiska resultat som 
förbundet bidrar till. 

Förbundet har även tagit en aktiv roll i arbetet att 
säkerställa god uppföljning och utvärdering i det nya ESF-
projektet MIA. Förbundschefen har deltagit i upphandlingen 
av de externa utvärderarna samt anställt en intern utredare 

Mål enligt verksamhetsplan 2016 
till projektet. 
Resuttat enligt verksamhetsberättelse 20'16 

1. Finansierade insatser når sammanlagt ut till 500 deltagare. Totalt 638 deltagare i finansierade insatser. 

2. 30 procent av deltagarna i finansierade insatser 49 procent arbetar/studerar vid avslut. 
arbetar/studerar vid avslut 

15 procent av deltagarna i finansierade insatser står närmare 
arbetsmarknaden vid avslut. 

16 procent har närmat sig arbetsmarknaden 

35 procent av deltagarna i finansierade insatser är 50 procent är självförsörjande 12 månader efter avslut3 

självförsörjande 12 månader efter avslut. 

3. 80 procent av handläggare och vårdgivare upplever att de 80 procent bedömer att insatserna bidragit till en 
finansierade insatserna är till nytta för deltagarna. stegförflyttning närmare arbetsmarknaden. 

4. Personal och chefer upplever att förbundet bidrar till bättre Förbundets samverkansstruktur används aktivt av parterna. 
samverkan. 

Finansierade insatser bidrar till samverkan. 
5. Förbundet bidrar till att erfarenheter tillvaratas på ett Erfarenheter från finansierade insatser tillvaratas i ordinarie 
systematiskt sätt. verksamhet. 

3.1.2 Styrdokument 

Utöver förbundsordning och tillhörande avsiktsförklaring, som fastställdes i juni 2012, har 
förbundet ett styrdokument som tydliggör roller och ansvar inom förbundet samt ett 
styrdokument som tydliggör rutiner för utvärdering och uppföljning. Båda dessa dokument 
beslutades i mars 2013, och det förstnämnda reviderades i maj 2016. En attestordning 
beslutades i januari 2017. 

Förbundet har även en upprättad internkontrollplan för 2016, daterad februari 2016. Där 
framgår ett antal områden som förbundet föreslås prioritera särskilt under året i sin interna 
kontroll . Av planen framgår även ansvar för och uppföljning av identifierade risker. 

3.2 Samverkan mellan samverkansparterna 
Samordningsförbundets styrelse har under året haft fem protokollförda möten och en 
planeringsdag. Till varje möte är en eller flera av de finansierade insatserna inbjudna för att 
återrapportera om verksamhetens innehåll och resultat. 

3 
Det framgår av årsredovisningen att resultatet ska tolkas med försiktighet då urvalet endast består av 

34 personer. 
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Beredningsgruppen uppges fungera som ett stöd till förbundschef samt ett förankringsforum 
för att diskutera ideer innan de läggs fram till styrelsen. Gruppen fungerar som en kanal 
mellan styrelse och medlemsmyndigheter. Under året har förbundet ägnat särskilt fokus åt 
behovsanalys och kartläggning inom två specifika områden; psykisk ohälsa respektive 
utveckling av arbetsgivarsamarbete, där också samarbete med arbetsintegrerande sociala 
företag ingår. 

Tre medlemsdialoger har enligt uppgift genomförts under året. 

I beredningsgruppen och insatsernas styrgrupper pågår en kontinuerlig dialog om 
samverkansbehov inom rehabiliteringsområdet. Projektledare/verksamhetsledare för 
insatserna erbjuds kontinuerligt handledning och har regelbundna nätverksträffar och två 
gemensamma utvecklingsdagar har anordnats för samtliga medarbetare i finansierade 
insatser. 

3.2.1 Utbildningar, frukostmöten och stöd till samverkan 

Av årsredovisningen framgår att beredningsgruppen beslutat att lägga fokus på att öka 
kunskapen inom parterna om varandras uppdrag och roll i välfärden, utifrån genomförd 
analys av kompetensbehov inom samverkansområdet hos anställda på myndigheter och 
inom vården. Detta har resulterat i att förbundet under året arrangerat 6 frukostmöten och en 
myndighetsgemensam utbildningsdag med information om parternas uppdrag och aktuella 
förändringar hos myndigheterna. 

Kansliet erbjuder även processtöd till samverkan mellan myndigheterna. Det kan handla om 
stöd i samordning, forma mötesplatser eller deltagande i utvecklingsarbete. 

3.2.2 Strukturinriktade insatser 

Under året har förbundet finansierat två större insatser som specifikt haft som uppdrag att 
arbeta strukturpåverkande. 

Under perioden april till september pågick psykiatriprojektet med syfte att arbeta fram ett 
förslag till samverkansmodell som gör att fler sjukskrivna når egen försörjning genom 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Projektet bygger vidare på ett utvecklingsarbete som 
Försäkringskassan och Huddinge öppenvårdspsykiatri påbörjade under 2014. Under 201 7 
kommer psykiatrin anställa rehabiliteringskoordinatorer och en ansökan om stöd till 
ytterligare samverkansinsatser kommer att arbetas fram under 2017. 

Under 2016 har förbundet även finansierat metodstöd i Individual Placement and Support 
(/PS). Metodstödet bygger på erfarenheter från tidigare insats finansierad av förbundet och 
som nu är implementerad i Botkyrka kommun. 

I uppdraget ingår även att samordna samverkansmöten där deltagare från 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, psykiatrin, kommunernas socialpsykiatri och 
brukarrepresentanter ingår. 
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3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser 
Samordningsförbundet har under år 2016 finansierat nio individinriktade insatser. Många 
insatser har pågått i flera år och övergått från projekt till mer långsiktiga samverkansinsatser. 
Totalt har årets insatser nått 638 deltagare, varav 360 kvinnor och 277 män. 

Förbundet redovisar mål och resultat för varje insats/projekt i bilaga till årsredovisningen. 
Flera av insatserna tar fram årsrapporter där de beskriver projekten mer ingående. Nedan 
redovisas kortfattat de insatser som finansierats under 2015. 

3.3.1 Individinriktade insatser under 2016 

Samverkansteam Botkyrka 
Teamets övergripande inriktning är att fånga upp personer (18-64 år) med långvarig/komplex 
ohälsa och som är i behov av samordnad rehabilitering. Ingången för deltagare i projektet är 
det utökade mötet, där handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Botkyrka kommuns socialtjänst samt vårdpersonal från psykiatrin (landstinget) tar emot 
remisser, gör myndighetsgemensamma bedömningar och handlingsplaner och erbjuder 
samordnat stöd individuellt och i grupp. 

Totalt antal aktuella deltagare under året var 89 individer, varav 54 avser deltagare som 
skrivits in under 2016. 

Samverkansteam Huddinge 
Samverkansteamet Huddinge består av ett samlokaliserat handläggarteam med 
representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens socialtjänst. 
Teamet ska erbjuda anpassat stöd till personer (25-64 år) med diffus problematik och ohälsa 
och i behov av samordnad rehabilitering. 

Totalt har 98 individer deltagit i insatsen under 2016, varav 49 nya deltagare har fått stöd 
under året. 

J ADRIAN 
Adrian syftar till att ge personer med komplexa/långvariga arbetshinder möjlighet till 
återinträde på arbetsmarknaden genom att erbjuda arbetsträning och stärka samverkan kring 
den enskilde individen. 

ADRIAN startades som projekt i Salems kommun och övergick till en insats finansierad av 
förbundet 2013. Under året har 22 personer varit inskrivna i insatsen och erhållit en 
myndighetsgemensam handlingsplan, individanpassat stöd samt arbetslivsinriktade 
rehabiliteringsinsatser. Av dessa skrevs 9 deltagare in under 2016. 

ST ART - Stöd till arbete 
START bedrevs som ett projekt 2012-2014 med syfte att utveckla samordnade insatser 
genom metoden Supported Employment (SE) för personer med lindrig utvecklingsstörning, 
autism och förvärvade hjärnskador. Projektet syftar till att möjliggöra inträde på 
arbetsmarknaden för målgruppen genom att matcha dem till subventionerade 
anställningsformer. 
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Sedan 2015 är verksamheten implementerad och samfinansieras av Botkyrka kommun, 
Arbetsförmedlingen och förbundet. ST ART har under 2016 haft totalt 52 deltagare, varav 26 
skrevs in under året. 

Slussen 
Slussen syftar till att finna vägar till arbete eller studier för unga vuxna (16-24 år) som är 
arbetslösa och har ett behov av samlat stöd som inte kan erbjudas inom ordinarie 
verksamhet. Arbetet utgår från en särskild metod och erbjuder även studie- och 
yrkesvägledning. 

Projektet har ingått i Grenverket Södertörn som upphörde i juni 2013,och har därefter 
övergått till att vara helt finansierat av förbundet. Under året har 66 nya deltagare skrivits in 
och totalt har projektet arbetat med 115 deltagare under 2016. 

Lyra 
Lyra började som ett projekt 2008 och är en kombination av öppen verksamhet och 
individuellt förändringsarbete för unga (18-29 år) med psykisk ohälsa och komplex 
problematik. Insatsen erbjuder arbetspraktik, individuell coaching, studie- och 
yrkesvägledning samt social träning. Maximal inskrivningstid är 1 år. 

Projektet har ingått i Grenverket Södertörn under 2009-2013, men är sedan 2013 en insats 
helt finansierad av förbundet. Totalt antal aktuella deltagare för året har varit 19, varav 12 
nya deltagare skrivits in under 2016. 

Hälsosam 
Hälsosam är en insats som ska bidra till en förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Deltagarna 
ska bli motiverade att ta eget ansvar för en fortsatt rehabilitering mot arbetsmarknaden. 
Totalt hade insatsen under året 77 deltagare, varav 67 fullföljde hela programmet. 

Ungdomsprojektet i Salem 
Projektet startade under 2014 för att utveckla arbetsformer för att stärka, effektivisera och 
förbättra stödet till unga mellan 16 och 24 år som är i behov av samordnade 
rehabiliter.ingsinsatser. Målgruppen är ungdomar som av olika skäl hoppat av skolan, saknar 
gymnasieutbildning, som är arbetslösa och inte kan försörja sig. Gemensamt är att gruppen 
behöver samordnat stöd för att komma vidare i livet. 

Under året har projektet haft totalt 38 deltagare, varav 20 skrevs in under 2016. 

SamPlan 
SamPlan startade i augusti 2014 pågick till mars 2016. Projektet syftade till att hitta 
samverkansmetoder för individer som har nedsatt arbetsförmåga p.g.a. sjukdom, men 
saknar sjukpenninggrundande inkomst. Målet är att öka möjligheten för personerna att 
återgå till arbete eller klargöra vilka rehabiliteringsinsatser som är aktuella för deltagaren. 

Försäkringskassan är huvudman för insatsen. Under avslutningsfasen 2016 arbetade 
projektet med 42 deltagare. Projektet har totalt omfattat 72 deltagare och erbjudit 
konsulterande stöd i ytterligare 252 ärenden. 

3.4 Beslut om användning av medel 
Beslut om budget för 2016 fattades av förbundsstyrelsen den 27 november 2015. 
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För 2016 har 18 mnkr öronmärkts för samverkansinsatser, vilket sammanlagt utgör 88 
procent av 2016 års budgetram på 20,4 mnkr. Av årsredovisningen framgår att 
insatskostnaderna för 2016 uppgick till 15,5 mkr, vilket motsvarar 89 procent av de totala 
kostnaderna. 

Det framgår av årsredovisningen att förbundet förbrukat de medel som ägarna tillfört 
förbundet 2016. l budget för 2016 var även en del av det egna kapitalet budgeterat för att 
finansiera insatser, men på grund av försenade projektstarter och personalvakanser har 
parterna inte rekvirerat alla de medel som avtalats med förbundet. Detta betyder att 
förbundet har ett ackumulerat överskott om 3 mkr som bör omsättas i verksamhet under 
2017.4 

3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 2015 
Förbundet beslutade 2013 om rutiner för uppföljning och utvärdering. För att förbundet ska få 
tillgång till resultat och underlag, som är relevanta och pålitliga ska insatser/projekt och kansli 
följa upprättad rutin: 

• Löpande registrera deltagare vid inskrivning och avslut i SUS 
• Sammanställa tertial- och delårsrapport för kompletterande information kring 

måluppfyllelse och eventuella avvikelser från verksamhetsplanen samt redovisa 
prognos för utfall vid årets slut 

• Uppföljning av deltagare 12 månader efter avslutas insats 
• Webenkäter genomförs riktad till personal och chefer på de samverkande 

myndigheterna i syfte att mäta kvalitet på finansierade insatser 

Löpande registrering och uppföljning i SUS ska ske senast den 10:e varje månad. Intern eller 
extern utvärdering i form av t.ex. följeforskning eller effektstudier kan komplettera ordinarie 
uppföljning. Registreringen i SUS fungerar enligt uppgift bra. Även vissa strukturpåverkande 
insatser kan registreras i SUS, t.ex. frukostmöten och handledningar. 

Under 2015 köpte förbundet in ett dokumentations- och uppföljningssystem som ska fungera 
som ett stöd både för insatsernas arbete med deltagarna och för att kvalitetssäkra 

) uppföljning av verksamheten. Enligt intervjuade har förbundet avvaktat med att använda 
systemet, då beslut inväntas från Datainspektionen avseende hantering av personuppgifter.5 

Förhoppningen är att systemet ska kunna börja användas 2017. 

Som ett led i att mäta hur väl insatserna lyckas med målet att möjliggöra för fler individer att 
J bli självförsörjande genom arbete eller studier, skattar insatsernas personal deltagarnas 

arbetsförmåga före och efter insats. Detta mäts genom en kompletterande fråga i SUS. 
Resultatet för de ca 200 deltagare som skattas vid ingång respektive avslut, visar att andelen 
personer som inte är redo för arbetsmarknaden uppskattas till 80 procent vid inskrivning. Vid 
avslut är motsvarande andel 48 procent. Förbundet noterar en stor skillnad i andelen 
deltagare som haft behov av omfattande förberedande åtgärder vid inskrivning och avslut. 
Från att 67 procent har behov vid inskrivning, ses en minskning till 15 procent vid avslut. 

I syfte att mäta långsiktiga effekter på individnivå har förbundet från och med 2015 ålagt 
samtliga insatser att göra 12-månadersuppföljningar för deltagare som genomgått en 

4 Förbundet har vid 2016 års utgång ett överskott uppgående till 5,9 mkr. 
5 När systemet köptes in fanns enligt uppgift ett godkännande från Datainspekt ionen, men efter en 
inspektion avseende ett annat förbund utreder nu Datainspektionen användningen på nytt. 
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arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats. Det framgår av årsredovisningen att arbetet visat sig 
omfattande och att implementeringen av denna uppföljning fortfarande pågår i insatserna. 

Under året har förbundet upphandlat extern utvärdering av Ungdomsprojektet i Salem. 
Slutrapporter har också tagits fram för SamPlan och psykiatriprojektet som avslutades under 
året. 

Förbundet använder en webenkät för att fånga upplevd kvalitet av insatser, riktad till personal 
och chefer. Av årets resultat framgår att totalt 80 procent av svarande upplever att insatserna 
bidrar till att deltagarna gör en stegförflyttning närmare arbete.6 Vidare framgår att 83 procent 
av de anställda upplever att insatserna är till stöd och hjälp i deras arbete, samt att 46 
procent upplever att insatserna i hög utsträckning bidrar till bättre samverkan mellan 
myndigheterna. Vissa insatser har egna enkäter som ett led i sin uppföljning. 

Med hjälp av ett externt företag har förbundet arbetat med att implementera en 
långtidsuppföljning av resultat på individnivå. Syftet är att få en översyn av de 
samhällsekonomiska resultat som förbundet bidrar till. 

Under året har arbetet som startade 2013 med att ta fram indikatorer för framgångsrik 
samverkan fortsatt. Resultatet i form av ett kvalitetssäkrat uppföljningsinstrument 
färdigställdes under 2016 och beräknas kunna tas i drift under 2017. 

Förbundschef har deltagit i upphandlingen av de externa utvärderarna i det 
länsgemensamma ESF-projektet MIA samt anställt en intern utredare till projektet. 

I årsredovisningen framgår en övergripande analys av insatsernas måluppfyllelse och 
koppling till förbundets mål, både avseende strukturpåverkande och individinriktade insatser. 
Mer ingående information om respektive insats måluppfyllelse och verksamhet återfinns i 
bilaga. Styrelsen tar löpande del av information om finansierade insatser genom att 
verksamheterna besöker styrelsemötena för att informera. 

3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 
Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2016 fattades av förbundsstyrelsen den 27 
november 2015, vilket är inom den tid som lagen stadgar. 

3.7 Bedömning 
Med utgångspunkt i vad som framkommit vid vår granskning av verksamheten för år 2016 
bedömer vi att samordningsförbudet bedriver verksamhet i enlighet med lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser, samt i enlighet med de mål som satts upp i 
verksamhetsplanen för året. 

Mål och måluppfyllelse redovisas genomgående på ett tydligt sätt i årsredovisningen. Det går 
med lätthet att följa syftet med samordningsförbundet, genom verksamhetsplanen via 
förbundets verksamhet till hur det redovisas i årsredovisningen. Målen för 
strukturpåverkande insatser i verksamhetsplanen har dock inte kvantifierats och blir således 
svårbedömda avseende måluppfyllelse, även om analysen av genomförda enkäter påvisar 
goda resultat. 

6 
Resultatet varierar mellan insatserna och är något försämrat jämfört med föregående år (2015: 85 %) 
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Måluppfyllelse för respektive insats redovisas i bilaga. I insatserna redovisas måluppfyllelse 
dels genom antal deltagare (totalt eller nya för året), och dels genom procentandel av antalet 
deltagare som gått ut i arbete/studier. 

Vi bedömer det som positivt att förbundet upprättat en internkontrollplan för 2016, som 
identifierar väsentliga risker för årets verksamhet. Uppföljning av den interna kontrollen kan 
med fördel tydliggöras i årsredovisningen framgent. Det är en återkommande 
rekommendation från föregående år. 

Ett fortsatt arbete med att utveckla strukturer för effektutvärdering är positivt, för att 
långsiktigt kunna mäta insatsernas betydelse. Det är väsentligt för förbundets verksamhet att 
kunna påvisa långsiktiga positiva effekter. En analys framgår tydligt av årsredovisn ingen, 
vilket ger en god översikt. Vi bedömer det även positivt att utveckling av kvalitetssäkrade 
indikatorer för finansiell samordning pågår och att dessa förväntas användas i insatserna 
under 2017. 

Vi ser positivt på att ett flertal av förbundets styrdokument har reviderats under året. Vi 
rekommenderar att även rutinen för uppföljning och utvärdering från 2013 ses över. 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i SRV återvinning AB 

Org.nr. 556053-7515 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för SRV återvinning AB för år 2016. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av SRV återvinning ABs finansiella ställning per den 31 
december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund for uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till SR V återvinning AB enligt god revisors sed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att 
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något 
av detta. 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 
mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 

verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för SRV återvinning AB för år 2016 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till SRV återvinning AB enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 

uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig 
med hänsyn till de krav som bolagets verksarnhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 

innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 

aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Stockholm den lfi'/8 0<.0I=/ 

Mazars SET Revisionsbyrå AB 
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Till årsstämman i SRV återvinning AB 
Organisationsnummer 556053-7515 

Granskningsrapport 

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2016. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i 
kommunal verksamhet. Detta innebär att vi planerat och genomfört gransk
ningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 
att bolagets interna kontroll är tillräcklig. En sammanfattande redogörelse 
över den utförda granskningen bifogas. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll 
varit tilhäcklig. 

Huddinge den 15 mars 2017 

Utsedd av fullmäktige 
i Botkyrka kommun 

Utsedd av fullmäktige 
i Haninge kommun 

Utsedd av fullmäktige 
i Huddinge kommun 



Grans kn i ngsredogörelse 

Allmänt 

Lekmannarevisorns uppgift, enligt aktiebolagslagen (ABL ), är att granska 
om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt till
fredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Lekmanna
revisorn ska inte avge någon revisionsberättelse utan en s.k. gransknings
rapport, vilken ska överlämnas till årsstämman. 

Vår utgångspunkt för granskningen har varit regelverket i ABL samt skrif
ten god revisionssed i kommunal verksamhet. Inga direktiv för vår gransk
ning har lämnats av årsstämman. 

Planering och genomförande 

Vi har gått igenom styrelsens protokoll och tagit del av årsredovisningen. 
Detta för att informera oss om hur bolaget arbetat under året utifrån bolags
ordning samt statusen på den interna kontrollen. Vi har även sammanträffat 
med bolagets tjänstemannaledning för att informera oss om aktuella frågor. 

Våra granskningsinsatser har varit föremål för samplanering och gransk
ningsresultatet har stämts av med bolagets auktoriserade revisor. 

Resultat 

Det finns ännu inte några fastställda ägardirektiv för bolaget, vilket ur for
mell styrningssynpunkt är en brist. Ägardirektiv är dock inget rättsligt obli
gatorium och vi kan konstatera att andra former av styrning tillämpas, 
såsom en utvecklad ägardialog. Vi noterar även att avsaknaden av ägardi
rektiv lyfts fram som ett utvecklingsområde utifrån genomförd styrelse- och 
VD utvärdering1. 

Vi kan konstatera att styrelsen 2017-03-15 beslutat att i årsredovisningen 
uttala att den av bolaget bedrivna verksamheten under 2016 har varit fören
ligt med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. I underlaget till detta beslut finns en beskrivning av det 
kommunala ändamålet med verksamheten samt den kommunala kompeten
sen med beaktande av självkostnadsprincip och likställighetsprincip. 

Vår samlade bedömning kring bolagets verksamhet för 2016, avseende 
ändamålsenlighet, ekonomiskt tillfredställande sätt och intern kontroll, re
dovisas i granskningsrapporten. 

1 Styrelseprotokoll 2017-02-15 § 5. 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Ak'tiebolaget Vårljus, org.nr 556485-4791 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koucemredovisningen för Aktiebolaget Vårljus för år 2016. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning 
per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisnings lagen. Förvaltnings berättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Grund får uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god re\isorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbe"is vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är stvrelsen och verkställande dire1.1:ören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsrcdovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direk1:ören ansYarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande dire1.1:ören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tilJämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direJ...1:örcn avser 
att lik--videra bolaget, upphöra med \'erksarnhctcn eller inte har något realistis1.1 alternativ än att göra något av 
detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av siikerhct, men iir 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sMan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredo.isningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA auränder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom: 

ident ifierar och bedömer \i riskerna för väsentliga felaktigheter i ftrsredo\isningcn och koncernrcdovisningcn, 
vare sig des.<;a beror på oegentligheter eller J>å fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbe\ois som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 



våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsikiliga utelämnanden, felaliig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effekiivitcten i den interna kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de rcdo'<isningsprincipcr som används och rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direk1:ören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsrcdmisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfakior som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfal..ior, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfal..1orn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om ärsredovisningcn 
och konccrnredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredo..,isningen återger 
de underliggande transal-..1:ionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga re'visionsbe"Vis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaliivitetema inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. 
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrc"Visionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inrilining samt tidpunkten 
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iak1:tagelser under revisionen, däribland de betydande brister 
i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för A1.1icbolaget Vårljus för år 2016 samt av förslaget till dispositioner 
beträffan~e bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar ,instcn enligt förslaget i förvaltningsbcrättelsen och be,iljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfö1t re\isionen enligt god tc\isionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Re,isorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i ÖYrigt fullgjort värt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de re,isionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ocli verkställande direktörens ansvar 
Det är st)Telsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är föfS\·arlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsarl, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbchov, lil-.'1iditet och ställning i önigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation ocl1 förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokfciringcn. mcdclsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens rik1:linjer och amisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
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bokföring ska fullgöras i överensstämmelse m ecl lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed v~rt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

företagit någon åtgärd eller gjort sig slq1ldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningssl-.·-yldighet 
mot bolaget 

på något annat sätt handlat i strid med aliiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningssh.--yldighet mot bolaget, e1Jer att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aliiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god re"isionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fok-userar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser sk-ulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta 
för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenl igt med aktiebolagslagen. 

~tockho <~~n 15 mars 2017 
Ohrlin s 1cew311ouseCoopers AB 

~ 
Bö'Åsell 
Auktoriserad revisor 
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Kommunstyrelsen 

KS § 35 Dnr. KS/2017:82.042 

Årsredovisning 2016 för Salems kommun 
Kommunens övergripande mål bedöms totalt sett att till viss del vara uppfyllda: fyra av nio 
mål uppfylldes helt, fyra mål uppfylldes delvis och ett mål uppfylldes inte. 

Årets resultat uppgår till 20,4 mnkr vilket är 12,5 mnkr högre än budget för år 2016. De 

större avvikelserna i förhållande till budget är: 

• Socialnämnden är den nämnd som står för det enskilt största budgetavvikelsen 
med - 10 mnkr, främst beroende på fler brukare och boende än budgeterat inom 
verksamheter såsom t.ex. äldreomsorg samt funktionshindrade barn och vuxna. 

Vad gäller socialnämndens underskott konstateras att det brustit i nämndens och 
förvaltningens styrning med tillhörande prognosarbete. Processer för att tidigt 

fånga upp stora förändringar, jämfört budget, med avseende på antal brukare och 

boendeplaceringar behöver stärkas. Arbetet med detta har påbörjats. 

• Utfallet på nämndsnivå balanseras i sin helhet till stort del ut av att flertalet av 

övriga nämnderna uppvisar positiv budgetavvikelse och totalt överskrider 

nämnderna budget endast med mer begränsade 1,6 mnkr 

• Avskrivningarna understeg budget med 3,6 mnkr, vilket till största del förklaras av 

kommunens övergång till komponentavskrivning. 

• Skatter och bidrag är 10,7 mnkr högre än budget. Den största variansen mot 

budget finns i inkomstutjämningsbidraget som blev drygt 10 mnkr högre än 

budgeterat. Den huvudsakliga förklaringen till avvikelsen är fler antal invånare än 

beräknat. 

Nettoinvesteringarna budgeterades till 160,8 mnkr och utfallet blev 69,0 mnkr, en 

avvikelse på 91,8 mnkr. Den största avvikelsen inom på miljö- och samhällsbyggnad och 
beror främst på projekt som förväntas pågå in i år 2017 och framåt. 

Soliditeten blev 30,0 % år 2016 vilket är bra jämfört med länssnittet 2015 som var 21,3 %. 

Ärendet beskriv i tjänsteskrivelse daterat 23 mars 2017. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2016. 
2. Kommunfullmäktige beslutar överföra medel från 2016 till 2017 års driftbudget till 

kommundirektören till förfogande (kompetensmedel) med 379 tkr. 

Ordf. sign. 
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Kommunstyrelsen 

§ 35 (forts.) 

3. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel från 2016 till 2017 års 

investeringsbudget till {tkr): 

• Kommunstyrelseförvaltningen 

• Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

• MSB gatuinvesteringar exploateringsområden 

• VA-verksamheten inklusive exploateringsområden 

• Bygg- och miljönämnden 

• Socialnämnden 

• Kultur- och fritidsnämnden 

Totalt 

2 905 

39 933 

28 326 

11660 

1016 

4 218 

451 

88 509 
4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att ingen avsättning skall göras till 

resultatutjämningsreserven. 

Proposition 

Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2016. 

2. Kommunfullmäktige beslutar överföra medel från 2016 till 2017 års driftbudget till 
kommundirektören till förfogande (kompetensmedel) med 379 tkr. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel från 2016 till 2017 års 

investeringsbudget till (tkr): 

• Kommunstyrelseförvaltningen 

• Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

• MSB gatuinvesteringar exploateringsområden 

• VA-verksamheten inklusive exploateringsområden 

• Bygg- och miljönämnden 

• Sociafnämnden 

• Kultl)r- och fritidsnämnden 

Totalt 

2 905 

39 933 

28 326 

11660 

1016 

4 218 

451 

88 509 
4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att ingen avsättning skall göras till 

resultatutjämningsreserven. 

Beslutsexpediering: 

Arkiv 

Ordf. sign. 

_,. i , 

'- / /(' 
.. / ... . \. .. 
Just. sign. 



Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsen 

Årsredovisning för 2016 - kommentar till ordförandeförslag 

Förra året gav goda resultat i Salems kommuns ekonomi och verksamhet. Kommunen 
och dess medarbetare har uppfyllt sin del av samhällskontraktet och levererat god 
service. Ekonomin är fortsatt stabil med ett överskott på 20,4 mnkr (resultat exklusive 
jämförelsestärande poster, 12,5 mnkr bättre än budget). Måluppfyllelsen når dock inte 
lika höga nivåer som tidigare år, främst beroende på stor efterfrågan på bostäder samt 
omfattande förändringsarbete med miljö- och energimålen. 

Det positiva ekonomiska utfallet beror främst på högre befolkningsökning än beräknat 
under 2015. Nämnderna har hållit budget med undantag av Socialnämnden, som visar ett 
underskott på 10 mnkr (motsvarande 4 % av omsättningen, netto). Nämndens 
ansvarstagande för att innehålla verksamheten inom budget har försvårats av bristande 
information från förvaltningen, främst beroende på svårigheter att kontrollera antalet 
"brukare" inom hemtjänst och individ- och familjeomsorg. Ekonomienheten utarbetar nu 
nya ekonomirutiner tillsammans med Socialförvaltningen. Socialnämndens ekonomi 
kommer också att följas upp regelbundet i KSAU. 

Inom Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen har det skett en övergång till nytt 
ledarskap som fullföljs fram t o m kommande sommar. Detta har satt spår i sämre 
måluppfyllelse och att en del investeringsprojekt inte utförts. Även här har ansvarigt 
politiskt organ, KSTU, i ett flertal frågor inte fått information i tid. Dessa brister rättas nu 

till . 

Måluppföljningen av de övergripande målen ger sämre resultat än 2015. Av de nio 
målen är ett mål inte uppnått (rött), fyra är nästan uppnådda (gula) och fyra uppnådda 

(gröna) . 

Kommunen har, efter många år, nu uppnått tillgänglighetsmålet med framför allt 
indikatorerna 90% av telefonsamtalen besvarade och detsamma för e-post inom två dygn. 
Personalen har gjort ett gott arbete för att Salems invånare ska känna sig väl mottagna 
när de söker kontakt med kommunen. Kommunen drabbas fortfarande av vågor av inbrott 
vi lket medför att trygghetsmålet numera inte uppnås helt. Kommunen har fortlöpande 
kontakt med Polisen, ett nytt samverkansavtal har slutits där Polisen ska öka sin synlighet i 
Salem och Rönninge. 

2017-04-03 
Dnr xxxx/xx 

1 av 3 

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge 

Besök: Säby Torg 16, Salem 

Telefon: 08-532 598 00 

Fax: 08-532 598 87 

E-post: info@salem.se 
Webb: www.salem.se 

Org nr: 212000-2874 

Bankgiro: 210-9569 



När ett urval av kommuninvånarna svarar på frågor i SCB:s attitydundersökningar finns 
kritik om att Salem numera inte kan erbjuda tillräckligt många varierande bostäder, därför 
visar boendemålet rött (ej uppfyllt). Det är bara några år sedan bostadsdebatten skiftade 
fokus från ett "NIMBY-perspektiv" till en mer positiv attityd till bostadsbyggande. 
Kommunen har ett antal bostadsområden på gång för beslut. Planerings- och 
byggprocesserna är dock tidsödande, även om kommunen och dess samarbetspartners 
agerar för att förkorta dem. Det förslag till översiktsplan som nu presenteras visar på ett 
stort antal byggmöjligheter i kommunen under perioden fram till 2030. Det viktigaste 
beslutet har redan tagits genom vägvalet för Salems centrum, som kan ge 600 nya 
bostäder. 

Kommunövergripande mål 

1. Tillgänglighet 
2. Trygghet 
3. Infrastruktur 
4. Boendemiljö 
5. Hållbar miljö 
6. Lärande miljö 
7. Attraktiv arbetsgivare 
8. Konkurrenskraftig skattesats 
9. Stabil ekonomi 

Utfall 
2016 

Det övergripande målet för hållbar miljö visar gult, dvs målet är nästan uppnått. Den 
viktigaste indikatorn - sjöarnas hälsa - skimrar dock i grönt. Den biologiska utvecklingen av 
Flaten och framför allt Uttran visar nu en positiv trendlinje, efter att Bygg- och 
Miljönämnden utvärderat målformulering och uppnådda resultat efter uppdrag som gavs 
i samband med förra årets bokslut. Indikatorerna för energiförbrukning och miljöbilar 
visar dock rött. Detta beror dock inte på bristande miljöarbete, utan snarare på behovet 
av reviderade strategier och målnivåer, ett arbete som pågår sedan länge. 

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare, detta mål är i år nästan uppnått men har 
genomgått förbättringar. Sjukfrånvaron har minskat och står sig gott i jämförelse med 
andra kommuner. Detsamma gäller personalomsättningen, även om rekryteringsläget 
inom skolsektorn blivit mer problematiskt, en situation som är generell och där Salems 
kommun ändå lyckas väl. 
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De finansiella övergripande målen, om skattesats och stabil ekonomi, uppnås båda. 
Salems kommun har den näst lägsta kommunalskatten på Södertörn. Resultatet var bra 
med stabilt överskott 2016. 

Avslutningsvis vill jag tacka personal och förtroendevalda för ett gott arbete som 
utmynnat i positiva resultat för 2016. 

Lennart Kalderen 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Bergström 
Ekonomichef 

Årsredovisning för år 2016 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 
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1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2016. 
2. Kommunfullmäktige beslutar överföra medel från 2016 till 2017 års driftbudget till 

Kommundirektören till förfogande (kompetensmedel) med 379 tkr. 
3. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel från 2016 till 2017 års 

investeringsbudget till (tkr): 

• Kommunstyrelseförvaltningen 

• Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

• MSB gatuinvesteringar exploateringsområden 

• VA-verksamheten inklusive exploateringsområden 

• Bygg- och miljönämnden 

• Socialnämnden 

• Kultur- och fritidsnämnden 
Totalt 

4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen. 
5. Kommunfullmäktige beslutar att ingen avsättning skall göras till 
resultatutjämningsreserven. 

Sammanfattning 

2 905 
39 933 
28 326 
11660 
1016 
4 218 

451 
88509 

Kommunens övergripande mål bedöms totalt sett att till viss del vara uppfyllda: fyra av 
nio mål uppfylldes helt, fyra mål uppfylldes delvis och ett mål uppfylldes inte. 

Årets resultat uppgår till 20,4 mnkr vilket är 12,5 mnkr högre än budget för år 2016. De 
större avvikelserna i förhållande till budget är: 

• Socialnämnden är den nämnd som står för det enskilt största budgetavvikelsen 
med - 10 mnkr, främst beroende på fler brukare och boende än budgeterat inom 
verksamheter såsom t.ex. äldreomsorg samt funktionshindrade barn och vuxna. 

Vad gäller socialnämndens underskott konstateras att det brustit i nämndens och 
förvaltningens styrning med tillhörande prognosarbete. Processer för att tidigt 
fånga upp stora förändringar, jämfört budget, med avseende på antal brukare 
och boendeplaceringar behöver stärkas. Arbetet med detta har påbörjats. 
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• Utfallet på nämndsnivå balanseras i sin helhet till stort del ut av att flertalet av 
övriga nämnderna uppvisar positiv budgetavvikelse och totalt överskrider 
nämnderna budget endast med mer begränsade 1,6 mnkr 

• Avskrivningarna understeg budget med 3,6 mnkr, vilket till största del förklaras av 
kommunens övergång till komponentavskrivning. 

• Skatter och bidrag är 10,7 mnkr högre än budget. Den största variansen mot 
budget finns i inkomstutjämningsbidraget som blev drygt 10 mnkr högre än 
budgeterat. Den huvudsakliga förklaringen till avvikelsen är fler antal invånare än 
beräknat. 

Nettoinvesteringarna budgeterades till 160,8 mnkr och utfallet blev 69,0 mnkr, en 
avvikelse på 91,8 mnkr. Den största avvikelsen inom på miljö- och samhällsbyggnad och 
beror främst på projekt som förväntas pågå in i år 2017 och framåt. 

Soliditeten blev 30,0 % år 2016 vilket är bra jämfört med länssnittet 2015 som var 21,3 %. 

Kommunens övergripande mål 
Kommunens övergripande mål bedöms totalt sett till viss del vara uppfyllda: fyra av nio 
mål uppfylldes helt, fyra mål uppfylldes delvis och ett mål uppfylldes inte. Föregående år 
var sex mål helt uppfyllda och tre mål delvis uppfyllda, så totalt sett minskade 
måluppfyllelsen till detta år. Nedan presenteras måluppfyllelsen i korthet, där grönt stå r 
för uppfyllt, gult för delvis eller nästan uppfyllt och rött för inte uppfyllt: 

Kommunövergripande mål 

1. 1'1/gängllghet 
2. Trygghet 
3. Infrastruktur 
4. BoendemlUö 
5. Hållbar miljö 
6. Lärande miQö 
7. Attraktiv arbetsgivare 
B. Konkurrenskraftig skattesats 
9. Stabil ekonomi 

Utfall 
2016 

Det mål som inte uppfylldes var målet kring ett bra boende, där kommunen är mitt uppe 
i en process med att ta fram en ny översiktsplan. Kommunen bedömer att det är en 
nyckelfråga att slutföra detta arbete för att öka måluppfyllelsen till nästa år. 

) 
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God ekonomisk hushållning 

Av kommunens nio mål är de fyra sista mål definierade som av särskild vikt för god 
ekonomisk hushållning. Mål 6 för lärande och mål 7 för attraktiv arbetsgivare är 
definierade som verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Mål 8 om 
konkurrenskraftig skattesats och mål 9 om stabil ekonomi i balans är finansiella mål för 
god ekonomisk hushållning. Båda de två verksamhetsmålen för god ekonomisk 
hushållning uppnåddes delvis, liksom förra året. Båda de två finansiella målen för god 
ekonomisk hushållning uppnåddes helt, vilket är en förbättring från förra året då endast 
ett av de finansiella målen uppnåddes. Sammantaget når de fyra målen för god 
ekonomisk hushållning i hög grad uppsatt målnivå. 

Balanskravet 

Vid utredning av balanskravet avräknas från kommunens resultat på 20,4 mnkr 
realisationsvinst vid försäljning av tomtmark på 3,2 mnkr. Detta enligt gällande regler för 
realisationsvinster utifrån resonemang om att dessa vanligen nyttjas för återinvestering i 
nya anläggningstillgångar eller amortering på lån för anskaffning av nya 
anläggningstillgångar. Justerat resultat blir då 17,2 mnkr och därmed klaras balanskravet 
år 2016. I årsbokslut 2015 var kommunens justerade resultat 19,0 mnkr och balanskravet 
klarades alltså även då. 

Balanskravsutredning (mnkr) 
Skatter och bidrag 863,1 
1 % av skatter och bidrag 8,6 

Årets resultat +20,4 
Realisationsvinst att avräkna -3,2 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar +17,2 
Möjliga medel till RUR (17,2 minus 8,6 mnkr) -8.6 

Medel från RUR 0 
Årets balanskravsresultat +8,6 

Utrymmet för avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) 2016 är enligt utredningen 
8,6 mnkr men pga att reserven redan är 59,8 mnkr, vilket bedöms tillräckligt, så föreslås 
ingen ytterligare avsättning. I stället föreslås att resultatet används till att täcka framtida 
investeringar eller amortering av lån. 

Driftredovisning 

Större budgetavvikelser har Kommunstyrelsen med 3,1 mnkr (5,8%) Barn- och utbildning 
med 4,2 mnkr (1,0 %), samt socialt stöd och omsorg med - 10,0 mnkr (- 4,3 %). 
Kommunstyrelsens överskott beror främst på att budgeterade reserver (medel till 
förfogande) ej behövts nyttjas. Barn- och utbildnings avvikelse är främst inom 
grundskolan pga ökade intäkter av elevplatser samt ej nyttjad reserv för 
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måltidskostnader vid ombyggnation av kök (kommer att nyttjas år 2017). Avvikelsen inom 
socialt stöd och omsorg beror främst på fler brukare och boende än budgeterat inom 
verksamheter såsom t.ex. äldreomsorg samt funktionshindrade barn och vuxna. 

Vad gäller socialnämndens underskott konstateras att det brustit i nämndens och 
förvaltningens styrning med tillhörande prognosarbete. Detta har fått till följd att stora 
förändringar, jämfört budget, med avseende på antal brukare och boendeplaceringar inte 
har fångats upp i förvaltningens styrning och ekonomiska utvärdering. Nämnden har som 
konsekvens ej haft korrekt information om den ekonomiska utvecklingen. 

För att råda bot på situationen har ett arbete startats med att ta fram förstärkta 
processer på fyra områden: 

• Enhetsnivå: detaljerad uppföljning av volymer samt konsekvens för ekonomiska 
resurser per månad 

• Förvaltningsnivå: Samlad uppföljning volymer & ekonomiska resurser per månad 
• Ekonomisk rapportering: Utökat antal tillfällen för periodiserade månadsbokslut 

{6st) och mer kvalitativa prognoser (Sst) för förvaltn ingsledningens uppföljning 
• Kommunikation nämnd: Arbeta fram standard för format & frekvens för 

förvaltningsledningens kommunikation med socialnämnden avseende ekonomi 
och bruka rutveckling. Detta för nämndens godkännande alternativt beslut om 
åtgärder. 

Detta i syfte att säkerställa att en likartad situation framledes ej ska uppkomma. 

lnvesteringsredovisning 

Nettoinvesteringarna budgeterades till 160,8 mnkr och utfallet blev 69,0 mnkr, en 
avvikelse på 91,8 mnkr. Den största avvikelsen inom på miljö- och samhällsbyggnad och 
beror främst på 1) exploateringsprojekt såsom Rönninge Centrum/Solliden 
/Heliodal/Karlskronaviken som alla väntas pågå in i 2017, 2) investeringsmedel för 
anskaffning av flyktingbostäder vilka förväntas pågå in i år 2017 samt 3) pågående 
projekt för köksombyggnad. 

Trots det lägre utfallet jämfört med budget ökade investeringarna mot föregående år 
med totalt 11, 7 mnkr. Ökningen återfinns framför allt inom miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen som ökar med 10,3 mnkr. 

VA-verksamheten 

VA-verksamheten hade ett resultat på -2,8 mnkr vilket är 0,3 mnkr bättre än budget. 
Vattenförsäljningen uppgick till 884 000 m3 mot budgeterade 886 000 m3

• I övrigt 
hänvisas till separata avsnitt i årsredovisningen. 

4av6 

) 

) 
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Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Det 
anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv finansierat. De faktorer 
som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. 

Soliditet inklusive pensionsåtagande 

35.(f;. 

- Salem (tjock lin,Jjee~) ~ = Lå= ne:• __________________ _ 

30.0% -

25.0% ~ 

20.0"- ---------

15.01. 
2014 2015 2016 W 17 2018 2019 

År 2016 har kommunens soliditet förbättrats ytterligare tack vare gott årsresultat och 
den uppgår nu till 30,0 %. Detta är bra jämfört med det senast kända länssnittet (2015) 
som var 21,3 %. 

överföringar drift från år 2016 till 2017 

Medel avseende kompetensutveckling har under KS till förfogande avsatts med 1 000 tkr. 
Avsättningen för år 2016 har, pga förskjutningar i tidsplaneringen, ej fullt ut nyttjats till 
de aktiviteter som planerats. För genomförande av de resterande aktiviteterna äskas en 
överföring av de ej nyttjande medlen om 379 tkr till driftbudget 2017. 

överföringar investeringar från år 2016 till 2017 
Nämnderna har begärt att få överföra investeringsmedel omfattande 88 509 tkr till 2016 
för att slutföra projekt, se beslutspunkt 3. 

I samband med detta noteras att föreslagen överföring för socialnämnden är 100 tkr 
högre än vad som framgår av socialnämndens bokslutsdokument (redaktionellt fel i 
dokumentet avseende inköp av inventarier till verksamhet i Vattentornet). Detta är dock 
i överensstämmelse med socialnämndens beslut om hemställan av överföring av 
investeringsmedel. 

Internkontroll 
Efter genomgång av genomförd internkontroll i kommunen 2016 konstateras att 
kommunens rutiner och resursanvändning är god, se nämndernas delar i 
årsredovisningen för mer detaljer. 
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Förvaltningsberättelse 2016 

Styrmodell, vision och värdeord  

Styrmodell 

Salems kommun har sedan 2012 ett nytt mål- och resultatstyrningssystem. Kommunen hålls ihop 
genom en sammanhängande styrning där alla arbetar åt samma håll i alla processer. Det är tydligt för 
förtroendevalda och enskilda medarbetaren vart vi är på väg och vad vi jobbar för. Vision, mål och 
värdeord hjälper oss att få en övergripande struktur över hur vi ska arbeta och vilket fokus som ska 
styra. Så här ser en skiss av modellen ut: 

Vision 

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till 
naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi 
tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil 
ekonomi. Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett 
berikande föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. De värdeord som ska vara 
vägledande i kommunens arbete är: 

● ENGAGEMANG
● NYTÄNKANDE
● SAMARBETE
● TILLGÄNGLIGHET

1



Omvärldsanalys 

Sveriges ekonomiska utveckling  
Källa: SKL, oktober & december 2016 samt  februari 2017 

Sveriges ekonomi var under år 2016 mycket stark.  Det främsta skälen är växande investeringar och 
en ökad offentlig konsumtion, inte minst pådriven av de behov den ökade migrationen skapat. Totalt 
sett beräknas svensk BNP 2016, kalenderkorrigerat,  ha växt med 3,2 procent. För år 2017 ser 
tillväxtprognosen fortsatt stabil ut och BNP beräknas då växa med 2,8 procent. Exporten och den 
privata konsumtionen förväntas stärkas emedan offentlig konsumtion och investeringstakten 
förväntas plana ut. 

Utvecklingen på arbetsmarknaden har fortsatt att gå i en positiv riktning och genererat en ökad 
sysselsättning. Som en effekt av detta har arbetslösheten nu sjunkit till 6,9 procent för år 2016. 
Trenden bedöms fortsätta under år 2017 och SKL prognostiserar en arbetslöshet om 6,5 procent vid 
utgången av året. Den ökade sysselsättningsnivån förväntas, trots ett allt mer ansträngt läge med 
efterfrågan på arbetskraft, inte stimulera till stor press på lönebildning och inflation - även om vi kan 
se en stigande prognos. SKL prognostiserar en löneökningsnivå runt 3 procent för år 2017  emedan 
fortsatt återhållen konsumtion gör att inflationen bedöms vara mer långsamt stigande, ca 1,7 
procent år 2017. 
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Kommunsektorns ekonomiska utveckling  
Källa: SKL, februari 2017 

Vi ser en fortsatt hög nivå för tillväxttakten i skatteunderlaget för år 2016. Detta främst tack vare 
ökningen i antalet arbetade timmar emedan andra motverkande faktorer, såsom t.ex. stigande 
grundavdrag, gör att ökningen inte är fullt ut i nivå med år 2015. 

Ökningstakten förväntas nu, som en konsekvens av avmattande sysselsättningsökning, successivt 
minska  under år 2017-2020.  Prognosen visar en fortsatt positiv utveckling för kommunernas 
skattekraft - men inte i den takt vi sett de senaste åren. Nominellt förväntas ökningen för år 2017 
vara ca 4,6 procent vilket realt motsvarar ca 2,0 procent. 

Som vi ser ovan visar prognoserna på en fortsatt tillväxt i skatteunderlaget,  men den demografiska 
strukturen ställer allt större krav på framtida kommunal service. SKL:s prognos visar att kommunerna 
under år 2017 i fasta priser kommer att ha en kostnadsökning på ca 3,7%  för att därefter plana ut på 
en kostnadsökningsnivå om ca 3% årligen. För år 2016 var flyktinginvandringen den främsta orsaken 
till kostnadsökningen varefter den demografiska förändringen åter förväntas vara den främsta 
orsaken till de förväntade kostnadsökningarna. Se tabell nedan som visar total kostnadsökning samt 
den demografiska förändringen. 

Källa: SKL 

Totalt sett innebär detta att kommunernas kostnadsökningstakt på sikt inte prognostiseras ha 
motsvarande ökningsnivå för skatteunderlaget, se tabell nedan. Finansieringen av denna utveckling 
är i dagsläget oklar och SKL efterlyser långsiktiga finansiella lösningar. 
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Diagram. Skatteunderlag och demografiskt tryck

Källa: SKL 

Länets utveckling 

Källa: SCB och AMS 

Stockholms läns befolkning fortsatte att öka under året till  2 269 060 invånare, vilket innebär en 
ökning med 1,7 procent. Arbetslösheten i länet minskade under 2016 från 5,0 till 4,8 procent.  

Södertörnssamarbetet  

Under år 2016 har projekt för samordnad varudistribution inom Södertörnskommunerna utvecklats. 

Salems Kommun samordnar numera transporter från två av våra större leverantörer på 

livsmedelsområdet. Därutöver deltar Salems kommun i många formella och informella samverkans- 

förbund/projekt med övriga Södertörnskommuner. Bland annat sker ett tätt samarbete vid 

remissbehandling av den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS). 

Salems befolkning, arbetsmarknad och bostadsmarknad 

Befolkning 

Befolkningen i Salem ökade med 189 personer eller 1,15 % till 16 615 invånare per den 31 december 
2016. Under perioden 2006-2015 har befolkningen i Salem ökat med 1 711 personer eller 1,2 % per 
år i snitt. Ökningen under år 2016 är alltså i nivå med den genomsnittliga folkökningen de senaste 
åren. En ny översiktsplan är under framtagande och framtida befolkningsökning är i hög grad 
beroende av vilken bostadsutbyggnad som kommer att planeras i den planen. 
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En utblick visar att Salems kommun år 2016 växte mindre än riket och länet. 

2016 2015 Ökning Ökning i % 
Salem 16 615 16 426 189 1,2% 
Riket 9 995 153 9 851 017 144 136 1,5% 
Stockholms län 2 269 060 2 231 439 37 621 1,7% 

Tabell 4. Salems befolkning 2016 och 2015 jämfört med riket och länet. 

Arbetsmarknad 

Källa: AMS 

Den öppna arbetslösheten minskade i Salem och länet. Den sammanlagda arbetslösheten minskade i 
Salem med 0,5 procentenheter och i länet med 0,2 procentenheter. Salems arbetslöshet ligger 
därmed 1,5 procentenheter lägre än länet och 2,8 procentenheter lägre än riket där genomsnittet är 
6,1 procent.  

Ungdomsarbetslösheten minskade i Salem med 0,9 procentenheter och i länet med  
0,5 procentenheter. Salem har därmed en total ungdomsarbetslöshet i nivå med övriga länet vilket är 
en fortsatt förbättring mot föregående år, och en stor skillnad mot övriga landet där genomsnittet ät 
7,0 procent. 

(%) 
Salem 

2016 
Länet 
2016 

Salem 
2015 

Länet 
2015 

Arbetslösa 1,8 2,8 2,0 3,0 
I program med aktivitetsstöd 1,5 1,9 1,8 2,0 
Totalt 3,3 4,8 3,8 5,0 
Ungdomsarbetslöshet totalt 4,1 4,0 5,0 4,5 

Tabell 5. Arbetslösheten i Salem 2016 och 2015 jämfört med länet. 

Bostadsmarknad 

Under 2016 fick Salem ett relativt litet antal nya bostäder klara för inflyttning vilket också återspeglar 
sig i en något lägre befolkningsutveckling än prognostiserat. Under året fördes en medborgardialog 
kring möjliga framtida bostäder inom ramen för arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Denna 
dialog har resulterat i ett arbete som framöver kommer att leda till ett mer expansivt 
bostadsbyggandet. Översiktsplanen har dock ännu inte antagits, och påverkar inte prognoserna för 
de närmaste åren. På sikt kommer de nya prognoserna dock att påverkas i en riktning som innebär 
fler medborgare inom kommunen.
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Viktiga händelser under året 

Några viktiga händelser i kommunen under året var: 

● En medborgardialog kring ny översiktsplan för kommunen visade att invånarna vill att det
byggs mer i kommunen. Detta är en trend som följer andra kommuner i länet.

● Initiativ för att börja utveckla Salems centrum och bygga en ny grundskola i centrumområdet
togs.

● Det nya busshållplatsområdet och rondellen i Rönninge centrum började färdigställas.
● Etapperna kring nya lägenheter runt Rönninge centrum påbörjades.
● Rönninge stations gångtunnel rustades upp.
● Flera lägenheter till nyanlända köptes av kommunen.
● Kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn och övriga flyktingar ökade under

året.
● Enheten för särskilt stöd deltog i ett projekt kring digital kompetensutveckling.
● Kommunen införde digital diarieföring.
● Kommunens hemsida www.salem.se gjordes om från grunden.
● Södertörnssamarbetet kring samordnad varudistribution för mer miljövänliga leveranser gick

igång med sina första leveranser.
● Kommunen fortsatte arbetet med att bygga ut det kommunala VA-systemet för att förbättra

miljön i kommunens sjöar och vattendrag.
● Antalet elever i grundskolan har ökat och skolorna har fyllts upp mer under året än tidigare.
● 100 pedagoger i kommunen har fått del av lärarlönelyftet, vilket syftar till att öka kvaliteten i

utbildningen i kommunen. Även rektorer har fått utbildning och handledning för att stärka
det systematiska kvalitetsarbetet i kommunen.

● Centrum för flerspråkighet har utökat sin verksamhet med en förberedelseklass under året.
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Salems kommun
Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

Årsbokslut 2016

Vision

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till
naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar
tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.
Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande
föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och
nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

Perspektiv - Medborgare
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet medborgare.

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet
Målbeskrivning
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och
effektivitet skapa förtroende.

87

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Ekonomi - Effektivitet 100 % 108.9
%

25%

Tillgänglighet/kommunikation - Dialog 50 47 25%

Tillgänglighet/kommunikation - E-post 90 % 98 % 25%

Tillgänglighet/kommunikation - Telefon 90 % 91 % 25%

Måluppföljning
Resultatdialog: Målutfallet är grönt, i hög grad uppfyllt och ökar från föregående års mätning.
Tillgänglighet när det gäller medborgarnas faktiska möjligheter att få svar på frågor via telefon eller
E-mail är helt uppfyllda för 2016 för första gången. Telefontillgängligheten har ökat under några år, och
blir i årets mätning för första gången uppfylld då 91% av samtalen besvaras inom ett dygn. Inom
samarbetet för KKiK rankas Salem på plats 10 av landets kommuner för telefontillgänglighet och på plats
25 (kolla upp) när det gäller E-posttillgänglighet. I SCB:s medborgarundersökning kring medborgarnas
upplevda möjligheter av kommunens tillgänglighet och förtroende minskar dock resultaten jämfört med
tidigare år. Effektivitetsmätningen angående kommunens kostnader följer trenden från de senaste åren
och faktorn för kostnadseffektiviteten ökar ytterligare.
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Analys: Den faktiska tillgängligheten har ökat under flera år, och når målen, samtidigt som den upplevda
tillgängligheten och förtroendet har minskat under året. Detta kan verka motsäga varandra, men
bedömningen är att medborgarna har tappat visst förtroende i huvudsak beroende på de många projekt
som kommunen driver för tillfället. Det har under året varit medborgardialoger kring en ny skola, ny
översiktsplan, samt uppförande av flyktingbostäder. detta är ovanligt många projekt för kommunens
medborgare, och vissa känner stor osäkerhet kring dessa frågor, och bedömningen är att den oron bör
lägga sig när besluten väl är tagna. Den faktiska tillgänglighetsökningen har skett framför allt kring
förändringar i hur kommunens reception hanterar frågor, samt att arbetet med den nya hemsidan har
aktualiserat mycket information på ett positivt sätt.

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet
Målbeskrivning
Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i
Stockholms län.

40

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Trygghet - Barn- och utbildningsnämndens mål 2 1 20%

Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål 2 1 20%

Trygghet - Ohälsotal Försäkringskassan 20.4 20.6 10%

Trygghet - Socialnämndens mål - individen i
fokus

2 2 15%

Trygghet - Socialnämndens mål - värdeorden 2 0 15%

Trygghet - Trygg kommun 15 30 20%

Måluppföljning
Målutfallet för kommunens mål om trygghet är delvis uppfyllt med en minskande trend av 
måluppfyllelse jämfört med förra året. Indikatorer för ohälsotal bland kommunens medborgare, 
socialnämndens mål om värdeorden, barn- och utbildningsnämndens mål om trygghet har minskat sina 
utfall. Socialnämndens mål kring individen i fokus har ökat sitt utfall. Resterande utfall är på samma nivå 
som tidigare år. Målutfallet hamnar totalt sett fortfarande på gult utfall som delvis uppfyllt.
Kommunens analys av den vikande trenden är att det har varit flera incidenter under året och att 
tryggheten ur flera olika aspekter därför har minskat. Det var dels en inbrottsvåg i början av året, dels 
har Salem centrum haft en del incidenter med ungdomsgrupper, och dels har incidenter gjort att 
fritidsgården varit stängd under perioder. För att motverka detta har fritidsverksamheten nyrekryterat, 
nya initiativ till nattvandringar har gjorts och flera diskussioner med polisen har gjorts för att öka deras 
närvaro i kommunen. Detta har resulterat i en ny samverkansöverenskommelse mellan polisen och 
Salems kommun. Den innebär en ökad närvaro av polis med fokus på ungdomsproblematik kring droger 
alkohol och tobak, trygghet i båda kommunens centrum, samt mer fokus på ökad trygghet i hemmiljö 
såsom inbrott. I samarbete med Salem centrumfastighetsägare har kommunen gjort en trygghetsinsats i 
de centrala delarna av Salem. Kommunen har också i den här satsningen startat en ny fritidsverksamhet 
för unga vuxna på prov. Både inom socialförvaltningen och inom barn- och utbildningsförvaltningen har 
åtgärder vidtagits för att nå bättre resultat kring sina mål gällande trygghet.
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Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Infrastruktur - Tekniska utskottets mål -
Kommunens anläggningskapital

2 2 50%

Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Säker
trafikmiljö

2 2 25%

Infrastruktur - Tekniska utskottets mål -
VA-verksamhet

2 1 25%

Måluppföljning
Målutfallet för Salem mål kring bibehållen och utvecklad infrastruktur är fortsatt uppfylld med grön 
målvisare. Båda indikatorerna för kommunens anläggningskapital och tekniska utskottets mål för säker 
trafikmiljö visar på uppnådda målvärden. Dock är indikatorn för tekniska utskottets mål kring
VA-verksamheten endast delvis uppfylld för 2016. Målutfallet för målet kring infrastruktur viker därför 
från 100 förra året till 75 i år.
Analys av utfallen visar på förbättrade resultat kring säkerheten och anläggningskapitalet. Det vikande 
resultatet kring VA-verksamheten är framför allt ett resultat av större kostnader för inköp av vatten pga 
flera projekt för förbättrade ledningar. Mätnignar kring vattenläckaget visar på en fortsatt positiv trend 
med minskat läckage under året.

3. Kommunens övergripande mål - Infrastruktur
Målbeskrivning
Salems infrastruktur ska skötas och underhållas så att dess nytta och funktion bibehålles och utvecklas.

87
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Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

BoM - Sjöarnas hälsa och övergödning 2 2 33%

MSB - Andel miljöbilar 55 % 31 % 33%

MSB - Energiförbrukningen 2 % 0 % 33%

Måluppföljning
Resultaten för sjöarnas hälsa visar att årets mål inom det området har uppnåtts. Detta är en förbättring 
från tidigare år då målet endast uppnåtts delvis. När det gäller energiförbrukningen så når kommunen 
inte den energibesparing som kommunen har satt som mål, i likhet med de senaste åren. Mätningar 
kring andelen miljöbilar når inte godkänt för 2016, till skillnad från tidigare år. Detta beror inte på en 
förändring i vagnparken, utan är ett resultat av att definitionerna för vad som klassas som en miljöbil är. 
Måluppfyllelsen för målet sammantaget minskar för 2016 och når endast delvis godkänt.

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Boende - Bostäder 6.1 5.5  100%

Måluppföljning
Målet är inte uppfyllt för 2016. Medborgarnas upplevda möjligheter att hitta ett varierat boende
fortsätter att minska även i år, från 5,9 år 2015 till 5,5 år 2016. Frågor om bostäder i SCB:s undersökning
visar på olika uppfattningar inom olika kategorier: Åldersgruppen 18-24 är klart minst positiva, likaså
gruppen som aldrig åker kollektivtrafik. Minst positiva är också de som har bott minst 11 år i kommunen.
Det finns inga tydliga skillnader mellan män och kvinnor. generellt sett är medborgarna nöjda med
bostadsbeståndet i sig, men inte i samma utsträckning med variationen i beståndet. Salems värden ligger
fortsatt över genomsnittet inom alla frågor om bostäder i medborgarundersökningen, men med en
vikande trend.
Kommunen har under året arbetat med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Den beräknas
vara färdig hösten 2017. Enligt de planer som behandlas i det projektet i nuläget kommer kommunen få
en tydligt större bredd i utbud av olika boendealternativ. Framför allt kommer det att finnas fler
alternativ för mindre hushåll, vilket är tänkt att vara ett bättre alternativ för många yngre och äldre. Det
har också inletts kontakt med olika entreprenörer som specialiserat sig på att ta fram attraktiva bostäder
för äldre, öfr att även denna målgrupp ska ha bättre boendealternativ framöver.

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
Målbeskrivning
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

0

Perspektiv - Miljö
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet miljö.

4. Kommunens övergripande mål - Boendemiljö
Målbeskrivning
Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer.
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Perspektiv - Utveckling och lärande
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet utveckling och lärande.

6. Kommunens övergripande mål - Lärande miljö
Målbeskrivning
Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda förutsättningar 
för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå 
som ligger över genomsnittet i Stockholms län.

Detta mål är ett verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

50

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål -
ansvar och inflytande

2 1 50%

Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål -
kunskapsnivå

2 1 50%

Måluppföljning
Målet uppfylls sammantaget delvis. Resultaten kring ansvar och inflytande ligger på fortsatt delvis 
uppfylld nivå och ökar något, då eleverna har signalerat ett ökat medinflytande under året. Resultaten 
kring elevernas kunskaper har minskat sin måluppfyllelse totalt sett under året. Genomsnittliga 
meritvärdet har dock ökat under året till 245,6 från 231,4 som var resultatet året innan. Skälet till att 
måluppfyllelsen ändå minskar är att Salems elever i lägre grad än tidigare alltid når godkända betyg i alla 
ämnen, eller når behörighet till gymnasiet yrkesprogram.
Förbättringsområden som barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat är tillgänglighet, särskilt 
stöd och anpassning. Skolorna har ökat sin transparens när det gäller särskilt stöd. Satsningar inom 
kollegialt lärande pågår, där personalen bland annat har ökat sin kunskap inom evidensbaserad 
undervisning. Satsningar har även gjorts inom områden för användning av digitala hjälpmedel och 
pedagogisk utveckling genom deltagande lektionsbesök och observationer för pedagogisk personal. 
Prioriterade områden till nästa år är arbete kring pojkar/flickor, systematisk resultatuppföljning, 
ledarskap i klassrummet, samt insikt i läsningens betydelse.
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Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet medarbetare.

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Målbeskrivning
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Detta mål är ett verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

50

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Personal - Personalavgångar 6 % 10.39
%

25%

Personal - Tillsvidareanställningar 88 % 86.2 % 25%

Personal - Total rekryteringsförmåga 12 12 25%

Personal - Total sjukfrånvaro jämförelse
Stockholms län

7 % 7.2 % 25%

Måluppföljning
Målet är delvis uppfyllt. Antal tillsvidareanställningar/månadsavlönade har minskat marginellt, från 
86,7% 2015 till 86,2% 2016. Det är främst den tidsbegränsade anställningsformen vikariat som ökat 
något. Detta kan bero på fler längre ledigheter (föräldraledighet, sjuk osv) för ordinarie personal. Antal 
sökande per tjänst beror på vilka tjänster kommunen annonserat under året. Under 2016 har många 
lärartjänster utannonserats och dessa har haft få sökande och varit svårrekryterade. Total sjukfrånvaro 
för kommunen har gått ner 0,5% från 2015 till 2016. Sjukfrånvaron har sjunkit på alla förvaltningar utom 
Kof, vilket inte påverkar totalvärden i så stor grad då det är relativt få anställda på kof. Det är främst 
sjukfrånvaro dag 1-14 som sjunkit för kommunen som helhet. Personalomsättningen har ökat under 
året. På Kof (41,34%) och MSB (25,71%) är personalomsättningen som högst. Yrkesgrupper där man kan 
se en hög personalomsättning är socialsekreterare samt lärare för skolans senare år.
Kommunen har under året arbetat med flera rehabiliteringsinsatser, samt gjort satsningar på 
kompetenshöjande insatser både inom socialförvaltningen, inom skolan, på kommunkontoret, samt en 
större satsning på nya chefer för att förbättra arbetsklimatet. Kommunerna i regionen expanderar 
kraftigt inom flera sektorer, vilket leder till ökat tryck på kompetensförsörjning och personalomsättning.

Perspektiv - Medarbetare
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Resultatdialog: Salems skattesats är lägre än genomsnittet för övriga Södertörn och är målet därmed
uppnått
Analys: Salem har inför år 2016 sänkt kommunalskatten till 19,67. Detta ger en konkurrenskraftig
skattesats på Södertörn.

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Målbeskrivning
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Detta mål är ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning.

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Ekonomi - Långfristiga skulder/invånare 22913 14433 40%

Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag 1 % 2.1 % 60%

Måluppföljning
Resultatdialog: Kommunen har en stabil ekonomi med ett årsresultat som är högre än budget och en
nivå på långfristiga skulder som ligger under länssnittet. Målet är sammantaget helt uppfyllt.
Analys: Salem har under flera år haft starka årsresultat och relativt låg investeringsnivå jämfört andra
kommuner. Kommunens finansiella styrka har därför tilltagit över senare år med en låg belåningsgrad
och ökande soliditet. Salem, likt alla andra kommuner i storstadsområden, står kommande år inför en
utökad investeringsnivå och inbromsande skatte- och bidragsfinansiering. Kommunens finansiella mått
kommer med anledning av det troligen temporärt att försvagas  - men fortfarande uppvisa goda nivåer
jämfört många andra storstadskommuner.

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Ekonomi - Skattesats 19.86 19.67  100%

Måluppföljning

Perspektiv - Ekonomi
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet ekonomi.

8. Kommunens övergripande mål - Konkurrenskraftig skattesats
Målbeskrivning
Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn.

Detta mål är ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning.
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God ekonomisk hushållning 

De verksamhetsmål  som utsetts till särskilt betydelsefulla för ekonomiska hushållning har av Salems 
kommun beslutats vara:  mål 6 (lärande miljö), mål 7 (attraktiv arbetsgivare), mål 8 
(konkurrenskraftig skattesats) samt mål 9 (stabil ekonomi). De två förstnämnda är verksamhetsmål 
för god ekonomisk hushållning och de två sistnämnda är finansiella mål för god ekonomisk 
hushållning. Målen för lärande miljö och attraktiv arbetsgivare nåddes delvis och de finansiella målen 
nåddes helt. Den sammantagna bedömningen av de fyra målen för god ekonomisk hushållning är en 
god och ökande måluppfyllelse jämfört med förra året. Därtill har kommunen har en god ekonomi. 
Den sammantagna bedömningen är därför att kommunen har en god ekonomisk hushållning. 

Kommunens resultatutjämningsreserv uppgår till 59,8 mnkr. Detta bedöms som en tillräcklig nivå i 
förhållande till kommunens verksamhet. 

Balanskravet  

Årets resultat uppgår till 20,4 mnkr och 17,2 mnkr exklusive jämförelsestörande poster. Resultatet 
inklusive jämförelsestörande poster blev 12,5 mnkr högre än budget för år 2016.  Huvudorsakerna till 
detta är bl.a.: 

● Kostnaderna för avskrivningar understeg budgeterad dito med 3,6 mnkr. Detta framför allt
beroende på övergång till komponentavskrivningar.

● Skatter och bidrag var 10,7 mnkr högre än budget pga fler invånare jämfört med budgeterat
antal.

Från kommunens resultat på 20,4 mnkr avräknas realisationsvinst vid försäljning av tomtmark på 3,2 
mnkr. Detta enligt gällande regler för realisationsvinster utifrån resonemang om att dessa vanligen 
nyttjas för återinvestering i nya anläggningstillgångar eller amortering på lån för anskaffning av nya 
anläggningstillgångar. Justerat resultat blir då 17,2 mnkr och därmed klaras balanskravet år 2016. I 
årsbokslut 2015 var kommunens justerade resultat 19,0 mnkr och balanskravet klarades alltså även 
då.  

Balanskravsutredning (mnkr) 
Skatter och bidrag 863,1 
1 % av skatter och bidrag 8,6 

Årets resultat +20,4
Realisationsvinst att avräkna -3,2
Årets resultat efter balanskravsjusteringar +17,2
Möjliga medel till RUR (17,2 minus 8,6 mnkr) -8.6
Medel från RUR 0 
Årets balanskravsresultat +8,6

Utrymmet för avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) 2016 är enligt utredningen 8,6 mnkr men 
p g a att reserven redan är 59,8 mnkr, vilket bedöms tillräckligt, så föreslås ingen ytterligare 
avsättning. I stället föreslås att resultatet används till att täcka framtida investeringar eller 
amortering av lån. 
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Driftredovisning (tkr) 

Större budgetavvikelser har Kommunstyrelsen med 3,1 mnkr (5,8%)  Barn- och utbildning med 4,2 
mnkr (1,0 %), samt socialt stöd och omsorg med - 10,0 mnkr (- 4,3 %). Kommunstyrelsens överskott 
beror främst på att budgeterade reserver (medel till förfogande) ej behövts nyttjas.  Barn- och 
utbildnings avvikelse är främst inom grundskolan pga ökade intäkter av elevplatser samt ej nyttjad 
reserv för måltidskostnader vid ombyggnation av kök (kommer att nyttjas år 2017). Avvikelsen inom 
socialt stöd och omsorg beror främst på fler brukare och boende än budgeterat inom verksamheter 
såsom t.ex. äldreomsorg samt funktionshindrade barn och vuxna.  

Driftskostnaderna enligt ovan (exklusive finansförvaltning) ökade mot föregående år med 53,5 mnkr 
(7,2%) och ökningen återfinns framför allt inom socialnämnden som ökar med 21,4 mnkr (vilket 
motsvarar 9,7%, varav höjningen framför allt är inom funktionsnedsättning och äldreomsorg) samt 
inom Barn och Utbildning med 19,9 mnkr (vilket motsvarar 5,0 %, varav höjningen framför allt avser 
fler antal barn/elever i såväl förskola, grundskola som gymnasium). 

Investeringsredovisning (tkr) 

Nettoinvesteringarna budgeterades till 160,8 mnkr och utfallet blev 69,0 mnkr, en avvikelse på 91,8 
mnkr. Den största avvikelsen inom på miljö- och samhällsbyggnad och beror främst på 1) 
exploateringsprojekt såsom Rönninge Centrum/Solliden/Heliodal/Karlskronaviken som alla väntas 
pågå in i 2017,  2) investeringsmedel för anskaffning av flyktingbostäder vilka förväntas pågå in i år 
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2017 samt 3) pågående projekt för köksombyggnad. 

Trots det lägre utfallet jämfört med budget ökade investeringarna mot föregående år med totalt 11,7 
mnkr. Ökningen återfinns framför allt inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som ökar med 
10,3 mnkr.  

VA-verksamheten 

VA-verksamheten hade ett resultat på -2,8 mnkr vilket är 0,3 mnkr bättre än budget. 
Vattenförsäljningen uppgick till 884 000 m3 mot budgeterade 886 000 m3. I övrigt hänvisas till 
separata avsnitt i årsredovisningen.  

Finansiell analys 
Syftet med analysen är att beskriva kommunens finansiella utveckling över tiden och i jämförelse 
med länet. Kommunens balans mellan intäkter och kostnader under året och över tiden, samt 
kommunens kapacitet att möta ekonomiska svårigheter på kort och lång sikt är viktigt att studera. 
Hur resultatet uppstått och hur tendenser och obalanser påverkar kapaciteten är också väsentligt.  

Det är även viktigt att följa risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet samt vilken 
kontroll kommunen har över den ekonomiska utvecklingen. Låneskuld, borgens- och 
pensionsåtaganden är intressanta. Ett tecken på god kontroll är att budgetar följs. Underlagen för 
åren 2017-2019 är osäkra och bygger på faktorer som var kända vid budgettillfället. 

Känslighetsanalys 

Kommunens ekonomi påverkas av olika faktorer som ligger inom och utanför dess egen kontroll. 
Ekonomiska konsekvenser av förändringar i några viktiga faktorer visas nedan. 

(mnkr) +/- 
1 kronas förändring av kommunalskatten 39,2 
1 procents löneförändring 5,3 
1 procents prisförändring 5,2 
1 procents avgiftsförändring 0,6 
10 mnkr förändrad upplåning 0,2 
10 heltidstjänster 4,9 
100 kommuninvånare 5,5 
1 procents förändring av kommunalekonomisk utjämning 1,1 

Källa: egna beräkningar 
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Kostnader och intäkter 

Verksamhetens intäkter och kostnader bör över tid följas åt.  När kostnaderna ökar snabbare än 
intäkterna försämras resultatet. Det viktigaste är den långsiktiga utvecklingen. 

(mnkr, inklusive 
jämförelsestörande poster) 2015 2016 

2015-2016 
utveckling 

2012-2016 
utveckling 

Verksamhetens intäkter 229,9 274,7 19,5 % 43,2 % 
Verksamhetens kostnader -978,1 -1071,4 9,5 % 24,7 % 
Avskrivningar -43,7 -41,2 -5,8 % -15,5%
Verksamhetens nettokostnader -791,9 -837,9 5,8 % 17,0% 
Skatter och bidrag 821,3 863,1 5,1 % 15,2% 
Finansnetto -1,7 -4,9 186,1 % -34,0%

Verksamhetens intäkter ökade under året med 19,5 % och över fem år var ökningen 43,2 %. 
Verksamhetens kostnader ökade under året med 9,5 % och över fem år var ökningen 24,7 %. På fem 
år har verksamhetens intäkter alltså ökat betydligt snabbare än verksamhetens kostnader vilket är 
positivt. Så är även fallet om jämförelsestörande poster exkluderas.  

Under året ökade nettokostnaderna med 5,8 % och över fem år var ökningen 17,0 %. Årets 
nettokostnader var i stort sett i linje med budget. Nämnderna överskred sammantaget budget 1,5 
mnkr,  vilket inom ramen för nettokostnaderna motverkades av lägre avskrivningar. Största enskilda 
budgetöverskridandet finns inom socialtjänsten med - 10 mnkr,  främst beroende på fler brukare och 
boende än budgeterat inom verksamheter såsom t.ex. äldreomsorg samt funktionshindrade barn och 
vuxna. 

Skatteintäkter,  statsbidrag och utjämning ökade med 5,1 %  mot föregående år och med 15,2 % över 
fem år. Skatteintäkterna blev under året 10,7 mnkr högre än budget. Den största variansen mot 
budget finns i inkomstutjämningsbidraget som blev drygt 10 mnkr högre än budgeterat. Den 
huvudsaklinga förklaringen till avvikelsen är fler antal invånare än beräknat. 

Finansnettot är väsentligen mindre i år än föregående år. I all huvudsak beror det på att kommunen i 
år inte realiserat några kapitalvinster hänförliga till värdepapper. De orealiserade kapitalvinsterna har 
dock stigit med drygt 5 mnkr under året (se avsnittet nedan om medel för framtida pensioner). 

Skatter/bidrags- och nettokostnadsutveckling  

Under året har skatter/bidrag ökat med 5,1 % och nettokostnader exklusive jämförelsestörande 
poster med 4,5 %. På fem år har skatter/bidrag ökat med 15,2 % och nettokostnader exklusive 
jämförelsestörande poster med 14,6 %, det är alltså en långsiktig balans mellan intäkter och 
nettokostnader. Balansen beräknas att försämras något under de kommande åren då kommunens 
överskott beräknas minska kommande år - dock fortfarande in linje med kommunens resultatmålet 
om en procent av skatter och bidrag. Detta som en konsekvens av att Salem, liksom landets övriga 
kommuner, går in i en tidsperiod där kostnadstrycket, pga demografiska förändringar, blir större än 
den förväntade tillväxten i skatteunderlaget. 
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Nettokostnadsutvecklingen 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och utjämning visar hur stor del av intäkterna som går till 
den löpande verksamheten. En rimlig nivå är 96-98 % eftersom räntekostnader och delar av 
investeringarna skall finansieras med skatteintäkterna. 

Vi ser i diagrammet ovan att Salems kommun över tid, vid beslutad budget,  ligger på en relativt 
tillfredsställande nivå. 

Investeringar 

Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning. En 
självfinansieringsgrad över 100 % innebär att kommunen klarar att minska sina skulder och öka det 
finansiella handlingsutrymmet. 
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Kommunen nettoinvesterade för sammanlagt 69 mnkr 2016 (57 mnkr föregående år) och en viktig 
investering är den pågående utvecklingen av Rönninge centrum. 

Genomsnittligt var nettoinvesteringarna under de senaste fem åren ca 42 mnkr per år. Kommunen 
finansierar investeringarna genom egna medel som består av överskott i resultaträkningen och 
avskrivningar, eller genom externa lån. Resultat och avskrivningar var under femårsperioden totalt 
369,0 mnkr medan investeringarna uppgick till 211 mnkr. Självfinansieringsgraden över fem år 
utgjorde 149 % (156 % per föregående år). Framåt i tiden kommer finansieringsgraden, utifrån i 
dagsläget beslutade investeringar, uppvisa rejält sjunkande tal pga högre planerade 
investeringsnivåer. Detta då kommunen planerar för ökad bostadsbyggande medförandes fler 
medborgare -  och därför behöver investera i framför allt förskolor och ny grundskola. 

Årets resultat 

Målet är att resultat exklusive VA-verksamhet och jämförelsestörande poster ska vara minst 1 % av 
skatter och bidrag. Årets resultat 2016 var 18,3  mnkr eller 2,1 % (21,5 mnkr inklusive 
jämförelsestörande poster) medan budget var 8,6  mnkr (11,0 mnkr inklusive jämförelsestörande 
poster). 2015 var resultatet 16,9  mnkr eller 2,1 % (30,2 mnkr inklusive jämförelsestörande poster). 
Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppvisar därmed en relativt jämn nivå jämfört 
tidigare år (år 2014 undantaget - pga ett exceptionellt gott, ej budgeterat, resultat).  Blickar vi framåt 
förväntas Salems kommun, liksom övriga kommuner i Sverige, få en kärvare ekonomi. Detta pga av 
en ökande kostnadsutveckling som inte matchas av en motsvarande tillväxt i skatteunderlaget. Detta 
pga en växande befolkning med både fler unga och gamla, vilket skapar ökad efterfrågan på 
förskola/skola samt äldreomsorg. 
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Soliditetsutvecklingen 

Soliditeten är det viktigaste måttet på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Det anger hur stor 
del av de totala tillgångarna som kommunen själv finansierat. De faktorer som påverkar soliditeten är 
resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. 

Soliditeten har stegvis förbättrats från bottenläget 11,4 % 2007. År 2016 har kommunens soliditet 
förbättrats ytterligare tack vare gott årsresultat och den uppgår nu till  30,0 %. Detta är bra jämfört 
med det senast kända länssnittet (2015) som var 21,3 %. Soliditeten förväntas få en fortsatt positiv 
utveckling även kommande år. 

Betalningsförmåga på kort sikt 

Ett sätt att mäta kommunens betalningsförmåga på kort sikt är kassalikviditeten: 
omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. Vid värdet 100 % har kommunen likviditet 
motsvarande de kortfristiga ekonomiska åtagandena. 
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Kommunens kassalikviditet har under några år varit relativt hög. Kommunen har nu medvetet valt att 
finansiera en del av dess investeringar med hjälp av befintlig likviditet och därigenom hålla nere 
låneskulden. Det förhållningssättet kommer att fortsätta att hållas intills kommunens ökade 
investeringsvolymer behöver mötas med nyupplåning. 

Ränterisk - finansnetto  

Finansnettot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. Ett negativt 
finansnetto minskar utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunens riskexponering för 
ränteförändringar blir också större vid hög upplåning.  

Finansnettot är negativt. Kommunen har räntekostnader för lån som inte balanserar ut att finansiella 
intäkter. Delvis beror detta på att kommunen har orealiserade värdeökningar i kommunens 
värdepappersportfölj. Den dag kommunen väljer att realisera dessa genom försäljning kommer det 
bokförda finansnettot sannolikt att förbättras. Långsiktigt kan vi dock också förutspå att de ökade 
investeringsvolymerna kommer att medföra nyupplåning vilket i sin tur skapar ökat tryck på 
finansnettot.  

Borgensförbindelser 

Borgensförbindelser innebär ett risktagande men bedöms som lågt då samtliga åtaganden bedöms 
ligga i de två lägsta riskklasserna (av fyra). Under året var åtagandena 337 mnkr (2015  365 mnkr). 
Huvuddelen är borgensåtaganden för Pysslingen som driver Parkskolan och Rosenlundskolan samt 
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kontrakterad hyrestid i inhyrda lokaler avseende kommunens nya äldreboende i Söderby Park. 

Pensionsåtaganden 

Pensionsåtagandena består av avsättningar i balansräkningen med 58,9 mnkr (51,6 mnkr 2015) och 
ansvarsförbindelse utanför balansräkningen med 279,0 mnkr (293,9 mnkr 2015). Avsättningarna 
avser förmånsbestämd ålderspension, PA-KL-pension och efterlevandepensioner. Avsättningen 
minskade 2016 med 7,3 mnkr. Ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen, som avser pensionsrätt 
intjänad t o m 1997, minskade under 2016 med 14,9 mnkr främst på grund av utbetalningar. 
Framtidsprognoser är vanskliga med tanke på bl.a. ränteutveckling och andra aktuariella antaganden 

Medel för framtida pensioner 

Under året har världens börser haft en varierad utveckling där de flesta dock, efter stora svängningar, 
avslutat positivt. Den svenska börsen SIX PRX slutade med en uppgång under året på 9,6% emedan 
de  svenska långa räntorna har fallit något under året. Konsolideringen är 8,7 procentenheter högre 
än vid förra årsskiftet och avslutade året på 119 %. Detta ska jämföras med säkerhetsgolvet på 90%, 
vilket ger en marginal på 24,4% i möjlig värdeminskning på tillgångarna innan de når säkerhetsgolvet. 
Med de kapitalplaceringar på 77,7 mnkr kommunen gjort för att möta pensionsåtagandena 
reduceras de kostnader för pensioner som skjuts på framtidens skattebetalare. Denna konsolidering 
avser den del av ansvarsförbindelsen som utgör toppen av utbetalningarna åren 2012-2032, 
nämligen överstigande 10,5 mnkr per år. Då beräknas effekterna av pensionsskulden inte få inverkan 
på kärnverksamheten. 

Under 2016 har tillgångarna i pensionsfonden stigit med 9,0% rensat för insättningar och uttag, vilket 
leder till ett totalt värde på 77,7 mnkr per årsskiftet. Den positiva utvecklingen beror på en god 

22



utveckling i större delen av portföljen. Aktieandelen var 39 % vid såväl årsskiftet 2016 som år 2015. 
Merparten av portföljen består för närvarande av längre realräntor (50 %) som matchar avsedd del 
av skulden i kombination med ett mindre inslag av kortare nominella räntor. Kreditvärdigheten på 
kommunens räntebärande innehav är mycket hög och närmare 65% utgörs av minst AA ratade 
motparter. Det övergripande förvaltningsmålet ligger kvar tillsvidare. 

Redogörelse enligt Rådet för kommunal redovisnings 
rekommendation nr 7 2015 2016 
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 51,6  58,9 
Ansvarsförbindelser 293,9  279,0 
Finansiella placeringar – utgående bokfört värde -59,2 -60,2
Totala förpliktelser/finansiella placeringar (bokfört värde) 286,3  277,7 
Finansiella placeringar marknadsvärde 71,3 77,6 
Finansiella placeringar, marknadsvärde minus bokfört värde 12,1 17,4 
Summa realisationsvinster 4,1  0,2 
Realiserad vinst som andel av orealiserad vinst, % 33,9%  1,1 % 

Budgetföljsamhet  

Under den senaste sexårsperioden har årets resultat varit högre än budgeterat alla år utom 2011 
(jämförelsestörande poster är exkluderade) Detta beror på en försiktig budgetering samt 
återhållsamhet med kommunens kostnader. 

Prognossäkerhet  

Samtliga nämnder har som nämndmål under övergripande mål 9 “Salems kommun ska ha en stabil 
ekonomi” att årsutfallet ska var lika med eller bättre än prognos 1 som görs utifrån ackumulerat 
utfall per mars.  

(Tkr) Budget Prognos 1 
(*) 

Utfall 
(**) 

Avvik P1 
 vs utfall 

Nettokostnad exkl jämförelsestörande poster 835 950 -10 500 524 +1,2 %
(*) prognosavvikelse prognos vs budget per mars, (**) utfall 2016 vs budget 

I helårsprognosen per mars förutspådde nämnderna en nettokostnadsavvikelse mot budget på -10,5 
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mnkr exklusive jämförelsestörande poster. Utfallet blev alltså + 11 mnkr bättre än marsprognosen, 
en prognosavvikelse på +1,2 %. Avvikelsen är positiv och prognossäkerheten är totalt sett 
tillfredsställande på denna nivå då avvikelsen mellan utfallet och prognos 1 är cirka en procent. 

Medarbetare  

Inledning 

Ett av kommunens övergripande mål är att vara en attraktiv arbetsgivare.  

Syftet är att kunna locka, rekrytera och behålla personal med rätt kompetens, engagemang och 

förståelse för uppdraget så att kommunen kan leverera service och tjänster av hög kvalitet till 

kommunens medborgare. 

Medarbetarna i Salems kommun fortsätter att uppvisa ett högt engagemang.  

Den mätning av hållbart medarbetarengagemang, HME, som genomfördes i enkätform under hösten 

2016 visade på ett fortsatt gott resultat. 

Personalstruktur 

Bakgrundsfakta 2014 2015 2016 

Antal månadsavlönade 1018 1039 1127 

Andel tillsvidareanställda 85,2 % 86,7% 86,2% 

Andel heltidssysselsatta 69,5% 70,9% 71,4% 

Andel kvinnor 78,2% 79,6% 78,5% 

Medelålder 45 år 45,8 år 44,9 år 

Antal pensionsavgångar 21 18 22 

Arbetad tid av överenskommen tid 76,7% 76,6% 75,0% 

Andel anställda utan redovisad sjukfrånvaro 30,2% 29,5% 37,18% 

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dgr 3,06% 3,34% 2,93% 

Total sjukfrånvaro enl obl redovisning 7,3% 7,7% 7,2% 

Andel långtidssjukfrånvaro (längre än 60 dagar) av den totala 

sjukfrånvaron 54,3% 52,8% 51,4% 

Tabell 1.  Andel tillsvidareanställda, andel heltidssysselsatta och andel kvinnor mäts mot antal 

månadsavlönade. 

Antalet månadsavlönade har ökat jämfört med tidigare år, främst inom Socialförvaltningen och Barn- 

och utbildningsförvaltningen. På socialförvaltningen är ökningen störst på Björkåsen och inom 

äldreomsorgen. På Björkåsen beror ökningen på utökat mottagande av ensamkommande 

flyktingbarn och inom äldreomsorgen på det nyöppnade äldreboendet. På Barn- och 

utbildningsförvaltningen beror ökningen på ökat elevantal på olika grundskolor och på ökat intag till 

gymnasieskolan. Den största ökningen återfinns på Rönninge skola och på Rönninge gymnasium.  

Andelen heltidssysselsatta ökar långsamt men stadigt. 

Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,5 procentenhet, läs mer under Arbetad tid och frånvaro. 
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Antal anställda fördelat per förvaltning 

I nedanstående tabell framgår att antalet månadsavlönade har ökat inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen. 

Antal anställda per förvaltning och kön 2016 

Diagram 2.1 Antal anställda (tillsvidare samt tidsbegränsat månadsavlönade) 

BoU Soc KoF KS MSB 

2015 Kvinnor 430 333 10 25 22 

2015 Män 125 51 7 13 26 

2016 Kvinnor 453 383 8 23 20 

2016 Män 132 64 4 16 27 

Tabell 2.1 Antal anställda (tillsvidare samt tidsbegränsat månadsavlönade) uppdelat på kön och förvaltning 

(BoU=Barn- och utbildningsförvaltningen, Soc=Socialförvaltningen, KoF=Kultur- och fritidsförvaltningen, 

KS=Kommunstyrelseförvaltningen, MSB=Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen) 
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Anställda fördelat på sysselsättningsgrad och kön 

Andelen heltidsanställda utgör närmare 74,2%  , en siffra som långsamt men stadigt ökar år från år. 1

Andelen män med heltidssysselsättning har ökat med 0,4 % och kvinnorna har ökat sin andel med 

1,0%. 

Heltid 100% 75-99% 74% eller lägre 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

2013 67,8% 77,9% 15,8% 7,2% 16,3% 14,9% 

2014 69,8% 84,7% 17,5% 4,7% 12,6% 10,6% 

2015 70,9% 83,3% 15,8% 7,0% 13,2% 9,7% 

2016 71,9% 83,7% 16,1% 9,2% 12% 7,1% 

Tabell 2.2 Andelen tillsvidareanställda fördelat på sysselsättningsgrad och kön. 

Åldersstruktur 

Medelåldern för alla anställda är 44,9 år, en siffra som legat tämligen konstant under de senaste 

åren. 

Åldersstruktur månadsavlönade 2016 

Diagram 2.3 Åldersfördelning anställda (tillsvidare samt tidsbegränsat månadsavlönade) 

1 Beräknat på antal tillsvidareanställda 
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Pensionsavgångar 

22 personer valde under år 2016 att avgå med ålderspension. Nedanstående visar antalet personer 

som uppnår 65 års ålder under de närmast kommande åren. Hur många som väljer att gå i 

ålderspension vid fyllda 65 är svårt att prognostisera, men trenden är att allt fler stannar längre tid i 

arbetslivet.  

Pensionsavgångar 2017-2023 

Diagram 2.4 Antal tillsvidareanställda som uppnår 65 års ålder under en sjuårsperiod. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Kvinnor 6 15 17 15 26 18 19 

Män 5 2 3 9 3 5 4 

Totalt 11 17 20 24 29 23 23 

Tabell 2.4 Antal tillsvidareanställda som uppnår 65 års ålder under en sjuårsperiod. 
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Personalkostnader 

Bruttolönekostnader  

Totalt utbetalda bruttolöner uppgick till närmare 386,9 mkr vilket är en ökning från 2015 med 39,1 

mkr. I nedanstående diagram redovisas lönekostnader som ingår i den totala bruttolönekostnaden. 

Att bruttolönekostnaden gått upp beror på en ökning av verksamheter inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen och inom Socialförvaltningen samt den årliga löneuppräkningen. 

Personalkostnader, såsom arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och kollektivavtalad pension är inte 

inräknade i redovisningen.  

Diagram 3.1 Bruttolönekostnader 

Semesterlöneskuld 

2014 2015 2016 

Semestergrupp 1 - 
Semesterdagar, i mnkr 

10,4 mkr 11,3 mkr 11,5 mkr 

Semestergrupp 1 - 
Semesterdagar, antal dagar 

6 972 dagar 7 453 dagar 7423 dagar 

Semestergrupp 3 - 
Semestertimmar, i mnkr 

2,6 mkr 

Semestergrupp 4 - Ferie 6,8 mkr 7,0 mkr 7,7 mkr 

Semestergrupp 8 - Uppehåll 0,4 mkr 0,4 mkr 0,5 mkr 

Tabell 3.2 Semesterlöneskuld exkl PO kostnader 
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Totala antalet sparade semesterdagar är 7423, en obetydlig minskning från 2015. Sedan 2013 arbetar 

några verksamheter på Socialförvaltningen på årsarbetstid med semestertimmar. Ytterligare 

verksamheter på Socialförvaltningen gick över till semestertimmar 2014. Tidigare siffror än 2016 för 

semesterlöneskuld semestergrupp 3 saknas då statistiksystemet inte kunnat leverera denna siffra. 

Kostnaden har hanterats då den uppkommit. 

Semesterlöneskuldens storlek bevakas aktivt och verksamheterna medvetandegörs årligen om vikten 

av att arbetstagarna tar ut så mycket semester som möjligt.  

Utbetalda pensioner

2014 2015 2016 

12,06 mkr 13,10 mkr 12,58 mkr 

Tabell 3.3 Utbetalda pensioner exkl PO kostnader. 

Pensionsskuld 

2014 2015 2016 

Förmånsbestämd tjänstepension 
(Den förmånsbestämda tjänstepensionen gäller arbetstagare som 

har en lön som överstiger 7,5 i inkomstbasbelopp ) 

42,0 mkr 41,5 mkr 47,1 mkr 

Avgiftsbestämd tjänstepension 
(Avgiftsbestämd tjänstepension är den del av tjänstepensionen som 

den anställde själv placerar ) 

15,4 mkr 16,9 mkr 18,3 mkr 

Ansvarsförbindelse 
(Ansvarsförbindelsen infattar intjänade förmåner enligt tidigare 

pensionsavtal) 

246,4 mkr 229,7 mkr 218,2 mkr 

Tabell 3.4 Pensionsskuld exkl löneskatt. 
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Kompetensförsörjning 

Rekrytering 

Kommunen har januari till december 2016 haft 192 tillsvidaretjänster och 50 tidsbegränsade tjänster 

utannonserade i webbverktyget för rekrytering. I genomsnitt fanns 12 sökande per rekrytering. Det 

är en minskning sedan föregående år då det i genomsnitt fanns 24 sökande per annons. Minskningen 

kan bero på att vissa grupper blivit alltmer svårrekryterade. Exempel på detta finner man framför allt 

inom Barn- och Utbildningsförvaltningens område, såsom t ex lärare, speciallärare och 

modersmålslärare. Jämförelsen av antalet sökanden är något osäker beroende på byte av leverantör 

av digitalt rekryteryteringsverktyg. 

Av kommunens ca 1130 medarbetare med månadslön är färre än hälften, 39 %, bosatta i kommunen. 

I  övrigt sker en omfattande inpendling för arbete i Salems kommun.  

Drygt 34% av medarbetarna är bosatta i grannkommunerna Södertälje och Botkyrka, ett fyrtiotal bor 

i Stockholms mer centrala delar och många bor i övriga söderförorter.  

Medarbetare pendlar också från ett antal förorter runt Stockholm, även så långt bort som Täby och 

Värmdö. Salem har ett stort geografiskt område och en stor befolkningsmängd att rekrytera ifrån. 

Personalomsättning 

Personalomsättning definieras som antal externa avgångar på egen begäran/antal tillsvidareanställda 

månadsavlönade. Personalomsättningen för Salem har ökat ca 1 procentenhet från 9,36% till 10,39% 

mellan 2015 och 2016.  

Personalomsättning i procent 

Diagram 4.2 Personalomsättning 2014-2016.  
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Personalomsättning per förvaltning 

Förvaltning Personalomsättning 

Kommunstyrelsens förvaltning 8,75% 

Barn- och utbildningsförvaltningen 8,75% 

Socialförvaltningen 9,60% 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 25,71% 

Kultur- och fritidsförvaltningen 41,34% 

Tabell 4.2 Personalomsättning per förvaltning 2016. Uppsägning pga egen begäran. 

Inom KoF beror den höga rörligheten på att en stor del av personalen vid fritidsgården slutat. 

Personalomsättning Lärare 

Befattning Personalomsättning 

Fritidspedagog 10,48% 
Förskollärare 9,52% 
Lärare grundskola, tidigare år 5,12% 
Lärare grundskola, senare år 22,12% 
Lärare gymnasium, allmänna ämnen 14,54% 
Lärare gymnasium, yrkesämnen 38,35% (litet antal) 
Specialpedagog 17,26% (litet antal) 

Tabell 4.2 Personalomsättning Lärare 2016. Uppsägning pga egen begäran. 

Rörligheten för socialsekreterare är fortsatt hög, såväl inom länet som i Salems kommun, med en 

rörlighet på 17%, en siffra som dock är ca 5 procentenheter lägre än 2015. 

En gemensam nämnare är att drygt 76 % av de 101 personer som valt att sluta tillhör den grupp som 

pendlar in till kommunen. En teori är att man fått nya arbeten närmare hemmet och kanske också 

lyckats förhandla upp sin lön i den konkurrens om arbetskraft som för närvarande råder. 

Kompetensutveckling 

Den avgörande betydelsen för medborgarnas upplevelser av goda resultat är den kunskap och 

kompetens som personalen inom olika verksamheter besitter. Som en följd av ökade krav på formella 

kunskaper, inte minst i lagstiftning av skilda slag, krävs idag minst gymnasieutbildning eller 

motsvarande vid nyrekrytering inom samtliga yrkeskategorier, såsom undersköterska, barnskötare, 

måltidspersonal etc. Fortlöpande behov av kompetensutveckling för medarbetare hanteras av 

förvaltningarna, utifrån yrkesspecifika krav och eventuella förändringar i lagstiftning inom respektive 

område.  
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Kommunen har under 2016 genomfört två introduktionsdagar för nyanställda medarbetare för att ge 

en övergripande bild av kommunens uppdrag, verksamhetsområden och inte minst för att ge ökad 

kunskap om hur kommunen styrs.  

Ett gott ledarskap är en viktig faktor för att medarbetarna ska kunna  göra ett bra arbete. Den enkät 

om hållbart medarbetarengagemang som genomfördes under hösten visade på ett fortsatt gott 

resultat. Som en del i kommunens arbete med ledarskapsutveckling genomförs kontinuerligt en hel 

del olika insatser. Bland annat genomförs en introduktionsutbildning om 6 halvdagar för målgruppen 

chefer under vår och höst. Under tidig vår 2016 genomfördes också en arbetsrättsutbildning för 

samtliga chefer i kommunen. 

Under året har också 16 nyblivna chefer eller chefer med kort erfarenhet genomgått en 

sexdagarsutbildning på temat Ny som chef. Utbildningen finansierades av de extra medel för 

kompetensutveckling som tillfördes under 2016. Övriga kompetensutvecklingsinsatser som 

genomförts för chefer under 2016 har koncentrerats till arbetsmiljöfrågor ur olika aspekter samt 

rehabilitering. Den årliga heldagen med alla kommunens chefer genomfördes i på temat styrning av 

offentlig sektor och hur man arbetar med medarbetarnas motivation.  

Det arbete som påbörjades år 2013 med implementering av kompetensbaserad personalstrategi har 

fortsatt. Under 2016 har mål- och uppdragsbeskrivningar med åtföljande kravprofiler tagits fram i 

samband med nyrekrytering av ett antal personalkategorier. Kravprofilerna lägger grund bl a för att 

rekrytering sker på samma sätt i kommunen, att kompetenskrav definieras, att behov av 

kompetensutveckling tydliggörs, att omplaceringsarbete underlättas och chefer ges ökade möjlighet 

att utvärdera prestationer utifrån krav i arbetet.  

Under 2016 startades ett projekt i samarbete med ett antal enheter inom  Socialförvaltningen i syfte 

att använda  mål- och uppdragsbeskrivningar som grund för medarbetarsamtal och 

lönesättningssamtal. Det vidare syftet är att tydliggöra varje arbetstagares koppling till kommunens 

övergripande mål och till mer specifika mål i det arbete man är anställd att utföra. Projektet kommer 

fortsätta under 2017. 

Arbetad tid och frånvaro 

Fördelning av totalt tillgänglig arbetstid enligt avtal 

I nedanstående redovisning ingår tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda som är 

månadsavlönade. Procentsatsen är beräknad i förhållande till arbetstid enligt avtal. Av den totalt 

tillgängliga arbetstiden utgör 74,37% arbetad tid vilket är en minskning från föregående år (76,6%). 

Redovisad sjukfrånvaro nedan avser månadsanställda enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser 

(AB) och ska inte förväxlas med den obligatoriska sjukfrånvaron som redovisas i kommande avsnitt 

där även t ex personer i arbetsmarknadsåtgärder ingår. 

32



Arbetstid enligt avtal och frånvaro 2016 

Arbetad tid 74,37% 

Mertid / Övertid 0,94% 

Semester 7,22% 

Ferie 3,48% 

Sjukfrånvaro 7,24% 

Övrig frånvaro 6,76% 

Tabell 5.1 Andel arbetstid enligt avtal och frånvaro 

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 

Från och med den 1 juli 2003 är samtliga arbetsgivare skyldiga att redovisa uppgifter om sjukfrånvaro 

i årsredovisningen. Alla anställda, med månadslön, enligt Allmänna Bestämmelser (AB) samt 

PAN-avtalet ingår liksom personer sysselsatta i arbetsmarknadsåtgärder enligt beredskapsavtalet 

(BEA). Det huvudsakliga syftet med den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen är att skapa ett 

material som är jämförbart över sektorsgränser. Sju nyckeltal på sjukfrånvaron ska redovisas, se 

tabeller nedan. 

Nyckeltal 1: Total sjukfrånvarotid 

Sjukfrånvaron har under 2016 minskat med en 0,5 procentenheter, från 7,7% år 2015 till 7,2%. 

Vanliga diagnoser är som tidigare år psykisk ohälsa samt sjukdomar i rörelseorganen.  

Diagram 5.2.1 Total sjukfrånvarotid per anställd och år indelat på förvaltningar och hela kommunen under de 

senaste fyra åren. Beräkning: total sjukfrånvarotid dividerat med sammanlagd ordinarie arbetstid.  
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Salem KSF MSB BOU SOC KOF 

2013 6,8% 7,5% 6,7% 6,6% 7,1% 6,6% 

2014 7,3% 7,3% 7,3% 6,6% 8,2% 4,5% 

2015 7,7% 3,0% 7,9% 7,6% 8,5% 3,4% 

2016 7,2% 2,3% 6,5% 7,0% 8,2% 9,0% 

Tabell 5.2.1 Total sjukfrånvarotid per anställd och år indelat på förvaltningar och hela kommunen under de 

senaste fyra åren. Beräkning: total sjukfrånvarotid dividerat med sammanlagd ordinarie arbetstid.  

Beträffande KSF, MSB och KOF skall procenttalen tolkas med stor försiktighet eftersom 

personalgrupperna är små. En enskild persons sjukfrånvaro ger kraftigt utslag på procenttalet. 

Nyckeltal 2: Långtidssjukfrånvaro 

Andelen långtidssjukfrånvaro i förhållande till den totala sjukfrånvaron utgör 51,4 %. Detta innebär 

en minskning med 1,4 procentenheter jämfört med 2015.  

Diagram 5.2.2 Andel långtidssjukfrånvaro indelat på förvaltningar under de senaste tre åren. Beräkning: summa 

tid med långtidsfrånvaro (60 dagar eller mer) dividerat med total sjukfrånvaro.  
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Salem KS MSB BOU SOC KOF 

2013 55,8% 74,7% 55,8% 51,9% 58,7% 44,7% 

2014 54,3% 67,3% 64,8% 53,4% 53,6% 16,1% 

2015 52,8% 24,1% 49,9% 54,9% 52,2% 31,0% 

2016 51,4% 19,6% 49,5% 50,1% 54,1% 48,9% 

Tabell 5.2.2 Andel långtidssjukfrånvaro indelat på förvaltningar under de senaste tre åren. Beräkning: summa 

tid med långtidsfrånvaro (60 dagar eller mer) dividerat med total sjukfrånvaro. 

Nyckeltal 3 och 4: Sjukfrånvaro fördelat på kvinnor och män 

Diagram 5.2.3 Sjukfrånvarotid indelat på kön och förvaltning. 

Salem KS MSB BOU SOC KOF 

2015 Kvinnor 8,9% 4,1% 12,6% 8,5% 9,6% 4,5% 

2015 Män 3,7% 1,1% 4,7% 4,5% 2,6% 2,2% 

2016 Kvinnor 8,3% 3,1% 11,2% 7,9% 9,0% 8,5% 

2016 Män 3,6% 1,1% 3,2% 3,7% 3,7% 9,7% 

Tabell 5.2.3 Sjukfrånvarotid indelat på kön och förvaltning. 
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Nyckeltal 5, 6 och 7: Sjukfrånvaro indelat i åldersgrupper 

Diagram 5.2.4 Total sjukfrånvarotid indelat i åldersgrupper och per förvaltning. Beräkning: summa 

sjukfrånvarotid per åldersgrupp dividerat med sammanlagd ordinarie arbetstid.  

Salem KS MSB BOU SOC KOF 

29 år och yngre 6,6% 13,4% 6,7% 7,7% 3,6% 13,8
% 

30 - 49 år 7,3% 1,1% 9,7% 6,0% 9,3% 13,1
% 

50 år och äldre 7,3% 2,9% 3,7% 7,8% 7,6% 0,9% 

Tabell 5.2.4 Total sjukfrånvarotid indelat i åldersgrupper och per förvaltning. Beräkning: summa sjukfrånvarotid 

per åldersgrupp dividerat med sammanlagd ordinarie arbetstid.  

2015 var sjukfrånvaron som högst i åldersgruppen 50 år och äldre. Sjukfrånvaron har minskat i denna 

grupp, från 8,0% till 7,3%. Sjukfrånvaron är nu relativt jämt fördelad över de olika åldersgrupperna. 

36



Övrig sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro indelat på antal dagar 

Dag 1-14 Dag 15-90 Dag 91- 

2015 3,34% 1,83% 2,58% 

2016 2,93% 1,55% 2,78% 

Tabell 5.3.1 Sjukfrånvaro indelat på dagar i %, för månadsavlönade. 

Sjukfrånvaron har ökat i hela riket sedan år 2010. Salems kommun tycks dock vara på väg att bryta 

trenden eftersom sjukfrånvaron minskat på totalen samt i kategorierna dag 1-14 och dag 15-90..  

Varje personalansvarig chef har rehabiliteringsansvar. HR-enheten har dock som rutin att med jämna 

mellanrum, på övergripande nivå, se över antalet långtidssjuka på hel- och deltid och bevaka att 

rehabiliteringsarbetet i verksamheterna fortskrider så effektivt som möjlig inom alla verksamheter så 

att ingen sjukskriven glöms bort. 

Våren 2016 genomfördes en workshop för chefer med ämnet rehabilitering. Sammanlagt  deltog ca 

25 chefer med pågående rehabiliteringsärenden. Fokus för utbildningen var de olika delarna i 

rehabiliteringsprocessen  och deltagande chefer gavs möjlighet att lära av varandra  om arbetet med 

rehabilitering, arbetsanpassning med mera.  

Arbetsmiljö 

Under 2016 har kommunen genomfört en utbildningssatsning för chefer inom arbetsmiljö.  

Utbildningssatsningen påbörjades under februari månad med en utbildning om en ny 

författning gällande organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. Senare under våren 

hölls en fördjupande arbetsmiljöutbildning för samtliga skyddsombud och chefer på temat 

kränkande särbehandling. 

En digital arbetsmiljöutbildning, Sunt Arbetsliv, framtagen av Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) i samarbete med centrala fackförbund, har lagts ut på kommunens intranät. 

Syftet är att ge möjlighet till utbildning av alla anställda på varje arbetsplats inom 

arbetsmiljöområdet.  

På samma sätt har också en digital arbetsmiljöutbildning med politiker som målgrupp lagts 

ut på intranätet för att möjliggöra självstudier i vad politikers arbetsmiljöansvar innebär. 

Våren 2016 hölls även en arbetsmiljöutbildning för politiker med temat “Politikers 

arbetsmiljö”, under medverkan av en arbetsrättsjurist från SKL. 
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Under hösten 2016  genomfördes den årliga grundutbildningen i arbetsmiljö för chefer och 

skyddsombud samt en specialinriktad arbetsmiljöutbildning för skolledare.  

Friskvård  

Alla medarbetare erbjuds ett friskvårdskort med ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter i Säby sim- 

och sporthall som drivs av Medley AB. I kortet ingår styrketräning, motionssimning, vattengymnastik 

och gruppträning. 

Alla månadsanställda med en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning på minst tre 

månader erbjuds även en friskvårdspeng som kan nyttjas till friskvårdsförmåner godkända enligt 

Skatteverkets regler. Totalt använde sig 300 av de anställda denna förmån under 2016. 

Friskvårdsförmånen nyttjas till en rad olika aktiviteter såsom yoga, massage och gymnastik. 

Månadsanställda har även möjlighet till en timmes friskvård per vecka på betald arbetstid om arbetet 

så tillåter. 

Arbetsskador och tillbud 

Under 2016 rapporterades 37 arbetsskador, en ökning med 10 jämfört med 2015.  

Arbetsskador 2014 2015 2016 

Kommunstyrelsens förvaltning 0 0 0 

Socialförvaltningen 18 11 14 

Barn- och utbildningsförvaltningen 21 14 22 

Miljö- och samhällsbyggnad 1 1 1 

Kultur och fritidsförvaltningen 0 1 0 

Summa 40 27 37 

Tabell 6.2.1 Antal anmälda arbetsskador, med och utan frånvaro, de senaste två åren 

Antalet anmälda tillbud har ökat sedan 2015. Detta år förändrades rutinen för anmälan av 

arbetsskador och 2016 års nivåer tyder på att rutinen nu börjar bli inarbetad.  Troligt är att antalet 

arbetsskador underrapporterades under 2015.  

Inom Barn- och utbildningsförvaltningen syns ett ökat antal tillbud som har samband med stress på 

grund av bemanning och hög administrativ belastning. Det ökade antalet är med största sannolikhet 

kopplat till en ökad benägenhet att rapportera. 
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Tillbud 2014 2015 2016 

Kommunstyrelsens förvaltning 1 2 0 

Socialförvaltningen 7 5 3 

Barn- och utbildningsförvaltningen 39 1 40 

Miljö- och samhällsbyggnad 0 3 1 

Kultur och fritidsförvaltningen 2 2 0 

Summa 49 12 44 

Tabell 6.2.2 Antal anmälda tillbud under de senaste två åren 
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Framtidsbedömning och slutsatser 

Salems kommun står inför flera utmaningar i framtiden. 

• Antalet invånare över 80 år kommer att öka kraftigt fram till 2026.
• Kommunen har beslutat att göra en omfattande ombyggnation av Salem centrum,

innefattande en ny centrumbyggnad och flera nya bostadsfastigheter. Detta är ett mycket
viktigt projekt som under flera år framöver kommer att kräva stort fokus från kommunens
sida.

• Salems Kommun har pga utökat bostadsbyggande en befolkningstillväxt som är större än på
länge. Detta skapar ökad efterfrågan främst avseende förskola och grundskola. Kommunens
står därför inför omfattande byggnationsprojekt för detta ändamål.

Följande slutsatser kan dras mot bakgrund av dessa utmaningar. 

• Med tanke på den demografiska utvecklingen som kommunen står inför ska flexibla
personallösningar, driftformer och lokallösningar ständigt prövas.

• Satsningar på chefer och medarbetare genom bland annat kompetens- och
ledarskapsutveckling är nödvändiga åtgärder för att nå hög måluppfyllelse, vara en attraktiv
arbetsgivare och bibehålla en effektiv organisation.

• Arbetet med att se över kommunens budget på totalnivå utifrån demografisk utveckling bör
intensifieras. Därigenom säkerställs att såväl kostnader som intäkter ligger på rätt nivå
utifrån lagar, kvalitet och serviceåtagande förankrade i politiska beslut.

• Ökningen av antalet äldre kommer att kräva en utveckling av äldreomsorgen för att fortsatt
kunna möta behovet av god vård och omsorg. För att värna det mänskliga mötet i
verksamheten bör utvecklingsarbetet fokusera på metodutveckling och tekniska lösningar
som frigör tid för detta.

• Med anledning av det ökande elevunderlaget bör skolornas/förskolornas utveckling följas
noggrant och verksamheten anpassas löpande. Inte minst står lokalfrågan nu i fokus.

• Metod-, kompetens- och organisationsutveckling inom skolan visar sig betyda mer för
resultatet än ökade resurser, och kommunen fokuserar nu och framåt denna fråga.

• Finansnettot kommer att fortsätta att vara negativt då kommunen även kommande år
planerar omfattande investeringar.

• Nyckeltalsjämförelser för att hitta goda effektiviseringsexempel i andra kommuner bör
vidareutvecklas inom kommunens olika verksamhetsområden.

• Kommunen bör ständigt pröva möjligheter till samverkan med andra kommuner för ökad
;,.,-.._ivitet o6h breddad kompetens.

Per Almström 

Kommundirektör Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen
Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

Årsbokslut 2016

Vision

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till
naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar
tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.
Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande
föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och
nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

Perspektiv - Medborgare
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet medborgare.

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och
effektivitet skapa förtroende.

1a. Nämndmål kommunstyrelsen - Tillgänglighet
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att medborgarna och de
lokala företagen ska uppleva bästa möjliga tillgänglighet.

50

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Tillgänglighet/kommunikation - E-post 90 % 88 % 50%

Tillgänglighet/kommunikation - Telefon 90 % 88 % 50%

Måluppföljning
Resultatdialog: Målet är inte uppfyllt. Svar på E-post har minskat något från 92% år 2015 till 88% år 2016.
Andelen svarade telefonsamtal har ökat markant från 54% år 2015 till 88% år 2016, men når ändå endast
delvis godkänt resultat.
Analys och aktiviteter: Försämringen på E-postsvar beror till största delen på bristande rutiner under en
period av mycket hög arbetsbelastning på en enhet, och är inte i linje med den allmänna förbättring som
har skett inom de olika förvaltningarna. Den stora förbättringen på telefontillgängligheten är i linje med
de förbättrade resultaten inom hela kommunförvaltningen. Denna beror beror troligen till stor del på
receptionens utökade mandat att svara på enkla frågor, samt att den nya hemsidan har medfört att vi

43



har en mer uppdaterad och samlad informationskälla. Om den nya telefonväxeln kan komma på plats till
nästa år ökar förutsättningarna bli ännu bättre att öka resultaten till önskvärd nivå framöver.
____________________________________________________________________________________

1b. Nämndmål kommunstyrelsen - Information och dialog
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att medborgarna och de
lokala företagen ska uppleva bästa möjliga information och dialog.

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Tillgänglighet/kommunikation - "Salems
kommun informerar"

85 % 86 % 40%

Tillgänglighet/kommunikation -
Webbplats

59 % 73 % 60%

Måluppföljning
Resultatdialog: Målet är helt uppfyllt. Det föreligger en svagt ökande användning bland medborgarna av
webben, vilket kan bero på att salem.se har gjorts om under året.
Analys: Yngre läser inte "Salems kommun informerar" i hög utsträckning. De allra äldsta och de yngsta
medborgarna läser inte hemsidan i hög utsträckning. Dessa två kommunikationskanaler kompletterar
dock varandra relativt väl då "Salems kommun informerar" når de äldre i mycket hög grad, och hemsidan
når de mellan 25 och 64 år väl. För att nå den yngsta gruppen vuxna samt ungdomar borde en
kommunikationsstrategi som inkluderar sociala medier tas fram. Detta planeras också under 2017.
Aktiviteter: Under året har kommunstyrelsen initierat medborgardialoger kring översiktsplan,
flyktingbostäder, ny skola, samt rondellkonst. Förvaltningen har även lanserat en ny webbplats för
Salem.se. Den nya webbplatsen har troligen aktualiserat arbetet mot medborgarna, och gjort
informationen mer relevant. Förvaltningen har även varit med i framtagandet av felanmälningsappen
där medborgare kan felanmäla olika saker. Tyvärr har denna dock dragits med tekniska problem och inte
kunnat användas fullt ut. I huvudsak bedöms medborgarna troligen ha ett mer gynnsamt läge att vara
delaktiga i kommunens förehavanden då Salem har två lokaltidningar nuförtiden, vilket bedöms som
mycket positivt.
____________________________________________________________________________________

1c. Nämndmål kommunstyrelsen - Effektivitet
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att medborgare och lokala
företag ska uppleva bästa möjliga effektivitet.

25

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Företag - Lokalt företagsklimat 70 59 50%

Företag - Service till företag 3.3 3.15 50%

Måluppföljning
Resultatdialog: Båda mätningarna av företagens upplevda service från kommunen minskar något och
målet uppfylls inte. I jämförelser kring företagens upplevda hjälp från kommunen har Salem bland de
lägsta resultaten bland kommuner i landet.
Analys och aktiviteter: Salem är en kommun med få och relativt små företag.
Kommunstyrelseförvaltningen har försökt nå ut till dessa företag i olika frågor och haft vissa intressanta
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dialoger, men det upplevs inte som tillräckligt för att uppnå en fullgod servicenivå. Under 2017 ska
kommunen fråga runt bland företagen vilken hjälp de faktiskt vill ha för att den hjälp vi erbjuder ska bli
mycket mer relevant.
____________________________________________________________________________________

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet
Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i
Stockholms län.

2. Nämndmål kommunstyrelsen - Trygghet och säkerhet
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska genom att leda och samordna kommunens arbete med trygghet och säkerhet
verka för att Salems kommun ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner.

75

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Trygghet - Kontaktpolis i skolan 100 % 100 % 25%

Trygghet - Skadegörelse av kommunal
egendom

1000000 858000 25%

Trygghet - Stöld- och tillgreppsbrott 10 9 25%

Trygghet - Systematiskt
brandskyddsarbete

100 % 94 % 25%

Måluppföljning
Resultatdialog: Trygghetsmålet är i hög grad uppfyllt. När det gäller kontaktpoliser och skadegörelse är
resultaten i linje med målvärden. Stöld- och tillgreppsbrott har inte utvärderats av SKL för 2016 så den
faktorn är kvar sedan 2015 års mätning. Arbetet med kommunens alla enheters insatser när det gäller
det systematiska brandskyddsarbetet är inte i nivå med målsättningen.
Analys och aktiviteter: Skadegörelsen har ökat något från år 2015, men är lägre än 2014 års nivå och är
totalt sett under gränsen för godkänd nivå enligt målsättningen. Statistiken kring stölder ligger relativt
konstant från tidigare år i absoluta tal. Trygghetsfrågor har ändå varit uppe till debatt kring Salem
centrum och i samband med de olika byggplaner för skolor och flyktingbostäder som kommunen drivit
under året. Väktare har satts in på medborgarmöten, och i Salems centrum vilket bedöms ha ökat
tryggheten vid dessa tillfällen. Under året har systemet för rapportering av det systematiska
brandskyddsarbetet förändrats, och vissa enheter har inte kommit in för att rapportera. Dessutom
saknas vissa ritningsskisser på flera enheter vilket har försvårat arbetet med att utföra SBA-arbetet. Men
oavsett detta har vissa enheter inte gjort det rutinerna föreskriver, vilket har föranlett påtryckningar från
säkerhetsansvarige på ksf. Säkerhetsansvarig har därför också förenklat arbetet med SBA så att det inte
står och faller med uppdaterade ritningar i framtiden.
____________________________________________________________________________________

Perspektiv - Miljö
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet miljö.

4. Kommunens övergripande mål - Boendemiljö
Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer.

4a. Nämndmål kommunstyrelsen - Bra boende
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska verka för att skapa goda möjligheter att hitta bra boende.
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Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Boende - Hitta bra boende 6.1 5.5  100%

Måluppföljning
Resultatdialog och analys: Medborgarnas upplevda möjligheter att hitta ett bra boende fortsätter att
minska även i år, från 5,9 år 2015 till 5,5 år 2016. Frågor om bostäder i SCB:s undersökning visar på olika
uppfattningar inom olika kategorier: Åldersgruppen 18-24 är klart minst positiva, likaså gruppen som
aldrig åker kollektivtrafik. Minst positiva är också de som har bott minst 11 år i kommunen. Det finns
inga tydliga skillnader mellan män och kvinnor. Rent allmänt är troligen de många diskussionerna om
bostäder i Salems kommun eventuellt lite oroande för en del medborgare under planeringsstadiet, och
det kan vara positivt när väl planerna blir definitivt bestämda så att osäkerheter minskas.
Aktiviteter: Det stora projekt som kommunstyrelseförvaltningen är inblandad i när det gäller bostäder är
arbetet med nya översiktsplan som beräknas vara färdig hösten 2017. När väl den är på plats är
kommunens plan att möjligheter till nya boenden ska bli mycket bättre. Under året har också
diskussioner om flyktingboende väckt mycket debatt, vilket bedöms ha påverkat folks åsikter om sina
boendeområden negativt.
____________________________________________________________________________________

4b. Nämndmål kommunstyrelsen - Varierande boendeformer
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska verka för att kommunen ska möjliggöra ett varierat utbud av olika typer av
boendeformer (hyres, bostadsrätt- och småhus).

0

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Boende - Utbud av boendeformer 5.8 5.2  100%

Måluppföljning
Resultatdialog och analys: Medborgarnas upplevda möjligheter att hitta ett varierat boende fortsätter
att minska även i år, från 5,5 år 2015 till 5,2 år 2016. Frågor om bostäder i SCB:s undersökning visar på
olika uppfattningar inom olika kategorier: Åldersgruppen 18-24 är klart minst positiva, likaså gruppen
som aldrig åker kollektivtrafik. Minst positiva är också de som har bott minst 11 år i kommunen. Det
finns inga tydliga skillnader mellan män och kvinnor.
Aktiviteter: Det stora projekt som kommunstyrelseförvaltningen är inblandad i när det gäller bostäder är
arbetet med nya översiktsplan som beräknas vara färdig hösten 2017. Enligt de planer som behandlas i
det projektet i nuläget kommer kommunen få en tydligt större bredd i utbud av olika boendealternativ.
Framför allt kommer det att finnas fler alternativ för mindre hushåll, vilket är tänkt att vara ett bättre
alternativ för många yngre och äldre.
____________________________________________________________________________________

4c. Nämndmål kommunstyrelsen - Trivsam bebyggelse
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska verka för att kommunen ska skapa goda förutsättningar för en trivsam
bebyggelse.

100
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Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Boende - Trivsam bebyggelse 6.8 7.1  100%

Måluppföljning
Resultatdialog och analys: Medborgarnas upplevda möjligheter att hitta ett varierat boende fortsätter
att minska även i år, från 7,5 år 2015 till 7,1 år 2016. Resultatet är dock fortfarande klart över rikets
genomsnitt och når målvärdet. Frågor om bostäder i SCB:s undersökning visar på olika uppfattningar
inom olika kategorier: Åldersgruppen 18-24 är klart minst positiva, likaså gruppen som aldrig åker
kollektivtrafik. Minst positiva är också de som har bott minst 11 år i kommunen. Det finns inga tydliga
skillnader mellan män och kvinnor.
Aktiviteter: Det stora projekt som kommunstyrelseförvaltningen är inblandad i när det gäller bostäder är
arbetet med nya översiktsplan som beräknas vara färdig hösten 2017. De diskussioner om nya områden,
den nya skolan som planeras och flyktingbostäder som har oroat många medborgare beräknas avslutas
under 2017. Detta kan leda till att osäkerheten minskar bland medborgarna och trivseln ökar igen.
____________________________________________________________________________________

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

5. Nämndmål kommunstyrelsen - Olika färdmedel
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska verka för att Salems kommun ska öka andelen resor med kollektivtrafik, gång och
cykel.

50

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Miljö - Öka andelen resor med
kollektivtrafik

50 % 46 %  100%

Måluppföljning
Resultatdialog: Andelen medborgare som uppger att de inte tar bil till arbete/skola är oförändrad från
föregående år. Män åker bil i högre grad än kvinnor, åldersgrupperna 18-24, samt 65+ åker klart mindre
bil än 25-64-åringar.
Analys och aktiviteter: Kollektivtrafiken har störts av renoveringar kring Rönninge centrum inklusive hela
bussområdet och delar av infartsparkeringen, vilket kan ha påverkat resande med kollektivtrafik i någon
mån. Kommunen försökte dock att mildra de negativa effekterna under ombyggnaden genom att tillföra
nya infartsparkeringsplatser. Inom ramen för översiktsplanen planeras ett regionalt cykelstråk från
Södertälje till Globen. Under 2017 planeras också ett första steg med utbyggnad av laddstolpar för
elbilar i Rönninge centrum.
____________________________________________________________________________________

Perspektiv - Medarbetare
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet medarbetare.

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

7. Nämndmål kommunstyrelsen - Attraktiv arbetsplats
Målbeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats.
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Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagem
ang (HME)

75 81  100%

Måluppföljning
Resultatdialog: Målet mäts med Hållbart Medarbetar och Engagemangsindex bland personalen vilket
minskar från 84 år 2015 till 81 år 2016 för ksf. Utfallet är dock fortfarande klart över målvärdet.
Analys och aktiviteter: Kommunstyrelseförvaltningen har haft lägre personalomsättning än vissa andra
förvaltningars centraladministrationer har haft. Kommunstyrelseförvaltningen har haft två gemensamma
sammankomster under året, i syfte att kompetensutbilda personalen samt knyta samman gruppen.
Under året har också förvaltningen genomfört en omfattande utbildning för chefer inom arbetsmiljö.
____________________________________________________________________________________

Perspektiv - Ekonomi
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet ekonomi.

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

9a. Nämndmål kommunstyrelsen - Ekonomi i balans
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska uppvisa en ekonomi i balans.

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Ekonomi - Följer budget 100 % 105.8 %  100%

Måluppföljning
Resultatdialog: Årets ekonomiska utfall för kommunstyrelsen är 5,8% lägre än budget, vilket motsvarar
ca 3,1 mnkr. Kommunstyrelsen visar god följsamhet till budget och en ekonomi i balans. Målet är
uppnått.
Analys: Avvikelsen mot budget hänför sig främst till medel till förfogande, vilka ej har behövts tas i
anspråk. Kanslienheten har lägre kostnader försäkringskostnaderna tack vare förnyad upphandling.
Aktiviteter: För att främja möjlighet till kontinuerlig ekonomisk uppföljning har ekonomienheten infört
fler periodiserade  månadsbokslut.
____________________________________________________________________________________

9b. Nämndmål kommunstyrelsen - Hög prognossäkerhet
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.

100
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Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Ekonomi - Prognossäkerhet 100 % 105.6 %  100%

Måluppföljning
Resultatdialog: Årets ekonomiska utfall för kommunstyrelsen är 5,6 lägre än prognos, vilket motsvarar ca
3,0 mnkr. Kommunstyrelsen visar god följsamhet till prognos och en ekonomi i balans. Målet är uppnått.
Analys: Avvikelsen mot prognos hänför sig främst till medel till förfogande, vilka ej har behövts tas i
anspråk. Kanslienheten har lägre kostnader försäkringskostnaderna tack vare förnyad upphandling.
Aktiviteter: För att främja möjlighet till kontinuerlig ekonomisk uppföljning har ekonomienheten infört
fler periodiserade månadsbokslut.
____________________________________________________________________________________

9c. Nämndmål kommunstyrelsen - Ekonomisk samordning
Målbeskrivning
Kommunstyrelsen ska leda och samordna kommunens totala ekonomi för en ekonomi i balans i hela
kommunen.

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Ekonomi - Följer budget 100 % 105.8 % 20%

Ekonomi - Intäktsökning 0.6 % 1.7 % 20%

Ekonomi - Prognossäkerhet 100 % 105.6 % 20%

Ekonomi - Skattefinansieringsgrad 100 % 167.3 % 20%

Ekonomi - Soliditet inkl
ansvarsförbindelse

16.7 % 29.97 % 20%

Måluppföljning
Resultatdialog: Kommunstyrelsen uppvisar en ekonomi i balans där kostnadsutfallet är lägre än såväl
budgeterat som prognostiserat sådant. Kommunen i sin helhet uppvisar ett fortsatt starkt årsresultat
och överträffar budget och prognos. Soliditeten stärks, intäktsökningen har varit större än
kostnadsökningen och sett över tre år har kommunen en finansiering av investeringar som överstiger
100%. Kommunen uppfyller målet  att ha en ekonomi i balans.
Analys: Kommunen uppvisar ett resultat som överträffar budgeterat och prognostiserat sådant. Orsaken
står att finna inom flera områden: Högre skatteintäkter än budgeterat, lägre avskrivningskostnader än
budgeterat samt variationer i nämndernas kostnadsutfall jfrt budget. Tack vare det över senare åren
goda resultatet har soliditeten förstärkts och vi ligger över länssnittet. Kommunen uppvisar en allt högre
investeringstakt (fortfarande dock under budgeterad nivå) vilket ger avtryck i form av sjunkande
självfinansieringsgrad de goda resultaten till trots.
Aktiviteter: i) Kommunstyrelseförvaltningen har under året påbörjat ett arbete med att erhålla mer
frekventa korrekt periodiserade månadsutfall. Det arbetet kommer att fortsättas under år 2017,
kompletterat med framtagande av uppföljningsmodeller och nyckeltal som bättre visar och förutspår
den ekonomiska utvecklingen över tid. ii)Kommunen har en god ekonomisk ställning men också en
stigande aktivitetsnivå vad gäller samhällsbyggande aktiviteter. Det är viktigt att det ekonomiska
perspektivet bevakas i dessa frågor för fortsatt ekonomisk stabilitet. Detta sker genom ordnade
budgetprocesser och långtidsprognoser, men också genom ekonomisk styrning i större
samhällsbyggnadsprojekt. Kommunstyrelsen har tillsammans med dess förvaltning ett särskilt ansvar att
det långsiktiga ekonomiska konsekvenserna genomlyses vid respektive aktivitet.
____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

3 - Intäkter 1 877 1 589 1 489 -100 -388

9 - Interna intäkter 1 952 379 1 000 621 -952

INTÄKTER 3 829 1 968 2 489 521 -1 340

4 - Kostnader/Utgifter -8 646 -8 412 -9 272 -860 -626

5 - Kostnader för arbetskraft -27 895 -25 615 -24 382 1 232 3 513

6 - Övr verksamhetskostnader -6 220 -6 393 -6 574 -181 -354

7 - Övr verksamhetskostnader -8 867 -14 659 -10 844 3 816 -1 977

8 - Finansiella intäkter och
kostnader -40 -40 -33 7 8

9 - Interna kostnader -2 084 -62 -1 495 -1 433 588

KOSTNADER -53 752 -55 181 -52 600 2 581 1 152

Totalt -49 923 -53 213 -50 111 3 102 -188

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

100 - KF-/KS Politik -5 033 -4 495 -4 804 -309 229

111 - KD Stab -6 134 -3 610 -3 495 116 2 639

112 - Kommunikation -1 484 -1 561 -1 562 -2 -78

113 - Kansliet -6 633 -8 015 -7 495 520 -862

1141 - Ekonomienheten -5 656 -6 580 -6 564 16 -908

1148 - Avgift SBFF -6 705 -6 819 -6 885 -66 -180

115 - HR-enheten -7 786 -7 989 -7 843 146 -57

116 - IT-enheten -9 762 -10 005 -9 917 88 -155

Medel till förfogande -730 -4 140 -1 546 2 594 -816

Kommunstyrelsen -49 923 -53 213 -50 111 3 102 -188

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

111 - KD Stab -995 995

112 - Kommunikation -81 -800 -818 -18 -737

113 - Kansliet -207 -2 380 -578 1 802 -371

1141 - Ekonomienheten -600 -307 293 -307

115 - HR-enheten -107 -61 -23 38 84

116 - IT-enheten -2 455 -2 510 -1 597 913 858

Medel till förfogande -600 -400 200 -400

Kommunstyrelsen -2 850 -7 946 -3 723 4 223 -873
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Ekonomiska förutsättningar

Godkänd Drift
Kommunstyrelsens budget 2016 gällande nettodriftkostnaderna är på totalt -51,3 mnkr (fg.å. -53,6 mnkr
)
Resurserna har fördelats på följande sätt;

• Kommunstyrelsen (KS Nämnd): -4,5 mnkr (fg.å. -4,6 mnkr)
• Kanslienheten (KS Stab): -12,8 mnkr (fg.å. -12,1 mnkr)
• Ekonomienheten: -16,0 mnkr (fg.å. -19,2 mnkr) varav;
• Ekonomienheten -6,5 mnkr,
• SBFF -6,8 mnkr
• KS/KF-anslag -2,6 mnkr
• HR-enheten: -8,0 mnkr (fg.å. -7,9 mnkr)
• IT-enheten: -10,0 mnkr (fg.å. -9,8 mnkr)

Nedan beskrivs större förändringar mot budget föregående år per enhet (tkr).
Kommunstyrelse nämnd
2016:

• Utbildningsbidrag upphör +232
Kanslienheten
2016:

• Supportavtal Hypergene -324
• Befolkningsprognosverktyg (överfört från 1132) -90
• Samordnade Varutransporter central Projektledare -65
• Leasing av bil vaktmästeri -60
• Besparing/överföring +109

Ekonomienheten
2016:

• Ombalanserat Besparingsbeting jfrt 2015 (jfr Kanslienhet & IT) -409
• Swefakt licenskostnader -53
• Kostnader för genomförande Komponentavskrivning -95
• Minskande av KS-/KF till förfogande +4200

2017:
• Minskande av KS-/KF till förfogande + 1000

HR-enheten
Inga äskanden
IT-enheten
2016:

• Säkerhetsskydd dDosattacker -240
• Ny växel med ny funktion -150
• Besparing/överföring +300

Investeringsbudget 2016-2018
Vad gäller information angående detaljer för investeringsbudgeten hänvisas till tjänsteskrivelse (med
tillhörande underlag); "Mål, budget och skattesats 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018".

Kommentar
Årsbokslut 2016
Driftbudgeten
Kommunstyrelsen har i sin helhet ett kostnadsunderskridande med 3 102 tkr. De större avvikelserna är:

• Kansli & Nämnd: ett kostnadsunderskridande på 324 tkr, där nämnd visar på ett kostnadsöverskridande
på 309 tkr pga högre arvoden och aktivitetsnivå än budgeterat och kansliet visar på ett
kostnadsunderskridande om 520 tkr pga lägre kostnader för försäkringar och konsulter än budgeterat.
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• Medel till förfogande: ett kostnadsunderskridande om 2 594 tkr,  varav i)) ej förbrukad medel
kompetensutvecklingsmedel 379 tkr ii) ej förbrukade medel KS till förfogande deponier 700 tkr och ej
öronmärkta medel 750 tkr samt iii) ej förbrukade medel KF till förfogande 750 tkr (ej öronmärkta medel).
Pågående och genomförda investeringar
Under året har investeringar gjorts  till ett värde av 3 723 tkr jämfört en budget om 7 946 tkr. Följande
investeringar har gjort under året: ny web 818 tkr (BU 800 tkr), Möbler Högantorp 75 tkr (BU 150 tkr), IT
& Möbler till Bergaholm 114 tkr (BU 250 tkr), E-arkiv 389 tkr (BU 950 tkr), uppgradering Agresso 307 tkr
(BU 600 tkr), KS till förfogande utsmyckning av rondell 400 tkr (BU 600 tkr), HR statistiksystem 22 tkr (BU
61 tkr), IT pott generellt 1 319 tkr (BU 1 341 tkr), IT testlabb 128 tkr (BU 164 tkr) samt inventering
skrivare & kopiatorer 150 tkr (BU 250 tkr).
Överföring av investeringar
För följande investeringar föreslås överföring av investeringsbudget för genomförande/slutförande av
investeringar: Uppgradering Agresso 293 tkr, ärendehanteringssystem 95 tkr, Överföring möbelbudget
till Bergaholm (inkl rest Högantorp totalt 211 tkr, säker inloggning (GDPR) 505 tkr, IT pott generell (för ny
telefoni lösning) 22 tkr, IT testlabb (försenade projekt) 35 tkr, eluttag gymnasiet för ny wifi 100 tkr,
slutförande av inventering kopiator & skrivare 100 tkr samt enkla e-tjänster (avvaktat pga GDPR) 510 tkr,
Hypergene skola (avvaktat uppgradering av systemplattform för utvärdering) 995 tkr, samt HR
statistikrapporter 39 tkr. Totalt summerar föreslagna överföringar till 2 905 tkr.
Övriga kommentarer investeringsbudget 2016
Kostnader för arbetet med översiktsplan har tagits i driftresultatet varvid budgeterade
investeringsmedel  (517 tkr) ej kommer att nyttjas. Medel för e-arkiv behövs, pga nya tekniska lösningar,
ej i budgeterad omfattning och kvarvarande budget om 569 tkr kommer inte att nyttjas. KS till
förfogande år 2016 om 200 tkr har ej nyttjats.

Verksamhetsbeskrivning

Målgrupper
Kommuninvånare, kommunfullmäktige, nämnder, förvaltningar, politiker, tjänstemän, myndigheter,
företag, leverantörer med flera.
Insatser/utbud
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt
över nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling och
ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat
kommunens ekonomi, personalpolitik, mark- och bostadspolitik, trafikpolitik, informations- och
kommunikationsverksamheten, utvecklingen och användandet av informations- och
kommunikationsteknologi, lokalförsörjning och kommunens säkerhetsarbete.
Antal tjänster
Under kommunstyrelsen arbetar kommunalrådet på heltid samt oppositionsrådet på deltid. På
kommunstyrelseförvaltningen finns 34 årsarbete.

Kommentar
Verksamhetsutvärdering
Följande är en översikt över de projekt som ksf har arbetat med under 2016:

• Nya webbplatsen för salem.se är sjösatt och i drift.
• E-arkiv har införts på vissa håll. Projektet fortgår under 2017.
• Arbetet med ny översiktsplan fortgår. Medborgardialog och ett första utkast är framtaget. ÖP beräknas

kunna antas hösten 2017.
• Nytt ärendehanteringssystem påbörjades under 2016 och beräknas vara färdiginfört under våren 2017.
• Verksamhetssystemet för ledningsstöd Hypergene har uppgraderats.
• En ny processkarta för kommunens övergripande processer har tagits fram. Under 2017 ska denna tas i

drift.
• Projektet med samordnad varudistribution fortgår i princip enligt plan.
• Ekonomisystemet Agresso är uppdaterat.
• En projektgrupp för arbete med nyckeltal har skapats. Under 2017 kommer bou att agera

pilotförvaltning för hur man kan arbeta med nyckeltal på ett mer systematiskt sätt i vår uppföljning.
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• Under året har alla personaldatorer i hela kommunen bytts ut mot nya leasade datorer.
• IT-miljön i stora konferensrummet Bergaholm har bytts ut och moderniserats.

Internkontroller:
Följande internkontroller har utförts för att kontrollera kommunstyrelseförvaltningens verksamhets för
2016:
Kommunövergripande internkontroller

• Lönerapport - Utan anm.
• Upphandlingar/avtalstrohet - Mindre anm. Moment åtgärdat.
• Attestering - Utan anm.
• Attestförteckning - Mindre anm. Moment åtgärdat.
• SAM - Utan anm.

Kommunstyrelsens egna internkontroller
• Molnfunktion/internet/intranät - Utan anm.
• SBA - Anm. 1 av 10 utfört stickprov visade på brister i rutiner kring SBA på en enhet. Enhet är vidtalad,

och nya rutiner som ska underlätta för att ronder ska kunna utföras utan fullständiga ritningar
implementeras under 2017.

• Uppdatering av webben/fisknätet - Mindre anm. Brutna länkar korrigerade. Kontroll endast utförd 1
gång.

• Verkställighet av beslut - Utan anm.
• Frånvarohantering av E-post - Ej utförd. Internkontroll av frånvarohantering av E-post utfördes inte

under sommaren pga personalbyte där detta moment föll mellan stolarna. Då detta moment gäller
semesterrutiner och därmed inte kan göras effektivt i efterhand så bedömdes inte efterkontroll heller
vara möjlig.

• Momsredovisning - Mindre anm. Moment åtgärdat.
• Kundreskontra - Mindre anm. Moment åtgärdat.
• Investeringsregler - Utan anm.
• PA- och lönesystem. Utan anm.
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Tekniska utskottet
Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

Årsbokslut 2016

Vision

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till
naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar
tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.
Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande
föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och
nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

Perspektiv - Medborgare
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet medborgare.

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och
effektivitet skapa förtroende.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Tillgänglighet
Målbeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska erbjuda en hög servicenivå för kommuninvånarna.

55

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

MSB - Handläggningstider TU -4 % -1 % 20%

MSB - NKI internmätning 50 49 20%

Tillgänglighet/kommunikation - E-post 90 % 96 % 30%

Tillgänglighet/kommunikation - Telefon 90 % 84 % 30%

Måluppföljning
Indikatorn Handläggningstider TU: bostadsanpassningsåtgärder har inte gått att mäta 2016, medan
parkeringstillstånd hade en förbättring på 1%, alltså ej uppnått. Indikatorn NKI Internmätning har inte
mätts under 2016, därför används 2015 års utfall (gult). Indikatorn E-post uppnåddes med 96 %
(föregående år 82 %) medan indikatorn Telefon nästan nådde upp med 84 % (79 %). Målet har delvis
uppnåtts.
____________________________________________________________________________________

54



2. Kommunens övergripande mål - Trygghet
Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i
Stockholms län.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Trygghet
Målbeskrivning
Kommunens utemiljö ska vårdas och utvecklas för att skapa trygghet

0

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

MSB - Trygghetsindex utemiljö 74 % 63 %  100%

Måluppföljning
Trygghetsindex utemiljö uppnåddes inte, med en minskning från 73 % till 63 %. Den främsta orsaken till
den minskade upplevelsen av trygghet torde kunna sökas dels i det ökade antalet inbrott, dels i en oro
som hänger samman med kvällslivet i och runt Salems Centrum.
____________________________________________________________________________________

3. Kommunens övergripande mål - Infrastruktur
Salems infrastruktur ska skötas och underhållas så att dess nytta och funktion bibehålles och utvecklas.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Infrastruktur
Målbeskrivning
Kommunens anläggningskapital (fastigheter, gator, parker, naturmark) ska öka i värde

75

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

MSB - Fastighetsunderhåll 75 58 25%

MSB - Felanmälan 90 % 100 % 25%

MSB - Infrastruktur 600000 1100000 25%

MSB - Vinterunderhåll 5.27 6.2 25%

Måluppföljning
Indikatorn Fastighetsunderhåll uppnådde endast 58 kr/kvm pga personalomsättning inom
fastighetsenheten. Indikatorn Felanmälan uppnådde måltalet, indikatorn Infrastruktur uppnådde
måltalet i budgeterat gatuunderhåll och indikatorn Vinterunderhåll klarade måltalet. Målet uppnåddes.
____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Trafikmiljö
Målbeskrivning
Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö

100
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Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

MSB - Trafikskador 3 1  100%

Måluppföljning
Endast en allvarlig skada inträffade under 2016 så målet uppnåddes.
____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - VA-verksamhet
Målbeskrivning
VA-verksamheten ska förse Salemsborna med vatten- och ledningsnät av god kvalitet

62

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

MSB - Avloppsvatten 25 % 27 % 25%

MSB - Inköp vatten 15 % 21 % 25%

MSB - VA-taxa 12 11 50%

Måluppföljning
Utfall avloppsvatten 27 %, utfallet är ett medelvärde för de senaste 5 åren. Under 2013 och 2014 var
inläckaget i nätet stort på grund av rik nederbörd. Trenden är dock tydligt nedåtgående, men det höga
inläckaget påverkar årets utfall och gör att målet inte riktigt uppnås. Utfall Inköp vatten 21 %, under året
har vi haft 12 vattenläckor samt ett flertal pågående projekt, vilket innebär spolning av ledningar. Utfall
VA-taxa 11, Salems kommun ligger på 11 plats avseende låg VA-taxa, i Stockholms län.
Målet uppnåddes nästan.
____________________________________________________________________________________

Perspektiv - Miljö
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet miljö.

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Energiförbrukning
Målbeskrivning
Energiförbrukningen i kommunens ägda fastigheter ska minska

0

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

MSB - Energiförbrukningen -2 % 0.5 %  100%

Måluppföljning
Energiförbrukningen per kvadratmeter i fastigheter steg under året med 7,7 %. Fjärrvärme- och
eluppvärmda fastigheter. När normalårskorrigering gjorts är ökningen 0,5 %. Orsaker till ökningen är
okänd. Eluppvärmda fastigheter står huvudsakligen för ökningen. Målet uppfylldes inte.
____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Transporter
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Målbeskrivning
CO2-utsläppen från egna transporter ska minska

0

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

MSB - Andel miljöbilar 55 % 31 %  100%

Måluppföljning
Målet uppnåddes inte. Målvärdet för miljöbilar är satt utifrån en betydligt vidare definition än vad som
allmänt tillämpats under 2016. Bland annat ingick i den tidigare definitionen dieselbilar av modernare
snitt. 2016 års siffra 31 % grundas på en snävare bedömning med snävare utsläppsgränser. Kommunens
fordonspark har inte försämrats under året vad gäller miljöaspekter, och skulle de tidigare definitionerna
tillämpats hade ungefär samma resultat som föregående år uppnåtts.
____________________________________________________________________________________

Perspektiv - Utveckling och lärande
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet utveckling och lärande.

6. Kommunens övergripande mål - Lärande miljö
Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda förutsättningar
för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå
som ligger över genomsnittet i Stockholms län.

Alla ska ha det bra på jobbet

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Lärande miljö
Målbeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska tillhandahålla lämpliga lokaler för utveckling och lärande

50

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

MSB - Lokaler lärande (NKI) 50 49  100%

Måluppföljning
Ingen NKI-mätning på Södertörn har gjorts 2016, därför används 2015 års utfall. Målvärdet uppnåddes
delvis.
____________________________________________________________________________________

Perspektiv - Medarbetare
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet medarbetare.

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - God arbetsmiljö
Målbeskrivning
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Det ska vara en god arbetsmiljö inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

0

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Personal - Nöjdmedarbetarindex (NMI) 81 61  100%

Måluppföljning
MSB fick 2016 ett värde på 61 (föregående år 76) medan kommunen fick värdet 75 = 19% lägre. Målet
nåddes inte. Särskilt har ledning och styrning fått lägre värden än i kommunen i övrigt. Under året har
skett flera förändringar i förvaltningens ledning, samtidigt som flera större planer och projekt har
hanterats, vilket kan förklara utfallet.
____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Kompetensförsörjning
Målbeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska arbeta för en god kompetensförsörjning inom sin
verksamhet

75

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

MSB - Praktikanter adm 2 2 50%

MSB - Praktikanter driften 2 1 50%

Måluppföljning
Administration hade under året två praktikanter, medan driften hade en. Målet uppnått.
____________________________________________________________________________________

Perspektiv - Ekonomi
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet ekonomi.

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Ekonomi i balans
Målbeskrivning
Kommunstyrelsens tekniska utskott ska uppvisa en ekonomi i balans

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Ekonomi - Följer budget 100 % 101 %  100%

Måluppföljning
MSB redovisar en positiv budgetavvikelse som dock är lägre än 2015. Målet uppnått.
____________________________________________________________________________________
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Kommunstyrelsens tekniska utskott - Investeringsprojekt
Målbeskrivning
Träffsäkerheten för kommunens investeringsprojekt ska förbättras

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Ekonomi - Investeringsprojekt 2 % 100 %  100%

Måluppföljning
Målvärdet uppnåddes. VA-ledningar Rönningevägen/Sjöviksvägen avslutades med budgetavvikelse
bättre än 2 %.
____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Prognossäkerhet
Målbeskrivning
Kommunstyrelsens tekniska utskott ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat

50

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Ekonomi - Prognossäkerhet 100 % 99.6 %  100%

Måluppföljning
Helårsutfall exklusive Markförsäljning blev -67 211 tkr medan Marsprognosen var -66 966 tkr = -245 tkr i
prognosavvikelse / Budget -67 190 tkr = 99,6 %. Markförsäljning avviker mot prognos med -2 641 tkr.
Målet nåddes nästan.
____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

3 - Intäkter 44 790 44 092 46 649 2 557 1 858

9 - Interna intäkter 4 995 5 766 7 206 1 440 2 211

INTÄKTER 49 785 49 858 53 854 3 996 4 069

4 - Kostnader/Utgifter -15 214 -17 878 -15 987 1 892 -773

5 - Kostnader för arbetskraft -21 651 -23 279 -24 798 -1 519 -3 147

6 - Övr verksamhetskostnader -47 392 -55 480 -54 485 995 -7 092

7 - Övr verksamhetskostnader -12 253 -12 959 -15 858 -2 899 -3 605

8 - Finansiella intäkter och
kostnader -15 0 -14 -14 1

9 - Interna kostnader -5 333 -4 899 -6 712 -1 813 -1 380

KOSTNADER -101 858 -114 495 -117 855 -3 359 -15 997

Totalt -52 073 -64 638 -64 000 637 -11 927

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

2110 - Central förvaltning -3 159 -3 382 -4 510 -1 128 -1 351

2111 - Gata -13 224 -13 430 -13 642 -212 -418

2112 - Fastighet -37 631 -42 037 -40 874 1 163 -3 243

2113 - Plan och exploat. enhet -4 104 -5 238 -5 314 -76 -1 211

251 - VA -2 555 -3 103 -2 770 333 -215

212 - Exploatering -18 -102 -102 -85

29 - Markförsäljning 8 617 2 552 3 211 659 -5 406

Tekniska utskottet -52 073 -64 638 -64 000 637 -11 927

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

2110 - Central förvaltning -916 -688 -197 491 719

2111 - Gata -9 923 -11 052 -7 834 3 218 2 090

2112 - Fastighet -28 568 -77 974 -35 438 42 536 -6 870

2113 - Plan och exploat. enhet 124 -308 106 414 -18

251 - VA -25 789 -16 496 -9 128 7 368 16 661

212 - Exploatering 14 078 -36 446 -8 217 28 229 -22 295

Tekniska utskottet -50 995 -142 964 -60 708 82 256 -9 713

60



Ekonomiska förutsättningar

Budget 2016
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tilldelas ekonomiska förutsättningar utifrån uppdrag, politiska
beslut, volymer och ambitionsnivå. Inom förvaltningen finns ansvar för kommunens samhällsplanering,
fastigheter, gator och utemiljö, samt myndighetsutövning.
Godkänd Drift
Genom beslut om budgetramar för perioden 2016-2018 har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
tilldelats en utökad ram om 1 637 tkr, vilket ger en totalram om 63 858 tkr. Ramförändringarna fördelar
sig enligt följande poster
Utemiljö

1  El-kostnader . Prognostiserad besparing genom lågenergiljuskällor, har ej motsvarat faktiskt utfall, 50 tkr.
2  Ny skötselyta Rönninge C. I budgetram för år 2015 beviljades 100 tkr för del av år 2015. Vid rambudget

beviljades ytterligare 50 tkr, vilket är en del av helårseffekten.
3  Skötselyta ny infartsparkering. 20 tkr.
4  Ny skötselyta Solliden, 20 tkr
5  Ny skötselyta Heliodal, 20 tkr
6  Ny skötselyta Karlskronaviken, 30 tkr.
7  Ny skötselyta infartsparkering Ålkistan, 20 tkr. 

Fastigheter
1  Hyreskostnader. Ökade hyreskostnader genom indexering för inhyrda lokaler, 675 tkr, 696 tkr, 717 tkr
2  Hyresintäkter. Ökade hyresintäkter genom indexering för uthyrda lokaler, 313 tkr, 319, tkr, 326 tkr.
3  Fastighetsunderhåll. Utökad budget för att uppnå måltalet om 75 kr/kvm. 1 010 tkr
4  Hyra SÄBO. Budgetminskning om 1 250 tkr, då detta var ett engångsanslag.
5  Fastighetsunderhåll. Budgetminskning vid försäljning av förskolan Sjöstugan. 16 tkr
6  Fastighetsunderhåll. Underhåll av ägda bostadsrättslägenheter, som inte ingår i budget för 75 kr/kvm.

50tkr
7  Rambudgetöverföring. Överföring av 760 tkr från ekonomienheten för minskade kapitaltjänstkostnader

vid försäljning av Söderby Friskola. 
Fastighetsdrift

1  Fjärrvärme. Priskompensation för ökade fasta kostnader för fjärrvärmen. 188 tkr, 194 tkr, 200 tkr.
2  Mediakostnader. Mediakostnader förskola Södra Hallsta. 140 tkr
3  Fastighetsskötsel. Minskad fastighetsskötsel vid försäljning av förskolan Sjöstugan. 22 tkr.

Efter genomgången budgetprocess har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen erhållit ytterligare
budgetmedel.

1  Brobesiktningar. Genomgång status och skick av kommunens broar. 150 tkr.
2  Bostadsanpassningar. Kompensation för momskostnader avseende beslutade bostadsanpassningsbidrag

i de ärenden då kommunen uppdras att upphandla och handlägga åtgärderna. 445 tkr.
3  Fastighetsunderhåll tillkommande lokalyta. För år 2017 tilldelades 90 tkr för fastighetsunderhåll,

motsvarande tillkommande lokalyta förskola Södra Hallsta.
4  Skötselyta Rönninge centrum. Budget för skötsel av utemiljön i Rönninge centrum utökas med 50 tkr.
5  Licenskostnader. SBA, systematiskt brandskyddsarbete, kompenseras med 165 tkr avseende licenser för

övriga kommunala verksamheter som ska rapportera i systemet Pondus.
6  Hyreskostnad paviljong Rönninge skola. MSB erhåller 500 tkr motsvarande inhyrningskostnaden för ny

paviljong vid Rönninge skola.
7  Driftkostnad paviljong Rönninge skola. Tillkommande driftkostnader så som el, vatten, kompenseras

genom en utökad budget om 70 tkr.
8  Budget för fastighetsunderhållet minskas med 1 500 tkr under år 2016. Dock ska MSB kunna uppnå

måltalet om 75 kr/kvm.
9  Ortofoto. 50 tkr erhålls för uppdatering av ortofoto.
10  Förvaltningens plan- och exploateringsenhet tilldelas 300 tkr för utökad budget avseende

detaljplanekostnader.
Investeringar 2016-2018
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för genomförandet av flertalet av kommunens
beslutade och prioriterade investeringar. Tillsammans med övriga kommunala
förvaltningar/verksamheter arbetar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fram en omfattning och
tidplan för respektive investeringsprojekt.
Investeringar 2016 - 2018
Nedan beskrivs investeringar initierade av MSB. Inom övriga förvaltningars verksamhetsplaner finns
beskrivningar över investeringar som initierats av andra, men som kan komma att utföras av MSB.

1  Handikappanpassningar, 2016 - 300 tkr, 2017 - 300 tkr, 2018 - 300 tkr
2  Lekutrustning kommunala fastigheter, 2016 - 400 tkr, 2017 - 400 tkr, 2018 - 400 tkr
3  Fastighetsanpassning gymnasiet, slutföra pågående projekt, 2016 - 1000 tkr
4  Arbetsförbättrande åtgärder, 2016 - 2000 tkr, 2017 - 2000 tkr, 2018 - 2000 tkr
5  Fastighetsunderhåll, 2016 - 2000 tkr, 2017 - 2000 tkr, 2018 - 2000 tkr
6  Säby simhall, renovering, 2017 - 13 500 tkr
7  Utvändig tillgänglighet (gata), 2016 - 300 tkr, 2017 - 300 tkr, 2018 - 300 tkr
8  Gatubelysningsstolpar, 2016 - 1000 tkr, 2017 - 1000 tkr, 2018 - 1000 tkr
9  Trafiksäkerhetsåtgärder, 2016 - 200 tkr, 2017 - 200 tkr, 2018 - 200 tkr
10 Gatubeläggning, 2016 - 500 tkr, 2017 - 500 tkr, 2018 - 500 tkr
11 Utbyte av arbetsfordon, 2016 - 1000 tkr, 2017 - 1000 tkr, 2018 - 1000 tkr 
12 Spontanidrottsplats Söderby park, 2016 - 1200 tkr
13 Utbyte arbetsfordonsutrustning, 2016 - 150 tkr, 2017 - 150 tkr, 2018 - 150 tkr 
14 Lekutrustning, allmän plats, 2016 - 200 tkr, 2017 - 200 tkr, 2018 - 200 tkr 
15 M;ätutrustning PEX, 2016 - 250 tkr
16 VA-servisledningar, 2016 - 800 tkr, 2017 - 800 tkr, 2018 - 800 tkr
17 VA utbyte utrustning, 2016 - 75 tkr, 2017 - 75 tkr, 2018 - 75 tkr
18 VA utbyte pumpar, 2016 - 400 tkr, 2017 - 400 tkr, 2018 - 400 tkr
19 VA renovering ledningsnät, 2016 - 2100 tkr, 2017 - 2100 tkr, 2018 - 2100 tkr

Investeringsförslag 2016-2018
Bifogat detta budgetförslag återfinns ett investeringsförslag för perioden 2016-2018.
Investeringsförslaget är gemensamt prioriterat av kommunens förvaltningsansvariga tjänstemän, och
inryms inom av kommunfullmäktige beslutat lånetak.

Kommentar
Årsredovisning 2016 (tkr)
Drift
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive VA-verksamheten redovisar en budgetavvikelse om
+637 tkr (+1%) och en avvikelse mot föregående år på -11 927 tkr. Avvikelsen mot föregående år består
av högre intäkter med +4 069 tkr, främst pga det nya äldreboendet, högre kostnader med -10 591 tkr,
även här främst pga äldreboendet, och lägre markförsäljning med -5 406 tkr.
Central administration
Redovisar en negativ budgetavvikelse om -1 128 tkr till följd av bl a avgångsvederlag till den förre
MSB-chefen. Avvikelsen mot 2015 blev -1 351 av samma skäl.
Gata och utemiljöenheten
Har en budgetavvikelse om -212 tkr beroende bl a på högre kostnader för skadegörelse. Avvikelsen mot
föregående år blev -418 tkr eftersom konsultuttaget har ökat.
Fastighetsenheten
Redovisar en budgetavvikelse på +1 163 tkr vilket främst föranleds av lägre
bostadsanpassningskostnader. Kostnadsökningen mot 2015 blev 3 243 tkr främst pga dyrare
larm/bevakningsavtal *) 1 038 tkr, inhyrd driftchef 1 038 tkr och bränsle/el 950 tkr.
*) Ny ramupphandling ledde till att vi fick förhöjda kostnader för t ex utryckningar. Mer underhåll (byte
av deckare som larmar tekniskt fel/ur funktion). Anläggningar som slutat fungera pga bristande
underhåll (repareras löpande). Ombyggnad av larmanläggningen på Rönninge gymnasium (budgeten
räckte inte för att rymma projektkostnader och verksamhetens behov, extern projektledning).
Plan- och exploateringsenheten
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Redovisar en mindre budgetavvikelse om -76 tkr. Avvikelse mot föregående år blev -1 211 tkr, främst
beroende på lägre MBK-intäkter.
VA-enheten
Årsbokslut visar en budgetavvikelse på +333 tkr främst genom höjd VA-taxa. Mot föregående år blev
avvikelsen -215 tkr beroende bland annat på avgångsvederlag till den förre MSB-chefen.
Markförsäljning
Avviker positivt mot budget med +659 tkr tack vare försäljning av småindustrifastigheter utmed Söderby
Gårds väg. Avvikelsen mot föregående år blev -5 406 tkr.
Investeringar
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive VA-verksamheten redovisar en budgetavvikelse om
+82 256 tkr och en avvikelse mot föregående år på -9 713 tkr. Avvikelsen mot budget återfinns framför
allt inom fastighetsenheten med +42 536 tkr, bland annat Bostäder för nyanlända, Köksupprustning
Säbyskolan, Reservkraft och Energispar. Även Exploatering har stor budgetavvikelse med +28 229 tkr
främst inom Heliodal och Rönninge centrum.
Respektive investering redovisas i bilaga till förvaltningens årsbokslut, där även förslag till överföring av
investeringsbudgetar till år 2017 redovisas.

Verksamhetsbeskrivning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, MSB, är kommunens tekniska förvaltning, med 6 enheter
varav 3 enheter förutom den administrativa delen, även har en utförarorganisation.
Enheterna är följande

• Plan- och exploatering, med uppdrag från kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden att planlägga
och bereda utvecklingsområden genom detaljplaneläggning enligt politiskt beslutad översiktsplan, samt
att utföra mät-, beräknings-, och karteringsarbeten.

• Fastighetsenheten, med uppdrag att äga, förvalta, underhålla och utveckla kommunens fastigheter, samt
ansvara för in- och uthyrning av kommunala verksamhetslokaler. Inom enheten finns även en utförardel,
som avhjälper felanmälningar, ansvarar för fastighetsdriften avseende värme, ventilation och klimat.

• Gata/Utemiljö, med ansvar för kommunens infrastruktur, genom underhåll, skötsel, utbyggnad och
planering. Inom enheten finns en utförarorganisation med ansvar för daglig drift av utemiljön samt
felavhjälpande utifrån felanmälningar.

• Bygg- och miljöenheten, är förvaltningens myndighetsenhet, med uppdrag om tillsyner, uppföljning och
lovgivning inom PBL, Miljöbalken och livsmedelslagstiftningen, med mera.

• VA-verksamheten (vatten och avlopp), arbetar med underhåll, och utveckling av kommunens
ledningsnät med tillhörande utrustning. Enheten arbetar även med utbyggnad av ledningsnät och
VA-lösningar inom ramen för detaljplaneläggningen. Enheten har också en utförande drifts del, med
dagligt och förebyggande underhållsarbete/skötsel.

• Central administration är en övergripande stödenhet för hela förvaltningen genom bland annat
nämndsekreterarskap, kundtjänst, och ledarskap.
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VA-enheten
Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

Årsbokslut 2016

Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

3 - Intäkter 17 858 17 750 19 182 1 432 1 324

9 - Interna intäkter 1 594 1 698 1 612 -86 17

INTÄKTER 19 452 19 448 20 794 1 346 1 342

4 - Kostnader/Utgifter -5 952 -9 140 -8 278 862 -2 326

5 - Kostnader för arbetskraft -3 927 -3 325 -4 018 -693 -91

6 - Övr verksamhetskostnader -2 640 -1 072 -1 382 -310 1 259

7 - Övr verksamhetskostnader -5 923 -5 785 -4 945 840 978

8 - Finansiella intäkter och
kostnader -5 -0 -0 5

9 - Interna kostnader -3 559 -3 229 -4 940 -1 711 -1 381

KOSTNADER -22 007 -22 551 -23 564 -1 013 -1 557

Totalt -2 555 -3 103 -2 770 333 -215

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

251 - VA -2 555 -3 103 -2 770 333 -215

25 - VA-verket -2 555 -3 103 -2 770 333 -215

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

251 - VA -25 789 -16 496 -9 128 7 368 16 661

25 - VA-verket -25 789 -16 496 -9 128 7 368 16 661
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Ekonomiska förutsättningar

Budget 2016
Drift
Enhetens budget baseras på, enligt av kommunfullmäktige beslutad, VA-taxa. För 2016 kommer
VA-taxan höjas med motsvarande 1 kr/kbm.
Investeringar
VA-enheten ansvarar för genomförandet av flertalet investeringar och exploateringar, enligt föreslagen 
investeringsplan och exploateringsbudget, beslutad av kommunfullmäktige.

Kommentar
**Årsredovisning 2016**
*Drift*
VA-verksamheten visar ett underskott på 416 300 kr jämfört med budget. Underskottet beror på det 
avgångsvederlag som betalats ut till Förvaltningschefen under 2016. Investeringarna inom
VA-verksamheten har ökat i och med att kommunens exploateringar kommit igång, vilket påverkar 
räntekostnader och avskrivningar, samtidigt har VA-taxan höjts under 2016 för att täcka ökade 
kostnader.
*Investeringar*
Flera av kommunens planerade exploateringar har kommit igång under 2016. Rönninge C har fortlöpt, 
Heliodal har detaljprojekterats och handlats upp och påbörjades i december 2016 och både Solliden och 
Karlskronaviken har börjat detaljprojekteras efter att de vunnit laga kraft. I budget finns dock avsatta 
medel även för byggnation, vilket inte kunnat påbörjas på grund av överklaganden. För exploateringarna 
har budget för 11 708 tkr ej upparbetats. För investeringar har 4,7 mkr ej upparbetats. Största delen av 
dessa medel 4 mkr avser renoveringar av ledningar i Rönningevägen, som avslutades med beläggning 
under 2016. Av resterande reinvesteringsmedel har ca 700 tkr ej förbrukats under året.

Verksamhetsbeskrivning

VA-verket förser kommunens invånare, abonnenterna, med dricksvatten samt omhändertar avlopps-
och dagvatten. Några egna vattenverk eller avloppsreningsverk har inte kommunen, varför dessa 
tjänster köps från Stockholm Vatten AB, Norsborgs Vattenverk och SYVAB, Himmerfjärdsverket. I 
kommunen finns fyra dagvattendammar för rening av dagvatten, där den senast färdigställda är 
dagvattendammen vid Mölle. VA-verket är på tjänstemannasidan organiserad i en planerings- och 
utvecklingsenhet som handhar VAadministrationen, såsom utbyggnad av nya ledningar, handläggning
av ärenden, VA--taxan samt tekniska utredningar. VA--verkets driftsenhet sköter driften av de 
kommunala VA--ledningarna, tryckstegringsstationerna, avloppspumpstationerna, vattentorn och 
vattenmätare.
VA--enheten ska leverera dricksvatten av god och säker kvalitet, omhänderta avloppsvatten för effektiv 
rening och leda bort och omhänderta dagvatten. För att kunna uppfylla detta är en fungerande och 
driftsäker VA--anläggning nödvändig.
Kärnverksamheten består av 3 drifttekniker, 0, 5 VA--chef, 0,5 kundtjänstpersonal samt 1 VA--ingenjör. 
Till detta kommer sidotjänster såsom mät-- och kartingenjörer, controller, ekonom, förvaltningschef, 
plan-- och exploateringsingenjör.
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Mark inköp och försäljning
Nämndens ordförande: Lennart Kalderén (M)

Årsbokslut 2016

Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

3 - Intäkter 8 620 2 660 3 254 594 -5 366

INTÄKTER 8 620 2 660 3 254 594 -5 366

4 - Kostnader/Utgifter -108 -43 65 -43

7 - Övr verksamhetskostnader -3 0 0 3

KOSTNADER -3 -108 -43 65 -40

Totalt 8 617 2 552 3 211 659 -5 406

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

291 - Mark inköp och
försäljning 7 140 2 552 3 211 659 -3 929

292 - Markförsäljning i expl
områden 1 477 0 0 -1 477

29 - Markförsäljning 8 617 2 552 3 211 659 -5 406
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Bygg- och miljönämnd
Nämndens ordförande: Björn Kvist (M)

Årsbokslut 2016

Vision

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till
naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar
tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.
Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande
föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och
nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

Perspektiv - Medborgare
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet medborgare.

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och
effektivitet skapa förtroende.

Bygg- och miljönämnden - Servicenivå
Målbeskrivning
Bygg- och miljönämndens verksamhet ska präglas av god tillgänglighet och god service.

50

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

MSB - Enkäter ranking av bygg- och
miljöenheten

10 11 25%

MSB - Handläggningstider BOM 8 10 25%

Tillgänglighet/kommunikation - E-post 90 % 91.5 % 25%

Tillgänglighet/kommunikation - Telefon 90 % 67 % 25%

Måluppföljning
Bygg- och miljönämnden arbetar alltid med kunden som fokus. Besökare som kommer till kontoret tas
emot och får den hjälp de efterfrågar. De ökade volymerna på bygglovsärendena och den
personalförändring som varit under 2016 har påverkat  handläggningstider och framförallt
svarsfrekvenser av telefonsamtal. Ambitionen har alltid varit att ringa upp de som kontaktat Bygg- och
miljöenheten och lämnat meddelande, senast nästkommande dag. Inom livsmedelskontrollen har en
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egen undersökning beträffande kundnöjdhet i samband med en projektinriktad kontroll genomförts
Utfallet var mycket positivt. Samtliga ca tjugo verksamhetsutövare som handläggaren kontrollerat inom
projektet, har varit nöjda med kontrollen och det bemötande de fått.
____________________________________________________________________________________

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet
Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i
Stockholms län.

Bygg- och miljönämnden - Rättssäkerhet
Målbeskrivning
Bygg- och miljönämndens verksamhet ska utföras rättssäkert och professionellt.

75

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Rättssäkerhet - Överprövade
delegationsbeslut

100 % 100 % 50%

Rättssäkerhet - Överprövade
nämndsbeslut

100 % 99 % 50%

Måluppföljning
Bygg- och miljönämnden har mot slutet av året haft en större andel överprövade beslut på grund av
tidsbegränsade bygglov för boendepaviljonger. Överprövande myndighet har gett Bygg- och
miljönämnden rätt i sina bedömningar i några ärenden. Några överklagade beslut är inte prövade ännu
och några beslut är i sin tur överklagade till Mark och miljödomstolen.
____________________________________________________________________________________

Perspektiv - Miljö
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet miljö.

4. Kommunens övergripande mål - Boendemiljö
Salems kommun ska erbjuda en av Södertörns bästa boendemiljöer.

Bygg- och miljönämnden - God boendemiljö
Målbeskrivning
Bygg- och miljönämnden ska i sin verksamhet eftersträva en mångfasetterad, attraktiv och god
boendemiljö.

75

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Boende - Tryggt boende 3 3 50%

Boende - Utbud av boendeformer 5.8 5.3 50%

____________________________________________________________________________________

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.
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Bygg- och miljönämnden - Minskad miljöpåverkan
Målbeskrivning
Bygg- och miljönämndens målsättning är att resultatet av planläggning och andra beslut ska leda till
minskad påverkan på miljön.

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

BoM - Dagvatten 2016 100 % 100 % 50%

BoM - Provtagning Uttran och Flaten 100 100 50%

____________________________________________________________________________________

Bygg- och miljönämnden - Sjöar och vattendrag
Målbeskrivning
Bygg- och miljönämndens målsättning är att kommunens tätortsnära sjöar och vattendrag ska uppfylla
EU:s vattendirektiv för god ekologisk och kemisk status år 2021.

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

BoM - Fosfor i Uttran och Flaten, 2016 55.9 47  100%

Måluppföljning
Under året har arbetet med kommunens vattenplan pågått och slutredovisning kommer ske under 2017.
Projekt Flaten har också fortsatt under året och slutrapport kommer under 2017. Mätningarna av fosfor i
Uttran och Flaten har genomförst och inför kommande år kommer mätningen att utökas till att omfatta
även sjön Dånviken. Det indikatormålvärde som redovisas i nedanstående tabell är föregående års
resultat. För att få ett bättre och stabilare mätresultat av fosforbelastningen i Uttran och Flaten har en
justering gjorts av mätintervall inför 2017. Detta medför att det inte går att få fram ett korrekt mätvärde
för fosforbelastningen under 2016 i kg fosfor/år. Fosforbelastningen enligt nytt mätresultat visar att
fosforhalten i Uttran och Flaten är oförändrad mot den senaste årens medelresultat, där Uttran visar
något bättre värden än Flaten.
____________________________________________________________________________________

Bygg- och miljönämnden - Verksamhetens miljöpåverkan
Målbeskrivning
Bygg- och miljönämndens verksamhet ska sträva efter en minskad miljöpåverkan.

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

BoM - Energirådgivning 2 2 50%

BoM - Resor i tjänsten 50 % 50 % 50%

Måluppföljning
Generellt kan bygg- och miljönämnden minska miljöpåverkan med hjälp av den tillsyn som bedrivs. Bygg-
och miljönämnden har under året antagit en tillsynsplan där planerad tillsyn redovisas. Bygg- och

69



miljönämnden har genomfört den kontroll av livsmedelsverksamheter och kontroll av receptfria
läkemedel som planerats. Bensinstationer, biltvättar och bilverkstäder har fått besök enligt plan och
uppstart har skett av tillsyn av förskolor och skolor. Utöver det har Bygg- och miljönämnden genomfört
inventering av enskilda avlopp inom Dånvikens område med anledning av det stora antalet klagomål om
algblomning som varit. Kommunen fortsätter arbetet med gemensam energirådgivning och under året
har följande energieffektiviseringsprojekt genomförts: Minskning av drickakylars energianvändning.
Erbjudande om besök på Tekniska museumet för skolklasser. Lansering av solkartan för Salems
kommuns invånare. Earth hour och medverkan på Salem dagen
____________________________________________________________________________________

Perspektiv - Medarbetare
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet medarbetare.

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Bygg- och miljönämnden - Attraktiv arbetsplats
Målbeskrivning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats

0

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagem
ang (HME)

75 61  100%

Måluppföljning
HME är redovisat för hela Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, enhetsresultat finns inte att tillgå.
Trots ett minskat och ej acceptabelt resultat på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är det en god
stämning på hela förvaltningen. Bygg- och miljöenheten har haft personalomsättning under året och nya
handläggare har introducerats. De ökade volymerna av bygglovsärenden och flera stora projekt
pågående samtidigt, som införande av ärendehanteringssystem, scanning av arkiv etc,  i kombination
med personalomsättning har påverkat enheten negativt. Det finns en eftersläpning i
ärendehandläggning och det utgör en stressfaktor hos personalen.
____________________________________________________________________________________

Bygg- och miljönämnden - Effektiva verktyg
Målbeskrivning
Bygg- och miljönämndens personal ska ha tillgång till effektiva verktyg för lagring och kommunikation.

0

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Personal - Effektiva verktyg, tillräckliga
resurser

82.8 72.1  100%

Måluppföljning
Senaste resultat redovisas, aktuellt värde kan ej redovisas eftersom det inte går att få fram ur
medarbetarundersökningen.
____________________________________________________________________________________
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Bygg- och miljönämnden - Kompetens
Målbeskrivning
Bygg- och miljönämnden ska ha personal med rätt kompetens och tydliga utvecklingsmöjligheter.

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

BoM - Personal - Medarbetarsamtal 2 2 50%

Personal - Kompetensutvecklingsplaner 2 2 50%

Måluppföljning
Bygg- och miljönämnden har en välutbildad personalstyrka med högskolekompetens. Det som är viktigt i
det dagliga arbetet är att ha möjlighet till kompetensutveckling i olika aktuella lagstiftningsområden för
att vara uppdaterad i de förändringar som sker. Lika viktigt är även att delta i olika nätverk eller
genomföra kommungemensamma projekt för att öka samsynen mellan olika kommuner speciellt i länet.
____________________________________________________________________________________

Perspektiv - Ekonomi
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet ekonomi.

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Bygg- och miljönämnden - Ekonomi i balans
Målbeskrivning
Bygg- och miljönämndens ekonomiska resultat ska följa budget.

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Ekonomi - Följer budget 100 % 100 %  100%

____________________________________________________________________________________

Bygg- och miljönämnden - Prognossäkerhet
Målbeskrivning
Bygg- och miljönämnden ska ha en god prognossäkerhet.

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Ekonomi - Prognossäkerhet 100 % 100 %  100%

Måluppföljning
Bygg- och miljönämnden gjorde ett positivt överskott enligt fastställd budget. Enligt prognosen som togs
fram i samband med delårsuppföljningen kalkylerade Bygg- och miljönämnden med ett underskott på
200 000 kr. De ökade bygglovsintäkterna som främst kom in under hösten blev mycket större än
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kalkylerat vilket inte förutsågs när delårsbudgeten fastställdes och var en anledning till att
prognosändringen som genomfördes i samband med delårsuppföljningen inte hölls.
____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

3 - Intäkter 2 437 2 285 3 290 1 005 854

9 - Interna intäkter 626 247 558 311 -68

INTÄKTER 3 062 2 532 3 848 1 316 786

4 - Kostnader/Utgifter -236 -221 -198 23 38

5 - Kostnader för arbetskraft -3 132 -3 380 -3 473 -93 -341

6 - Övr verksamhetskostnader -117 -86 -110 -24 7

7 - Övr verksamhetskostnader -1 721 -871 -1 824 -954 -104

8 - Finansiella intäkter och
kostnader -2 -0 -0 2

9 - Interna kostnader -496 -304 -496 -192 -1

KOSTNADER -5 703 -4 861 -6 102 -1 241 -399

Totalt -2 641 -2 329 -2 253 76 387

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

Bygg och miljönämnd -402 -322 -440 -119 -38

Administration bygg och miljö -1 940 -1 443 -1 962 -518 -21

Bygg 423 534 1 009 474 586

Miljö -721 -1 098 -860 238 -139

3 Bygg och Miljö -2 641 -2 329 -2 253 76 387

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

Administration bygg och miljö -45 -1 555 -636 919 -591

Miljö -161 -62 99 -62

3 Bygg och Miljö -45 -1 716 -698 1 018 -653
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Ekonomiska förutsättningar

Årsbokslut 2016
Godkänd drift:
Deponier - Kompletterande undersökning över en längre period har genomförts under år 2016.
Kostnaden är beräknad till c:a 300 tkr. Resultatet kommer visa på relevanta åtgärder av Ersboda
deponiområde och kommande åtgärder skjuts framåt i tiden till 2017- 2019.
Vattendirektivet - Framtagande av Vattenplan enligt åtgärdsförslag nr. 32, vilket avser upprättande av
vattenplan med beskrivning av kommunens vattenförekomster, skyddsvärden, status,
recipientundersökningar, provtagningar m.m. Arbete med Vattenplan pågår och slutrapport kommer
redovisas under första kvartalet 2017. Därefter fortsätter ett arbete med att implementera vattenplanen
i kommunen.
Projekt Flaten - Bedömning av Flatens ekologiska status. För att ge underlag för åtgärder enligt
vattendirektivet måste statistiskt underlag under en flerårsperiod tas fram. Arbetet har påbörjats med
fiskinventering 2014, inventering av vattenväxter 2015 och avslutas 2016 med undersökning av
växtplankton samt mätning av näringstillförseln till sjön.Rapport redovisas 2017.
Garnuddens naturreservat - Översyn av reservatföreskrifter och skötselplan har gjorts under 2016 till en
kostnad av budgeterade 73 000 kr. Reservatföreskrifter och skötselplan ska antas av Kommunfullmäktige
under 2017. Detta möjliggör för Salems kommun att ta upp den ansökan om markåtkomstbidrag som
finns hos Naturvårdsverket. Om markåtkomstbidrag erhålls är det lämpligt att ev  ekonomiska medel
används för skötsel av reservatet.
Nedre Söderby kulturreservat - medel har under året använts för att rusta upp de stängsel som finns
runt reservatet och som möjliggör det betesprojekt med kor och får som pågått sedan 90-talet.
Kompletterande åtgärder behöver fortsätta att genomföras under 2017.
Ackumulerat utfall per december visar en positiv avvikelse med 73 tkr. Det positiva resultatet beror
främst på att volymen bygglovsärenden ökat och därmed intäkterna.
Godkända investeringar 2016
2014 års beviljade medel om 1,6 miljoner för digitalt arkiv har överförts till 2016. Inventering av Bygg-
och miljöenhetens arkiv är slutförd och slutrapport är framtagen. Under hösten artade arbetet med
scanning av samtliga ärende som finns i Bygg- och miljönämndens arkiv. Scanningen är något försenad
och arbetet förväntas vara avslutat under första tertialet 2017.

Verksamhetsbeskrivning

Enhetens ansvarsområde omfattas av att på bygg- och miljönämndens uppdrag fullgöra kommunens
tillsynsansvar inom plan- och bygglagen,miljöbalken med tillhörande förordningar, strålskyddslagen,
livsmedelslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Enheten består av 5 tjänster
inklusive administrativt stöd av nämndsekreterare. Enhetens målgrupper är bygg- och miljönämnden,
kommunala beslutsorgan, andra myndigheter samt kommuninvånare och företag. Insatserna består i att
handlägga förekommande ärenden inom bygg- samt miljö- och hälsoskyddsområdena, såsom att utföra
tillsyn, ge rådgivning, upprätta beslutsunderlag samt utredningar.
Bygg- och miljöenheten har under 2016 fortsatt att utveckla arbetsmetodiken inom enheten, som
närmast innebär ett uppdaterat ärendehanteringssystem (EDP) samt arbeta mot ett digitaliserat bygg-
och miljöhantering för en effektivare vardag.
Förnyad revision av livsmedelskontrollen i maj 2016 visar att Salems kommun nu har en fullgod
livsmedelskontroll.
Avtalet mellan Salems kommun och Södertälje kommun fortgår och uppdragets fokus kan vara att utföra
vissa tillsynsuppgifter, t.ex. av jävsart, vid sjukdom samt vissa komplicerade tillsynsuppdrag.
Tillsynsuppdragen skall vara helt avgiftsfinansierade. Samarbetsavtal avseende kommunal energi- och
klimatrådgivning, dels mellan kommunerna Haninge, Huddinge, Tyresö samt Salem kvarstår men på
grund av en förändring i lagstiftningen kommer bidraget minska för Salems kommun och insatserna
anpassas mer efter behovet. Från 2017 kommer inte en energi- och klimatrådgivare finnas fysiskt
tillgänglig en dag i veckan i kommunen. Bygglovsvolymernas omfattning har ökat och ökningen förväntas
kvarstå. Under året har bygglov beviljats för flera flerfamiljshus som Rosstorp och Rönninge
centrum.Karaktären på bygglovsärenden har även förändrats från att omfatta mer komplexa ärenden
som en- och flerbostadsfastigheter
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Överförmyndarnämnd
Nämndens ordförande: Gunny Jörlén (C)

Årsbokslut 2016

Vision

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till
naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar
tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.
Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande
föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och
nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

Perspektiv - Medborgare
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet medborgare.

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet
Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i
Stockholms län.

Överförmyndarnämnden - Granskning av årsredovisningarna
Målbeskrivning
Granskning av årsredovisningarna sker inom rimlig tid.

50

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Öf - Granskning av årsredovisningar 90 % 75 %  100%

____________________________________________________________________________________

Överförmyndarnämnden - Rättssäker handläggning
Målbeskrivning
Huvudmännen ska känna sig trygga i att deras ekonomi och personliga situation handläggs rättssäkert
och i övrigt korrekt av både överförmyndarnämnden och ställföreträdarna.

100

75



Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Öf - Djupgranskning av årsräkningarna 10 % 10 % 50%

Öf - Kontroll av ställföreträdare 100 % 100 % 50%

____________________________________________________________________________________

Överförmyndarnämnden - Utbildning och information
Målbeskrivning
Ställföreträdarna är utbildade och informerade om sitt uppdrag.
Enkätundersäkning- där högsta poäng är 10.
3 olika aktiviteter- introduktionsutbildning, godmansträff och nyhetsbrev

75

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Öf - Erforderligt stöd till ställföreträdarna 8 9.91 50%

Öf - Utbildning och information 3 2 50%

____________________________________________________________________________________

Perspektiv - Ekonomi
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet ekonomi.

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Överförmyndarnämnden - Ekonomiska resultat
Målbeskrivning
Överförmyndarnämndens resultat ska följa fastställd budget

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Ekonomi - Följer budget 100 % 100 %  100%

____________________________________________________________________________________

Överförmyndarnämnden - Prognossäkerhet
Målbeskrivning
Nämnden ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Ekonomi - Prognossäkerhet 100 % 100 %  100%
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Måluppföljning
Nämnden återsöker arvodeskostnader för gode män för ensamkommande barn från Migrationsverket.
Nämnden har dock ingen information om när dessa utbetalningar sker under året.
____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

3 - Intäkter 57 50 1 216 1 166 1 159

9 - Interna intäkter 76 70 150 80 74

INTÄKTER 133 120 1 366 1 246 1 233

5 - Kostnader för arbetskraft -939 -1 059 -2 248 -1 188 -1 309

6 - Övr verksamhetskostnader -21 -14 -8 6 13

7 - Övr verksamhetskostnader -85 -53 -103 -50 -18

9 - Interna kostnader -0 -1 -1 -0

KOSTNADER -1 045 -1 127 -2 359 -1 232 -1 314

Totalt -913 -1 007 -993 13 -80

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

9200 - Överförmyndaren
nämnd -193 -149 -172 -23 22

9211 - Överförmyndare
handläggare -719 -858 -821 36 -102

92 Överförmyndarnämnden -913 -1 007 -993 13 -80

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr
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Ekonomiska förutsättningar

Drift: Budget 2016: -1006 tkr. 2017: -1027 tkr . 2018: -1049 tkr Kostnaderna för arvoden till
ställföreträdarna är nämndens största kostnad.
I beslutade ramen ingår de 2% för arvodesuppräkning: 2016. -20 tkr, 2017. -21 tkr, 2018: -22 tkr.
Investeringar 2016-2018
Nämnden har ingen investeringsbudget.

Kommentar
2016 års driftresultat uppvisar ett plus på 13 tkr. Kostnaderna har under året har varit 1 232 tkr högre än
budget, däremot har intäkterna ökat med 1 246 tkr. Sammantaget ger detta ett litet överskott på 13 tkr.
Intäkterna samt kostnaderna har under året ökat med anledning av det ökade antalet
arvodesutbetalningar till gode män för ensamkommande barn.
Framtiden är mycket osäker gällande antalet ensamkommande barn som eventuellt kommer till
kommunen. Många av de ensamkommande barn som har god man idag kommer att fylla 18 år under
året, vilket medför att godmanskapet upphör.
Ett nytt ersättningssystemet för gode män ensamkommande barn kommer att träda ikraft den 1 juli
2017. Förändringar i regelverket får konsekvenser för nämnden eftersom det inte kommer att gå att
återsöka några pengar från Migrationsverket. I stället kommer nämnden att få dela på en summa
gemensamt med bl.a. Soc. och BoU. Ersättningsnivåerna till god männen måste på sikt sänkas med
anledning av att kommunen kommer att få mindre med pengar från Migrationsverket.
Antalet ärenden ökar kontinuerligt hos nämnden. Arbetsbelastningen är hög. Enligt en undersökning i
Stockholms län gällande antalet ärende per kommun och handläggare ligger överförmyndarnämnden i
Salem på 3-4 plats av 15 överförmyndarnämnder.

Verksamhetsbeskrivning

Målgrupper: Äldre, funktionshindrade, psykiskt sjuka, förmynderskap samt ensamkommande
flyktingbarn.
Insatser/utbud: Överförmyndarnämnden är en obligatorisk kommunal myndighet(Föräldrabalken 19 kap
1 och 2§§) vars främsta uppgift är att utöva tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.
Rekrytering av ställföreträdare samt samtycka till vissa åtgärder, t.ex
fastighets/bostadsrättsförsäljningar, arvskiften, upptagande av lån för enskild, uttag från
överförmyndarspärrade konton samt samtycka till vissa finansiella placeringar. Kontroll av
ställföreträdarna sker främst genom granskning av redovisningshandlingar.
Överförmyndarverksamheten är en förhållandevis komplex verksamhet. En stor och viktig del av arbetet
handlar om att lämna upplysningar och svara på frågor. Ställföreträdarnas ideella arbetet är ett
väsentligt bidrag till samhället och det skulle innebära betydande merkostnader för kommunen om det
ideella arbetet skulle ersättas med tjänstemän.
Antal tjänster: 1 st handläggare, heltid
Internkontroll: Kontroll av arvoden, kontroll av gode män hos polisen och kronofogden, kontroll av att
ställföreträdarna har erbjudits utbildning.
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Revisorer 

Ordförande: Håkan Dahlström (S) 

Årsbokslut 2016 

Vision 
Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till 

naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi 

tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil 

ekonomi. 

Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande 

föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och 

nytänkande är värdeord för kommunens arbete. 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunfullmäktige har valt sju ordinarie revisorer. Revisorerna sammanträder minst 5 gånger per år 

samt ett längre sammanträde vid slutrevisionen. Vidare sker överläggningar med 

kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen och andra nämnder. Möten hålls också löpande 

med ledande tjänstemän. Revisorerna fortbildar sig bl.a. genom utbildningsinsatser, deltagande i 

seminarier, konferenser och erfarenhetsutbyten med andra kommuner. 

Revisorerna biträds av sakkunniga i granskningsarbetet. Uppdraget omfattar biträde vid 

revisionsplanering samt granskning och bedömning av den kommunala verksamheten och av 

kommunens delårsbokslut och årsredovisning i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. 

Uppdraget definieras i ett särskilt uppdragsavtal. Revisorerna anlitar själva sakkunniga och styr deras 

uppdrag. Från och med 1 juni 2015 biträds kommunens revisorer av KPMG. 

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen årligen granska all verksamhet inom nämndernas 

verksamhetsområden. De ska pröva om verksamheten har utövats på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt (förvaltningsrevision). Vidare ska revisorerna granska om 

räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig 

(redovisningsrevision).    

Revisionen är ett kommunaldemokratiskt kontrollorgan, som arbetar på fullmäktiges uppdrag. I och 

med detta är målgruppen kommunens invånare. Den övergripande 

målsättningen med vårt arbete är att genom revision främja ändamålsenlighet, effektivitet, 

rättvisande räkenskaper och god intern kontroll.  
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Utifrån övergripande målsättning samt genomförd väsentlighets- och riskanalys utarbetas en årlig 

revisionsplan som innehåller olika projekt. Den årliga revisionsplanen fastställs i dialog med 

kommunfullmäktiges presidium, som representerar våra uppdragsgivare. Revisorerna har under 

detta verksamhetsår arbetat i enlighet med beslutad revisionsplan 2016. 

Perspektiv - Ekonomi 

9 Övergripande mål - Stabil ekonomi 

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

Övergripande mål: Ekonomiska resultat 

Revisorser resultat ska följa fastställd budget. 

Indikator/Indikatorer Mål Utfall 

Ekonomi - Följer budget 100% 92,5% 

D  

Definition: Ekonomi – Följer budget 

Ekonomi i balans definieras som att kommunens/nämnds/enhets resultat följer budget. 

Kommunens/nämndens/enhetens helårsresultat i förhållande till budget. Följs upp av nämnd/enhet. 

Siffrorna finns att hämta via årsredovisningen. Avvikelsen mellan budget och utfall ska divideras med 

budget. Positiv avvikelse över 0% ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4%=103,4% som 

utfall.   

Den negativa avvikelsen ovan beror i stort sett helt på en miss i informationsöverföringen. Den nya 

revisionsgruppen började sitt arbete 2015, egentligen först i mars/april när bokslutet för 2014 kunde 

läggas till handlingarna. Budgeten för 2015 togs av kommunfullmäktige på sedvanligt sätt I slutet av 

2014. Sent detta år (2014) togs också beslut om högre arvoden för bland annat revisorerna. 

Budgeten för 2015 justerades dock inte med anledning av detta. Anledningen till att detta inte 

upptäcktes under 2015 var framförallt att 2015 ur revisorernas perspektiv var ett exceptionellt år i 

och med att PwC ersattes av KPMG som sakkunniga.   

Övergripande mål: Prognossäkerhet

Revisorer ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat. 

Indikator/Indikatorer  Mål Utfall 

Ekonomi - Prognossäkerhet  100% 92,5% 

Definition: Ekonomi – Prognossäkerhet 

Hög prognossäkerhet definieras som att kommunens/nämndens/enhetens helårsprognos första 

kvartalet stämmer med årsbokslut.(Utfall minus prognos delat med budgeterad summa 

nettokostnader) Bättre än prognos över 0% ska anges såsom exemplet: Positiv avvikelse 3,4%= 

103,4% som utfall. 
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Ekonomisk översikt 

Resultaträkning, drift, konto, tkr. 

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr. 
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Ekonomiska förutsättningar 

Revisionsarbetet prioriteras och utförs inom den ekonomiska ram som kommunfullmäktige 
årligen fastställer. Revisorsnämndens budget ram (drift) för år 2016 är -600 tkr. Nämndens 
budget har minskats/justerats (jämfört med år 2015) med ca 9%  utifrån nya upphandlingen. 

Kommentar 

Årsboksluts 2016 
Driftbudgeten 

Driftkostnaderna följer nästan den fastställda budgetramen, men har haft ett litet budgetunderskott 

på 45 tkr. Detta är pga. ändrade ersättningsnivåer till revisorerna (arvode etc.) som var inte fullt 

inräknade i ramen. 

Årets verksamheter/Insatser 

Revisorerna har arbetat i enlighet med revisionsplan 2016. Genomförda granskningar ligger i 

kostnadsintervallet 60 – 75 tkr. 

Följande fyra förvaltningsrevisioner har genomförts inom revisionsplanen för 2016: 

Kommunens organisation och rutiner beträffande aktivitetsansvar för ungdomar 

Granskningen visade att den organisation som Barn- och utbildningsnämnden i praktiken ansvarar för 

är både ändamålsenlig och effektiv. Salems kommun arbetar seriöst med aktivitetsansvaret och 

ställer resurser till verksamhetens förfogande så att uppdraget kan utföras av ansvariga tjänstemän. 

Kommunens personalstrategiska arbete 

Fullmäktige har fastställt ett övergripande mål avseende attraktiv arbetsgivare. Kommunstyrelse och 

nämnder har formulerat egna mål inom området. Granskningens slutsatser fokuserade på 

strategiska- respektive processinriktade rekommendationer. Det finns ett behov att prognostisera 

rekrytering, behov och kartläggningar för framtiden, särskilt för Barn- och utbildningsförvaltningen, 

Socialförvaltningen och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Styrning och uppföljning av fastighetsinnehav inklusive fritidsanläggningar 

Den interna kontrollen bedöms i huvudsak som tillräcklig.  

Verksamhetsstatistik 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal granskningar 7 7 7 7 7 6 

Därav förvaltningsrevision (FR) 4 4 4 4 4 4 

Därav redovisningsrevision (RR) 3 3 3 3 3 2 

83



Kommunens interna kontroll avseende intäkter 

Granskningen visade att rutiner för månatlig fakturering fungerar bra och det finns rutiner för att 

fånga och bedöma ofakturerade intäkter. Processbeskrivningar finns för samtliga väsentliga 

intäktsflöden. Intäkter ingår också i planerna för uppföljning av intern kontroll. 
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Kultur- och fritidsnämnden
Nämndens ordförande: Kristina Bjureklev Netzell (L)

Årsbokslut 2016

Vision

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till
naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar
tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.
Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande
föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och
nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

Perspektiv - Medborgare
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet medborgare.

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och
effektivitet skapa förtroende.

Kultur- och fritidsnämnden - Tillgänglighet
Målbeskrivning
Närhet och tillgänglighet ska tillsammans skapa förtroende hos medborgare.

60

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

KOF - Besök bibliotek, totalt 155000 146385 20%

KOF - Besök på fritidsgård, totalt 19700 12453 20%

KOF - Bibliotek e-tjänster 42000 44632 10%

KOF - E-postmätning 90 % 100 % 10%

KOF - Idrottsanläggningar
utnyttjandegrad

43 % 50.9 % 10%

KOF - Säby sim och sporthall besök bad 28000 28703 20%

KOF - telemätning 90 % 100 % 10%

Måluppföljning
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För målet Tillgänglighet blir resultatet Gult, 60% är uppnått. Indikatorerna med Biblioteket besök och
Fritidsgården besök når ej målet. Bibliotekets besök minskar något till del beroende på den nationella
trend att man ej lånar musik och film på bibliotek utan laddar ner själv från nätet och Fritidsgården
besök besök minskar kraftigt efter hösten hotincidenter där personalen blev sjukskrivna och valde att
sluta. Här pågår nyrekrytering
Indikatorerna Biblioteket e-tjänster, e-post och telemätning för Kultur- och fritidsförvaltningen, bokning
av idrottshallar och antal bad på Säby Sim- och sporthall når målvärdena.
____________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsnämnden - Välfärdsservice
Målbeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda en meningsfull och aktiv fritid för främst barn och unga.
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Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

KOF - Kulturevenemang besök 7000 8748 10%

KOF - Bibliotek utlån barn och unga 45000 55969 25%

KOF - Fritidsgård besök flickor 37 % 30.3 % 20%

KOF - Föreningsliv andel flickor 37 % 40.7 % 25%

KOF - Föreningsliv deltagare 85000 97081 10%

KOF- Bibliotek utlån totalt 90000 94845 10%

Måluppföljning
Samtliga indikatorer utom en har uppfyllt och resultatet för "Tillgänglighet Välfärdsservice " är 80% .
Bibliotekets utlån för alla och för barn och unga ökar något genom de läsfrämjande insatserna som
tillförts samt att man öppnat en förmiddag ytterligare i veckan. Kulturarrangemangens besök ökar,
främst genom satsningen på ett valborgsfirande i Skönviksparken. Antalet föreningsaktiviteter 5-20 år är
fortsatt hög, men minskar något från 2015 års rekordsiffra. Andelen flickaktiviteter inom föreningslivet
ökar något och når målet. Den enda indikatorn som ej når sitt målvärde är flickornas besök på
fritidsgården som är för lågt. Där en bidragande orsak är den turbulens med hot mot personalen som
påverkat aktiviteterna på fritidsgården.
____________________________________________________________________________________

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet
Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i
Stockholms län.

Kultur- och fritidsnämnden - Trygghet
Målbeskrivning
Fritidsgårdar och fritidsfältare skapar en meningsfull fritid, vilket skapar trygghet för ungdomar och
övriga medborgare.
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Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

KOF - Drogvaneundersökning/Stockholms
enkäten unga

70 % 76.5 % 25%

KOF - Fritidsfält - möte vuxna 400 128 25%

KOF - Fritidsfält möte unga 6600 3160 25%

KOF - Trygghetsmätning SCB 65 63 25%

Måluppföljning
Kultur- och fritidsnämndens mål för Trygghet anses ej uppnått för 2016, resultat 37,5%. Indikatorerna
Fritidsfältande kontakt med ungdomar och vuxna når inte sitt målvärde och blir rött. Indikatorn "SCB -
trygghetsmätning når nästan målvärde och blir gult. Endast indikatorn "Stockholmsenkäten, unga" når
målvärdet.
Anledning till att fritidsfältandet ej  är uppnått och kontakterna med unga på fältet minskar är att från
mitten av september och året ut har personalen på fritidsgården och fritidsfältandet hotats av ungdomar
och en stor del av personalstyrkan har varit vakant eller sjukskriven. De fåtal som varit i tjänst har fått
fokuserat på att hålla fritidsgården öppen. Fritidsfältning har ej förekommit och ej öppethållande av Safe
Zone eller aktiviteter som fredagsfotboll.
____________________________________________________________________________________

Perspektiv - Miljö
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet miljö.

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

Kultur- och fritidsnämnden - Miljö
Målbeskrivning
Kommunalt finansierade anläggningar ska om möjligt använda miljövänliga och energieffektiva material,
maskiner och metoder och naturmiljövärden skall beaktas.

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

KOF - Besiktningar med miljökrav 75 % 100 % 80%

KOF - Miljö - Miljökrav vid avtal 2 2 20%

Måluppföljning
Samtliga anläggningar eller motsvarande har besiktigats och miljöplan har följts upp.
Miljöplan inskrivet i avtal för drift av Salems Ishall
____________________________________________________________________________________

Perspektiv - Medarbetare
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet medarbetare.

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kultur- och fritidsnämnden - Medarbetare
Målbeskrivning
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Kultur- och fritidsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats.

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagem
ang (HME)

75 81  100%

Måluppföljning
Målet nås då 2016 års resultat är 81 jämfört med indikatorvärde 75. Resultatet kan jämföras med 61 för
2015. Under 2016 har företagshälsovården arbetat med fritidsgårdsverksamheten på uppdrag efter 2015
års låga resultat. Fritidsgården har under 2016 haft hög personalomsättning.
____________________________________________________________________________________

Perspektiv - Ekonomi
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet ekonomi.

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Kultur- och fritidsnämnden - Ekonomi
Målbeskrivning
Nämnden ska uppvisa en ekonomi i balans och en hög prognossäkerhet.
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Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Ekonomi - Följer budget 100 % 103.5 % 60%

Ekonomi - Prognossäkerhet 100 % 102.2 % 40%

Måluppföljning
Driftsresultat 2017
Kultur- och fritidsnämndens bokslut för 2016 visar ett resultat på + 477 tkr. Resultatet per enhet blir
Bibliotek + 33 tkr, Fritidsgård + 536 tkr, Kultur- och fritidsenheten, inkl kultur- och fritidsnämnden -91
tkr. Avvikelsen kommer främst hos Fritidsgårdsverksamheten som under hösten haft många vakanser p
g a hotincidenser mot personalen. Minusresultatet för kultur- och fritidsenheten kommer främst på
föreningsbidragen, där antalet aktiva ökar mer än beräknat, Salemsdagen, löner som ökat samt
kulturverksamhet med insatser för valborg och fornvård.
Investeringsresultat 2016
För Kultur- och fritidsnämndens investeringsresultat hamnar på + 455 tkr. Här har förvaltningens
investeringspott hamnat på +5 tkr. Investeringsprojektet "Konstnärlig utsmyckning, Rönninge Rondell"
pågår och blir ej avslutat före sommaren 2017. Här ansöks överskjutande delen 363 tkr för
ombudgetering. Projektet "Nytt lokalbokningssystem" beräknas vara klart under hösten 2017. Här har
kultur- och fritidsenheten valt att gå med i SKLs riksövergripande upphandling av nytt
lokalbokningssystem med ca 150 st kommuner. Även för detta ansöks om ombudgetering till 2017 med
88 tkr.
____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

3 - Intäkter 754 651 740 89 -15

9 - Interna intäkter 74 5 -5 -74

INTÄKTER 828 656 740 84 -88

4 - Kostnader/Utgifter -4 415 -4 388 -4 478 -90 -64

5 - Kostnader för arbetskraft -7 891 -8 537 -7 915 622 -24

6 - Övr verksamhetskostnader -1 290 -1 608 -1 345 262 -55

7 - Övr verksamhetskostnader -545 -363 -763 -400 -219

8 - Finansiella intäkter och
kostnader -1 -5 -1 4 -0

9 - Interna kostnader -51 -22 -26 -4 24

KOSTNADER -14 192 -14 922 -14 529 393 -337

Totalt -13 364 -14 266 -13 790 477 -425

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

400 - Kultur och fritidsnämnd -417 -372 -402 -30 15

4111 - Kultur och
fritidsenheten -5 758 -5 887 -5 949 -62 -191

4112 - Fritidsgårdsverksamhete
n -3 632 -4 007 -3 471 536 161

4113 - Biblioteksenheten -3 557 -4 001 -3 968 33 -411

Kultur och fritid -13 364 -14 266 -13 790 477 -425

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

4111 - Kultur och
fritidsenheten -130 -250 205 455 336

4112 - Fritidsgårdsverksamhete
n 0 0 0

4113 - Biblioteksenheten -232 232

Kultur och fritid -362 -250 205 455 568
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Ekonomiska förutsättningar

Drift
I budgetram för 2016-2018 har följande beviljats:
2016 - 13956 tkr, 2017 - 14 195 tkr, 2018 - 14 465 tkr.
Budget innehåller följande ramökningar:
-Löne och arvodesuppräkning med 2 %.
-Uppräkning av avtal enligt KPI-index om drift av :
Säby Sim- och sporthall, Medley AB. 2016: -33 tkr, 2017: -69, 2018: -125tkr.
Bollplaner, Rönninge Salem Fotboll.2016: -8 tkr, 2017:-16 tkr, 2018: -65 tkr.
Ishallen med Salems Ishalls AB.2016: -10 tkr, 2017: -20 tkr, 2018: -30 tkr.
Skogsängshallen med Salems IF. 2016: -63 tkr, 2017: - 71 tkr, 2018: -91 tkr.
-Uppräkning av avtal för Biblioteket om BOOK-IT, Arena, licenser, utlåningsautomater, bibliotekets
datorer, bibliografisk service, databaser.2016: -25 tkr, 2017: -29 tkr, 2018 -33 tkr.
-Kompensation för E-bokslån, E-bokslånen är dyrare än ett vanligt lån. För att mediaanslaget inte skall
urholkas och servicenivån skall behållas kompenseras biblioteket med 2016 -10 tkr, 2017 -12 tkr, 2018
-22 tkr.
I budget för 2016-2018 har följande medel tillskjutits till Kultur- och fritidsnämnden:
*Medianslag , utöver KPI: 2016 -27 tkr, 2017 -41 tkr.
*Utveckla barns läsande enligt ny biblioteksplan 2015/2016, personalkostnad 2016 -243 tkr, 2017 -248
tkr, 2018 -253 tkr.
*Utveckla barns läsande enligt ny biblioteksplan 2015/2016, media, 2016 -40 tkr, 2017 -41 tkr, 2018 - 42
tkr.
Investeringar 2016-2018
Dessa investeringar har beviljats i investeringsram för 2016-2018 gällande KoF´s verksamheter:
KoF: Ny- och återanskaffning av inventarier. 2016: -150 tkr, 2017: -150 tkr, 2018 -150 tkr.
MSB: Ny näridrottsplats Söderby Park, 2016, -1200 tkr
MSB: Renovering Säby Sim- och sporthall, 2017 -13 500 tkr
MSB: Trygghetsvandringspott: 2016 -200 tkr, 2017 -200 tkr, 2018 -200 tkr.
KOF/IT: Lokalbokningssystem idrottshallar, 2016 -80 tkr
MSB: Konstgräs bollplan, sjumanna-plan. Plats avgörs i kommunfullmäktige i särskilt ärende. 2016 -1000
tkr
MSB: Byte av konstgräs Berga bollplan, Konstgräset uttjänt. Besiktning av spentab mfl, byte till nytt
konstgräs. 2017 -2200 tkr.
MSB: Ersboda 4H-gård: Ansökning om medel från Leaderprogrammet och investering för 4H-gård på
Ersboda. Samverkan med 4H-gårdsrörelsen. Hus, ladugård, hagar, anslutning, parkering mm. 2017 -4000
tkr . Bidrag uppskattas till ca 1000 tkr.
MSB: Uppvärmningsyta Berga BP. Ta bort gamla brandplatsen och tillskapa en uppvärmningsyta så man
avlastar planens användande inför lagbyte mm. 2016 -130 tkr.
MSB: Biblioteket glasdörr, Glasdörr till släktforskningsrummet så man kan tillskapa en tyst miljö med
insyn. Specialbeställd dörr. 2016 -50 tkr.
MSB, Säby sim- och sporthall: Upprustning av löparbanan och längdhoppsgrop utomhus nedan
simhall.2016 - 200 tkr

Kommentar
Driftsresultat 2016
Kultur- och fritidsnämndens bokslut för 2016 visar ett resultat på + 477 tkr. Resultatet per en blir
Bibliotek + 33 tkr, Fritidsgård + 523 tkr, Kultur- och fritidsenheten, inkl kultur- och fritidsnämnden -91
tkr. Avvikelsen kommer främst hos Fritidsgårdsverksamheten som under hösten haft många vakanser p
g a hotincidenser mot personalen. Minusresultatet för kultur- och fritidsenheten kommer främst på
föreningsbidragen, där antalet aktiva ökar mer än beräknat, Salemsdagen, löner som ökat samt
kulturverksamhet med insatser för valborg och fornvård.
Investeringsresultat 2016 
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Kultur- och fritidsnämndens investeringsresultat hamnar på + 455 tkr. Här har förvaltningens
investeringspott hamnat på +5 tkr. Investeringsprojektet "Konstnärlig utsmyckning, Rönninge Rondell"
pågår och blir ej avslutat före sommaren 2017. Här ansöks överskjutande delen 363 tkr för
ombudgetering till 2017. Projektet "Nytt lokalbokningssystem" beräknas vara klart under hösten 2017.
Här har kultur- och fritidsenheten valt att gå med i SKLs riksövergripande upphandling av nytt
lokalbokningssystem med ca 150 st kommuner. Även för detta ansöks om ombudgetering till 2017 med
88 tkr.

Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för:
Biblioteksverksamhet på Salems Bibliotek, Barnsläsande i skolan, programverksamhet på biblioteket,
boken-kommer Fritidsgårdar i Fritidsgården Huset, Fritidsfältverksamhet på fem grundskolor och på
fritiden, Safe zone-projekt med eftermiddagsverksamhet för ungdomar 13-18 år i Skyttorp, Stöd till
föreningar, Allmän kulturverksamhet, Salems Ungdomsråd, Fredagsfotboll,
Idrottsanläggningar/Lokaluthyrning, Idrottslyftet, Tillsyn och driftsansvar för fritids- och
idrottsanläggningar: Avtal med Medley AB om Säby Sporthall, Rönninge Salem Fotboll om bollplaner,
Salems Ishalls AB om ishallen, Strandstugan i Slagsta om Möllebadet, Salems IF om Skogsängshallen,
Salems Hembygdsförening om Villa Skönvik, Seniornet Salem om seniorordatortek.
Målgrupper
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter riktar sig till alla åldrar och målgrupper. Särskilt prioriterade
är barn- och ungdom samt funktionshindrade. Biblioteket arbetar mot alla åldrar, men har särskild
prioritering mot barn och unga bl a genom särskilda barn- och ungdomsbibliotekarier. Fritidsgården
Huset arbetar med inriktning på ungdomar 10-12 år för eftermiddagsverksamheten, 13-18 år för
kvällsverksamheten samt för projekt med eftermiddagsverksamhet på Skyttorp. Fritidsfältverksamheten
mot ungdomar i riskzon. Allmän kulturverksamhet är inriktad mot barn- och ungdomar. Kommunens
föreningsstöd är prioriterat mot barn- och ungdomar 5-20 år.
Antal årsarbetare
12,6 st. Fördelat på 2,1 st kultur- och fritidsenheten 5.5 st biblioteket och 5,5 st
fritidsgårdsverksamheten. Ca lika många arbetar inom olika entreprenörer knutna via avtal till kultur-
och fritidsverksamheten.
Intern kontroll
För kommunen grundläggande intern kontroll:
-Lönerapporter, Genomförd , utan anmärkning
-Upphandlingar/Avtalstrohet, Genomförd , utan anmärkning
-Attestering, Genomförd , utan anmärkning
-Attestantförteckning, Genomförd , utan anmärkning
-Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM, Genomförd , utan anmärkning med kommentar
För Kultur- och fritid
Kontroll av kundfakturor/utbetalningar, Genomförd , utan anmärkning
Kontroll av entreprenadavtal, Genomförd , utan anmärkning
Kontroll av konstsamlingen Genomförd , utan anmärkning
Kontroll av underlag för föreningsbidrag, Genomförd , utan anmärkning
Kontroll av diarieförteckning, Genomförd , utan anmärkning
Kontroll av Kultur- och fritidsnämndsadministration, Genomförd , utan anmärkning
Kontroll av konstsamlingen, Genomförd , utan anmärkning
Kontroll av kontanthanteringen, Genomförd , utan anmärkning
Kontroll av lager - fritidsgården, Genomförd , utan anmärkning
Kontroll av fältverksamheten, Genomförd , utan anmärkning

Kommentar
Viktiga händelser 2016
Bibliotekets läsfrämjande åtgärder utvecklades under året med ökat öppethållande på förmiddag, vilket
stimulerade främst förskolorna. Dessutom utökades skolgarantierna att omfatta även årskurs 4.
Den nya skateplazan mellan Skogsängsskolan och Fritidsgården Huset invigdes 20/8.
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Ett nytt driftsavtal om driften av Salems Ishall förhandlades fram  med Salems Ishalls AB
Salems Hembygdsförening uppmärksammade Salemstadens 50-års jubileum med en utställning på
Salems bibliotek och ett jubileumsprogram för en fullsatt Murgrönan 15/10.
Kultur- och fritidsförvaltningen genomförde på Kultur- och fritidsnämndens uppdrag en enkät som gick
till kommunens äldre om vilka fritidsintresse de hade och vad de ville göra.
Kultur- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden utrett vilka åtgärder som
görs idag och kan göras för nyanlända och flyktingar i kommunen, samt ta in förslag på exempel från
andra kommuner.
Kultur- och fritidsförvaltningen och Salems IF anordnade det första valborgsfirandet i Skönviksparken i
enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. Gensvaret var stort ca 800-1000 personer besökte
arrangemanget.
Nationaldagen firades traditionsenligt i Säbylunden med ca 600-700 st besökare.
Salemsdagen genomfördes 26 aug i Skönviksparken.
Efter en hotincident i mitten av sept tvingades fritidsgården stänga under ett antal dagar och minska på
fältande och andra aktiviteter. Några av de anställda som hotades valde att sluta och under resterande
del av året fokuserades verksamheten på att hålla fritidsgården öppen.
Den stora kvinnliga barbershopkören Rönninge barbershop Chorus blev återigen världsmästare i
barbershopsång i USA.
Salems IF innebandy spelade även 2016 i allsvenskan och kvalde till elitserien.
Årets Kulturstipendiater blev Stig Silén, Salems Hembygdsförening och Bengt Gustavsson för sina
insatser för hembygdshistoria.
Årets idrottsstipendiat blev Maria Prandl-Norrgård, Salems Pistolklubb, för sina egna framgångar och för
sina ledarinsatser.
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Barn- och utbildningsnämnden
Nämndens ordförande: Lennart Ejenäs (M)

Årsbokslut 2016

Vision

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till
naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar
tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.
Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande
föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och
nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

Perspektiv - Medborgare
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet medborgare.

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och
effektivitet skapa förtroende.

Barn- och utbildningsnämnden - Samarbete och information
Målbeskrivning
Det ska råda ett bra samarbete mellan föräldrar och förskolan/skolan, föräldrarna ska få den information
de behöver och känna sig delaktiga i sitt barns lärande och utveckling (Barnkonventionen artikel 5, 18,
19).

33

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

BoU - Delaktighet förskola och
grundskola

85 % 77.5 % 33%

BoU - Information förskola och
grundskola

86 % 75 % 34%

BoU - Samarbete förskola och grundskola 85 % 87 % 33%

Måluppföljning
Enkätfrågor

• Enkätfråga till föräldrar i förskola och grundskola - Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas
(Grönt: 86-100% Gult: 77,6-85,9% Rött: 0-77,5%)
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• Enkätfråga till föräldrar i förskola och grundskola - Jag känner mig delaktig i mitt barns lärande (Grönt:
85-100% Gult: 77,5-84,9% Rött: 0-77,4%)

• Enkätfråga till föräldrar i förskolan och i grundskolan - Jag har ett bra samarbete med förskolan/skolan
(Grönt: 85-100% Gult: 77,6-85,9% Rött: 0-77,5%)
Resultat
Föräldrarna i förskolan och grundskolan upplever att de har ett bra samarbete med förskolan respektive
skolan. De är dock inte lika nöjda med den information de får samt att de inte känner sig delaktiga i sina
barns lärande.
Föräldrarna upplever fortfarande att informationen på Schoolsoft är bristfällig och för- och
grundskolorna behöver fortsatt utveckla användandet av Schoolsoft som kommunikationskanal.
Införandet av gruppsamtal istället för individuella utvecklingssamtal på förskolan har medfört att
vårdnadshavarna inte får samma typ av information om sina barns utveckling och lärande som tidigare.
Gruppsamtalen fokuserar mer på individen i relation till gruppen, gruppens utveckling och lärande mm.
Fokus ligger inte på individnivå. Önskar vårdnadshavarna individuella samtal finns givetvis möjligheten
att boka det.
Skolorna har under 2016 mer och mer gått över till elevledda utvecklingssamtal där eleven, med stöd av
sin mentor, berättar om sitt lärande för vårdnadshavarna. Som komplement till det finns matriserna i
Schoolsoft som lärarna fyller i inför utvecklingssamtalen.
Trenden är från förra året minskande när det gäller information och samarbete. Trenden ökar för
delaktighet, men når inte upp till 2016 års målvärde.
Aktiviteter och effekter 2016
Varje enhet arbetar aktivt med olika insatser för att öka tillgängligheten av information via Schoolsoft.
Enheterna har kommit olika långt i sitt arbete. Några av skolorna har arbetat fram ett gemensamt
förhållningssätt och en "mall" för vad som ska finnas tillgängligt via Schoolsoft, för eleverna och
vårdnadshavarna.
Förskolorna har aktivt arbetat med att fortsätta implementeringen av Schoolsoft i sin verksamhet.
Förskolorna fortsätter att utveckla gruppsamtalen så de fångar in vårdnadshavarnas önskemål och
behov av information på ett tydligare sätt.
Prioriterade områden 2017

• Enheternas arbete med Schoolsoft: genom en tydlig struktur för "lägsta nivån" i användande av
Schoolsoft bör vårdnadshavarnas upplevelse av delaktighet, information och samarbete öka.

• Skolornas arbete kring delaktighet, samarbete och information: genom att utveckla de elevledda
utvecklingssamtalen och genom att "lotsa föräldrarna rätt" på Schoolsoft ska vårdnadshavarnas
upplevelse av delaktighet och information öka.
____________________________________________________________________________________

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet
Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i
Stockholms län.

Barn- och utbildningsnämnden - Trygghet, studiero och stimulans
Målbeskrivning
Barn och ungdomar i alla verksamheter ska uppleva trygghet, studiero och stimulans (Barnkonventionen
artikel 2, 3, 6, 12-16, 18, 19, 24, 26, 29-33).

60
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Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

BoU - Stimulans förskola 88 % 89 % 10%

BoU - Stimulans grundskola 60 % 71 % 10%

BoU - Stimulans gymnasiet 60 % 77 % 10%

BoU - Studiero grundskola 70 % 56 % 20%

BoU - Studiero gymnasiet 60 % 74 % 10%

BoU - Trygghet förskola 92 % 82 % 10%

BoU - Trygghet grundskola 80 % 89 % 10%

BoU - Trygghet gymnasiet 80 % 89 % 10%

Måluppföljning
Enkätfrågor
Trygghet

• Enkätfråga vårdnadshavare förskolan - Mitt barns lärande sker i en trygg och lugn miljö (Grönt: 92-100%
Gult: 82,9-91,9% Rött: 0-82,8%)

• Elevenkät grundskola - Jag känner mig trygg i skolan (Grönt: 80-100% Gult: 72-79,9% Rött: 0-71,9%)
• Elevenkät gymnasiet - Jag känner mig trygg på min skola (Grönt: 80-100% Gult: 72-79,9% Rött: 0-71,9%)

Studiero
• Elevenkät grundskola - Det är arbetsro på mina lektioner (Grönt: 70-100 % Gult: 63-69,9 % Rött: 0-62,9

%)
• Elevenkät gymnasiet - Det är arbetsro på mina lektioner (Grönt: 60-100% Gult: 54-59,9% Rött: 0-53,9%)

Stimulans
• Enkätfråga vårdnadshavare förskolan - Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina

förutsättningar och behov (Grönt: 88-100% Gult: 79,2-87,9% Rött: 0-79,1%)
• Enkätfråga grundskola - Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer (Grönt: 60-100%

Gult: 54-59,9% Rött: 0-53,9%)
• Elevenkät gymnasiet - Undervisningen motiverar mig till att vilja lära mig mera (Grönt: 60-100% Gult:

54-59,9% Rött: 0-53,9%)
Resultat
Förskolan
Föräldrarna upplever att deras barn stimuleras till utveckling och lärande i förskolan. Upplevelsen av
trygghet har sjunkit jämfört med föregående år. Målvärdet uppnått när det gäller stimulans men inte för
trygghet.
Grundskolan
Eleverna upplever att de är trygga och stimuleras till utveckling och lärande. Eleverna upplever att
undervisningen gör dem nyfikna på att lära sig mer.
Tyvärr känner eleverna att studieron har försämrats jämfört med föregående år. Analysen visar att det
framförallt är eleverna i år 5 som upplever att studieron är sämre, bortsett från Rönninge skolas elever
som till 65%  upplever studiero. I genomsnitt är det ca 40% som upplever arbetsro på sina lektioner i år
5.
Gymnasiet
Gymnasieeleverna känner sig trygga, upplever en god studiero och ökad stimulans i skolan.
Jämfört med föregående år har samtliga resultat ökat. Resultatet för studiero och stimulans har ökat
markant vilket är mycket glädjande.
Aktiviteter och effekter 2016

• Pedagogiskt ledarskap och undervisningens utveckling - Rektorerna har ökat sina kunskaper om
evidensbaserade arbetsformer som kommer att ge positiva effekter på undervisningen samt arbetat
med processer i den egna verksamheten, tex Betyg och bedömning (projekt på Salemsskolan med Bo
Sundblad) och Mindre sammanhang för barnen under större delen av dagen i förskolan.
Prioriterade områden 2017

• Ledarskapet i klassrummet och undervisningsmiljön
• Krav och förväntningar på eleverna, kopplat till psykisk hälsa
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• Värdegrundsarbete och konsekvenser
____________________________________________________________________________________

Perspektiv - Miljö
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet miljö.

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

Barn- och utbildningsnämnden - Hållbar utveckling
Målbeskrivning
BoU ska verka för att alla verksamheter arbetar för en hållbar utveckling.
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Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Miljö - Andel ekologiska livsmedel, 2016 30 % 41.4 % 50%

Miljö - Miljöcertifierade förskolor och
skolor

45 % 64 % 50%

Måluppföljning
Indikatorer

• Andelen miljöcertifierade förskolor och skolor (Grönt: 45% eller över Gult: 40,5-44,9% Rött: 0-40,4%)
• Andel ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten (Grönt: 30% eller över Gult: 25-29,9% Rött:

0-24,9%)
Resultat
Andelen ekologiska livsmedel ökar från 29% till 41% mellan 2015-2016. Samtlig enheter har ökat sin
medvetenhet kring ekologiska livsmedel och väljer dessa i högre utsträckning än tidigare.
Aktiviteter och effekter 2016

• Förskolan har arbetat med frågor rörande Miljöcertifiering Grön Flagg. Det har resulterat i att samtliga
förskolor, förutom en, återigen är miljöcertifierade.

• Medvetenheten kring att kontera ekologiska livsmedel rätt har ökat och gett effekten att andelen
ekologiska livsmedel har gått upp i år igen.
Prioriterade områden 2017

• Fortsatt arbete på enheterna kring nämndens mål Hållbar utveckling och dess indikatorer.
____________________________________________________________________________________

Perspektiv - Utveckling och lärande
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet utveckling och lärande.

6. Kommunens övergripande mål - Lärande miljö
Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda förutsättningar
för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå
som ligger över genomsnittet i Stockholms län.

Barn- och utbildningsnämnden - Ansvar och inflytande
Målbeskrivning
Alla elever ska ta ansvar för sitt eget lärande och känna att de har inflytande över den egna skolans
arbete (Barnkonventionen artikel 2, 3, 12, 13 - 15, 23)
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Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

BoU - Delaktighet grundskola 95 % 75 % 33%

BoU - Inflytande grundskola 80 % 86 % 34%

BoU - Inflytande gymnasiet 60 % 74 % 33%

Måluppföljning
Enkätfrågor

• Elevenkät grundskola - I alla ämnen jag deltar i genomför vi elevutvärderingar av undervisningen
• Elevenkät grundskola - Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter (Grönt: 80-100% Gult:

72-79,9% Rött: 0-71,9%)
• Elevenkät gymnasiet - Mina synpunkter tas tillvara på ett bra sätt på min skola (Grönt 72-100% Gult

64,8-71,9% Rött 0-64,7%)
Målvärdena för Ansvar och inflytande är delvis uppfyllt. Vi når inte upp till acceptabel nivå när det gäller
delaktighet i grundskolan. Resultatet baseras på frågan om eleverna genomför utvärderingar av
undervisningen i alla ämnen. Inflytandet på gymnasiet och i grundskolan når fina resultat, markant över
målvärdena.
Enheterna arbetar lokalt med riktade aktiviteter för att öka upplevelsen av delaktighet och inflytande.
Indikatorn "Delaktighet grundskola" kommer att ersättas till 2017 med ny indikator "Ansvar grundskola".
____________________________________________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden - Kunskaper
Målbeskrivning
Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger lika med eller över genomsnittet i Stockholms län
(Barnkonventionen artikel 13 - 15, 17, 18, 28, 29, 31).

35

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

BoU - Kunskapsnivå, behörighet till
nationellt yrkesprogram

101 % 95.68 % 20%

BoU - Kunskapsnivå, betyg i alla ämnen
åk 6

101 % 98.9 % 10%

BoU - Kunskapsnivå, betyg i alla ämnen
åk 9

101 % 90.96 % 20%

BoU - Kunskapsnivå, genomsnittligt
meritvärde åk 9

101 % 101.8 % 10%

BoU - Kunskapsnivå, uppnått meritvärde
- högskoleförberedande program

101 % 101.36 % 10%

BoU - Kunskapsnivå, uppnått meritvärde
-yrkesförberedande program

101 % 93.84 % 10%

BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov i MA åk 3 101 % 99.1 % 10%

BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov SV åk 3 101 % 100.7 % 10%

Måluppföljning
Indikatorer

• Andel elever i år 3 som har nått kravnivån i ämnesprov i svenska. Salems resultat jämfört med
länsgenomsnittet (Grönt: 101% eller över Gult: 80-100,9% Rött: 0-79,9%)
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• Andel elever i år 3 som har nått kravnivån i ämnesprov i matematik. Salems resultat jämfört med
länsgenomsnittet (Grönt: 101% eller över Gult: 80-100,9% Rött: 0-79,9%)

• Andel elever som har nått målen i alla ämnen i år 6. Salems resultat jämfört med länsgenomsnittet
(Grönt: 101% eller över Gult: 98-100,9% Rött: 0-97,9%)

• Andel elever som har nått målen i alla ämnen i år 9. Salems resultat jämfört med länsgenomsnittet
(Grönt: 101% eller över Gult: 98-100,9% Rött: 0-97,9%)

• Genomsnittligt meritvärde för åk 9 i jämförelse med Stockholms län. Salems resultat jämfört med
länsgenomsnittet (Grönt: 101% eller över Gult: 95-100,9% Rött: 0-94,9%)

• Andelen elever som har behörighet till nationellt yrkesprogram på gymnasiet. Salems resultat jämfört
med länsgenomsnittet (Grönt: 101% eller över Gult: 98-100,9% Rött: 0-97,9%)

• Meritvärde för avgångsklasser på teoretiska program på Rönninge gymnasium. Salems resultat jämfört
med länsgenomsnittet (Grönt: 101% eller över Gult: 95-100,9% Rött: 0-94,9%)

• Meritvärde för avgångsklasser på praktiska program på Rönninge gymnasium. Salems resultat jämfört
med länsgenomsnittet (Grönt: 101% eller över Gult: 95-100,9% Rött: 0-94,9%)
Resultat
Samtliga indikatorer för mål 6 är över, alternativt mycket nära Stockholms läns resultat. Glädjande är att
meritvärdet har ökat i år igen. Salems kommuns elever som slutade år 9 vårterminen -16 gick ut med ett
meritvärde på 245,55. Föregående års resultat var 231,4.
Nationella prov år 3
Resultatet för nationella proven i matematik hamnar något under länsgenomsnittet i år. 2015 deltog
skolorna i Skolverkets satsning Mattelyftet, vilket då satte ett fokus på undervisningen och elevens
lärande. Det rektorsgruppen finner i analysen är att eleverna över lag har svårt med de skriftliga
räkneuppgifterna och att eleverna måste utmanas i och utveckla sin läsförståelse inom matematiken; tex
matematiska begrepp. Fortbildning i läsningens betydelse och utveckling av metodik ska enligt
rektorsgruppen genomföras.
Nationella proven i svenska resulterar i år i att 96,5% av eleverna bedöms som godkända, vilket jämfört
med länets resultat är positivt. En analys har gjorts gemensamt i rektorsgruppen där de kunnat
konstatera att eleverna har brister i kunskaperna kring läsförståelse av faktatexter och berättande
texter. Under läsåret 2015/16 har samtliga skolor deltagit i Skolverkets satsning "Läslyftet". Lärarna har
fått handledning vid givna tillfällen, och har kollegialt arbetat med Skolverkets läslyfts-moduler.
Utvärderingarna har varit positiva och några av skolorna kommer fortsätta ytterligare ett år på egen
hand.
Måluppfyllelse år 6
Resultatet för år 6, andel elever som har nått målen i alla ämnen, är lägre än Stockholms läns resultat.
Trenden är nedåtgående, tvärtemot resultaten för nationella proven i år 6. Framför allt är det pojkarnas
resultat som sjunker, men även flickornas till viss del.
Måluppfyllelse år 9
Vi når inte riktigt fram när det gäller godkända betyg i alla ämnen i år 9 samt behörighet till
yrkesprogram. De två resultaten kan förklaras med att ett antal elever, som inte har gått i svenska skola
tidigare, påbörjade sina studier under år 8 respektive år 9 vilket inte medgav att nå full måluppfyllelse
och därmed inte heller behörighet till att söka yrkesprogram på gymnasiet. Dessa elever fortsätter sina
studier på språkintroduktionsprogrammet på Rönninge gymnasium för att läsa upp grundskolebetygen.
För att vara behörig till yrkesförberedande program på gymnasiet krävs det godkända betyg i svenska,
engelska och matematik plus ytterligare fem ämnen.
Meritvärdet för läsåret 2015/16 är mycket bra. Salems kommuns snitt är 245,55 vilket är bättre än förra
årets resultat på 231,4. Länets meritvärde för läsåret är 241,2. Salems resultat är ett snitt i kommunen
och två av skolorna har ett meritvärde på 258 poäng.
Uppnått meritvärde gymnasiet
Resultaten för Rönninge gymnasiums meritvärden, för de yrkesförberedande och högskoleförberedande
 programmen, ligger något över respektive något under länssnittet.
För de yrkesförberedande programmen är Salems meritvärde 12,2 medan länssnittet ligger på 13.
Resultatet är något lägre jämfört med föregående läsår då meritvärdet var 13,3.
För de högskoleförberedande programmen är meritvärdet på Rönninge gymnasium 14,9 medan det för
länet ligger på 14,7. Resultaten för meritvärdet har ökat något jämfört med föregående läsår och Salems
resultat är högre än länets.
Aktiviteter och effekter 2016
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Pedagogiskt ledarskap och undervisningens kvalitet
I samarbete med Ann S Philgren, doktor vid Stockholms Universitet, har samtliga skolledare fått kunskap
om arbetsformer som får effekt på undervisningens utveckling samt fått möjlighet till att praktiskt arbeta
med en process med utgångspunkt i det pedagogiska ledarskapet och utvecklat det kollegiala lärandet.
Det har lett till att rektorerna har ökat sina kunskaper om evidensbaserade arbetsformer.
Tillgänglighet och inkludering
I samarbete med Ann S Philgren, doktor vid Stockholms Universitet, har samtliga skolledare och
elevhälsoteam arbetat med skolornas förmågor att hantera barn med särskilda behov. Genom externa
föreläsningar kring extra anpassningar och åtgärdsprogram, workshops kring digitala hjälpmedel,
observationer på varandras skolor mm har rektorerna och elevhälsoteamen ökat sina kunskaper om
evidensbaserade arbetsformer.
Skolorna har blivit mer transparenta i sitt arbete med anpassningar och särskilt stöd genom kollegialt
lärande. Området behöver fortsatt utvecklas och kommer att observeras under förvaltningens
kvalitetsobservationer våren 2017.
Prioriterade områden 2017
Under resultatkonferensen i november analyserade rektorsgruppen resultaten och tittat på mönster och
trender. De har vaskat fram några olika prioriterade områden som ska bidra till ökade kunskaper och en
högre måluppfyllelse:

• Pedagogerna behöver utveckla strategier, verktyg och träning för att möta pojkar/flickor
• Systematisk resultatuppföljning
• Ledarskapet och undervisningen i klassrummet
• Insikt i läsningens betydelse och utveckla metodiken

____________________________________________________________________________________

Perspektiv - Medarbetare
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet medarbetare.

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Barn- och utbildningsnämnden - Medarbetare
Målbeskrivning
BoU ska verka för ett gott medarbetar- , ledar- och chefskap på alla nivåer (Barnkonventionen artikel 2,
3, 12, 13 - 15, 23)
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Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Personal - HME Engagemang 80 81 33%

Personal - HME Ledarskap 80 79 33%

Personal - HME Styrning 80 82 34%

Måluppföljning
Enkäten genomförs vartannat år via SKL och redovisas nästa gång vid 2017 års bokslut.
Redovisade siffror nedan är föregående års resultat. Nästa mätning genomförs 2017.
____________________________________________________________________________________

Perspektiv - Ekonomi
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet ekonomi.
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9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Barn- och utbildningsnämnden - Ekonomi i balans
Målbeskrivning
BoU ska uppvisa en ekonomi i balans

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Ekonomi - Följer budget 100 % 100.98 %  100%

Måluppföljning
Barn- och utbildningsnämnden uppvisar en ekonomi i balans.
Avvikelsen är 0,98% mot total budgetram, inklusive de 3 500 tkr för ej utnyttjade medel avseende
catering vid renovering av Säbyskolans kök som projekterats till 2017.
____________________________________________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden - Prognossäkerhet
Målbeskrivning
BoU ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Ekonomi - Prognossäkerhet 100 % 100.04 %  100%

Måluppföljning
Barn- och utbildningsnämnden uppvisar en god prognossäkerhet.
Förvaltningen har inför 2016 justerat rammallarna för förskoleverksamheten och
gymnasieverksamheten. Vid analys av årsbokslut 2016 ser förvaltningen att en genomgång och
eventuella justeringar kommer att behöva göras inför 2018. Arbetet med rammallarna påbörjas inför
ramprocessen 2017.
____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

3 - Intäkter 89 477 92 892 97 544 4 652 8 067

9 - Interna intäkter 244 937 257 579 268 763 11 184 23 826

INTÄKTER 334 414 350 472 366 307 15 835 31 893

4 - Kostnader/Utgifter -203 656 -213 333 -220 878 -7 544 -17 222

5 - Kostnader för arbetskraft -242 669 -267 941 -265 321 2 619 -22 653

6 - Övr verksamhetskostnader -27 769 -19 074 -24 211 -5 137 3 558

7 - Övr verksamhetskostnader -14 768 -13 389 -12 785 604 1 983

8 - Finansiella intäkter och
kostnader -13 -4 -4 9

9 - Interna kostnader -244 843 -260 141 -262 353 -2 211 -17 510

KOSTNADER -733 718 -773 879 -785 552 -11 673 -51 834

Totalt -399 304 -423 407 -419 245 4 162 -19 941

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

600 - BoU Nämnd -718 -650 -617 33 101

610 - Förvaltningsövergripande -11 880 -11 788 -11 619 169 261

611 - Förskola och pedagogisk
omsorg -93 066 -93 071 -96 285 -3 214 -3 219

612 - Område grundskola -191 146 -203 608 -194 820 8 788 -3 674

613 - Särskolan -10 657 -9 871 -11 014 -1 143 -357

614 - Vux, SFI och Gruv -5 296 -5 393 -5 165 227 131

615 - Elevhälsan -20 999 -26 592 -25 689 903 -4 690

616 - Kulturskolan -4 024 -4 232 -4 252 -20 -228

617 - Gymnasiet -53 559 -60 169 -61 251 -1 081 -7 691

619 - Flerspråkighet Centralt -7 959 -8 033 -8 533 -500 -574

Barn och utbildning -399 304 -423 407 -419 245 4 162 -19 941

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

610 - Förvaltningsövergripande -283 -685 -402 -685

611 - Förskola och pedagogisk
omsorg -20 -75 -71 4 -51

612 - Område grundskola -202 -554 -504 50 -302

616 - Kulturskolan -50 -25 -22 3 28

Barn och utbildning -272 -937 -1 282 -345 -1 010
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Ekonomiska förutsättningar

Drift
Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram för 2016 är -423 407 tkr medan investeringsbudgeten
omfattar -714 tkr. Planen för driftbudget för 2017 är -422 488 tkr och för 2018 -435 248 tkr.
Löner har räknats upp med 2 % årligen för åren 2016-2018.
Våra kommentarer nedan fokuserar på budgetförändringar för år 2016. Vad gäller ramförändringar
2017-2018 så hänför sig de helt till volymförändringar samt indexuppräkningar. Dessa har därför ej
kommenterats.
Godkänd drift 2016, 2017, 2018 (2015 års budget)
Nämnd: -650 tkr, -662 tkr, -674 tkr (-638 tkr)
Förvaltningsövergripande: -11 788 tkr, -12 006 tkr, -12 228 tkr (-11 323 tkr)
Avtal uppräknade med KPI samt fler elever som har behov av skolskjuts ger ökade kostnader med 76 tkr
respektive 254 tkr.
Förskola & ped.omsorg: -93 071 tkr, -94 665 tkr, -96 150 tkr (-94 482 tkr)
Lägre nyttjandegrad för 1-2 åringar ger minskade kostnader om 5 204 tkr, utökad tid förskola, låg 2015
under KS till förfogande ökade kostnader -3 000 tkr, förändrad maxtaxa ökade intäkter 228 tkr
Grundskola: -203 608 tkr, -202 907 tkr, -207 698 tkr (-194 296 tkr)
Fler fritidsbarn och fler elever i år 1-6 ger ökade kostnader -4 901 tkr, fler elever i år 7-9 ger ökade
kostnader -1916 tkr. Förändrad momsåtersökning ger ökade intäkter 857 tkr och förändrad maxtaxa 157
tkr.
2016 genomförs renovering av Säbyskolans kök och matsal. Under perioden för ombyggnation kommer
skolmaten att delvis hanteras via catering för en kostnad om -3500 tkr.
2016 möjliggörs utökad vistelsetid på fritids för elever till föräldralediga och arbetssökande
vårdnadshavare. Ramen utökas med -1700 tkr.
Inför 2016 flyttas budgeten och ansvaret för Mobila enheten och Språkstudion från grundskoleblocket
till centrala elevhälsan, 3395 tkr.
Särskola: -9 871 tkr, -9 044 tkr, -9 235 tkr (-11 566 tkr)
Färre elever i Salemskolans särskola samt färre köpta platser i gymnasiesärskolan ger minskade
kostnader med 562 tkr samt 857 tkr.
Vuxenutbildning: -5 393 tkr, -5 542 tkr, -5 696 tkr (-5 250 tkr)
Avtal uppräknade med KPI.
Centrala elevhälsan: -26 592 tkr, -26 625 tkr, -26 779 tkr (-18 205 tkr)
Färre köpta platser speciella placeringar ger minskade kostnader med 821 tkr. Fler elever berättigade till
tilläggsbelopp ger ökade kostnader med -3 700 tkr.
Ramen har utökats med -700 tkr för särskolesamordnare samt -600 tkr för kommunala
aktivitetsansvaret. Därtill har -3395 tkr tillförts centrala elevhälsans budget för mobila enheten och
språkstudion.
Kulturskolan: -4 232 tkr, -3 949 tkr, -4 069 tkr (-3 717 tkr)
Avtal uppräknade med KPI.
-400 tkr har tillförts ram för instrumentvård mm.
Gymnasieskola: -60 169 tkr, -59 048 tkr, -64 662 tkr (-62 051 tkr)
Fler elever på Rönninge gymnasium ger ökade kostnader med -5 440 tkr men fler sålda platser ger ökade
intäkter 7 035 tkr. Färre elever köpta platser i annan kommun ger minskade kostnader 1 797 tkr samt
fler elever köpta platser fristående ger ökade kostnader -1 634 tkr.
Budgetramen minskas med 600 tkr då medel för kommunala aktivitetsansvaret förs till centrala
elevhälsan.
Flerpråkighet centralt: -8 033 tkr, -8 045 tkr, -8 057 tkr (-6 937 tkr)
Fler elever i både grundskolan och förskolan som har modersmålsundervisning ger ökade kostnader med
-774 tkr.
Investeringar 2016-2018

• Ny-och återanskaffning av inventarier 420 tkr alla tre åren
• Inventarier NO-sal Nytorpsskolan 102 tkr, 2016
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• Inventarier Hkk-sal Skogsängsskolan 80 tkr, 2016
• Inventarier paviljong Rönninge skola 112 tkr, 2016
• Inventarier fsk Hallsta 2000 tkr, 2017

Följande investeringar berör Barn- och utbildningsnämnden men ligger inom andra förvaltningar:
• Paviljong Rönninge skola, 1730 tkr 2016
• NO-sal Nytorpsskolan, 1440 tkr 2016
• Hem- & konsumentkunskapssal Skogsängsskolan, 1210 tkr 2016
• Ombyggnad av kök i Säbyskolan, Skogsängsgården och Toredalsgården, 17300 tkr 2016 och 2300 tkr

2017
• Förskola Hallsta, 1000 tkr 2016 och 21000 tkr 2017

Kommentar
ÅRSREDOVISNING 2016
Drift
Barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2016 är 423 407 tkr.
Driftbudget redovisar en positiv avvikelse på 4 162 tkr, vilket innebär en avvikelse på 0,98 % av den
totala budgeten. I denna avvikelse ingår de 3 500 tkr som var avsedda för catering vid renovering av
köket på Säbyskolan och som nu ska återföras då projektet inte genomfördes under 2016. Intäkterna har
en positiv avvikelse på 15 835 tkr och kostnaderna en negativ avvikelse på 11 673 tkr mot budget.
Avvikelsen i 2015 års bokslut var positiv, 9 162 tkr.
Förvaltningen har inför 2016 justerat rammallarna för förskoleverksamheten och
gymnasieverksamheten. Inför budget 2017 har ramarna kompletterats med ett antagande gällande
språkintroduktion på gymnasiet då dessa ungdomar utan permanent uppehållstillstånd inte ingår som
en parameter i den centralt framtagna befolkningprognosen. Vid analys av årsbokslut 2016 ser
förvaltningen att en genomgång och eventuella justeringar kommer att behöva göras inför 2018. Arbetet
med eventuell justering av rammallarna påbörjas inför ramprocessen 2017.
Förvaltningsövergripande inkl nämnden
Det förvaltningsövergripande blocket inklusive nämnden har en positiv avvikelse på 202 tkr. 2015 var
utfallet en negativ avvikelse på 638 tkr.
Den positiva avvikelsen kan härledas till:

• Minskade kostnader för nämnden i form av arvoden och utbildningsinsatser, 33 tkr
• Lägre konsultarvoden för ex utredningsuppdrag och företagshälsovård, 169 tkr

Förskoleverksamheten
Förskoleverksamheten visar på en negativ avvikelse med 3 214 tkr, varav de kommunala enheterna visar
en negativ avvikelse på 574 tkr.
Intäkterna har en positiv avvikelse på 627 tkr och kostnaderna har en negativ avvikelse om 3 267 tkr.
Förskola och pedagogisk omsorg centralt (negativ avvikelse 2 640 tkr)
Avvikelserna kan härledas till

• Ökade kostnader för köpta platser i framför allt fristående verksamhet, 4 471 tkr
• Ökade kostnader för omsorg på obekväm arbetstid, 111 tkr
• Ökade kostnader för iordningställandet av ytterligare avdelningar på Skyttorps förskola, 178 tkr
• Ökade intäkter i form av barnomsorgsavgifter, 627 tkr
• Minskade kostnader för köpta platser i våra kommunala förskolor, 1 493 tkr

Föregående års utfall för förskolan centralt visade på en positiv avvikelse på 1 420 tkr, varav de
kommunala förskolorna visade på en negativ avvikelse på 2 tkr.
Differensen mellan 2015 och 2016 års utfall kan förklaras med att många fler barn är i år inskrivna i
förskolan. Ökningen som framför allt har skett under hösten 2016, med 32 fler barn än budgeterat på
årsbasis, har genererat ökade kostnader.
Inför 2016 justerades rammallarna gällande nyttjandegrad i olika åldersgrupper samt mellan hel-
respektive halvtidsplaceringar. Effekten av dessa justeringar gav minskade marginaler för oförutsedda
volymökningar inom förskolan. Inför ramprocess 2018 kommer förvaltningen återigen att se över
nyckeltalen för nyttjandegrad och volymer.
Förskolan, kommunala enheter (totalt en negativ avvikelse, 574 tkr)

• Öppna förskolan: negativ avvikelse 6 tkr.

103



• Säby förskoleområde: positiv avvikelse, 150tkr.
• Skogsängs förskoleområde: positiv avvikelse, 338 tkr.
• Rönninge förskoleområde: negativ avvikelse, 1 056 tkr.

Avvikelsen i Rönninge förskoleområde kan förklaras med ökade kostnader för resurser för barn i behov
av särskilt stöd samt under större delen av året färre antal barn inskrivna mot budgeterat.
Grundskoleverksamheten
Grundskoleverksamheten visar på en positiv avvikelse med 8 788 tkr, varav de kommunala enheterna
har en positiv avvikelse på 525 tkr.
Intäkterna har en positiv avvikelse på 6 143 tkr och kostnaderna har en positiv avvikelse om 2 645 tkr.
Grundskola centralt (positiv avvikelse 8 263 tkr)
Avvikelserna kan härledas till

• Kostnader för planerad catering i samband med ombyggnation av Säbyskolans kök uteblev, 3 500 tkr
• Ökade intäkter i form av barnomsorgsavgifter, maxtaxa fritidshem, 1 556 tkr
• Ökade intäkter, statsbidrag samt momsåtersökning, 613 tkr
• Ökade intäkter för fler sålda platser, 2 080 tkr
• Minskade kostnader på grund av färre folkbokförda elever än vad befolkningsprognosen påvisade i mars

2015, 514 tkr
2015 och 2016 års utfall för grundskola centralt visar på en differens om ca 3 045 tkr (exklusive
cateringkostnader)
Enheternas utfall har en differens på ca 907 tkr mot föregående år.
Inför 2016 har rammallarna justerats gällande nyttjandegrad på fritids. Analysen visar att
nyttjandegraden stämmer relativt väl med budgeterat.
Grundskola kommunala enheter (totalt en positiv avvikelse på 525 tkr)

• Nytorpsskolans årsbokslut visar ett positivt resultat på 28 tkr.
• Rönninge skolas årsbokslut visar ett negativt resultat på 5 tkr.
• Salemskolan AST årsbokslut visar en positiv avvikelse på 67 tkr.
• Skogsängsskolans, exkl CFF, årsbokslut visar ett positivt resultat på 55 tkr.
• Centrum för flerspråkighet, CFF, som ansvarar för modersmålsundervisningen och

förberedelseklasserna, årsbokslut visar ett positivt resultat på 29 tkr.
• Säbyskolans årsbokslut visar ett positivt resultat på 350 tkr. Avvikelsen beror på ökat elevunderlag mot

budgeterat.
Särskoleverksamheten
Särskoleverksamheten visar en negativ avvikelse på 1 143 tkr, varav den kommunala grundsärskolan
Salemskolan har en negativ avvikelse på 16 tkr.
Särskolan centralt (negativ avvikelse 1 127 tkr)
Avvikelsen för Särskolan centralt kan härledas till:

• Ökade kostnader på grund av fler elever och mer kostsamma placeringar utanför kommunen, 1 024 tkr
• Minskade intäkter för barnomsorgsavgifter, fritidshemmet, samt utebliven momsåtersökning pga fler

köpta platser i kommunal skola istället för fristående, 101 tkr
2015 och 2016 års utfall för grundskola centralt visar på en differens om ca 114 tkr.
Grundsärskola kommunal enhet

• Salemskolans grundsärskola har en negativ avvikelse på 16 tkr.
Elevhälsan
Elevhälsans utfall (central elevhälsa, kommunalt aktivitetsansvar och ungdomsmottagning) visar på en
positiv avvikelse på 903 tkr.
Den positiva avvikelsen förklaras av

• Lägre kostnader på grund av färre antal särskilda placeringar i grundskolan, 1 503 tkr
• Lägre kostnader för arbetskraft p g a föräldraledighet och vakanta tjänster, 1 441 tkr
• Ökade kostnader för tilläggsbelopp, 1 954 tkr
• Ökade kostnader för konsulttjänst, 87 tkr

2015 och 2016 års utfall för Elevhälsan visar på en differens om ca 1 891 tkr.
Flerspråkighet
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Verksamheten Flerspråkighet omfattar köp av modersmålsundervisning och studiehandledning från
förskola till gymnasium dels från Centrum för flerspråkighet (CFF) och dels från andra enheter.
Bokslutet visar en negativ avvikelse 500 tkr beroende på ett ökat antal elever och barn som läser
modersmål. 53 fler barn i grundskolan läser modersmål mot budgeterat. I förskolan är motsvarande
siffra 35 fler.
2015 hade verksamheten flerspråkighet en negativ avvikelse på 1 022 tkr vilket ger en differens mot
2016 på 522 tkr. Redan 2015 hade antalet barn och elever som läser modersmål ökat. Ökningen har
fortsatt 2016.
Kulturskolan
Kulturskolan visar en negativ avvikelse på 20 tkr. Föregående års bokslut visade en negativ avvikelse på
306 vilket ger en differens om 286 tkr.
För 2016 har Kulturskolan utöver sin ordinarie budget fått ytterligare 400 000 kr vilka avsåg att vårda,
renovera, serva, förnya och förbättra skolans instrument. Kulturskolans har prioritera dessa insatser och
bland annat har flyglarna renoverats samt några gamla och trasiga instrument bytts ut.
Gymnasieverksamheten
Gymnasieverksamheten visar på en negativ avvikelse på 1 081 tkr, varav Rönninge gymnasium står för
190 tkr.
Gymnasiet centralt (negativ avvikelse på 891 tkr)
Den negativa avvikelsen på gymnasiet centralt förklaras av:

• Ökade kostnader för Språkintroduktionsprogrammet, 1 315 tkr
• Minskade kostnader pga färre köpta platser utanför kommunen, 424 tkr

Differensen mellan 2015 och 2016 är 7 601 tkr. Inför 2016 genomfördes justeringar i rammallen för
gymnasieskolan vilket nu ger effekten av ett underskott i gymnasieverksamheten centralt.
Gymnasium kommunal enhet
Rönninge gymnasium har en negativ avvikelse på 190 tkr.
Avvikelsen för Rönninge gymnasium kan förklaras med

• Ökade personalkostnader, verksamheten har inte hunnit anpassas efter minskat elevunderlag, 190 tkr
Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen har en positiv avvikelse på 227 tkr.
Avvikelsen för vuxenutbildningen kan förklaras med

• Ökade intäkter i form av fördelning av migrationspott.
Differensen mellan 2015 och 2016 är 181 tkr.
Investeringar
Barn- och utbildningsnämnden tilldelades 714 tkr i investeringsbudget för 2016

• 420 tkr för ny- och återanskaffning av inventarier,
• 102 tkr för inventarier NO-salen i Nytorpsskolan
• 80 tkr för inventarier HKK-salem Skogsängsskolan
• 112 tkr för inventarier paviljonger på Rönninge skola
• 223 tkr överfördes från 2015

Total investeringsbudget för år 2016 var 937 tkr och bokslutet visar en negativ avvikelse på 345 tkr.
Förvaltningen har länge flaggat för att investeringsbudgeten är för låg. Under 2016 har investeringar
både inom förskolan och grundskolan varit nödvändiga att genomföra, därav en negativ avvikelse.

Verksamhetsbeskrivning

Målgrupper
Barn och utbildningsförvaltningen i Salems kommun erbjuder omsorg, utbildning och uppföljning för
barn och ungdomar i åldrarna 1-20 år.
Insatser och utbud
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för följande verksamheter: förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, sfi, lärvux,
elevhälsa och kulturskola.
De olika verksamheterna bedrivs i kommunal och fristående regi.
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Riktade resurser avsätts för elevhälsa, i form av tilläggsbelopp, och för särskilda placeringar och andra
särskilda åtgärder.
Barn- och utbildningskontoret ansvarar för kvalitetssäkring, uppföljning, utredning, handläggning och för
utveckling av verksamheter och specifika verksamhetsfrågor.
Antal tjänster
I maj 2015 var antalet årsarbetare 507.4 och medelåldern bland dessa 43.6 år.
Internkontroll
Likabehandlingsplan och kränkande behandling
Rutiner kring anmälan, utredning, åtgärder och uppföljning av kränkande behandling
Rutiner kring inkomna synpunkter och klagomål
Elevinflytande
Systematiskt kvalitetsarbete på varje enhet inom Barn- och utbildningsområdet
Systematiskt arbetsmiljöarbete ( PwC, revisorer)

Kommentar
Uppföljning av internkontroll 2016
Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

• 13 av 16 enheter har per den 2017-01-11 lämnat in likabehandlingsplaner för läsåret 2016/17. Tre
påminnelser har skickats ut till de enheter som inte inkommit med underlaget

• Förvaltningen fortsätter stötta enheterna i deras arbete med Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande
behandling
Rutiner kring anmälan, utredning, åtgärder och uppföljning av kränkande behandling

• Rutinen avseende anmälan om kränkande behandling följs i de ärenden som inkommit till förvaltningen.
Förvaltningen har vid några tillfällen under året fått påminna enheterna om att hålla uppföljningsdatum i
ärenden.

• Handläggare/utredare fortsätter att stödja och följa upp enheternas arbete med kränkande
behandlingsärenden under 2017
Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på alla lenheter inom barn- och utbildningsområdet

• Utan avvikelse
Den kommunövergripande internkontrollen:
Lönerapport

• På en persons lönetransaktioner rättades verksamhet i övrigt ingen åtgärd
Upphandling/avtalstrohet

• Fakturorna överensstämde med våra avtal förutom två stycken. Kontrollen visade på att det inköpta
materialet inte fanns tillgängligt hos den leverantör som Salems kommun upphandlat med och
verksamheterna har därför varit tvungna att välja annan leverantör än avtalad.
Attestering

• Vid kontrollen visade de 10 stickproven att rätt person har attesterat fakturorna. I de fall granskare eller
attestant t.ex. glömt namnunderskrift eller namnförtydligande hade dokumentet återsänts till resp.
ansvarig person för komplettering innan betalning gjorts.
Attestförteckning

• Barn- och utbildningsförvaltningen har kontrollerat att attestförteckningen uppdaterats enligt gällande
regler.

• Attestförteckningen har uppdaterats och undertecknats av förvaltningschefen 2015-12-14.
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

• 15 av 17 enheter inom Barn- och utbildningsförvaltningen har inkommit med blanketten för den årliga
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Tre påminnelser har skickats ut till de enheter
som inte inkommit med underlaget.

• Förvaltningen fortsätter stötta enheterna i deras arbete med det Systematiska arbetsmiljöarbetet
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Socialnämnden
Nämndens ordförande: Elisabeth Bovin-Exner (M)

Årsbokslut 2016

Vision

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till
naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar
tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi.
Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande
föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och
nytänkande är värdeord för kommunens arbete.

Perspektiv - Medborgare
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet medborgare.

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och
effektivitet skapa förtroende.

Socialnämnden - Hemmaplanslösningar
Målbeskrivning
Socialnämnden ska öka andelen stöd och insatser som ges på hemmaplan med fortsatt god kvalitet.

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Soc - Kvalitet 85 % 93 % 25%

Soc - Stöd på hemmaplan - Placering av
barn och unga inom IFO 2016

14 % 4.4 % 75%

Måluppföljning
Barn och familj arbetar med hemmaplanslösningar genom att arbeta med barnens nätverk och genom
att ge stöd genom öppenvårdsteamet. Familjer kan också vända sig till Öppenvårdsteamet, stödcentrum
för unga brottsoffer och Anitvåldscenter utan att beslut har fattats av socialsekreterare. I
familjecentralen kan familjer få stöd av socialtjänstens samordnare.
Inom äldreområdet arbetar man med kvarboendeprincipen, dvs stöd i hemmet med hemtjänst,
dagverksamhet, för att den äldre ska kunna bo kvar i hemmet så länge som möjligt.
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För personer med psykisk - och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning finns boendestöd som ger stöd i
hemmet.
____________________________________________________________________________________

Socialnämnden - Tillgänglighet
Målbeskrivning
Socialnämndens verksamheter ska vara synliga, tillgängliga och ha ett gott bemötande.

80

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Soc - Gott bemötande - Brukare 85.1 % 97 % 20%

Soc - Gott bemötande -
Hemtjänstpersonalen

85.1 % 96 % 10%

Soc - Gott bemötande - Särskilt boende 85.1 % 92 % 10%

Soc - synlighet 85.1 % 75 % 20%

Soc - Tillgänglighet - Upplevd
tillgänglighet av brukare

75 % 63 % 20%

Soc - Tillgänglighet E-post 90 % 94 % 10%

Soc - Tillgänglighet telefon 75 % 100 % 10%

Måluppföljning
Genom de årliga brukarundersökningarna följs brukarnas/klienterna upplevelse av bemötande.
Resultatet är mycket bra. Socialförvaltningen har arbetat med informationsmaterial som delas ut till
brukarna. Hemsidan uppdateras regelbundet. Efter byte av hemsidan under 2016 har resultatet
försämrats något i webbsideundersökningen. Socialförvaltningens resultat i
tillgänglighetsundersökningen har förbättrats. Däremot uppger brukarna i brukarundersökningarna att
tillgängligheten har försämrats.
____________________________________________________________________________________

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet
Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i
Stockholms län.

Socialnämnden - Trygghet
Målbeskrivning
Socialnämndens verksamheter ska ha individen i fokus.

92
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Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Soc - Delaktighet-planering av insatser 80 % 87 % 20%

Soc - Trygghet - God delaktighet 80 % 85 % 20%

Soc - Trygghet - Inflytande inom särskilt
boende

85.1 % 82 % 15%

Soc - Trygghet - Inflytande inom
äldreomsorgen

85.1 % 86 % 15%

Soc - Trygghet-personalindikator 18 % 13.6 % 10%

Soc- Individen i fokus- Självförsörjning 15 % 69 % 20%

Måluppföljning
Resultatet är mycket bra vad gäller självförsörjning. 69 % av hushållen med försörjningsstöd är
självförsörjande inom 6 månader. Socialsekreterarna arbetar aktivt med klienterna.
Arbetsmarknadsenheten och samordningsförbundets olika projekt ger klienterna stöd i att komma
vidare till arbete eller utbildning. Personalen arbetar med att göra brukarna/klienterna delaktiga och att
ta hänsyn till deras åsikter och önskemål. Äldreomsorgen arbetar med den av socialnämnden beslutade
värdighetsgarantin, inom funktionshinderområdet pågår delaktighetsprojekt.
____________________________________________________________________________________

Socialnämnden - Trygghet
Målbeskrivning
Socialnämndens verksamheter ska utvecklas utifrån värdeorden.

0

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Soc - Värdeorden - Tillgänglighet 75 % 56 %  100%

Måluppföljning
Tillgängligheten har försämrats enligt brukarnas/klienterna svar i brukarundersökningarna, vilket kan
bero på en ökad ärendemängd. Detta är ett utvecklingsområde under 2017.
____________________________________________________________________________________

Perspektiv - Miljö
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet miljö.

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

Socialnämnden - Hållbar miljö
Målbeskrivning
Socialnämndens verksamheter ska alltid beakta miljöperspektivet och agera miljömedvetet.

30
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Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Soc - Miljö - Bensinförbrukning/brukare-k
lient 2016

15 17.59 60%

Soc - Miljö - Ekologiska livsmedel 30 % 4.32 % 40%

Måluppföljning
Socialförvaltningen arbetar miljömedvetet med källsortering, att minska pappersförbrukningen mm.
Bensinförbrukningen har ökat, trots att elcyklar har köpts in för att minska bilanvändandet. Andelen
ekologiska livsmedel är låg, inköpen följs via kontering i ekonomisystemet, för att underlätta konteringen
bör leverantörerna skicka separata fakturor för ekologiska livsmedel och bedömningen är att resultatet
då skulle kunna förbättras.
____________________________________________________________________________________

Perspektiv - Medarbetare
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet medarbetare.

7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Socialnämnden - Attraktiv arbetsgivare
Målbeskrivning
Socialförvaltningen ska vara en attraktiv, framåt och nytänkande arbetsgivare. Den ska kännetecknas av
delaktighet, engagemang och en individualiserad syn på medarbetaren.

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Soc - Avgångar 9.5 % 9 % 20%

Soc - Delaktighet-personal 71 % 71 % 0%

Soc - Total sjukfrånvaro - Jämförelse
egen verksamhet 2016

8.1 % 7.5 % 20%

Soc -HME 75 % 76 % 60%

Soc -Medarbetarskap-personal 81 % 81 % 0%

Måluppföljning
Socialförvaltningen arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare genom ett gott ledarskap, chefernas roll
är mycket viktig för klimatet i arbetsgrupperna genom att arbeta lösningsfokuserat med ständiga
förbättringar, att skapa tydlig ansvarsfördelning mellan och inom olika yrkeskategorier och genom att
samverka med andra inom och utom organisationen för att klienterna/brukarna ska få ett bra stöd.
Styrdokument och rutiner finns lättillgängliga på intranätet. Personalen får den kompetensutveckling de
behöver för att utföra sitt arbete. Den fysiska miljön är god.
Sjukfrånvaron har sjunkit mellan 2015 och 2016. Cheferna arbetar aktivt med de som är sjukskrivna.
Personalens engagemang är fortsatt högt. Omsättningen av socialsekreterare har minskat avsevärt och
ligger nu på en mycket bra nivå. Personalavgångar inom hela socialförvaltningen ligger på en bra nivå, en
viss personalomsättning för med sig kunskaper och idéer till organisationen.
____________________________________________________________________________________

Socialnämnden - Attraktiv arbetsplats
Målbeskrivning
Socialförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats.
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Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagem
ang (HME)

75 75  100%

____________________________________________________________________________________

Perspektiv - Ekonomi
Nedanstående mål ligger inom ramen för perspektivet ekonomi.

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Socialnämnden - Stabil ekonomi
Målbeskrivning
Socialnämnden ska uppvisa en ekonomi i balans.

0

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Ekonomi - Följer budget 100 % -4.3 %  100%

Måluppföljning
Socialnämndens ekonomi visar inte budget i balans. Underskottet är 4,3 % av Socialnämndens
budgetram.
____________________________________________________________________________________

Socialnämnden - Stabil ekonomi
Målbeskrivning
Socialnämnden ska vara kostnadsmedveten, ha regelbunden uppföljning och arbeta med långsiktig
strategi för hållbar ekonomi.

100

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Soc - Budgetuppföljning vid
socialnämndens sammanträden

4 4 50%

Soc - Placeringskostnader redovisas vid
SNUS sammanträden

100 % 100 % 50%

Måluppföljning
Socialförvaltningen gör budgetuppföljning fyra gånger om året som redovisas för Socialnämnden.
Socialnämndens utskott (SNUS) får placeringar och kostnader redovisade vid ordinarie sammanträden.
____________________________________________________________________________________

Socialnämnden - Stabil ekonomi
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Målbeskrivning
Socialnämnden ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.

50

Indikator/Indikatorer Indikatormålvärde Utfall Vikt Värdering

Ekonomi - Prognossäkerhet 100 % 99.9 %  100%

Måluppföljning
Socialförvaltningens prognos i mars var ett underskott med 8 055 tkr, underskottet blev 9 995 tkr, vilket
ger 0,8 % skillnad mellan marsprognos och utfall. vilket ligger i det gula intervallet. Prognossäkerheten i
de senare prognoserna under året har däremot inte varit tillräckligt god och socialförvaltningen kommer
att arbeta med uppföljningar och prognosarbete på ett annat sätt under 2017.
____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

3 - Intäkter 76 801 65 189 112 667 47 478 35 866

9 - Interna intäkter 47 998 48 391 61 046 12 655 13 048

INTÄKTER 124 799 113 580 173 713 60 134 48 914

4 - Kostnader/Utgifter -86 481 -68 014 -92 398 -24 384 -5 917

5 - Kostnader för arbetskraft -187 541 -208 609 -230 325 -21 716 -42 785

6 - Övr verksamhetskostnader -12 709 -12 616 -14 022 -1 406 -1 314

7 - Övr verksamhetskostnader -8 185 -5 406 -10 095 -4 689 -1 910

8 - Finansiella intäkter och
kostnader -14 -15 -13 2 1

9 - Interna kostnader -49 991 -50 406 -68 341 -17 935 -18 350

KOSTNADER -344 920 -345 067 -415 195 -70 128 -70 275

Totalt -220 121 -231 487 -241 482 -9 995 -21 361

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

700 - Socialnämnd -889 -686 -801 -114 89

710 - Socalförvaltning centralt -6 913 -7 267 -7 409 -142 -496

711.. Individ och
Familjeomsorg -38 731 -46 039 -41 252 4 787 -2 520

713 - Äldreomsorg -59 329 -73 508 -75 599 -2 091 -16 270

714 - Funktionsnedsättning -29 104 -37 838 -38 425 -587 -9 321

715 - Myndighetsenheten -85 155 -66 148 -77 997 -11 848 7 158

Socalförvaltningen bokslut
2016 -220 121 -231 487 -241 482 -9 995 -21 361

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

Utfall 2015
Budget

2016 Utfall 2016
Avvikelse

budget
Avvikelse

föreg år

700 - Socialnämnd -3 3

710 - Socalförvaltning centralt -2 097 -1 488 -1 175 313 922

711.. Individ och
Familjeomsorg -4 -4 -4

713 - Äldreomsorg -719 -5 392 -1 622 3 770 -903

714 - Funktionsnedsättning 140 -140 0 140 -139

715 - Myndighetsenheten -69 -4 -4 64

Socalförvaltningen bokslut
2016 -2 748 -7 020 -2 805 4 215 -56
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Ekonomiska förutsättningar

Drift 2016
Ram 2016: - 231 487 tkr.
Löner har räknats upp med 2 % årligen för åren 2016-2018. Uppräkning har skett för licenser och
liknande enligt KPI eller enligt avtal.
Soc gemensamt: Utökning av tjänst medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, 20 % , -144 tkr. Utökning
med tjänst anhörigkonsulent med 20 %, 129 tkr.
Barn och familj: Familjeenheten, placeringar HVB, -1 000 tkr, varav drygt hälften växlas till kvalificerad
kontaktperson. Öppenvårdsteamet, provtagning MiniMaria, - 100 tkr.
Äldreomsorg: Marknadsmässig hyra i kommunens äldreboenden. Intäktsökning 2016: 700 tkr, 2017
ytterligare 700 tkr. Hälso- och sjukvård LSS förs till hälso- sjukvårdsenheten som får ett utökat uppdrag, -
735tkr.
VF: Anpassning 900 tkr. Personlig assistans ökade intäkter 414 tkr. Ny gruppbostad LSS 2018 - 5 429 tkr.
Myndighetsenheten: Köpta platser äldre - 3 526 tkr. Intäktsökning utifrån att antalet platser inom
särskilt boende blir fler, 262 tkr. Hemtjänst -751 tkr. Köpta platser socialpsykiatri: - 1 480 tkr. LSS barn:
-800 tkr. Utökning med en handläggartjänst: - 540 tkr.
Arbete och försörjning: Sänkt försörjningsstödsbudget: 1 000 tkr. Sänkt budget Vuxeninsatser 700 tkr.
Investeringar 2016-2018
Ny- och återanskaffning av inventarier -600 tkr. Ny teknik inom äldreomsorg: - 300 tkr Digitalt
kvalitetssystem: - 50 tkr Trådlöst för boende och personal i äldreboenden: 300 tkr. ÄBIC-modul 200 tkr.

Kommentar
ÅRSBOKSLUT
Drift
Socialnämnden totalt: Ram 231 487 tkr. Underskott: - 9 995 tkr.
Marsprognos: Underskott - 8 005 tkr
Juliprognos: Underskott - 4 007 tkr
Underskottet finns inom äldre- och funktionshinderområdet, dvs insatser för personer som har beviljats
insatser utifrån sina behov av stöd och omvårdnad, antingen enligt socialtjänstlagen (SoL) eller enligt Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), vilket leder till svårigheter att minska kostnaderna.
Anpassningar kan inte ske genom att minska antalet brukare. Åtgärder som kan vidtas är att ge
brukare/klienter en lägre omvårdnadsnivå, t ex att istället för heldygnsvård ge stöd i hemmet.
Anpassningar kan också ske genom att minska den tid brukarna får stöd, minska personalbemanning och
genom höjning av avgifter.
Åtgärder som har vidtagits under året för att minska budgetunderskottet:
Hemtagning av placerade personer med psykiskt funktionsnedsättning till socialt kontrakt och
boendestöd. Sänkning av ersättningsnivån till daglig verksamhet LSS. Vakanshållning av tjänster där det
har varit möjligt. Tjänstemannadelegation för externa köp av insatser har lyfts till socialchef, övriga
beslut fattas av socialnämndens utskott (SNUS). Försäljning av äldreplatser, permanenta och
korttidsplatser, har gjort för att öka intäkterna. Timtaxan inom hemtjänst har höjts.
Analys:
Individ och familjeomsorgen, dvs verksamhetsområde Barn och familj och Arbete och försörjning, har
budgetöverskott. Överskott inom familjeenheten beror på att tre planerade placeringar inom
familjeenheten inte har verkställts. Familjeenheten arbetar med hemmaplanslösningar och har låga
placeringskostnader. Antal hushåll med försörjningsstöd har ökat under senare delen av året, men
budget och schablonintäkter från Migrationsverket täcker kostnadsökningen 2016. Resultat för andel
hushåll som går till självförsörjning är mycket bra, 69 % av hushållen är självförsörjande inom 6 mån.
Då det gäller Myndighetsenheten, den enhet som fattar beslut om insatser för äldre och personer med
funktionsnedsättning, prognosticerades redan i mars ett underskott med 7 883 tkr. Redan vid årets
början bedömdes att budget för daglig verksamhet LSS och för turbundna resor inte skulle räcka till de
brukare som beviljats insatserna. Brukare inom daglig verksamhet har ökat mer är beräknat 2015 och
2016.
Budget för personlig assistans är också otillräcklig för de brukare som beviljats insatsen.
Försäkringskassans striktare bedömningar leder till att kommunen får ta ett större ansvar för stödet.
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Budget för socialpsykiatriplaceringar, dvs heldygnsplacering av gruppen med långvarig psykisk
funktionsnedsättning, visar också ett underskott. Hemtagning av socialpsykiatriplaceringar till socialt
kontrakt och boendestöd har skett under 2015 och 2016, i januari 2015 var nio personer placerade och i
december 2016 tre personer, men processen har gått långsammare än planerat. I december 2016 är
antal placeringar i paritet med budget.
Det finns också ett underskott för köpta platser för äldre, trots att inga nya köp av extern plats har gjorts
under året, antal externplacerade äldre har däremot minskat under året av naturliga skäl.
Antal hemtjänstbrukare har ökat kraftigt under hösten, Prognosen för personer över 65 år med
hemtjänst var en ökning med 11 brukare, utfallet blev en ökning med 26 brukare. Gruppen under 65 har
en mindre ökning av brukare, men en stor ökning i antal timmar per brukare. Fler äldre har valt externa
LOV-företag under året, i dec 2016 hade 239 brukare valt egen regi och 59 externa LOV-företag.
Antal besök p g a trygghetslarm överstiger budgetering för larmtimmar, ett fåtal brukare står för
huvuddelen av larmen.
Myndighetsenhetens budgetprognoser har brustit. Myndighetsenhetens underskott borde, med ett bra
prognosarbete, ha kunnat synas i prognoserna under året. Arbete med ett nytt arbetssätt för att följa
kostnaderna håller på att utarbetas.
Verksamhetsområde Äldreomsorg. Inom äldreomsorgen har undersköterskesatsningen lett till ökade
personalkostnader och är en förklaring till underskottet. Salarps äldreboende har överstigit
personalbudget utöver undersköterskesatsningen. Ett arbete att förbättra verksamheten har gjorts
under året och resultat syns i brukarundersökningen. Salarp har haft en hög sjukfrånvaro vilket lett till
höga vikariekostnader. 2017 har äldreboendet i uppdrag att klara sin ekonomi inom ram.
Hälso- och sjukvårdsenhetens underskott är beroende av sommarens svårigheter att hitta vikarier,
sjuksköterskor har hyrts in och ordinarie sjuksköterskor har arbetat med övertidsersättning.
Dagverksamheten Näckrosen, Salarps kök, hemtjänstens nattpatrull och turbundna resor har en
ekonomi i balans. Hemtjänsten har ett mindre underskott beroende på undersköterskesatsningen.
Verksamhetsområde Funktionsnedsättning (VF) har också underskott. En orsak är att Salems
Serviceboende (LSS) har behövt anställa ytterligare en personal, då det har varit en volymökning under
året samt att dessa personer har ett omfattande behov. Inom personlig assistans ett mindre underskott
p g a LSS ärende som har personlig assistans.
Socialnämnd:
Ram 686 tkr underskott - 114 tkr.
Analys:
Uppräkning av ram har varit lägre än kostnadsökning av arvoden.
Soc gem.
Ram 7 267 tkr. Underskott - 142 tkr.
Analys:
Fiberfakturor har delvis belastat soc gem.
Barn och familj.
Ram 22 872 tkr Överskott + 2 874 tkr
Familjeenheten Överskott + 2 983 tkr
Öppenvårdsteamet Underskott - 109 tkr
Tallåsen och Björkåsen 0 tkr
Analys:
Överskott beror på att tre placeringar prognosticerats men inte verkställts. Ett mindre underskott vid
Öppenvårdsteamet. Tallåsens och Björkåsens kostnader har täckts av intäkter från Migrationsverket.
Äldreomsorg:
Ram 73 508 tkr. Underskott - 2 091 tkr.
ÄO gemensamt Överskott + 100 tkr
Säbyhemmet Underskott - 11 tkr
Salarps äldreboende Underskott - 1 908 tkr
Skönviksgården Underskott - 805 tkr
Söderby Park Överskott + 1 201 tkr
Hemtjänsten Underskott -326 tkr
Dagverksamheten Näckrosen Överskott + 19 tkr
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Hälso- och sjukvårdsenheten Underskott - 310 tkr
Salarps kök Överskott 4 tkr
Turbundna resor Underskott - 33 tkr
Hemtjänstens nattpatrull Underskott - 19 tkr
Analys:
Personalkostnaderna har överstigit personalbudget. Undersköterskesatsningen har lett till ökade
personalkostnader. Salarps äldreboende har överskridit sin personalbudget utöver
undersköterskesatsningen. Enheten har arbetat för att förbättra verksamheten för de äldre, vilket har
gett effekt i kvalitet. Uppdraget är att hålla budget 2017.
Verksamhetsområde funktionsnedsättning:
Ram 37 838 tkr. Underskott - 587 tkr.
Funktionsnedsättning gemensamt Underskott - 364 tkr
Gläntan + 144 tkr
Personlig assistans - 103 tkr
Mobila teamet + 3 tkr
Salems serviceboende -254 tkr
Vilhemsdalsvägen gruppbostad -19 tkr
Vattentornets korttidsboende - 36 tkr
Daglig verksamhet +8 tkr
Daglig verksamhet Skyttorp (PK 2) -26 tkr
Turbundna resor (till och från daglig verksamhet) + 60 tkr
Analys. Mindre underskott för flera verksamheter. Lite större vid Salems serviceboende som har får
utökning av brukare som har krävt personalutökning.
Myndighetsenheten
Ram 77 997 tkr. Underskott hela Myndighetsenheten - 11 848 tkr.
- Myndighetsenheten gemensamt - 461 tkr
- Äldreomsorg Underskott totalt - 2 715 tkr
Hemtjänst (utbetalningar utförd tid till enenregi och LOV-företag inkl trygghetslarmutryckningar) - 1 793
tkr
Köpta platser korttidsboende för äldre + 1 021 tkr
Köpta säbo platser för äldre - 1 710 tkr
Övriga insatser i ordinärt boende - 229 tkr
- Funktionshinder vuxna. Underskott totalt - 4 857 tkr.
Boende enligt LSS för vuxna Överskott + 1 453 tkr
Personlig assistans enligt LSS/SFB Underskott - 995 tkr
Daglig verksamhet enligt LSS Underskott - 3 277 tkr
Särskilt boende enligt SoL Underskott - 2 303 tkr
Övriga insatser i särskilt boende - 1 207 tkr
- Funktionshinder barn. Underskott - 2 206 tkr
Boende barn. Överskott 950 tkr.
Personlig assistans Underskott - 3 351 tkr.
Övriga insatser : Överskott 370 tkr.
- Socialpsykiatri Underskott - 1 610 tkr
Analys:
Då det gäller Myndighetsenheten, den enhet fattar beslut om insatser för äldre och personer med
funktionsnedsättning, prognosticerades redan i mars ett underskott med 7 883 tkr. Redan vid årets
början bedömdes att budget för daglig verksamhet LSS och för turbundna resor inte skulle räcka till de
brukare som beviljats insatserna. Brukare inom daglig verksamhet har ökat mycket mer är beräknat
sedan ramberedningen april 2015. Budget för personlig assistans är också otillräcklig för de brukare som
beviljats insatsen. Försäkringskassans striktare bedömningar leder till att kommunen får ta ett större
ansvar för stödet.
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Budget för socialpsykiatriplaceringar, dvs heldygnsplacering av gruppen med långvarig psykisk
funktionsnedsättning, visar också ett underskott. Hemtagning av socialpsykiatriplaceringar till socialt
kontrakt och boendestöd har skett under 2015 och 2016, men processen har gått långsammare än
planerat. I december 2016 är antal placeringar i paritet med budget.
Det finns också ett underskott för köpta platser äldre, trots att inga nya köp av extern plats har gjorts
under året, antal externplacerade äldre har däremot minskat under året av naturliga skäl.
Antal hemtjänstbrukare har ökat kraftigt under hösten, vilket har lett till kostnadsökning.
Myndighetsenhetens budgetprognoser har brustit. Myndighetsenhetens underskott borde, med ett bra
prognosarbete, ha kunnat synas i prognoserna under året. Arbete med ett nytt arbetssätt för att följa
kostnaderna håller på att utarbetas
Investeringar och avvikelser
Projekt .......... Budget..........Utfall..........Avvikelse
4170 Säbo nytt larm .......... 97 tkr .......... 68,7 tkr .........28,3 tkr
4701 Soc. Ny- och återanskaffning av inventarier .......... 600 tkr .......... 683 tkr ........... -83 tkr
4710 Datautrustning Soc. gemensamt ............ 0 tkr ............. 8 tkr ............ -8 tkr
4711 ESS. Inköp inventarier Vattentornet      ................140 tkr ............ 0 tkr ............ 140 tkr
4713 Soc Möbler nytt SÄBO (2015) ............ 4 886 tkr ...... 1 326 tkr .......... 3 560 tkr
4714 Soc. Mobila lyftar nytt SÄBO (2015)            ........... 200 tkr .......... 0 tkr ........... 200 tkr
4715 Möbler samlingssal Salarp ............109 tkr ........... 72,5 tkr ........... 36,5 tkr
4716 ÄBIC- modul, licens konsultkostnad         ............  200 tkr ........... 0 tkr ............200 tkr
4717 Digitala trygghetslarm ........... 38 tkr ........... 38 tkr ........... 0 tkr
4718 Beräkna näringsinnehåll i maten, ÄO         ........... 100 tkr .......... 0 tkr ........... 100 tkr
4720 Soc verksamhetsutveckling digitalt kvalitetssystem  50 tkr ......... 53,3 tkr .......... -3,3 tkr
4724 Soc Ny teknik ÄO, kamera nattillsyn          ........... 300 tkr .......... 270,6 tkr ............ 24,4 tkr
4725 Soc verksamhetsutveckling trådlöst äldreboenden .......... 300 tkr ........... 271 tkr ............. 29 tkr
72032 Salar+Skönviksgården/Tekn hjälpmedel ......... 0 tkr .......... 7,8 tkr ............ -7,8 tkr
Summa ..................................................... 7 020 tkr ........... 2 805 tkr ............ 4 215 tkr
Investeringar som föreslås överföras till budget 2017
Projekt ...............................................................Summa
4170 Säbo nytt larm ................................................28 tkr
4711 ESS. Inköp inventarier Vattentornet ................... 40 tkr
4713 Soc Möbler nytt SÄBO (2015) .......................... 3 560 tkr
4714 Soc. Mobila lyftar nytt SÄBO (2015) ..................  200 tkr
4715 Möbler samlingssal Salarp ................................. 36 tkr
4716 ÄBIC- modul, licens konsultkostnad ................... 200 tkr
4724 Soc Ny teknik ÄO, kamera nattillsyn ..................  25 tkr
4725 Soc verksamhetsutveckling trådlöst äldreboenden .29 tkr
Summa  ............................................................. 4 118 tkr

Verksamhetsbeskrivning

Socialnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: Individ- och
familjeomsorgen, äldreomsorg, den kommunala hälso- och sjukvården, omsorgen om personer med
psykisk och fysisk funktionsnedsättning, arbetslösa, riksfärdtjänsten samt anhörigstöd. Socialnämnden
fullgör också de skyldigheter som kommunen ålagts i tobakslagen, alkohollagen och skuldsaneringslagen.
Verksamheten är organiserad i fem verksamhetsområden: Äldreomsorg, Arbete och försörjning, Barn
och familj, Myndighetsenhet samt Enheten för särskilt stöd.
Äldreomsorgen erbjuder stöd till äldre, i form av särskilt boende, hemtjänst och dagverksamhet för
äldre. Kommunens tre särskilda boenden är Säbyhemmet, Salarp och Skönviksgården. Hälso- och
sjukvårdsenheten ansvarar för hälso- och sjukvård inom kommunens verksamheter. I Salarps kök tillagas
mat både till de särskilda boendena och till hemtjänsten. Verksamhetsområde äldreomsorgen har 1
verksamhetschef samt 6 enhetschefer med 124,9 årsarbetare under sig.
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Verksamhetsområdet Arbete och försörjning ansvarar för det samlade stödet till personer som uppbär
försörjningsstöd. Arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att stödja och motivera arbetssökande samt
erbjuda olika insatser för individer från 18 till 65 år. Målet är att fler individer ska komma långvarigt i
egen försörjning, dvs. i arbete eller studier. I verksamhetsområdet ingår även missbruksvård.
Vuxenenheten ansvarar även för dödsboanmälningar och utredningar om kontaktpersoner,
boendefrågor, frågor kring våld i nära relationer samt etablerings- och kvotflyktingar.
Verksamhetsområdet Arbete och försörjning har 1 verksamhetschef, 2 enhetschefer samt 15,5
årsarbetare på arbetsmarknadsenheten och vuxenenheten.
Inom verksamhetsområde Barn och familj ryms Familjeenheten, som ansvarar för handläggning av barn-
och ungdomsärenden, Tallåsen, som är ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn samt
Öppenvårdsteamet, som erbjuder öppenvårdsinsatser till barn, unga och familjer. Familjerätten bedriver
samarbetssamtal, gör vårdnads-, boende- och umgängesutredningar, utreder och fastställer faderskap,
gör adoptionsutredningar, utreder särskilt förordnad vårdnadshavare samt verkställer umgängesstöd på
uppdrag av Tingsrätten. Verksamhetsområdet barn och familj har 1 verksamhetschef, på familjeenheten
finns 21,5 årsarbetare (inklusive gruppledare och enhetschef). Tallåsen har 1 enhetschef och 7,3
årsarbetare.
Myndighetsenheten tar emot ansökningar/anmälningar, utreder, bedömer och fattar beslut om
enskildas behov av och rätt till stöd enligt SoL inom äldreomsorgen eller stöd/insatser enligt SoL/LSS
inom funktionshinderomsorgen. Fattar beslut om avgift för äldreomsorg och omsorg om personer med
funktionsnedsättning. Utreder behov av färdtjänst samt utreder och fattar beslut om Riksfärdtjänst.
Myndighetsenheten har 1 verksamhetschef och 8 årsarbetare.
Enheten för särskilt stöd erbjuder insatser i form av mobilt team som ger stöd och service till personer
inom LSS, ofta personer med en neuropsykiatrisk diagnos. De erbjuder även korttidshem, LSS, för barn
och ungdomar samt daglig verksamhet, LSS, som består av flera olika verksamheter för att kunna möta
upp personernas olika funktionsnedsättningar. De har en boendestödsgrupp (socialpsykiatri) som stödjer
personerna i sitt hem och daglig sysselsättning för socialpsykiatrin, personlig assistans, ledsagning,
avlösning och kontaktpersoner. Verksamhetsområde LSS har 1 verksamhetschef samt 6 enhetschefer
med 84,2 årsarbetare under sig samt en arbetsterapeut.

Kommentar
ÅRSBERÄTTELSE
Verksamhetsområde Arbete och försörjning har ansvar för mottagande av flyktingar för bosättning och
har under året utarbetat ett arbetssätt. En kommunintroduktion för nyanlända startade under hösten.
Regelbundna möten med frivilligorganisationer och kyrkor sker regelbundet. Kompis Sverige matchar
flyktingar med frivilliga. Samverkan med arbetsförmedlingen som ansvarar för etableringen är under
utveckling. KNUT, kommunal nätverk för utveckling, anordnade under hösten en konferens i samarbete
med FoU Södertörn. Med stöd av projektmedel har utbildningsinsatser inom våld i nära relation
anordnats.
Vuxenenhetens resultat vad gäller självförsörjning är mycket bra, 69 % av hushållen blev självförsörjande
inom ett halvår.
Arbetsmarknadsenheten arbetar med att utveckla verksamheten för personer med
funktionsnedsättning. De två Salemsprojekten inom samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka och
Salem (HBS), Adrian och Ungdomsprojektet i Salem, visar goda resultat.
Verksamhetsområde Barn och familj har under året varit med om relativt stora omställningar,
framförallt beroende på att verksamheten varit tvungen att anpassa arbetet efter den flyktingström av
ensamkommande barn som kom i slutet av 2015, då Salem tog emot drygt 70 barn under kort tid.
Handläggningen av de ensamkommande barnen kom att påverka verksamheten mycket under det första
halvåret 2016. För verksamhetens del har det inneburit att arbetsmängden på kort tid ökade kraftigt
vilket innebar rekryteringar av socionomer till Familjeenhetens utredargrupp för ensamkommande barn,
rekrytering av personal till det nya HVB hemmet Björkåsen, en utökning av antalet gruppledare och en
enhetschef. Ett nytt lagförslag om bl a nya ersättningsnivåer för kommunerna för mottagandet av
ensamkommande barn har aviserats från staten och lagen beräknas träda i kraft 2017-07-01.
Lagförslaget innebär bl a att ersättningsnivåerna för kommunerna kommer att sänkas betydande per
barn och placering, men även att kommunerna kommer att ersättas ekonomiskt för vård för en "smalare
kategori" ensamkommande ungdomar än tidigare. Detta gäller framförallt de som blir 18 år under
gymnasietiden. Fler ensamkommande ungdomar förväntas kunna ta ett större vuxenansvar tidigare i
den nya boendeformen stödboende, där de förväntas klara sig själva i större omfattning. Antalet
ungdomar som fått och beräknas få avslagsbeslut påverkar både boendepersonal och socialsekreterare,
då risken för att ungdomar "går under jorden" är påtaglig och inte önskvärd. Planering för att anpassa
verksamheten inför kommande lag påbörjades under slutet av 2016 och kompliceras av att det nya
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förslaget inte är tillräckligt detaljerat inom vissa områden.
2016 utökades Öppenvårdsteamet med en särskilt kvalificerad kontaktperson som arbetar 100% samt
med en 100% projektanställd familjebehandlare, som arbetar med familjebehandling i hemmet i de
familjer som har mest komplexa behov. Resursförstärkningen på Öppenvården har gjort att
verksamheten ytterligare ökat förutsättningarna och klarat av att ge vård på "hemmaplan".
Familjeenheten har haft en stabil personalsituation under året, framförallt i jämförelse med andra
kommuner i Södertörn. De nya medarbetare som har rekryterats för att klara att hantera
handläggningen av de ensamkommande barnen är socionomer och har både kompetens och lämplighet,
vilket gjort att behovet av konsulter inte varit aktuellt. Att verksamheten har egen tillsvidareanställd
personal har inneburit stabilitet och kontinuitet i arbetet och i kontakt med klienterna och har varit
ekonomiskt gynnsamt. Trots att verksamheten under 2016 har haft att hantera det stora mottagande av
ensamkommande barn som kom i slutet av 2015, så har verksamheten klarat av att arbeta
tillfredsställande enligt riktlinjer, lagar och med en god arbetsmiljö. Verksamheten har arbetat med
SMARTA mål och systematisk uppföljning under året, både inom Öppenvården och på Familjeenheten.
SMARTA mål ( specifika, mätbara, accepterad, realistiska och tidsatta) har ökat möjligheterna för ett gott
resultat av behandlingen vilket både är bra ur ett mänskligt perspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv.
Behovet med att utveckla arbetet med SMARTA mål och systematisk uppföljning kommer att fortgå även
2017.
För att kunna klara mottagandet av de ensamkommande barnen, hinna utreda barnen inom föreskriven
tid, hantera stora mängder placeringar m.m har Familjeenheten förutom rekrytering av
socialsekreterare, arbetat med att rekrytera en stor mängd familjehem, utreda familjehemmen och att
godkänna familjehemmen i SNUS i den takt som behov av beslut var nödvändigt.
Verksamhetens HVB hem, som i första hand varit avsedda för ensamkommande barn med PUT, har
under 2016 främst tagit emot asylsökande barn. Detta beroende på att Migrationsverkets
utredningstider varit upp till 1,5 år långa. Många av de ungdomar som kom 2015 har visat symtom på att
lida av psykisk ohälsa, vilket bl a resulterat i att de uppvisat beteenden som varit destruktiva,
ogynnsamma och som lett till fler omplaceringar, kontakter med psykiatrin m.m För verksamhetens del
har det också inneburit fler utredningar per barn, fler uppföljningssamtal och fler flerpartsmöten med
olika vårdgivare/omsorgsgivare samt godemän. Personaltätheten har behövt vara högre på HVB
hemmen, framförallt nattetid, då ungdomarna uppvisat en större oro och ångest. Behovet av täta SNUS
sammanträden var också stort,framförallt första halvåret 2016. Migrationsverkets ändrade regler om
anhöriginvandring har också påverkat de ensamkommande barnen, då de nya reglerna gör att färre
kommer att kunna återförenas med sina föräldrar och syskon. Polisens omorganisation har påverkat
framförallt Familjeenhetens och Minimarias samarbete och samverkan när det gäller de ungdomar som
befinner sig i missbruksmiljöer och i kriminella miljöer. Familjeenheten har tidigare haft ett samarbete
även på individnivå kring dessa ungdomar. Under 2016 har samarbetet med polisen främst varit på
strukturell nivå, frånsett samarbetet när det gäller barn som utsätts för våld i nära relation, där
samverkan med Barnahus, polis och åklagare i stort sett fungerat bra.
Antalet ärenden som aktualiserats på Familjeenheten där det förekommit våld i nära relation har fortsatt
varit högt även under 2016. Antalet ärenden som aktualiserats där ungdomar har beteendeproblem,
socialt nedbrytande beteende eller missbruk har ökat. Det har också antalet barn och ungdomar som
lider av psykisk ohälsa och därmed har också behovet av stöd och behandling ökat, vilket framförallt
blivit tydligt hos öppenvården. Öppenvården har under 2016 haft 186 pågående ärenden och 1349
behandlingssamtal. Antalet samtal per behandlingsuppdrag/familj har ökat jämfört med 2015 och
föregående år. Komplexiteten på de svårigheter familjerna haft har bidragit till ökningen. Öppenvården
har genom utökade resurser till stor del klarat av att tillgodose behovet under året. Verksamheten har
kompletterat med externa resurser när behov funnits. Antalet ärenden på familjerätten har ökat under
året jämfört med tidigare år. Detta gäller framförallt Vårdnad-boende och umgängesutredningarna. Det
har också funnits en stor efterfrågan på samarbetssamtal under året. Familjerätten har delvis varit
ansträngd under sista delen av året pga den höga efterfrågan och målsättningen att väntetiden för
samarbetssamtal ska hållas inom ca 14 dagar. Rådgivningssamtalen per telefon har ökat kraftigt under
året och uppgår enligt uppskattning till 3-4 timmar per dag för Familjerätten.
Verksamhetsområde Äldreomsorg har under året gemensamt arbetat med den Nationella värdegrunden
för äldreomsorg. Ett Värdegrundsforum har skapats där kvalitetsarbetet samordnas och avrapporteras. I
detta forum ingår representanter från alla verksamheter. Utifrån värdegrund och värdighetsgarantier
har 2016 ägnats åt: Måltider och nutrition, ett nytt koncept för mat och måltiden i vård- och
omsorgsboendena har färdigställts med färre leveranser av mat med start 1 februari 2017. Aktiviteter,
med hjälp av Aktivitetssamordnaren och Aktivitetsombud har fler aktiviteter planerats och genomförts.
Det har varit mer underhållning och ett större samarbete med skola, förskola och föreningar.
Arbetsmetoder och bemötande, alla medarbetare inom vård och omsorg har gått en utbildning inom
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bemötande med inriktning på metoder kring bemötande av personer med kognitiv svikt så att vi nu har
ett gemensamt förhållningssätt. Hemtjänsten har under året utfört ca. 38 400 hemtjänsttimmar och
svarat på 2 880 trygghetslarm samt 4 800 turbundna resor.
Nya verksamheter, Söderby Park med 18 platser och Skönviksgårdens korttidsboende för personer med
demenssjukdom med 7 platser öppnade under våren.
Verksamhetsområde Funktionsnedsättning (VF)
Enheterna har under året varit med i DigIT- projektet som påbörjades 2015, det digitala arbetet pågår
för fullt, med goda resultat och stort engagemang. VF deltar också i Välfärdsteknik som hela
socialförvaltningen arbetar med. Inom enheterna används idag en hel del kognitiva hjälpmedel och de
använder både dator och smartphones för kommunikation. Gläntan har under året provat en ny modell
för att utöka brukarinflytande. Delaktighetsmodellen, denna modell var uppskattad av brukare som
deltog och är något vi kan fortsätta använda oss av för ökat inflytande och delaktighet. Personlig
assistans har gått in i ett nytt rapporteringssystem som heter Tidsvar, detta kommer att underlätta
rapporteringen till försäkringskassan och kommer att införas under 2017. Enheten har också varit på
studiebesök och tittat på mobil app för social dokumentation i Treserva, troligtvis kommer detta att
kunna införas under 2017.
Salems servicebostad har flyttat sina gemensamhetslokaler från Storskogsvägen till Emanuel Birkes väg
och till Säby Torgs vägen, orsaken till det är att de flesta brukare bor runt dessa adresser och ska ha nära
till baslokal och personal.
Daglig verksamhet har haft en volymökning under året, och har då fått utökad lokal med ett snickeri, den
utökningen har gjort att enheten har bättre anpassade lokaler.
Korttidshemmet Vattentornet har anordnat två läger under sommaren ett för barn och ett för
ungdomar.
Myndighetsenheten
Myndighetsenheten flyttade i oktober in i Arbete och försörjnings lokal som har byggts om för att
inrymma personalgruppen. Ärendemängden har ökat. Personalgruppen arbetar med den nya
utredningsmetodiken Individens behov i centrum (IBIC).
Internkontroll
Kontrollområden
Privata medel u.a.
Försörjningsstöd u.a.
Förvaltning av egna medel u.a.
Inventarier u.a.
Personlyftar u.a.
Statsbidrag flyktingar u.a.
Köpta verksamheter utanför ramavtal kontroll ej genomförd
Upphandling Avtalstrohet kan bli ännu bättre
Lönerapporter u.a.
Attestering u.a.
Attestförteckning u.a.
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) u.a.
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Salems kommun - ekonomiska nyckeltal Utfall Utfall Utfall Budget Plan

År 2014 2015 2016 2017 2018

RESULTAT - KAPACITET

Kostnadernas andel (inkl. finansnetto) av skatteintäkter* 95,1% 96,6% 97,6% 96,4% 98,2%
Nettokostnad som andel av skatter/bidrag 94,5% 96,4% 97,1% 95,7% 97,5%
Länet 96,5% 97,3% 96,4%

Självfinansieringsgrad investeringar 288% 125% 89% 66% 57%
Självfinansieringsgrad investeringar 5 år 148% 180% 174% 126% 93%
Länet 114% 110%

Resultats andel av skatteintäkter 4,9% 3,4% 2,4% 3,6% 1,8%
Länet 3,4% 4,8% 4,3%
Södertörn 3,8% 3,3% 3,7%

Soliditet inkl pensionsåtagande 24,5% 28,2% 30,0% 32,2% 32,5%
Länet 18,3% 21,3%

Primärkommunal skattesats 19,90 19,90 19,67 19,67 19,67
Länet 19,10 19,13 19,12 19,07
Södertörn 19,88 19,88 19,86

RISK OCH KONTROLL

Kassalikviditet 142,4% 108,7% 109,0% 88,2% 90,3%
Länet 114,6% 117,5%
Södertörn 85,9% 87,4%

Finansnetto, kr/invånare −279 kr −103 kr −294 kr −375 kr −415 kr
Länet 403 kr 965 kr 322 kr
Södertörn 315 kr 644 kr 295 kr

Borgensförbindelser, kr/invånare 13 457 kr 22 227 kr 20 300 kr 18 476 kr 16 716 kr
Länet 19 335 kr 20 607 kr
Södertörn 17 308 kr 20 113 kr

Budgetföljsamhet (driftredovisning exkl. finanser)* 3,4% 2,3% −0,1%

Jämförelsestörande poster netto, mnkr −1,8 13,3 3,2 8,3 2,5

Utveckling nettokostn exkl jämförelsestör. 1,5% 7,7% 4,3% 4,5% 3,7%
Utveckling skatter och bidrag 3,6% 3,6% 5,1% 5,6% 2,6%

Långfristiga skulder, kronor per invånare 15 487 kr 13 707 kr 14 433 kr 15 575 kr 17 188 kr
Länet 22 024 kr 23 390 kr 22 529 kr
Södertörn 36 144 kr 37 003 kr 33 450 kr

Antal invånare den 31 december 16 140 16 426 16 615 16 750 16 850

Nyckeltal enligt Kolada-definition
*Nyckeltal enligt KFi-definition
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RESULTATRÄKNING

Tkr Not Bokslut *Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse

2015 2016 2016 2016 2016

tom dec. tom dec. tom dec. mot budget mot föreg. år

Verksamhetens intäkter 1a 216 631 212 746 271 536 58 790 54 905

Jämförelsestörande post 1b 13 251 2 660 3 254 594 -9 997

Summa verksamhetens intäkter 229 882 215 406 274 790 59 384 44 908

Verksamhetens kostnader 2a -978 129 -1 008 764 -1 071 448 -62 685 -93 319

Jämförelsestörande post 2b -3 -228 -43 185 -40

Summa verksamhetens kostnader 2 -978 132 -1 008 992 -1 071 491 -62 500 -93 359

Avskrivningar/nedskrivningar 3 -43 694 -44 796 -41 156 3 640 2 538

Verksamhetens nettokostnader -791 945 -838 382 -837 858 524 -45 913

Skatteintäkter 4 719 749 744 579 741 829 -2 750 22 080

Generella statsbidrag och utjämning 5 101 517 107 906 121 313 13 407 19 796

Finansiella intäkter 6 6 156 1 736 1 607 -129 -4 549

Finansiella kostnader 7 -7 862 -7 942 -6 489 1 453 1 374

Resultat före extraordinära poster 27 616 7 897 20 403 12 506 -7 213

Extraordinära poster 0 0 0 0 0

Årets resultat till B/R 8 27 616 7 897 20 403 12 506 -7 213

Årets resultat exkl. VA 30 171 11 000 21 523 10 523 -8 648

Årets resultat inkl. VA och exkl.  

jämförelsestörande poster 14 368 5 465 17 192 11 727 2 824

Årets resultat exkl. VA och exkl.  

jämförelsestörande poster

16 923 8 568 18 312 9 744 1 389

*Årets budgeterat resultat är  inkl. överföringar från år 2015 till budget år 2016 (utifrån Kf

beslut § 12 dt 2016-04-28, avser KSF Kompetensutvecklingsmedel  -1000 tkr.)
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BALANSRÄKNING

Tkr Not Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse

2015 2016 2016 2016 2016

31-dec 31-dec 31-dec bokslut-budget mot förg.år

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella  anläggningstillgångar 9.1 689 0 3 669 3 669 2 980

Materiella anläggningstillgångar

  Mark, byggn. o tekniska anläggn. 9.2 771 274 832 920 789 798 -43 122 18 524

  Maskiner och inventarier 9.3 32 743 38 783 37 233 -1 550 4 490

  Pågående ny-/ombyggnationer 9.4 23 767 16 263 20 660 4 397 -3 107

Summa materiella anläggningstillgångar 827 784 887 966 847 691 -40 275 19 907

Finansiella anläggningstillgångar

  Långfristiga aktier, bostadsrätter 10 9 837 14 337 21 154 6 817 11 318

Summa finansiella anläggningstillgångar 9 837 14 337 21 154 6 817 11 318

Summa anläggningstillgångar 838 310 902 303 872 515 -29 788 34 205

Omsättningstillgångar
 Exploateringsverksamhet 11 15 613 200 19 493 19 293 3 880

 Kortfristiga fordringar 12 77 703 49 267 84 160 34 893 6 457

 Finansiella omsättningstillgångar 13 59 210 64 533 60 224 -4 309 1 014

 Kassa och bank 14 73 686 43 868 71 440 27 572 -2 246

Summa omsättningstillgångar 226 212 157 868 235 317 77 449 9 105

SUMMA TILLGÅNGAR 1 064 521 1 060 171 1 107 832 47 661 43 310

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH

SKULDER

Eget kapital 15 -594 084 -616 661 -611 104 5 557 -17 020

  Därav
  Periodens/årets resultat (vinst ) -27 616 -7 897 -20 403 -12 506 7 213

  Resultatutjämningsreserv 16.1 -59 800 -59 800 -59 800 0 0

  Övrigt eget kapital 16.2 -506 668 -547 963 -530 900 17 063 -24 233

Avsättningar
 Avsättning- pensioner inkl löneskatt 17 -51 636 -59 220 -58 939 281 -7 303

Summa avsättningar -51 636 -59 220 -58 939 281 -7 303

Skulder
 Långfristiga skulder 18 -225 143 -191 700 -239 797 -48 097 -14 654

 Kortfristiga skulder 19 -193 658 -192 590 -197 992 -5 402 -4 334

Summa skulder -418 801 -384 290 -437 789 -53 499 -18 988

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR

OCH EGET KAPITAL -1 064 521 -1 060 171 -1 107 832 -47 661 -43 310

Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser 20 -293 881 -290 240 -279 002 11 238 14 879

Övriga ansvarsförbindelser 21 -365 085 -196 298 -339 184 -142 886 25 901
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KASSAFLÖDESANALYS

Tkr Not Bokslut *Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse

2015 2016 2016 2016 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
tom dec. tom dec. tom dec. bokslut-budget mot föreg. år

Årets/periodens resultat 8 27 616 7 897 20 403 12 506 -7 213
   Därav jämförelsestörande post (netto) 1b-2b  13 248  2 552  3 211 659 -10 037

Justeringar för ej likviditetspåverkande poster* 46 709 49 715 46 111 -3 604 -598

Medel från verksamheten före förändr. av rörelsekapital 74 325 57 612 66 514 8 902 -7 811

Ökning (-) / minskn (+) kortfristiga fordringar 12 -34 140 -4 028 -6 457 -2 429 27 683

Ökning (-) / minskning (+) exploatering 11 -15 272 24 -3 880 -3 904 11 392

Ökning (-) / minskn. (+) finansiella omsättningstillg. 13 3 707 -129 -1 014 -885 -4 721

Ökning (+) / minskn. (-) kortfristiga skulder 19 35 346 11 000 4 334 -6 666 -31 012

Kassaflöde från den löpande verksamheten 63 966 64 479 59 497 -4 982 -4 469

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 9.1 -689 0 -3 234 -3 234 -2 545

Investering i materiella anläggningstillgångar 9.2-9.4 -77 099 -96 853 -60 991 35 862 16 108

Investering i långfristiga aktier, bostadsrätter etc. 10 -1 807 -3 000 -11 318 -8 318 -9 511

Försäljn./avyttring av materiella anläggningstillgångar 9.3 3 0 182 182 179

Investeringsbidrag etc. 18 23 403 300 2 298 1 998 -21 105

Kassaflöde från investeringsverksamheten -56 189 -99 553 -73 064 26 490 -16 875

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån (+) 18 0 30 000 53 400 23 400 53 400

Minskning/amortering av lån (-) 18 -46 113 -41 413 -43 413 -2 000 2 700

Förutbet. avg./ersättningar, minskning (-)/ ökning(+) 18 -2 108 700 2 370 1 670 4 478

Minskning av pensionsavsättningar pga. utbetaln. (-) 17 -4 708 -1 252 -1 036 216 3 672

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -52 929 -11 965 11 321 23 286 64 250

Årets/periodens kassaflöde -45 152 -47 039 -2 246 44 793 42 906

Likvida medel vid årets början 118 838 90 907 73 686 -17 221 -45 152

Likvida medel vid årets/periodens slut 14 73 686 43 868 71 440 27 572 -2 246

Räntebärande nettotillgång/skuld vid periodens början, lån -162 127 -116 014

Räntebärande nettotillgång/skuld vid periodens slut, lån -116 014 -126 001

*Specifikation av ej likviditetspåverkande poster:

Justering för av- och nedskrivningar 43 694 41 156

Justering för pension avsättningar 4 048 8 339

Just.för övriga ej likviditetspåverkande post (semester gr.3) -1 033 -3 384

Summa 46 709 46 111

Kommentarer:
Betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normalaverksamheter:

+Tillfälliga flyktingsstödet 3 767 0

+Återbetalade AFA avgifter 4 631 0

-Mark-inköp/bostadsrättsinköp etc. -14 500 -11 254

-Utbetalning av premier/pension försäkring -10 400 0

Summa -16 502 -11 254

Avstämning mot investeringsredovisning: Not

Investering i immateriella anläggningstillgångar 9.1 -689 -3 234

Investering i materiella anläggningstillgångar 9.2-9.4 -77 099 -60 991

Investering i långfristiga aktier, bostadsrätter etc. 10 -1 807 -11 255

Just. för överföring från 1171 till investeringsbidrag, konto 2380 116 550

-Interna kostnader (KSF. finns med brutto-kostn.) -217 -600

Totala utgifter enligt Investeringsredovisning -79 696 -75 530

*Budgeterade balanskontona är justerade utifrån bokslut 2015 (utfall) samt överföringar från år 2015 till 2016.
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DRIFTREDOVISNING

Tkr Bokslut *Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse

2015 2016 2016 2016 2016

KOMMUNSTYRELSE

tom dec. tom dec. tom dec. bokslut-budget mot föreg. år

Intäkter 3 829 1 968 2 489 521 -1 340

Kostnader -53 752 -55 181 -52 600 2 581 1 152

Nettokostnader -49 923 -53 213 -50 111 3 102 -188

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGG.FÖRVALT.

Intäkter 21 713 27 750 29 806 2 057 8 093

Kostnader -79 848 -91 836 -94 248 -2 412 -14 400

Nettokostnader -58 135 -64 087 -64 442 -355 -6 307

TOMTFÖRSÄLJNING

Intäkter 8 620 2 660 3 254 594 -5 366

Kostnader -3 -108 -43 65 -40

Nettokostnader 8 617 2 552 3 211 659 -5 406

VA-VERKSAMHET

Intäkter 19 452 19 448 20 794 1 346 1 342

Kostnader -22 007 -22 551 -23 564 -1 013 -1 557

Nettokostnader -2 555 -3 103 -2 770 333 -215

BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Intäkter 3 062 2 532 3 848 1 316 786

Kostnader -5 703 -4 861 -6 102 -1 241 -399

Nettokostnader -2 641 -2 329 -2 253 76 387

REVISORSNÄMND

Kostnader -673 -600 -645 -45 28

Nettokostnader -673 -600 -645 -45 28

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Intäkter 133 120 1 366 1 246 1 233

Kostnader -1 045 -1 127 -2 359 -1 232 -1 314

Nettokostnader -913 -1 007 -993 13 -80

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Intäkter 828 656 740 84 -88

Kostnader -14 192 -14 922 -14 529 393 -337

Nettokostnader -13 364 -14 266 -13 790 477 -425

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Intäkter 334 414 350 472 366 307 15 835 31 893

Kostnader -733 718 -773 879 -785 552 -11 673 -51 834

Nettokostnader -399 304 -423 407 -419 245 4 162 -19 941

SOCIALNÄMND

Intäkter 124 799 113 580 173 713 60 134 48 914

Kostnader -344 920 -345 067 -415 195 -70 128 -70 275

Nettokostnader -220 121 -231 487 -241 482 -9 995 -21 361

TOTALA INTÄKTER 516 850 519 185 602 317 83 132 85 467

TOTALA KOSTNADER -1 255 861 -1 310 132 -1 394 836 -84 704 -138 975

NETTOKOSTNADER -739 011 -790 947 -792 519 -1 572 -53 508

*Inkl. överföringar (Kf beslut § 12 dt 20160428) från 2015 till budget 2016 som avser kompetenspengar (KSF)  -1000 tkr.
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Tkr Bokslut *Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse

2015 2016 2016 2016 2016

tom dec. tom dec. tom dec. bokslut-budget mot föreg. år

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING
Utgifter -2 850 -7 946 -3 723 4 223 -873
Nettoutgifter -2 850 -7 946 -3 723 4 223 -873

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING ( exkl VA & Mark, inkl. expl gata )

Inkomster 22 206 0 6 120 6 120 -16 086
Utgifter -47 412 -126 468 -57 700 68 768 -10 288
Nettoutgifter -25 206 -126 468 -51 580 74 888 -26 374
-Där av bosttadsrätter -1 691 -11 254

VA-VERKSAMHET ( inkl.exploateringar VA )
Inkomster 0 700 0 -700 0
Utgifter -25 789 -17 196 -9 128 8 068 16 661
Nettoutgifter -25 789 -16 496 -9 128 7 368 16 661

BYGG- OCH MILJÖNÄMND
Utgifter -45 -1 716 -698 1 018 -653
Nettoutgifter -45 -1 716 -698 1 018 -653

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
Inkomster 0 0 400 400 400
Utgifter -362 -250 -195 55 168
Nettoutgifter -362 -250 205 455 568

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
Utgifter -272 -937 -1 282 -345 -1 010
Nettoutgifter -272 -937 -1 282 -345 -1 010

SOCIALNÄMND
Inkomster 217 0 0 0 -217
Utgifter -2 965 -7 020 -2 805 4 215 161
Nettoutgifter -2 748 -7 020 -2 805 4 215 -56

TOTALA INKOMSTER 22 423 700 6 520 5 820 -15 903

TOTALA UTGIFTER -79 696 -161 533 -75 530 86 003 4 166

NETTOUTGIFTER -57 273 -160 833 -69 010 91 823 -11 737

Tkr.

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING -2 401

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING ( Exkl VA & Mark Inkl. expl gata )-39 222

VA-VERKSAMHET ( inkl.exploateringar VA ) -1 781

BYGG- OCH MILJÖNÄMND -1 716

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND -223

SOCIALNÄMND -5 570

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING ( tilläggsbudget för köp av bostäder )-20 000

Totalt -70 913

*Inkl. beslutade överföringar (Kf beslut § 12 dt 20160428)  -50 913 tkr.  från år 2015 till budget år 2016  samt

tilläggsbudget för bostäder för nyanlända -20 000 tkr. Sammantaget -70 913 tkr. fördelad enligt nedan:

INVESTERINGSREDOVISNING
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2017-02-03 Jan Lorichs

Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse

totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Sandbäck 2001 2016 2015 2016 2016 2016 totalram

VA 25131-65906

Intäkter

Anslutn.avg. redovisas i VA-verkets driftbudget 1 000 3 520 0 0

Kostnader

Projektering 1) -300 -500 0 0
VA-utbyggnad -1 000 -3 000 0 0
Marklösen/lantmäteri -30 0 0
Summa kostnader -1 300 -3 530 0 0 0 0 0

VA netto -300 -10 0 0 0 0 0

Gata 21211-73906

Intäkter

Gatukostnadsersättn. 490 4 000 0 0
Gator och belysning 100 0 0
Summa intäkter 590 4 000 0 0 0 0 0

Kostnader

Projektering -400 -500 0 0
Marklösen/lantmäteri -50 -20 0 0
Gator och belysning -1 500 -3 500 0 0
Summa kostnader -1 950 -4 020 0 0 0 0 0

Gata netto -1 360 -20 0 0 0 0 0

Mark

Intäkter  2910-9006

Tomtförsäljning 5 500 18 700 0 0
Gatukostnad i tomtpris -1 980 0 0
Summa intäkter 5 500 16 720 0 0 0 0 0

Kostnader  2122-,2123-9006

Projektering 0 0
Marklösen/lantmäteri -100 -350 0 0
Omkostn., tomtförsälj. -450 0 0
Summa kostnader -100 -800 0 0 0 0 0

Mark netto 5 400 15 920 0 0 0 0 0

Totala intäkter 7 090 24 240 0 0 0 0 0
Totala kostnader -3 350 -8 350 0 0 0 0 0
Totalt netto 3 740 15 890 0 0 0 0 0

Kommentar

2016-02-26 Justerad tidplan och budget

Elva kommunala villatomter
2015-09-02 Beräknad byggstart allmänna anläggningar, 2018

Exploateringsredovisning 2016 - årsbokslut

1) Inklusive ombudgeteringar

2015-09-08 Justerad tidplan
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse

totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Rönninge 1:322 2001 2016 2015 2016 2016 2016 totalram

VA 

Intäkter

Anslutn.avg. redovisas 100 0 0

i VA-verkets driftbudget

Kostnader

Projektering 0 0 0
VA-utbyggnad -30 0 0
Marklösen/lantmäteri 0 0 0
Summa kostnader 0 -30 0 0 0 0 0

VA netto 0 70 0 0 0 0 0

Gata

Intäkter

Gatukostnadsersättn. 0 0
Gator och belysning 0 0
Granskningsavgift 0 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader

Projektering 0 0
Marklösen/lantmäteri 0 0
Gator och belysning 0 0
Summa kostnader 0 0 0 0 0 0 0

Gata netto 0 0 0 0 0 0 0

Mark

Intäkter  2910-9016 (och 3016)

Tomtförsäljning 2 000 2 000 0 -2 000
Bokfört värde fastighet 0 0
Summa intäkter 2 000 2 000 0 0 0 0 -2 000

Kostnader  2122-9016

Projektering 0
Marklösen/lantmäteri -3 000 -3 050 -3 000 -3 000 50
Omkostn., tomtförsälj. -50 -31 -31 19

0 0
Summa kostnader -3 000 -3 100 0 0 -3 031 -3 031 69

Mark netto -1 000 -1 100 0 0 -3 031 -3 031 -1 931

Totala intäkter 2 000 2 100 0 0 0 0 -2 000
Totala kostnader -3 000 -3 130 0 0 -3 031 -3 031 69
Totalt netto -1 000 -1 030 0 0 -3 031 -3 031 -1 931

Kommentar

2013-08-21  Rönninge 1:322 blir ett eget exploateringsprojekt
2015-09-03 Fastighetsreglering planeras genomföras under år 2015
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse

totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Karlskronaviken 2001 2016 2015 2016 2016 2016 totalram

VA 25131-65905

Intäkter

Anslutn.avg. redovisas 5 000 9 400 0 0

i VA-verkets driftbudget

Kostnader

Projektering -500 -1 000 -1 000 -477 523 523
VA-utbyggnad -5 100 -12 000 -2 241 2 241 2 241
Marklösen/lantmäteri 0 -200 -200 200 200
Summa kostnader -5 600 -13 200 0 -3 441 -477 2 964 2 964

VA netto -600 -3 800 0 -3 441 -477 2 964 2 964

Gata 21211-73905

Intäkter

Gatukostnadsersättn. 6 700 9 366 0 0
Gator och belysning* 0 0
Kvartersgator (GA) 3 000 0 0
Summa intäkter 6 700 12 366 0 0 0 0 0

Kostnader

Projektering -600 -1 000 -1 000 -1 828 -828 -828
Marklösen/lantmäteri -1 000 -1 295 0 0
Gator och belysning -6 500 -15 155 -4 800 4 800 4 800
Kvartersgator (GA) -3 000 0 0
Summa kostnader -8 100 -20 450 0 -5 800 -1 828 3 972 3 972

Gata netto -1 400 -8 084 0 -5 800 -1 828 3 972 3 972

Mark 

Intäkter  2910-9005

Tomtförsäljning 1 500 6 800 0 0
Gatuk. i tomtpris / anskaffv. -878 0 0
Summa intäkter 1 500 5 922 0 0 0 0 0

Kostnader 2122-,2123-9005

Projektering 0 0
Marklösen/lantmäteri -400 0 0
Omkostn., tomtförsälj. -200 0 0
Summa kostnader 0 -600 0 0 0 0 0

Mark netto 1 500 5 322 0 0 0 0 0

Totala intäkter 13 200 27 688 0 0 0 0 0
Totala kostnader -13 700 -34 250 0 -9 241 -2 305 6 936 6 936
Totalt netto -500 -6 562 0 -9 241 -2 305 6 936 6 936

1) Inkl ombudgeteringar

Kommentar

2016-02-26 Justerad tidplan
2015-09-02 Detaljplanen överklagad. Prognostiserad byggstart, år 2016
Fyra kommunala villatomter
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse

totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Solliden 2001 2016 2015 2016 2016 2016 totalram

VA 25131-65903

Intäkter

Anslutn.avg. redovisas 4 000 8 640 0 0

i VA-verkets driftbudget

Kostnader

Projektering -600 -675 0 0
VA-utbyggnad -10 300 -14 700 -2 -2 -2
Marklösen/lantmäteri -320 -365 0 0
Summa kostnader  1) -11 220 -15 740 0 0 -2 -2 -2

VA netto -7 220 -7 100 0 0 -2 -2 -2

Gata 21211-73903

Intäkter

Gatukostnadsersättn. 3 300 5 750 0 0
Gator och belysning 0 0
Kvartersgator (GA) 0 0
Summa intäkter 3 300 5 750 0 0 0 0 0

Kostnader

Projektering -400 -500 -51 -51 -51
Marklösen/lantmäteri -900 -1 300 -680 680 680
Gator och belysning -3 200 -8 000 0 0
Kvartersgator (GA) 0 0
Summa kostnader  1) -4 500 -9 800 0 -680 -51 629 629

Gata netto -1 200 -4 050 0 -680 -51 629 629

Mark

Intäkter 2910-9003

Tomtförsäljning 1 000 0 0
Gatuk. i tomtpris/ anskaffv. -250 0 0
Summa intäkter 0 750 0 0 0 0 0

Kostnader 2122-,2123-9003

Projektering 0 0
Marklösen/lantmäteri -500 -162 -27 -27 -27
Omkostn., tomtförsälj. -50 0 0 0
Summa kostnader 0 -550 -162 0 -27 -27 -27

Mark netto 0 200 -162 0 -27 -27 -27

Totala intäkter 7 300 15 140 0 0 0 0 0
Totala kostnader -15 720 -26 090 -162 -680 -80 600 600
Totalt netto -8 420 -10 950 -162 -680 -80 600 600

1) inkl ombudgeteringar

Kommentar

I VA-marklösen/lantmäteri ingår kostnaden för inlösen av enskilda VA-anläggningar. En kommunal tomt.
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse

totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Heliodal 2001 2016 2015 2016 2016 2016 totalram

VA 25131-65904

Intäkter

Anslutn.avg. redovisas 4 700 12 800 0 0

i VA-verkets driftbudget

Kostnader

Projektering -600 -1 000 -254 -746 -288 458 458
VA-utbyggnad -5 700 -11 000 -7 000 -164 6 836 6 836
Marklösen/lantmäteri -420 -450 -450 450 450
Summa kostnader  1) -6 720 -12 450 -254 -8 196 -452 7 744 7 744

VA netto -2 020 350 -254 -8 196 -452 7 744 7 744

Gata 21211-73904

Intäkter

Gatukostnadsersättn. 4 700 10 700 0 0
Gator och belysning 0 0
Kvartersgator (GA) 0 0
Summa intäkter 4 700 10 700 0 0 0 0 0

Kostnader

Projektering -600 -1 000 -579 -421 -774 -353 -353
Marklösen/lantmäteri -900 -1 300 -1 300 1 300 1 300
Gator och belysning -5 000 -15 250 -10 000 -20 9 980 9 980
Kvartersgator (GA) 0 0
Summa kostnader  1) -6 500 -17 550 -579 -11 721 -794 10 927 10 927

Gata netto -1 800 -6 850 -579 -11 721 -794 10 927 10 927

Mark 

Intäkter 2910-9004

Tomtförsäljning 0 0
Bokfört värde fastighet 0 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader 2122-9004

Projektering 0 0
Marklösen/lantmäteri 2123 -300 -42 -58 -717 -659 -717
Omkostn., tomtförsälj. 0 0
Summa kostnader 0 -300 -42 -58 -717 -659 -717

Mark netto 0 -300 -42 -58 -717 -659 -717

Totala intäkter 9 400 23 500 0 0 0 0 0
Totala kostnader -13 220 -30 300 -875 -19 975 -1 963 18 012 17 954
Totalt netto -3 820 -6 800 -875 -19 975 -1 963 18 012 17 954

1) inkl ombudgeteringar

Kommentar

2016-02-26 Justerad budget för markinlösen
I VA-marklösen/lantmäteri ingår kostnaden för inlösen av enskilda VA-anläggningar. Inga kommunala tomter.
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse

totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Södra Hallsta 2001 2016 2015 2016 2016 2016 totalram

VA 25131-65909

Intäkter

Anslutn.avg. redovisas 250 3 000 0 0

i VA-verkets driftbudget

Kostnader

Projektering 0 0
VA-utbyggnad 0 0
Marklösen/lantmäteri 0 0
Summa kostnader 0 0 0 0 0 0 0

VA netto 250 3 000 0 0 0 0 0

Gata 21211-73909

Intäkter

Expl.ersättning 0 0
Gator och belysning 0 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader

Projektering -750 -750 750 750
Marklösen/lantmäteri -100 0 0
Gator och belysning* 0 0
Summa kostnader 0 -850 0 -750 0 750 750

Gata netto 0 -850 0 -750 0 750 750

Mark 

Intäkter 2910-9009

Tomtförsäljning 1 000 19 000 0 0
Byggrätter 0 0
Summa intäkter 1 000 19 000 0 0 0 0 0

Kostnader 2122-9009

Markförvärv -15 200 -14 500 0 -15 917
Marklösen/lantmäteri -1 000 -1 879 -2 097 0 -218
Omk marklösen -20 0 -20
Summa kostnader -1 000 -17 079 -16 617 0 0 0 -16 155

Mark netto 0 1 921 -16 617 0 0 0 -16 155

Totala intäkter 1 250 22 000 0 0 0 0 0
Totala kostnader -1 000 -17 929 -16 617 -750 0 750 -15 405
Totalt netto 250 4 071 -16 617 -750 0 750 -15 405

Kommentar

Tomtförsäljning avser Salem 32:1. Marklösen avser förvärv av fastigheten Rönnen 7

2016-02-26 Uppdaterad exploateringsgrad till 90 byggrätter. VA byggs ut av exploatören (Tidigare belopp 4 500 tkr). Gatuutbyggnad av Tvärleden ska genomföras av exploatören (tidigare belopp 14 000 tkr)

* Schablonbelopp. Inget underlag till beräkning

2015-09-02 Förvaltningen utreder lämplig modell för markanvisning
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse

totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Söderby Arbetsplatsområde 2001 2016 2015 2016 2016 2016 totalram

VA  25131-65901

Intäkter

Anslutn.avg. redovisas 0 3 387 181 0 0 -3 206

i VA-verkets driftbudget

Kostnader

Projektering -91 0 -91
VA-utbyggnad -750 -2 500 -2 753 0 -253
Marklösen/lantmäteri 0 0
Summa kostnader -750 -2 500 -2 844 0 0 0 -344

VA netto -750 887 -2 663 0 0 0 -3 550

Gata 21211-73901

Intäkter

Gatukostnadsersättn. 0 0
Gator och belysning 0 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader

Projektering 0 0
Marklösen/lantmäteri 0 0
Gator och belysning -300 -300 -300 0 0
Summa kostnader -300 -300 -300 0 0 0 0

Gata netto -300 -300 -300 0 0 0 0

Mark 

Intäkter 2910-9001

Tomtförsäljning 12 000 10 300 8 772 3 161 3 161 1 633
Bokfört värde fastighet 0 0
Summa intäkter 12 000 10 300 8 772 0 3 161 3 161 1 633

Kostnader 2122-9001

Projektering 0 0
Marklösen/lantmäteri -100 -165 -165 0 0
Omkostn., tomtförsälj. -561 -108 0 453
Summa kostnader -100 -726 -273 0 0 0 453

Mark netto 11 900 9 574 8 499 0 3 161 3 161 2 086

Totala intäkter 12 000 13 687 8 953 0 3 161 3 161 -1 573
Totala kostnader -1 150 -3 526 -3 417 0 0 0 109
Totalt netto 10 850 10 161 5 536 0 3 161 3 161 -1 464

Kommentar

2016-02-26 Justerad totalram för VA intäkter
VA utbyggnad genomförd år 2013, extra medel tillförd från investeringsbudget "reinvestering ledningsnät"
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse

totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Rönninge Centrum 2001 2016 2015 2016 2016 2016 totalram

VA 25131-65902

Intäkter

Anslutn.avg. redovisas 2 500 3 000 700 -700 -1 400

i VA-verkets driftbudget

Kostnader

Projektering -500 -500 -932 6 224 -144 -6 368 -576
VA-utbyggnad -2 000 -15 500 -10 422 -2 500 -3 757 -1 257 1 321
Marklösen/lantmäteri 0 0
Summa kostnader -2 500 -16 000 -11 354 3 724 -3 901 -7 625 745

VA netto 0 -13 000 -11 354 4 424 -3 901 -8 325 -655

Gata 21211-73902

Intäkter

Exploateringsbidrag 8 000 8 000 20 135 1 689 1 689 13 824
Gator och belysning 2 000 2 000 2 000
Summa intäkter 8 000 8 000 20 135 0 3 689 3 689 15 824

Kostnader

Projektering -1 200 -1 200 -2 928 -1 469 -1 469 -3 197
Marklösen/lantmäteri 0 0
Gator och belysning, entr. -16 490 -16 825 -2 692 -15 390 -7 645 7 745 6 488
Summa kostnader  1) -17 690 -18 025 -5 620 -15 390 -9 114 6 276 3 291

Gata netto -9 690 -10 025 14 515 -15 390 -5 425 9 965 19 115

Mark 

Intäkter 2910-9002

Tomtförsäljning 12 135 12 135 12 2 660 64 -2 596 -4 154
Bokfört värde fastighet * -600 -600 -617 0 -17
Summa intäkter 11 535 11 535 -605 2 660 64 -2 596 -4 171

Kostnader 2122, 2123-9002

Projektering 0 0 -50 50 0
Marklösen/lantmäteri -100 -100 -24 -146 -146 -70
Omkostn., tomtförsälj. 0 0 0 0
Summa kostnader  1) -100 -100 -24 -50 -146 -96 -70

Mark netto 11 435 11 435 -629 2 610 -82 -2 692 -4 241

Totala intäkter 22 035 22 535 19 530 3 360 3 753 393 10 253
Totala kostnader -20 290 -34 125 -16 998 -11 716 -13 161 -1 445 3 966
Totalt netto ** 1 745 -11 590 2 532 -8 356 -9 408 -1 052 14 219

1) inkl ombudgeteringar

Kommentar

* Saluhallen 1, 600 tkr. För VA finns ett eget separat investeringsprojekt, reinvestering Rönninge Centrum

2016-02-26 Exploateringsersättning med utfall  20 135 tkr år 2015 ska också kompensera för markförsäljning
2016-02-26 Justerad totalram för VA kostnader
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse

totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Rönninge Kungsgård 2001 2016 2015 2016 2016 2016 totalram

VA 25131-65908

Intäkter

Anslutn.avg. redovisas* 0 4 000 0 0

i VA-verkets driftbudget

Kostnader

Projektering -1 000 -1 000 -1 000 1 000 1 000
VA-utbyggnad ** -4 000 -9 000 0 0
Marklösen/lantmäteri 0 0
Summa kostnader -5 000 -10 000 0 -1 000 0 1 000 1 000

VA netto -5 000 -6 000 0 -1 000 0 1 000 1 000

Gata 21211-73908

Intäkter

Gatukostnadsersättn. 7 500 0 -500
Gator och belysning 0 0
Summa intäkter 0 7 500 0 0 0 0 -500

Kostnader

Projektering -1 500 -1 500 -1 500 1 500 1 500
Marklösen/lantmäteri 0 0
Gator och belysning *** -8 500 -20 000 0 0
Summa kostnader -10 000 -21 500 0 -1 500 0 1 500 1 500

Gata netto -10 000 -14 000 0 -1 500 0 1 500 1 000

Mark 

Intäkter

Tomtförsäljning 0 0
Byggrätter 0 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader

Projektering 0 0
Marklösen/lantmäteri -2 000 0 2 000
Omk marklösen 0 0
Summa kostnader 0 -2 000 0 0 0 0 2 000

Mark netto 0 -2 000 0 0 0 0 2 000

Totala intäkter 0 11 500 0 0 0 0 -500
Totala kostnader -15 000 -33 500 0 -2 500 0 2 500 4 500
Totalt netto -15 000 -22 000 0 -2 500 0 2 500 4 000

** schablonuppskattning

Kommentar

Reviderat förslag redovisat för rambudgetberedningen VT-14. Dock ville beredningen återgå till belopp och genomförande tider lika HT -13

* 25 lägenheter i flerfamiljshus * 160 tkr

*** Schablonuppskattning inkl även marklösen för naturmarken

Preliminära kostnader och intäkter

2016-02-26 Exploateringsgraden utökad till 36 byggrätter
2015-09-03 Pågående utredning kring kostnadsfördelning och exploateringsgrad

2016-02-26 Justerad budget
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse

totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Södra Ekdalen 2001 2016 2015 2016 2016 2016 totalram

VA 25131-65907

Intäkter

Anslutn.avg. redovisas 0 6 240 0 0

i VA-verkets driftbudget

Kostnader

Projektering -800 -500 0 0
VA-utbyggnad -3 200 -5 500 0 0
Marklösen/lantmäteri -100 0 0
Summa kostnader -4 000 -6 100 0 0 0 0 0

VA netto -4 000 140 0 0 0 0 0

Gata 21211-73907

Intäkter

Gatukostnadsersättn. 3 000 0 0
Gator och belysning 0 0
Summa intäkter 0 3 000 0 0 0 0 0

Kostnader

Projektering -1 000 -500 0 0
Marklösen/lantmäteri -500 0 0
Gator och belysning -4 000 -4 900 0 0
Summa kostnader -5 000 -5 900 0 0 0 0 0

Gata netto -5 000 -2 900 0 0 0 0 0

Mark 

Intäkter

Tomtförsäljning 4 000 0 0
Byggrätter 0 0
Summa intäkter 0 4 000 0 0 0 0 0

Kostnader

Projektering 0 0
Marklösen/lantmäteri -1 000 0 0
omk tomtförsäljning -100 0 0
Summa kostnader 0 -1 100 0 0 0 0 0

Mark netto 0 2 900 0 0 0 0 0

Totala intäkter 0 13 240 0 0 0 0 0
Totala kostnader -9 000 -13 100 0 0 0 0 0
Totalt netto -9 000 140 0 0 0 0 0

Kommentar

2016-02-26 Justerad totalram för VA 

Preliminära kostnader och intäkter
2015-06-03 Justerad tidplan
2015-09-03 Pågående detaljplanearbete

2 kommunala tomter
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse

totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Salems centrum 2001 2016 2015 2016 2016 2016 totalram

VA 25131-65911

Intäkter

Anslutn.avg. redovisas 10 000 0 0

i VA-verkets driftbudget

Kostnader

Projektering -48 -48 -48
VA-utbyggnad 0 0
Marklösen/lantmäteri 0 0
Summa kostnader 0 0 0 0 -48 -48 -48

VA netto 0 10 000 0 0 -48 -48 -48

Gata 21211-73911

Intäkter

Exploateringsersättning 20 000 0 0
Gator och belysning 0 0
Summa intäkter 0 20 000 0 0 0 0 0

Kostnader

Projektering -1 700 -500 -40 460 460
Marklösen/lantmäteri 0 0
Gator och belysning -20 000 0 0
Summa kostnader 0 -21 700 0 -500 -40 460 460

Gata netto 0 -1 700 0 -500 -40 460 460

Mark 

Intäkter 2910-9011

Markförsäljning 60 000 0 0
Byggrätter 0 0
Summa intäkter 0 60 000 0 0 0 0 0

Kostnader 2122-,2123-9011

Projektering 0 0
Marklösen/lantmäteri 0 0
omk tomtförsäljning 0 0
Summa kostnader 0 0 0 0 0 0 0

Mark netto 0 60 000 0 0 0 0 0

Totala intäkter 0 90 000 0 0 0 0 0
Totala kostnader 0 -21 700 0 -500 -88 412 412
Totalt netto 0 68 300 0 -500 -88 412 412

Kommentar

2016-02-26 Justerad totalbudget
2016-02-26 Exploatören bygger ut VA

2015-03-03, Samtliga belopp är grova markeringsbelopp

2015-10-14 500 tkr inlagda under projektering gata år 2016, som utredningsbudget, enligt uppdrag från LK
2015-09-03 Pågående marknadsanalys samt utredning kring projektmodell och exploatörsurvalsmodell

138



Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse

totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

Gråstena 2001 2016 2015 2016 2016 2016 totalram

VA 25131-65912

Intäkter

Anslutn.avg. redovisas 0 9 000 0 0

i VA-verkets driftbudget

Kostnader

Projektering -500 0 0
VA-utbyggnad -8 500 0 0
Marklösen/lantmäteri 0 0
Summa kostnader 0 -9 000 0 0 0 0 0

VA netto 0 0 0 0 0 0 0

Gata 21211-73912

Intäkter

Gatukostnadsersättn. 9 000 0 0
Gator och belysning 0 0
Summa intäkter 0 9 000 0 0 0 0 0

Kostnader

Projektering -700 0 0
Marklösen/lantmäteri -200 0 0
Gator och belysning -10 000 0 0
Summa kostnader 0 -10 900 0 0 0 0 0

Gata netto 0 -1 900 0 0 0 0 0

Mark 

Intäkter

Tomtförsäljning 0 0
Byggrätter 0 0
Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader

Projektering 0 0
Marklösen/lantmäteri 0 0
omk tomtförsäljning 0 0
Summa kostnader 0 0 0 0 0 0 0

Mark netto 0 0 0 0 0 0 0

Totala intäkter 0 18 000 0 0 0 0 0
Totala kostnader 0 -19 900 0 0 0 0 0
Totalt netto 0 -1 900 0 0 0 0 0

Kommentar

2016-02-26 Justerad tidplan
2015-09-03 Detaljplanearbetet beräknas startas upp efter planperioden

2015-03-04 Prognos 40 byggbara tomter
2015-06-03 Uppräknad totalram
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse

totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

2001 2016 2015 2016 2016 2016 totalram

VA Totalt

Intäkter*

Sandbäck 1 000 3 520 0 0 0 0 0
Rönninge 1:322 0 100 0 0 0 0 0
Karlskronaviken 5 000 9 400 0 0 0 0 0
Solliden 4 000 8 640 0 0 0 0 0
Heliodal 4 700 12 800 0 0 0 0 0
Södra Hallsta 250 3 000 0 0 0 0 0
Söderby arbetsområde 0 3 387 181 0 0 0 -3 206
Rönninge Centrum 2 500 3 000 0 700 0 -700 -1 400
Rönninge Kungsgård 0 4 000 0 0 0 0 0
Södra Ekdalen 0 6 240 0 0 0 0 0
Salems centrum 0 10 000 0 0 0 0 0
Gråstena 0 9 000 0 0 0 0 0
Summa intäkter 17 450 73 087 181 700 0 -700 -4 606

Kostnader

Sandbäck -1 300 -3 530 0 0 0 0 0
Rönninge 1:322 0 -30 0 0 0 0 0
Karlskronaviken -5 600 -13 200 0 -3 441 -477 2 964 2 964
Solliden -11 220 -15 740 0 0 -2 -2 -2
Heliodal -6 720 -12 450 -254 -8 196 -452 7 744 7 744
Södra Hallsta 0 0 0 0 0 0 0
Söderby arbetsområde -750 -2 500 -2 844 0 0 0 -344
Rönninge Centrum -2 500 -16 000 -11 354 3 724 -3 901 -7 625 745
Rönninge Kungsgård -5 000 -10 000 0 -1 000 0 1 000 1 000
Södra Ekdalen -4 000 -6 100 0 0 0 0 0
Salems centrum 0 0 0 0 -48 -48 -48
Gråstena 0 -9 000 0 0 0 0 0
Summa kostnader -37 090 -88 550 -14 452 -8 913 -4 880 4 033 12 059

VA totalt netto -19 640 -15 463 -14 271 -8 213 -4 880 3 333 7 453

* Intäkter (anslutningsavgifter) redovisas i VA-verkets driftbudget.
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse

totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

2001 2016 2015 2016 2016 2016 totalram

Gata Totalt

Intäkter**

Sandbäck 590 4 000 0 0 0 0 0
Rönninge 1:322 0 0 0 0 0 0 0
Karlskronaviken 6 700 12 366 0 0 0 0 0
Solliden 3 300 5 750 0 0 0 0 0
Heliodal 4 700 10 700 0 0 0 0 0
Södra Hallsta 0 0 0 0 0 0 0
Söderby arbetsområde 0 0 0 0 0 0 0
Rönninge Centrum 8 000 8 000 20 135 0 3 689 3 689 15 824
Rönninge Kungsgård 0 7 500 0 0 0 0 -500
Södra Ekdalen 0 3 000 0 0 0 0 0
Salems centrum 0 20 000 0 0 0 0 0
Gråstena 0 9 000 0 0 0 0 0
Summa intäkter 23 290 80 316 20 135 0 3 689 3 689 15 324

Kostnader**

Sandbäck -1 950 -4 020 0 0 0 0 0
Rönninge 1:322 0 0 0 0 0 0 0
Karlskronaviken -8 100 -20 450 0 -5 800 -1 828 3 972 3 972
Solliden -4 500 -9 800 0 -680 -51 629 629
Heliodal -6 500 -17 550 -579 -11 721 -794 10 927 10 927
Södra Hallsta 0 -850 0 -750 0 750 750
Söderby arbetsområde -300 -300 -300 0 0 0 0
Rönninge Centrum -17 690 -18 025 -5 620 -15 390 -9 114 6 276 3 291
Rönninge Kungsgård -10 000 -21 500 0 -1 500 0 1 500 1 500
Södra Ekdalen -5 000 -5 900 0 0 0 0 0
Salems centrum 0 -21 700 0 -500 -40 460 460
Gråstena 0 -10 900 0 0 0 0 0
Summa kostnader -54 040 -130 995 -6 499 -36 341 -11 827 24 514 21 529

Gata totalt netto -30 750 -50 679 13 636 -36 341 -8 138 28 203 36 853

**Kostnader och intäkter redovisas i MSB:s investeringsbudget
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Beslutad Uppräkn Utfall Budget Utfall Avvik Avvikelse

totalram totalram ackum  helår 1) helår budget progn mot

2001 2016 2015 2016 2016 2016 totalram

Mark Totalt

Intäkter

Sandbäck 5 500 16 720 0 0 0 0 0
Rönninge 1:322 2 000 2 000 0 0 0 0 -2 000
Karlskronaviken 1 500 5 922 0 0 0 0 0
Solliden 0 750 0 0 0 0 0
Heliodal 0 0 0 0 0 0 0
Södra Hallsta 1 000 19 000 0 0 0 0 0
Söderby arbetsområde 12 000 10 300 8 772 0 3 161 3 161 1 633
Rönninge Centrum 11 535 11 535 -605 2 660 64 -2 596 -4 171
Rönninge Kungsgård 0 0 0 0 0 0 0
Södra Ekdalen 0 4 000 0 0 0 0 0
Salems centrum 0 60 000 0 0 0 0 0
Gråstena 0 0 0 0 0 0 0
Summa intäkter 33 535 130 227 8 167 2 660 3 225 565 -4 538

Kostnader

Sandbäck -100 -800 0 0 0 0 0
Rönninge 1:322 -3 000 -3 100 0 0 -3 031 -3 031 69
Karlskronaviken 0 -600 0 0 0 0 0
Solliden 0 -550 -162 0 -27 -27 -27
Heliodal 0 -300 -42 -58 -717 -659 -717
Södra Hallsta -1 000 -17 079 -16 617 0 0 0 -16 155
Söderby arbetsområde -100 -726 -273 0 0 0 453
Rönninge Centrum -100 -100 -24 -50 -146 -96 -70
Rönninge Kungsgård 0 -2 000 0 0 0 0 2 000
Södra Ekdalen 0 -1 100 0 0 0 0 0
Salems centrum 0 0 0 0 0 0 0
Gråstena 0 0 0 0 0 0 0
Summa kostnader -4 300 -26 355 -17 118 -108 -3 921 -3 813 -14 447

Mark totalt netto 29 235 103 872 -8 951 2 552 -696 -3 248 -18 985

VA/Gata/Mark

Totala intäkter 74 275 283 630 28 483 3 360 6 914 3 554 6 180
Totala kostnader -95 430 -245 900 -38 069 -45 362 -20 628 24 734 19 141
Totalt netto -21 155 37 730 -9 586 -42 002 -13 714 28 288 25 321

Avstämningstotal

Totala intäkter 74 275 283 630 28 483 3 360 6 914 3 554 6 180

Totala kostnader -95 430 -245 900 -38 069 -45 362 -20 628 24 734 19 141

Total netto -21 155 37 730 -9 586 -42 002 -13 714 28 288 25 321

Differens

Intäkter 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader 0 0 0 0 0 0 0

Total netto 0 0 0 0 0 0 0
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KONCERNÖVERSIKT ÅR 2016 

En koncernredovisning skall upprättas om kommunen har 
ett väsentligt inflytande i företaget. Den tumregel som 
brukar användas säger att om ägarandelen uppgår till 
ungefär 20 % skall koncernredovisning upprättas.  
I Salems kommun anses en komplett koncernredovisning 
kunna ersättas av en koncernöversikt som i stort beskriver 
de bolag som kommunen har intressen i samt bolagens 
resultat. 

Kommunen har ägarandelar i tre aktiebolag, nämligen: 

 SYVAB: (16,67 % )

 AB Vårljus: (3,1 %)

 SRV Återvinning AB: (2,75 %)

Sydvästra Stockholmsregionens 
VA-verksaktiebolag (SYVAB) 

Bolaget ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn och Salem 
samt av Stockholm Vatten VA AB och Telge i Södertälje 
AB. Salems kommuns andel är 16,67 %, vilket motsvarar 
20 aktier av totalt 120. 

Syvab äger och driver avloppsreningsanläggningen 
Himmerfjärdsverket som ligger i Grödinge med 
tillhörande tunnel- och ledningssystem samt två 
pumpstationer. Himmerfjärdsverket är ett avancerat 
avloppsreningsverk med fosfor- och kväverening. Ungefär 
350 000 personer boende i kommunerna är anslutna till 
verket. 

Salems borgensåtagande uppgick till per 2016-12-31 för 
SYVABs finansiering 19,1 mnkr. 

Årets verksamhet 
Verksamheten under 2016 har bedrivits enligt plan och 
samtliga utsläppsvärden understiger gränser enligt 
tillstånd. Syvab har under 2016 färdigställt ombyggnad av 
grovreningsanläggningen samt påbörjat en ny 
reningsanläggning för rejektvatten (kväverikt vatten från 
vår slambehandlingsanläggning). 

Projektering av den stora utbyggnaden har resulterat i ett 
principförslag PF2, en framställan inför beslut om 
investering har presenterats för styrelsen. Styrelsen har 
beslutat om en granskning av föreslaget enligt följande 
direktiv; VD ges i uppdrag att med hjälp av extern opartisk 
konsult utreda alternativa utföranden till lägre 
investeringsnivå än det nu föreslagna projektet, till 
exempel ett nollalternativ. Särskilt fokus ska ligga på 
projektets investeringsutgifter och kommande 
driftkostnader. Detta för att fördjupa beslutsunderlaget 
och säkerställa ett konstadseffektivt projekt som möter 
bolagets mål och omvärldens krav på verksamheteten. VD 
ska återkomma till styrelsen med förslag senast januari 
2017. 
Den oberoende granskningen pågår och kommer att 
presenteras på nästkommande styrelsemöte 2017.  

Reinvesteringstakten ligger på normal nivå och följer 
avskrivningstakten. Produktionen av fordons gas blev 
något lägre än föregående år och produktionen uppgick 
till ca 2,4 miljoner Nm3 (2,5NM3). Fordongasen 
distribueras till publika tankställen i Stockholmsområdet. 

Ekonomiskt utfall 
Verksamhetens preliminära resultat för 2016 uppvisar ett 
positivt resultat om 0,7 mnkr (2,2 mnkr 2015). 

Det positiva resultat balanseras genom överavskrivning, 
och blir därmed en reserv inför den stora ombyggnad som 
skall ske framöver. 
Anslutningsavgifterna till kommunerna uppgick till 137,00 
mnkr (135,8 mnkr år 2015). Balansomslutningen uppgår 
till 535,0 mnkr (521,2 mnkr avser år 2015). 

Framtidsperspektiv 
SYVAB har under 2016 fått nya miljökrav som innebär 
större ombyggnation av Himmerfjärdsverket. Dom nya 
utsläppskraven är för totalfosfor 0,2 mg/l , kväve 6 mg/l 
och BOD7 5mg/l. De nya kraven stämmer väl överens med 
de beräkningsantaganden som gjort i  Principförslag 2, 
dimensioneringen görs för en tidshorisont fram till 2040.  
Den nya anläggningen skall vara flexibel, robust och vara 
förberedd på troliga kommande reningskrav för 
läkemedel och eventuellt även för microplaster. 

AB Vårljus 

Vårljus ägs av de 25 kranskommunerna i Stockholms län. 
Bolaget bildades 1994 i syfte att tillgodose socialtjänstens 
behov av institutionsvård för barn, ungdomar och familjer 
med psykosociala problem. 
Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 5 miljoner 
kronor och högst 20 miljoner kronor. Salems kommuns 
andel är 3,1%, vilket motsvarar 1 565 aktier av totalt 
50 000. 

Under 2016 har startades sjutton nya HVB- och 
stödboenden för ensamkommande. Enligt KSL:s 
sammanställning svarade företaget för 20% av länets 
samlade kapacitet avseende HVB- och stödboenden för 
ensamkommande. 
I ljuset av det föreslagna nya ersättningssystemet började 
kommunerna under hösten 2016 att ställa om utifrån de 
nya förutsättningarna. Vid utgången av 2016 hade 
kommunerna sagt upp ca 100 av HVB-platserna (20%) för 
avveckling alternativt omställning till stödboende. 
Omställningen startade samtidigt som de sista nya HVB-
enheterna startade som resultat av den höga 
inströmningen av ensamkommande under slutet av 2015. 

Årets verksamhet och ekonomiskt utfall 
Under de senaste åren har bolaget haft en stabil ekonomi. 
Vårljuskoncernens omsättning för 2016 ökade med 40% 
och uppgick till 334 Mkr (238Mkr 2015). 
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Verksamhetsområdet ensamkommande ökade med 96 
Mkr (53%), Jour och familjehem med 3,3 Mkr (15%) 
medan Familjecentrum minskade med 5Mkr (-20%). 
Moderbolagets omsättning uppgick till 284 Mkr (188) där 
verksamheten för Ensamkommande återfinns. 

Styrelse och VD gör bedömningen att med hänsyn till 
bolagets resultat och likviditet, inte någon utdelning bör 
ske. 

Framtidsperspektiv 
Den nya statliga flyktingpolitiken har på ett 
genomgripande sätt förändrat förutsättningarna för 85% 
av vårljus verksamhet. Jämfört med 2015 minskade 
antalet asylsökande ensamkommande under 2016 med 
95%. Under 2016 lade regeringen fram propositionen om 
Nytt ersättningssystem ensamkommande med förslag till 
ikraftträdande den 1 juli 2017. Givet att det nya 
ersättningssystemet träder i kraft kommer statens 
ersättning till kommunerna, och därigenom till utförarna 
att minska med mer än 90% under de kommande två 
åren. 

SRV Återvinning AB 

SRV är ett avfalls- och återvinningsbolag med verksamhet 
på Södertörn i Stockholmsregionen. Bolaget har sitt 
säte i Huddinge och ägs av kommunerna Botkyrka (31,5 
%), Haninge (31,5 %), Huddinge (31,5 %), Nynäshamn 
(2,75 %) och Salem (2,75 %). 

Ekonomiskt utfall 
Bolagets omsättning uppgick under 2016 till 447,9 mnkr 
(437,7 år 2015). Rörelseresultatet för 2016 blev 5,1 mnkr 
att jämföra med 16,3 mnkr under 2015. Årets resultat 
uppgår till 1,3 mnkr (9,7 mnkr år 2015) efter alla 
justeringar. 

Investeringar 
Totalt investerades under 2016 för 81,4 mnkr (147,2) 
enligt nedan: 
o Byggnader och mark 5,9 mnkr (81,4)
o Markanläggningar 2,1 mnkr (12,9)
o Fordon 38,7 mnkr (25,9)
o Maskiner och andra tekniska anläggningar 13,0 mnkr
(25,4)
o Inventarier, verktyg och installationer 0,8 mnkr (0,7)
o Pågående nyanläggningar 20,9 mnkr (0,9)

Finansiell ställning 
Bolagets balansomslutning var vid årets slut 532,4 mnkr 
(521,3) och soliditet uppgick till 27,4% (28% år 2015).  
Likvida medel den 31 december uppgick till 0,0 mnkr 
(5,9). Av en beviljad checkkredit på 30,0 mnkr (30,0) 
var 5,0 mnkr (-) utnyttjat den 31 december. 

Viktiga händelser samt framtidsperspektiv 
Avfallsmängder som SRV tar hand om ökar, störst är 
ökningen av mängder till deponi (inkl. asbest och jordar) 

samt mängden matavfall. Omvärldsfaktorer påverkar 
verksamheten i väsentlig grad, främst i form av 
förändrade möjligheter till avsättning för olika material 
men även vad avser ersättningar och kostnader för dem. 
Marknaden för brännbart avfall styrs av tillgång och 
efterfrågan och har de senaste åren påverkats av att 
värmeverken importerar avfall. För SRVs del har detta 
inneburit perioder med svårigheter att avsätta brännbart 
avfall samt ökade kostnader för avsättningen. 
Ökade mängder avfall i kombination med 
avsättningssvårigheter, har inneburit att bolagets 
återvinningsanläggning infört begränsningar i mottagning 
av blandat och brännbart avfall under vissa perioder 
2016. 

Upprustning och utvidgning av bolagets 
återvinningsanläggning pågår, bland annat vad avser ny 
sorteringsyta och ny deponiyta. Beräknad tidpunkt för 
färdigställande är efter sommaren 2017. Därutöver pågår 
upprustning av anläggningen med bland annat stödmurar. 
De förändringar som genomförs beräknas ge 
förutsättningar för en effektivare hantering och ökade 
kapaciteter vad avser mottagning av avfall. Därutöver 
innebär ombyggnationerna minskade risker för bränder 
och ger förbättrade möjligheter till förebyggande 
arbetsmiljöarbetet.  Under2016 har åtgärder vidtagits och 
en handlingsplan framtagits för att minska antalet 
bränder på anläggningen. 
Tillsammans med andra kommuner i Stockholmsregionen 
har SRV under hösten deltagit i en kampanj för ökad 
Matavfallssortering. Investeringar i fordon har gjorts för 
att kunna erbjuda matavfalls-insamling till samtliga 
hushåll. 

Bolaget har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 och 
är certifierat sedan 2003. Tidigare miljöpolicy 
omarbetades under 2007 till en verksamhetspolicy, som 
även omfattar kvalitets- och arbetsmiljöfrågor. I policyn 
framhävs vikten av bästa möjliga teknik för minsta möjliga 
miljöpåverkan. 

Framtida utveckling 
Under våren 2016 presenterades den utredning som 
regeringen tillsatte kring kommunernas övertagande av 
ansvaret för förpackningsinsamlingen. En möjlig 
förändring framgent är att kommunerna kommer att 
åläggas att även samla in förpackningar. 
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Redovisningsprinciper 

Upplysningar om redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bl.a. innebär att: 

Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna har varit oförändrade jämfört med 
föregående år med de undantag, som beskrivs i avsnitt Förändrade redovisningsprinciper. 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar 
av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga 
placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkliga värdet och anskaffningsvärdet. 

Förändrade redovisningsprinciper 

Övergång till komponentavskrivning för befintliga tillgångar 

Från och med 2012 tillämpas komponentavskrivning för nyanskaffade tillgångar i enlighet med RKR 
11.4.  
I 2014 påbörjades övergång till komponentavskrivning för befintliga tillgångar. I  enlighet med RKR:s 
information “Övergång till komponentavskrivning” är den grundläggande utgångspunkten vid 
övergången att felaktigheter vad gäller avskrivningar i framtida resultaträkningar minimeras.  

De befintliga tillgångar som prioriteras för övergången är tillgångar med en nyttjandeperiod 
överstigande 15 år och ett redovisat värde överstigande 10 mkr.  Under 2016 har beräkning och 
komponentfördelning avseende dessa tillgångar blivit klar. Tillgångarna med det sammanlagda 
redovisade värdet på 194 mkr blev komponentfördelade av fastighetsförvaltningen på komponenter 
med nyttjandetid mellan 10 år och evig. På grund av principändringen minskar avskrivningarna med 
3,4 mnkr jämfört med budget/föregående år. Jämförelsetalen framgår även i not 3 till 
resultaträkningen. 

Redovisning av fordran på Migrationsverket 

Från och med 2016 redovisas fordran som kommunen har på Migrationsverket (18 mnkr utgående 
saldo år 2016) på konto 1652 Fordringar hos Migrationsverket. Tidigare bokades fordran på 
Migrationsverket (7 mnkr i bokslut 2015) tillsammans med övriga upplupna intäkter på konto 1750. 
Jämförelsetalen framgår även i not 12 till balansräkningen. 

Redovisning av skulden för semesterlöner som beräknas utifrån arbetade timmar 

Från och med 2016 redovisas upplupna semesterlöner som beräknas utifrån arbetade timmar på 
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konto 2920. Intjänade semester utifrån arbetade timmar infördes i slutet på 2013. Den ackumulerade 
skulden (3,3 mnkr) fanns inte med i redovisningen till och med 2015. Övrigt eget kapital justeras med 
motsvarande belopp -3,3 mnkr. Påverkan på årets resultat på grund av ändringen av 
redovisningsprincipen är 0,3 mnkr. Och därmed utgående balans på konto 2920 är ca 3,6 mnkr.  

Kontoplan och kodplan 

Från och med 2013 tillämpar Salems kommun kontoplan Kommun-Bas 13. Kontering sker på             
följande obligatoriska koddelar: baskonto, organisatoriskt ansvar, projekt och RS-verksamhet         
(räkenskapssammandrags verksamhet).  

Sammanställd redovisning 

Kommunen har inte 20 % ägarandel eller väsentligt inflytande i något bolag eller kommunalförbund 
och därmed upprättas inte sammanställd redovisning.  

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 
resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten.  
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 1,6 mkr. 
Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader 
och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande.  

Intäkter 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med 
rekommendation RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKL publicerat en ny prognos den 
2017-02-16 som pekar på ett utfall som avviker från tidigare prognos med 672 tkr (förbättring). 

Övriga intäkter 

RKR 18 Redovisning av intäkter tillämpas för anslutningsavgifter från och med 2010, för             
gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag – från och med 2011. Från och med 2012            
tillämpas RKR 11.3 för de materiella anläggningstillgångar som är anskaffade via           
överlåtelse/gåvor. Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anslutningsavgifter och     
överlåtelser redovisas som förutbetalda intäkter bland långfristiga skulder och periodiseras över           
anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades investeringsbidrag och      
gatukostnadsersättningar så att de reducerade det bokförda värdet av materiella          
anläggningstillgångar. Anslutningsavgifter intäktsfördes i sin helhet, överlåtelser redovisades inte. 
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Kostnader 

Avskrivningar 

Se avsnitt Materiella anläggningstillgångar nedan. 

Internränta 

Internränta 2016 för fördelning av kapitalkostnader för aktiverade investeringar uppgår till 2,4 % i 
enlighet med förslag från SKL. Preliminär internräntan för Vatten och avlopp är 3,2 % och motsvarar 
den genomsnittliga räntan på kommunens lån. Kapitalkostnaderna fördelas ut på respektive 
RS-verksamhet samt fördelas ut på VA-ansvar. 

Leasing 

Endast operationell leasing förekommer i kommunen (utifrån avtalstid samt avtalsinnebörd) och           
innebär att någon tillgångs- eller skuldpost inte redovisas i balansräkningen. Befintliga leasingavtal            
omfattar i huvudsak bilar, kopiatorer, byggnadsmoduler och IT-utrustningar. Enligt avtal          
återlämnas bilarna efter slutet av avtalsperioden, kommunen behåller inte bilarna. 
Utbetalningarna för leasing 1-12 månader respektive 13–60 månader tas upp som övriga            
ansvarsförbindelser och specificeras i not till balansräkningen.  

Exploateringsverksamhet, intäkter från försäljningar 

Intäkter från försäljning av tomter resultatförs direkt i driftredovisningen för tomtförsäljning i 
bokslutsperioden då tillträdet sker. Gatukostnader redovisas som investeringsutgifter. 

Periodisering 

Kostnader och intäkter över 50 tkr per transaktion periodiseras. Detta gäller även kostnads- och              
intäktsräntor samt värdering av kortfristiga placeringar.  

Befarade kundförluster 

Från och med 2015 reserveras 100% av obetalda kundfakturor med förfallodatum 3 månader och              
äldre som befarade kundförluster. Tidigare reserverades befarade kundförluster enligt regler i           
nedanstående tabell:  

Årsbokslut Obetalda kundfakturor reserveras som befarade kundförluster 

förfallodatum mellan 3 och 12 månader förfallodatum 1 år och äldre 

2013-2014 50% 100% 

fr o m 2015 100% 100% 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
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klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde: 1 PBB (44,3 
tkr år 2016).  

Finansiella tillgångar 

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som finansiell omsättningstillgång fr o m 2012. 
Tidigare var samtliga placeringsmedel klassificerade som finansiella anläggningstillgångar. Portföljens 
förvaltning regleras i av fullmäktige antaget reglemente. Samtliga placeringsmedel är värderade till 
det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet.  

Immateriella och materiella anläggningstillgångar och avskrivning

Anskaffningsvärde 

Anskaffningsvärde upptas i balansräkningen till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens          
förvärv eller tillverkning. Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anslutningsavgifter och       
överlåtelser tas upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens           
nyttjandeperiod.  
I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader, dvs. huvudmetoden tillämpas för redovisning av           
lånekostnader. 

Avskrivning och avskrivningsmetod 

Avskrivning av  im- och materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden 
med linjär avskrivningsmetod baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde, dvs lika 
stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången är färdig att tas i bruk. 
På tillgångar som inte minskar i värde görs ingen avskrivning, till exempel  markreserv, konst och 
pågående arbeten samt bestående värde på fastighetsgrund, -stomme och vägkropp. 

Avskrivningstider 

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 33, 40, 50 och 70 år. 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs 
sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.  

För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje komponents 
värde uppgår till minst 100 000 kr tillämpas komponentavskrivning.  

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (t.ex. inhyrda fastigheter) bestäms avskrivningstid 
till den kortaste av kontraktstiden och den planerade verkliga nyttjandeperioden. 

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är 
nödvändigt (t. ex. verksamhets-/organisationsförändringar, teknikskiften). Normalt omprövas dock 
inte tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är 15 år eller lägre och det bokförda restvärdet 
understiger 1,6 mkr. 

För tillgångar med en nyttjandeperiod överstigande 15 år görs dock alltid en omprövning vid större 
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(över 10 mkr per objekt) reparations- eller ombyggnadsåtgärder när två tredjedelar av ursprungligt 
bedömd nyttjandetid förflutit. Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare 
fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden alltid om den bedöms vara kortare. Bedöms 
nyttjandetiden vara längre ändras den normalt bara om det oavskrivna beloppet för tillgången 
överstiger 1,6 mkr. 

Inventarier och maskiner 

Maskiner och inventarier, som inte är materiella anläggningstillgångar, kostnadsredovisas inom          
resultaträkningen.  
Vid köp av utrustning av större omfattning aktiveras (avskrivs under nyttjandeperiod) samtliga            
inventarier även om några inventariers anskaffningsvärde understiger gränsen för mindre värde. 

Resultatutjämningsreserv 

Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt                
resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv redovisas som del av eget kapital i              
balansräkningen och kan sedan användas i balanskravsutredningen för att jämna ut intäkter över             
en konjunkturcykel.  

Avsättningar och ansvarsförbindelser 

Kommunen har inga egna deponianläggningar och därmed görs inte avsättningar för deponi. 
Däremot har kommunen ett borgensåtagande utanför balansräkningen mot sitt delägda företag SRV 
som i sin tur har deponianläggningar. 

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07.  
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är 
troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som 
ansvarsförbindelse. 

Pensionsskuld och särskild löneskatt 

Den del av nyintjänad pension som inte utbetalats utan redovisas som avsättning är             
förmånsbestämd ålderspension, pension till efterlevande och PA-KL pension. Utbetalning av          
avgiftsbestämd ålderspension för 2016 sker i mars 2017 och redovisas i årsrapporten som             
kortfristig skuld. Även den särskilda löneskatten på denna ålderspension är redovisad som            
kortfristig skuld. KPA beräknar pensionsskuld till bokslutstillfällen. Pensionsavsättningar och         
pensionsförpliktelser i ansvarsförbindelser räknas årligen upp med genomsnittlig statslåneränta.         
Räntekostnaden för avsättningar redovisas som finansiell kostnad för pensioner.  

Privata medel 
Likvida medel tillhörande omsorgstagare inom äldre- och handikappomsorgen redovisas som          
ansvarsförbindelse i balansräkningen. 
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Ord och uttryck 

Anläggningskapitalet är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder samt         
avsättningar. 

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Skillnaden           
mellan tillgångar och skulder utgör det egna kapitalet. 

Driftredovisningen  visar årets intäkter och kostnader på organisationsnivån.  

Intäkt är en periodiserad inkomst, det vill säga inkomst hänförd till räkenskapsåret den avser. 

Investeringsredovisningen  visar  under året erhållna investeringsinkomster (t ex 
gatukostnadsersättningar,  investeringsbidrag) och investeringsutgifter på organisationsnivån. 

Kassaflödesanalysen redovisar betalningsflöden uppdelade på sektorerna löpande verksamhet,        
investeringar och finansiering. Årets kassaflöde visar förändringen av likvida medel under           
räkenskapsperioden. 

Kostnad  är en periodiserad utgift, det vill säga utgift hänförd till räkenskapsåret den avser. 

Resultaträkningen visar årets samtliga intäkter, kostnader och resultat. Resultaträkningen visar          
även förändringen av det egna kapitalet under räkenskapsåret, något som också kan utläsas             
genom att jämföra balansräkningen för de två senaste åren. 

Räkenskapsår omfattar ett kalenderår. 

Rörelsekapital är en finansiell term som betyder skillnaden mellan omsättningstillgångar och           
kortfristiga skulder. 

Skulder är dels kortfristiga (förfaller/betalas inom ett år) och dels långfristiga. 

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med 
eget kapital. 

Tillgångar är dels anläggningstillgångar och dels omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är 
avsedda för stadigvarande bruk eller innehav, som t.ex. fastigheter, maskiner, inventarier och 
långfristiga fordringar. Omsättningstillgångar är tillgångar för ej stadigvarande bruk, som t.ex. likvida 
medel och kortfristiga fordringar. 
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RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHET

Tkr Not Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse

2015 2016 2016 2016 2016

tom dec tom dec tom dec budget föreg år

Verksamhetens intäkter 1 19 452 19 448 20 794 1 346 1 342

Verksamhetens intäkter, jämförelsestörande post 1

Verksamhetens kostnader 2 −18 126 −17 983 −19 103 −1 120 −977

Avskrivningar 3 −3 875 −4 568 −4 461 107 −586

Verksamhetens nettokostnader −2 549 −3 103 −2 770 333 −221

Finansiella intäkter 1 2 2 1

Finansiella kostnader −7 −2 −7 −3

Resultat före extraordinära poster −2 555 −3 103 −2 770 328 −223

Extraordinära poster

Årets/periodens resultat −2 555 −3 103 −2 770 328 −223
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BALANSRÄKNING     VA-VERKSAMHET
Tkr Not Bokslut Bokslut Avvikelse

2015 2016 2016

dec dec föreg år

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 110 698 121 926 11 228

Mark, byggn o tekn anläggn,ansk via överlåtelse 1 23 552 23 111 −441

Pågående byggnadsarbeten 2 9 351 3 184 −6 167

Maskiner och inventarier 3 1 732 1 779 47

Summa materiella anläggningstillgångar 145 333 150 000 4 667

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar 0 0 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 145 333 150 000 4 667

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 2 703 6 296 3 593

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 1 106 1 200 94

Summa omsättningstillgångar 3 809 7 496 3 687

SUMMA TILLGÅNGAR 149 142 157 496 8 354

EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Skuld/fordran till VA-kollektivet 5 −1 650 1 120 2 770

-Därav årets resultat 2 555 2 770 215

Skulder

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder −95 053 −104 264 −9 211

Förutbetalda intäkter anslutningsavgifter 6 −28 667 −31 144 −2 477

Överlåtelse/Gåva 7 −23 552 −23 111 441

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader −220 −97 123

Summa skulder −147 492 −158 616 −11 124

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH −149 142 −157 496 −8 354

EGET KAPITAL
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Noter
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Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse

2015 2016 2016 2016 2016

tom dec. tom dec. tom dec. mot budget mot föreg. år

1 857 1 172 1 216 44 -641

49 063 47 913 55 004 7 091 5 941

20 536 27 950 27 357 -593 6 821

93 852 83 519 132 699 49 180 38 847

51 316 52 191 55 266 3 074 3 950

7 0 -6 -6 -12

216 631 212 746 271 536 58 790 54 905

8 620 2 660 3 254 594 -5 366

4 631 0 0 0 -4 631

13 251 2 660 3 254 594 -9 997

229 882 215 406 274 790 59 384 44 908

516 850 519 185 602 317 83 132 85 467

13 689 8 658 11 195 2 538 -2 493

-300 657 -312 437 -338 723 -26 285 -38 066

229 882 215 406 274 790 59 384 44 908

-1 837 -1 705 -2 013 -308 -175

-2 161 -2 218 -2 536 -318 -376

-24 975 -19 618 -22 784 -3 166 2 192

-291 288 -288 599 -315 835 -27 236 -24 547

-520 600 -557 439 -578 669 -21 230 -58 069

-35 938 -42 914 -43 708 -794 -7 770

-5 238 -5 768 -5 605 163 -366

-12 674 -14 487 -13 608 879 -934

-35 543 -27 621 -32 915 -5 294 2 628

-6 355 -5 234 -6 540 -1 306 -185

-19 635 -21 282 -24 139 -2 857 -4 503

-21 884 -21 880 -23 097 -1 218 -1 214

-978 129 -1 008 764 -1 071 448 -62 685 -93 319

-3 -228 -43 185 -40

-978 132 -1 008 992 -1 071 491 -62 499 -93 359

-1 255 861 -1 310 132 -1 394 836 -84 704 -138 975

-16 009 -5 803 -8 195 -2 392 7 814

302 797 315 835 339 425 23 590 36 628

85 0 189 189 104

-13 106 -13 522 -12 601 921 505

3 875 4 568 4 461 -107 586

89 60 69 9 -20

Noter Resultaträkning

Tkr

Not 1a  Verksamhetens intäkter

Försäljningsmedel

Taxor/Avgifter

Hyror & arrenden

Bidrag

Försäljn av verksamh. -och entreprenad

Reavinster av anlägg.tillgångar/övrigt

Summa intäkter exkl. jämför.stör. poster

Not 1b Jämförelsestörande poster: 

Försäljn av expl. mark, tomträtt etc.

Återbetalning av AGS premier

Summa jämförelsestör. Intäkter

Summa externa intäkter ( 1a + 1b )

Avstämning mot Driftredovisningen:

Verksamhetens intäkter enl driftredovisn.

Verksamhetens intäkter, centralt

Interna poster mellan förvaltningarna 

Verksamhetens intäkter

Not 2a  Verksamhetens kostnader 

Anläggnings- och underhållsmaterial

Elkraft, vatten för distribution

Lämnade bidrag

Köp av huvudverksamhet

Kostnader för arbetskraft

Lokalhyror och fastighetskostnader

Hyra/leasing av anläggn. tillgångar

Bränsle, energi och vatten

Förbrukn inventarier & material

Transporter och resor

Konsult, inhyrd personal etc.

Övriga verksamhetskostnader

Summa kostn. exkl. jämför.stör. poster

Not 2b Jämförelsestör. post: 

Tomt/fastighetsförsäljn. bokfört värde

Summa externa kostnader ( 2a + 2b )

Avstämning mot driftredovisningen:

Verksamhetens kostn. enl driftredovisning

Verksamhetens kostnader, centralt

Interna poster mellan förvaltningar

Interna poster investeringsredovisning

Utbetalda pensioner

Justering avskrivningar (VA)

Dröjsmålsränta mm. (finansiella kostn.)

Verksamhetens kostnader -978 132 -1 008 992 -1 071 491 -62 499 -93 359
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Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse

2015 2016 2016 2016 2016

tom dec. tom dec. tom dec. mot budget mot föreg. år

0 0 -254 -254 -254

Noter Resultaträkning
Tkr

Not 3  Avskrivningar/nedskrivningar

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar

Avskrivningar fastigheter -36 789 -38 712 -34 222 4 490 2 567

därav avskrivningar avs. befintliga fastigheter, där övergång till 

komponentavskrivning skett under 2016
-10 243 -10 243 -6 849 3 394 3 394

Avskrivningar inventarier -6 905 -6 084 -6 680 -596 225

Summa avskrivningar/nedskrivningar -43 694 -44 796 -41 156 3 640 2 538

Not 4  Skatteintäkter 
Preliminär kommunalskatt 720 294 745 944 744 528 -1 416 24 234

Preliminär slutavräkning innevarande år 692 -1 365 -3 378 -2 013 -4 070

Slutavräkningsdifferens föregående år -1 237 0 679 679 1 916

Summa skatteintäkter 719 749 744 579 741 829 -2 750 22 080

Not 5  Generella statsbidrag och utjämning
Kostnadsutjämningsbidrag 53 699 55 494 55 753 259 2 054

Inkomstutjämningsbidrag 28 290 32 793 43 225 10 432 14 935

Regleringsbidrag/-avgift -623 -465 -561 -96 62

Strukturbidrag 1 674 0 0 0 -1 674

Införandebidrag 402 0 0 0 -402

Avgift till LSS-utjämning -9 688 -7 101 -7 597 -496 2 091

Kommunal fastighetsavgift 26 262 27 185 27 016 -169 754

Tillfäll.flyktingsstöd** 1 502 0 3 477 3 477 1 975

Summa generella statsbidrag och utjämning 101 517 107 906 121 313 13 407 19 796

* prognos ( not 4 & 5 ) enligt SKL cirkl. 16:65  dt.2016-12-21

**12/13 delar av flyktingsstödet som kom i slutet av 2015 var periodiserats och resultatsförts för år 2016 (3767 tkr.*12/13= 3 477 tkr.)

Not 6  Finansiella intäkter
Utdelning på aktier och andelar i andra företag 94 0 0 0 -94

Ränteintäkter likvida medel 181 103 4 -99 -177

Ränteintäkter kundfordringar 191 75 149 74 -42

Ränteintäkt., aktieutdelning, fondrabatt på pensionsplacering 1 591 1 058 1 235 177 -357

Vinst vid avyttring av fin. oms.tillgångar, pensionsplacering 4 099 500 219 -281 -3 879

Summa finansiella intäkter 6 156 1 736 1 607 -129 -4 549

Not 7  Finansiella kostnader
Räntekostnader -5 734 -6 126 -4 976 1 150 758

Finansiella kostn. pension (ränte- o basbeloppsuppräkn.) -883 -1 084 -880 204 3

Nedskrivning, konsultkostnader avs. pensionsplaceringar -1 117 -513 -519 -6 597

Bankkostnader, räntekostnader för leverantörsskulder -128 -219 -113 106 16

Summa finansiella kostnader -7 862 -7 942 -6 489 1 453 1 374

Not 8 Årets resultat
Avstämning mot kommunallagens balanskrav

=Årets resultat enligt resultaträkningen 27 616 7 897 20 403 12 506 -7 213

-reducering av samtliga realisationsvinster (tomtförsäljn.) -8 620 -2 432 -3 211 -779 5 409

+justering för realisationsförluster 0 0 0 0 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 18 996 5 465 17 192 11 727 -1 804

Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0

Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0

Årets balanskravsresultat 18 996 5 465 17 192 11 727 -1 804
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Noter Balansräkning Bokslut Bokslut Avvikelse

Tkr 2015 2016 2016 mot fg år

Not 9 Immateriella och materiella anläggningstillgångar.  Del 1

9.1 Immateriella anläggningstillgångar

Förvärvade immateriella tillgångar

Anskaffningsvärde 689 6 305 5 616

Ackumulerade avskrivningar 0 -2 636 -2 636

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0

Bokfört värde 689 3 669 2 980

Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar, se avsnittet Redovisningsprinciper

9.2 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 1 289 713 1 342 457 52 744
Ackumulerade avskrivningar -518 439 -552 659 -34 220
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0
Bokfört värde 771 274 789 798 18 524
Avskrivningstider 5-70 år 5-70 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier

9.3 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 68 870 74 073 5 204
Ackumulerade avskrivningar -36 127 -36 840 -713
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0
Bokfört värde 32 743 37 233 4 490
Avskrivningstider 3-20 år 3-20 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier

9.4 Pågående investeringar
Anskaffningsvärde 23 767 20 660 -3 107
Ackumulerade avskrivningar 0 0 0
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0
Bokfört värde 23 767 20 660 -3 107
Pågående investeringar avskrivs ej

Summa Materiella anläggningstillgångar (= 9.2 + 9.3 + 9.4)
Anskaffningsvärde 1 382 350 1 437 191 54 841
Ackumulerade avskrivningar -554 566 -589 499 -34 933
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0
Bokfört värde 827 784 847 691 19 907
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Noter Balansräkning Bokslut Bokslut Avvikelse 2016

Tkr 2015 2016 mot  föreg. år

Not 9 Immateriella och materiella anläggningstillgångar.  Del 2

9.1 Immateriella anläggningstillgångar

Förvärvade immateriella tillgångar

Redovisat värde vid årets början 0 689 689
Investeringar 689 2 399 1 710

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT 0 0 0

Nedskrivningar; återförda nedskrivningar 0; 0 0; 0 0; 0
Avskrivningar 0 -254 -254
Överföring från eller till annat slag av tillgång 0 835 835

 därav    anskaffn värde  av överföringar 3 217 3 217
ack avskrivningar av överföringar -2 382 -2 382

Redovisat värde vid årets slut 689 3 669 2 980

9.2 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Redovisat värde vid årets början 763 355 771 274 7 918

Investeringar 44 491 32 399 -12 092
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT -3 0 3

 därav    anskaffn värde  av utrangeringar -34 0 34
ack avskrivningar av utrangeringar 31 0 -31

Nedskrivningar; återförda nedskrivningar 0; 0 0; 0 0; 0
Avskrivningar -36 790 -34 222 2 568
Överföring från eller till annat slag av tillgång 220 20 346 20 126

 därav    anskaffn värde  av överföringar 23 20 345 20 322
ack avskrivningar av överföringar 197 1 -196

Redovisat värde vid årets slut 771 274 789 798 18 524

9.3 Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början 30 144 32 743 2 599

Investeringar 9 450 9 610 160

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT 0 -182 -182

 därav    anskaffn värde  av utrangeringar -20 110 -3 769 16 341

ack avskrivningar av utrangeringar 20 110 3 587 -16 523

Nedskrivningar; återförda nedskrivningar 0; 0 0; 0 0; 0

Avskrivningar -6 905 -6 680 225

Överföring från eller till annat slag av tillgång 53 1 743 1 690

 därav   anskaffn värde  av överföringar 54 -637 -691

ack avskrivningar av överföringar -1 2 380 2 381

Redovisat värde vid årets slut 32 743 37 233 4 490

9.4 Pågående investeringar
Redovisat värde vid årets början 1 500 23 767 22 268
Investeringar 24 848 30 522 5 674
Överföring från eller till annat slag av tillgång -2 581 -33 629 -31 048
Redovisat värde vid årets slut 23 767 20 660 -3 107

Summa Materiella anläggningstillgångar (= 9.2 + 9.3 + 9.4)

Redovisat värde vid årets början 795 000 827 784 32 785

Investeringar 78 790 72 531 -6 259

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT -3 -182 -179

 därav    anskaffn värde  av utrangeringar -20 144 -3 769 16 375

ack avskrivningar av utrangeringar 20 141 3 587 -16 554

Nedskrivningar; återförda nedskrivningar 0; 0 0; 0 0; 0

Avskrivningar -43 694 -40 902 2 792

Överföring från eller till annat slag av tillgång -2 307 -11 540 -9 232

 därav    anskaffn värde  av överföringar -2 503 -13 921 -11 418

ack avskrivningar av överföringar 196 2 382 2 186

Redovisat värde vid årets slut 827 784 847 691 19 907

157



Bokslut Bokslut Avvikelse

2015 2016 2016

31-dec 31-dec mot föreg. år

1 776 1 839 64
364 364 0

7 697 18 951 11 254
9 837 21 154 11 318

670 776 105
0 0 0

42 760 717
162 189 27

14 738 14 738 0
0 3 031 3 031

15 613 19 493 3 880

27 269 22 491 -4 778
1 315 110 -1 205

19 635 15 506 -4 128
1 865 73 -1 792

11 028 12 415 1 388
692 1 371 679

0 17 914 17 914
13 107 12 148 -959

2 792 2 131 -661
77 703 84 160 6 457

23 146 23 051 -95
38 517 40 064 1 547
-2 453 -2 892 -438
59 210 60 224 1 014

71 235 77 647

68 226 60 314 -7 912
5 461 11 126 5 666

Noter Balansräkning
Tkr

Not 10  Långfristiga aktier och bostadsrätter
Kommuninvest
Aktier och andelar
Bostadsrätter
Summa värdepapper, andelar och bostadsrätter

Not 11  Exploateringsverksamhet
Rönninge Centrum
Söderby Arbetsplatsområde
Heliodal, Expl Mark
Solliden, Expl Mark
Södra Hallsta, Expl Mark
Rönninge1: 322, Expl Mark (Ej VA/Gata)
Summa exploateringsverksamhet

Not 12  Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Interimsfordringar
Periodiseringsposter
Fordringar hos staten
Fordran fastighetsavgift
Skattefordringar, slutavräkning*
Fordran hos Migrationsverket
Moms
Fordran hos leverantörer
Summa kortfristiga fordringar

Not 13 Finansiella omsättningstillgångar 
Fonder
Obligationer
Värdereglering värdepapper
Summa kortfristiga placeringar 

Marknadsvärde för samtliga finansiella omsättn. tillgångar

Not 14  Kassa och bank
Bankmedel
Postgiro
Summa kassa och bank 73 686 71 440 -2 246
Kommunen har en checkkredit på 55 mkr som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället.

* Skatteintäkter specifikation ( SKL cirkl. 16:65  dt.2016-12-21)

Prel skatteintäkter under året 720 294 744 528 24 234
Prognos för slutavräkning innevarande år 692 -3 378 -4 070
Justeringspost året efter inkomståret -1 237 679 1 916
Summa skatteintäkter 719 749 741 829 22 080

158



Bokslut Bokslut Avvikelse

2015 2016 2016
31-dec 31-dec mot föreg. år

-563 180 -573 779 -10 599

-32 554 -37 325 -4 771

-595 734 -611 104 -15 370
1 650 0 -1 650

-594 084 -611 104 -17 020

Noter Balansräkning
Tkr

Not 15  Eget kapital 
Anläggningskapital
Rörelsekapital
Eget kapital före justeringar
Justeringar pga. VA kapital flyttas till skulden
Utgående eget kapital
(from år 2015 VA-egets kapital har flyttats till VA-kollektivets skuld)

Not 16.1  Resultatutjämningsreserv 
Reservering från 2010 års resultat* -21 300 -21 300 0

Reservering från 2011 års resultat* 0 0 0

Reservering från 2012 års resultat* -14 400 -14 400 0

Reservering från 2013 års resultat** -24 100 -24 100 0
-59 800 -59 800 0

*Enligt beslut Kf §25 dt 2013-06-13
**Enligt beslut Kf § 10 dt 2014-04-24

Not 16.2 Övrigt eget kapital
Ingående övrigt eget kapital -469 182 -506 668 -37 486

Överföring av förra årets resultat -39 136 -27 616 11 520

Justeringar - Skuld till VA-kollektivet 1 650 0 -1 650

Justeringar - Semesterlöneskuld till semester grupp-3 0 3 384 3 384

-506 668 -530 900 -24 232

Not 17  Avsättningar till pension
Ingående avsättning -52 296 -51 636 660

Pension försäkringar (KPA) 3 702 0 -3 702

Pensionsutbetalningar 1 006 1 036 30

Nyintjänad pension -2 633 -6 070 -3 437

Ränte- och basbeloppsuppräkningar -711 -499 212

Sänking av diskonteringsränta inkl. löneskatt* 0 0 0

Nya efterlevandepensioner -234 0 234

Förändring av löneskatt 129 -1 333 -1 462

Övrigt -599 38 637

Avsättning inkl löneskatt -51 636 -58 464 -6 828

Avsättning inkl löneskatt OPF-KL politiskt förtroendevalda 0 -475 -475

Summa avsättning inkl. OPF-KL -51 636 -58 939 -7 303

Aktualiseringsgrad 90% 93% 3%

OPF-KL: Avtalet började gälla fr o m år 2015. Skulden var ca 220 tkr vid utgången av 2015 & var bokat som upplupna kostnader.

Fr o m utgången av 2016 överförts dessa skulder under OPF-KL avsättningen under konton 2212 & 2252.

Överskottsfondens utveckling : Inlösen av pensionsförpliktelser inom förmånsbestämd 

ålderspension gjordes (hos KPA) år 2013 med  8 351 tkr, år 2014 med 3 337 tkr och år 2015 

3 702 tkr  (inkl. ansvarsförbindelse är beloppet 10 400 tkr).   Sammantaget blev det 15 390 tkr 

som avser förmånsbestämd delen. Överskottsmedel i försäkringen per 31 dec. 2016 uppgår till 0 tkr.
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Bokslut Bokslut Avvikelse

2015 2016 2016
31-dec 31-dec mot föreg. år

-96 000 -109 400 -13 400

-20 014 -16 601 3 413

-5 872 -8 170 -2 298

-28 667 -31 144 -2 477

-5 722 -5 748 -27

-47 084 -45 109 1 975

-1 650 0 1 650

-20 135 -23 626 -3 491

-225 143 -239 797 -14 654

ca. 3,5 år ca. 4,09 år

3,31% 4,07%

Noter Balansräkning
Tkr

Not 18  Långfristiga skulder
Lån i banker (anläggningslån**)
Lån i banker (anläggningslån, energioptimering**)
Skulder för investeringsbidrag
Förutbetalda anslutningsavgifter VA
Förutbetalda gatukostnadsersättningar
Överlåtelse av avskrivningsbara mat. anlägg. tillgång. 
Skulder till VA-kollektivet
Övrigt (skulder avser pågående investeringar)
Summa långfristiga skulder

**Genomsnittlig räntebindningstid (exkl. rörliga delen)
**Genomsnittlig ränta
**Upplåningens förfallostruktur:

-3 mån. rörlig/löpande 0,00% 42,38% 42,38%

-bunden 1 till 2,9 år 34,48% 44,44% 9,96%

-bunden 3 till 4,9 år 48,27% 7,09% -41,18%

-bunden 5 till 6,9 år 17,25% 6,08% -11,17%

-bunden 7 till 10 år 0,00% 0,00% 0,00%

Not 19  Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld -33 413 -43 413 -10 000

Civilförsvaret -2 370 -2 494 -124

Leverantörsskulder -64 168 -55 992 8 177

Moms och punktskatter 0 -1 531 -1 531

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag -7 433 -8 392 -960

Upplupna löner -8 753 -6 943 1 810

Semesterlöneskuld -26 891 -32 074 -5 183

Upplupen löneskatt, pension och fastighetsskatt etc. -4 905 -2 788 2 117

Upplupna pensionskostn avgiftsbestämd ÅP -16 929 -18 266 -1 337

Förutbetalda skatteintäkter, Skattteavräkning -1 125 -3 378 -2 253

Övriga kortfristiga skulder -27 671 -22 722 4 950

Summa kortfristiga skulder -193 658 -197 992 -4 334

Not 20 Pensionsförpliktelser
(Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller 

avsättningar)

Ingående ansvarsförbindelse- exkl löneskatt -250 661 -236 505 14 156

Ränteuppräkning -2 844 -2 886 -42

Basbeloppsuppräkning -1 547 -246 1 301

Försäkringar 6 698 0 -6 698

Aktualisering 529 3 963 3 434

Övrig post -800 -428 372

Åtets utbetalningar 12 120 11 571 -549

Summa pensionsförpliktelser -236 505 -224 531 11 974

Löneskatt -57 376 -54 471 2 905

Utgående ansvarsförbindelse -293 881 -279 002 14 879
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Bokslut Bokslut Avvikelse
2015 2016 2016

31-dec 31-dec mot föreg. år

-24 986 -25 568 -582

-78 -41 37

-46 900 -46 900 0

-20 117 -20 077 40

-3 172 -3 901 -729

-4 317 -5 408 -1 091

0 0 0

-265 480 -237 255 28 225

-35 -34 1

Noter Balansräkning
Tkr

Not 21 Övriga ansvarsförbindelser (under process)
Borgen o förpliktelser gentemot delägda företag
Kommunalt borgens- o förlustansvar, egna hem
Förpliktelser mot kontrakterade entreprenörer
Övriga förpliktelser
Leasingavtal
Leasing - Utbetalning inom 1 år
Leasing - Utbetalning senare än ett år men inom 5 år
Leasing - Utbetalning senare än 5 år
Inhyrda lokaler och privata medel
Inhyrda lokaler/fastigheter
Privata medel
Summa övriga ansvarsförbindelser -365 085 -339 184 25 901

Salems  kommun har i sept. 2010 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 

samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2016‐12‐31 var medlemmar i 

Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

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

ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt 

regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av 

Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i 

Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Salems kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 

noteras att per 2016‐12‐31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala 

tillgångar till 328 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 93 079 148 kronor och 

andelen av de totala tillgångarna uppgick till 90 966 009 kronor.
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING    VA-VERKSAMHET Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse

2015 2016 2016 2016 2016

Not 1  Verksamhetens intäkter tom dec tom dec tom dec budget föreg år

Brukningsavgifter 16 792 16 413 17 828 1 415 1 036

Anslutningsavgifter 492 282 3 389 3 107 2 897

Periodiserade anslutningsavgifter −443 −3 050 −3 050 −2 607

Intäktsföring av förutbetalda intäkter 576 614 573 −41 −3

Övriga intäkter 1 1 1

Interna brukningsavg (kommunens fastigheter) 1 594 1 698 1 612 −86 18

Upplösning av överlåtelse  år 2012 441 441 441 0 0

Upplösning av överlåtelse  år 2007-2012, jämförelsestörande post

Summa 19 452 19 448 20 794 1 346 1 342

Not 2 Verksamhetens kostnader

Personalkostnader   (2) −3 927 −3 325 −4 018 −693 −91

Externt köpta tjänster −5 010 −6 602 −5 360 1 242 −350

Material −379 −320 −382 −62 −3

Inköp Stockholm Vatten −2 158 −2 218 −2 536 −318 −378

Från kommunen fördelade övriga kostnader   (3) −4 393 −2 642 −3 311 −669 1 082

Intern ränta −2 259 −2 876 −3 496 −620 −1 237

Summa −18 126 −17 983 −19 103 −1 120 −977

(2) Personalkostnaderna har fördelats till VA-verksamheten efter uppskattad/beräknad tid.

(3) Hyror och övriga lokalkostnader är fördelade efter utnyttjade utrymmen.  Övriga kostnader som

kostnad för fordon, mät/beräkning mm är fördelad efter utnyttjad tid medan för fakturering

har antalet fakturor utnyttjats som fördelningsnyckel.

Not 3 Avskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av, enligt plan, över den förväntade nyttjandeperioden.

Viss vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider.

Följande avskrivningsprocent tillämpas.

Materiella anläggningstillgångar %

Vatten och avloppsledningar 1,4

Avloppspumpstationer, tryckstegring 5

Fordon, maskiner 10

Inventarier 10-33

Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse

Årets avskrivningar 2015 2016 2016 2016 2016

Materiella anläggningstillgångar tom dec tom dec tom dec budget föreg år

Mark och byggnader −3 314 −4 127 −3 822 305 −508

Mark och byggnader, överlåtelse 2012 −441 −441 −441 0 0

Maskiner och inventarier −120 −198 −198 −78

Summa −3 875 −4 568 −4 461 107 −586
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Noter till balansräkning VA-VERKSAMHET Bokslut Bokslut

Tkr 2015 2016

dec dec
Not 1 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 169 111 185 593
Aktiverade investeringar 16 482 15 050
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 185 593 200 643

Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar −47 588 −51 343
Avskrivningar innevarande år −3 314 −3 822
Avskrivningar innevarande år överlåtelse −441 −441
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan −51 343 −55 606

Utgående planenligt restvärde 134 250 145 037

Not 2 Pågående byggnadsarbeten
Balanserat från tidigare redovisn. år 1 374 9 351
Årets investeringar 7 977 −6 167
Mölle dagvattendamm
Summa 9 351 3 184

Not 3 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 2 002 2 951
Aktiverade investeringar 1 441 245
Försäljningar/utrangeringar −492
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 951 3 196

Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar −1 099 −1 219
Försäljningar/utrangeringar
Avskrivning enligt VA redovisning −120 −198
Övriga avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan −1 219 −1 417

Utgående planenligt restvärde 1 732 1 779

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetald kostnad SYVAB 1 106 1 200
Summa 1 106 1 200

Not 5 Skuld/fordran till VA-kollektivet
Ingående skuld/fodran −4 205 −1 650
Resultat justerat enligt ny princip (periodiserade anslutningsavgifter) 2 555 2 770
Utgående skuld/fodran −1 650 1 120

Not 6 Förutbetalda intäkter anslutningsavgifter 
Periodiserade anslutningsavgifter 
Ingående värde −28 800 −28 667
Årets periodiserade anslutningsavgifter −443 −3 050
2%  av förutbetalda anslutningsavgifter (intäktsfört) 576 573
Utgående värde −28 667 −31 144
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Not 7 Överlåtelse/Gåva
Överlåtelse från NCC, ledningar, mäthus och pumpstationer i Söderby Park
Anskaffningsvärde, jämförelsestörande post 26 500 26 500
Avskrivningar 2007-2011, jämförelsestörande post −1 196 −1 196
Avskrivningar 2012 −429 −429
Avskrivningar 2013 −441 −441
Avskrivningar 2014 −441 −441
Avskrivningar 2015 −441 −441
Avskrivningar 2016 −441

23 552 23 111
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Kommunstyrelsen 

KS§ 38 

Krishanteringsplan 

Dnr.KS/2017:102.015 

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommunen ta fram ett styrdokument för 

arbete med krisberedskap. Styrdokumentet, i Salem kallad krishanteringsplan, innehåller 
en beskrivning av kommunens arbete med krisberedskap, krishantering samt information 
om kommunens arbete under höjd beredskap. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 7 mars 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta "Krishanteringsplan, inför och vid extraordinära 
händelser i Salems kommun" och att den ska gälla från och med kommunfullmäktige 

beslut. 
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1 av 3 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta "Krishanteringsplan, inför och vid 
extraordinära händelser i Salems kommun" 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommunen ta fram ett styrdokument 
för arbete med krisberedskap. Styrdokumentet, i Salem kallad krishanteringsplan, 
innehåller en beskrivning av kommunens arbete med krisberedskap, krishantering samt 
information om kommunens arbete under höjd beredskap. 

Ärendet 
Inför varje ny mandatperiod ska en plan för hur kommunen arbetar med krishantering 
antas. I överenskommelsen om kommunernas krisberedskap mellan Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
(gällande från 1 januari 2014} preciseras ytterligare statens förväntningar på hur 
krisberedskapen ska genomföras. Överenskommelsen förtydligar bland annat innehållet i 
det styrdokumentet som ska finnas. 

För att uppfylla kraven i överenskommelsen har en revidering av Lednings- och 

informationsplan, vid kriser och extraordinära händelser antagen av kommunfullmäktige 
2010 gjorts och Krishanteringsplan, inför och vid extraordinära händelser i Salems 
kommun ersätter den tidigare planen. 

Förändringar i planen 
• Layouten har förändrats. 
• Dispositionen är uppdelad utifrån ett före-, under-, och efterperspektiv av en 

händelse. 
• Avsnitten bakgrund, krisberedskap och höjd beredskap är nya. 
• Krisledningsorganisationen har förändrats, krisledningsgruppen är mindre och 

kommer anpassas efter händelse. 
• I avsnittet krishantering får vi information om vad aktivering och avveckling av 

krisledningsorganisationen innebär. 
• För att få mer enhetliga dokument är texten för beskrivning av bland annat 

POSOM hämtats ur dess handlingsplan, Handlingsplan för POSOM-gruppen i 
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• lnformationsplanen har lyfts ut från krishanteringsplanen för att utgöra egna 
instruktioner för kriskommunikationsgruppen (tidigare informationsenheten). 
lnformationsplanen kan på så sätt enklare anpassas till en föränderlig 
kommunikations- och informationsverklighet. 

Krishanteringsplanen 
Syftet med krishanteringsplanen är att öka kommunens förmåga att hantera 
extraordinära händelser för att minska störningen i ordinarie verksamhet och på så sätt 
upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Krishanterings planen utgör en del av den 
rapportering om kommunernas krisberedskap som ska ske till Länsstyrelsen. 

Krishanteringsplanen börjar med en kort bakgrund innehållande syfte och mål, sedan 
beskrivs de tre krishanteringsprinciperna, för att därefter gå in på kommunens specifika 
arbete med krisberedskap, krishantering och höjd beredskap. 

Krisberedskap 
I avsnitten krisberedskap finns information om hur kommunen arbetar med r isker och 
sårbarheter och hur kommunen planerar inför en extraordinär händelse genom övning 
och utbildning. En beskrivning av vad geografiskt områdesansvar är och hur kommunen 
samverkar på lokal och regional nivå finns sedan att läsa. Under rubriken prioriterade 
områden finns information om vilka områden kommunen ska arbeta med under 
mandatperioden för att minska sårbarheter. De prioriterade områdena har framkommit 
bl a genom arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen samt genom uppföljning av den 
kommunala krisberedskapen. Kommunen erhåller varje år ett bidrag för kommunens 
krisberedskap. Bidraget ska hjälpa till att finansiera de uppgifter som framgår i kap. 2 och 
3 i LEH. Hur kommunen använder bidraget finns beskriver sist i avsnittet om 
krisberedskap. 

Krishantering 
I avsnittet krishantering beskrivs krisledningsnämnden och krisledningsgruppens . 
sammansättning och uppgifter. Där finns även information om rutiner för aktivering och 
avveckling av kommunens krisledning, vad det innebär, samt vilka lokaler och teknisk 
utrustning som finns att tillgå. 

Kommunens krisledningsorganisation består av krisledningsnämnden, 
krisledningsgruppen, förvaltningarnas krisledningsgrupper samt krisgrupper i 
verksamheter/enheter som av förvaltningscheferna är identifierade som samhällsviktiga. 
Krisledningsorganisationen består också av stödfunktionerna kriskommunikationgruppen 
och POSOM. 

Från förra ledningsplanen har krisledningsgruppen ändrat utformning. 
Krisledningsgruppen utgör en dynamisk grupp som till grunden består 
kommundirektören, säkerhetssamordnaren, kanslichefen och kommunikationschefen. 
Beroende på händelse kommer berörd förvalt ningschef lyftas in. Till krisledningsgruppen 
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kopplas även andra viktiga resurspersoner som har till uppgift att stötta kommunens 
krisledning. Vilka dessa personer är beror på händelsens art och omfattning. 

För att säkerställa att kommunen inom rimlig tid kan påbörja ett eventuellt 
krishanteringsarbete finns en larmlista som utöver krisledningsgruppen består av 
förvaltningscheferna och krislednigsnämnden. Alla på listan har befogenheter att starta 
upp krishanteringsarbetet i väntan på att ordinarie krisledning finns på plats. 

Vid en allvarlig eller extraordinär händelse kan krisledningen och krisledningsnämnden få 
stöd av POSOM och kriskommunikationsgruppen. POSOM hjälper till med psykiskt och 
socialt omhändertagande av drabbade. Kriskommunikationsgruppen hjälper till att 
hantera och delge information vid påfrestande händelser. 

I de flesta fall kan en störning i en verksamhet hanteras av ordinarie verksamhet. Det 
finns dock tillfällen när en störning inte längre kan hanteras inom ordinarie verksamhet, 
vid ett sådant tillfälle är det den ansvarige chefens ansvar att lyfta händelsen uppåt i 
krisledningsorganisationen. I avsnittet ansvarsfördelning vid en händelse finns tre olika 
händelsenivåer beskrivna, vad som kännetecknar nivåerna och var i 
krisledningsorganisationen en händelse på respektive nivå ska hanteras. 

Höjd beredskap 
Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila 
försvaret som kommunen skall bedriva. Civilt försvar är den verksamhet som genomförs i 
samhället för att kunna hantera en höjd beredskap. Syftet med kommunens arbete vid 
höjd beredskap är att värna om befolkningen, trygga livsnödvändig försörjning och 
säkerställa viktiga samhällsfunktioner. 

Ekonomiska konsekvenser 
Utifrån de prioriterade områden som föreslås i krishanteringsplanen kan kostnader 
komma att uppstå. Kostnaderna är i skrivande stund svåra att överblicka då det krävs 
vidare analys och inventeringar för att få fram dessa. 

Per Almström 
Kommundirektör 

Bilagor 

Victoria Skynäs 
Sä ke rhetssa mord nare 

Krishanteringsplan, inför och vid extraordinära händelser i Salems kommun 

Delges 

Länsstyrelsen Stockholms län 
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För att kunna planera inför och hantera extraordinära händelser upprättas ett 
styrdokument som anger strategier och konkreta åtgärder för krissituationer. 
Styrdokumentet utgör planen för att möta de krav som finns i lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (LEH) samt överenskommelsen om kommunernas krisberedskap. Detta 
styrdokument utgör även Salems kommuns krishanteringsplan. 

"Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i 

viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommun eller ett 
landsting." 

1 kap. 4§ lag (2006:544) 

Syfte 

Syftet med krishanteringsplanen är att öka kommunens förmåga att hantera extraordinära 
händelser och på så sätt minska störningen i ordinarie verksamhet, men även att minska 
risken för att oönskade händelser inträffar. Förutsättningar för att kunna hantera 
extraordinära händelse r är förmågan att snabbt kunna inhämta och förmedla information, 
göra en bedömning av händelsens omfattning och samordna insatserna på ett effektivt 
sätt. 

Mål för kommunens krishantering 

• Förmåga att hantera extraordinära händelser 
• Minska störningarna i ordinarie verksamhet 
• Upprätthålla samhällsviktig verksamhet 

Krishanteringsprinciper 

Hanteringen av extraordinära händelser styrs av tre principer: 

Ansvarsprincipen 
Ansvarsprincipen innebär att den som har ett ansvar för en verksamhet under normala 
förhållanden har motsvarande ansvar även under krissituationer. Ansvarsprincipen 
innebär också ett ansvar för varje aktör att samverka med andra. 

likhetsprincipen 
Likhetsprincipen innebär att målsättningen med verksamheten under en krissituation är 
att den ska vara så lik den ordinarie verksamheten som möjligt. En strävan ska vara att så 
fort som möjligt efter en kris komma tillbaka till ordinarie verksamhet. 
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Närhetsprincipen innebär att man utgår från närheten till det inträffade, både geografiskt 
och organisatoriskt. Händelsen ska hanteras där den inträffat och av dem som händelsen 
berör. 

Kris be redskap 

Risk- och sårbarhetsanalys 

Kommunen har i uppdrag att analysera och värdera vilka extraordinära händelser som kan 
komma att inträffa i kommunen. Resultatet sammanställs i en risk- och sårbarhetsanalys, 
en revidering av analysen ska ske året efter ordinarie val och en uppdatering ska ske 
årligen. 

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att öka riskmedvetenheten och minska 
sårbarheter inom Salems kommuns samhällsviktiga verksamheter samt interna och 
externa kritiska beroenden. 

Målet med risk- och sårbarhetsanalysen är att kommunen ska få utökad kunskap om de 

risker och sårbarheter som är aktuella och på så sätt kunna skapa robusta system. Risk

och sårbarhetsanalysen ligger även som grund för denna krishanteringsplan. 

De största identifierade riskerna i kommunen är: 

• Brand i skola 
• Attentat mot någon av kommunens verksamheter 
• Äldreboende brinner ned 
• Snöstorm 
• Brand i boende för ensamkommande barn 
• Våld eller hot om våld mot kommunpolitiker och tjänstemän 
• Elavbrott som varar i över 24 timmar 
• Avbrott i vattenförsörjningen som varar i över 24 timmar 
• Telefonavbrott som varar i över 24 timmar 
• Utebliven IT-kommunikation som varar i över 48 timmar 
• Social oro 

Mer om risk- och sårbarhetsanalysen finns att läsa i "Risk- och sårbarhetsanalys, Salems 

kommun 2016". 

Geografiskt områdesansvar 

Kommunen har ett geografiskt områdesansvar, vilket betyder att kommunen ansvarar för 
allt som händer innanför kommunens geografiska gränser. Kommunen ansvarar för att 
samverkan mellan olika berörda aktörerna under en allvarlig eller extraordinär händelse 
fungerar. Detta är oberoende på om händelsen inträffar i en kommunal verksamhet eller 
inte. 
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Händelser som inträffar i närliggande kommuner kan få direkt påverkan på Salems 
kommun, ett bra samarbete redan innan inträffade händelser är därför viktigt. Även 
nationella och internationella händelser kan få stor påverkan på kommunen och dess 
invånare. Länsstyrelsen i Stockholms län har i uppdrag att snabbt informera och dela en 
gemensam lägesbild med berörda aktörer. Den gemensamma satsningen Samverkan 
Stockholmsregionen, ska stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga 
samhällsfunktioner. Genom att vara med att utveckla förmågan till inriktning och 
samordning i regionen är Salems kommun en aktiv part i dessa forum. Målet är att skapa 
trygghet, säkerhet och framkomlighet för regionens medborgare både till vardags och 
under påfrestande situationer. 

Övning och utbildning 

För att säkerställa kunskapsnivån ska krisledningen årl igen utbildas eller övas på området. 
Övningarna ska vara baserade på identifierade risker utifrån den aktuella risk- och 
sårbarhetsanalysen och en av utbildningarna varje mandatperiod ska beröra höjd 
beredskap. Vid planering för en övning eller utbildning ska även hänsyn till aktuella 
skeenden i samhället tas. 

Respektive förvaltningschef ansvarar för att den egna personalen är utbildad i sitt 
uppdrag för att kunna hantera en eventuell kris. Verksamhets-/enhet scheferna ansvarar 
för att informera personalen om kommunens krishanteringsorganisation. 

Prioriterade områden 

Kommunen har identifierat ett antal prioriterade områden, som har framkommit bland 
annat genom arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen samt genom uppföljning av den 
kommunala krisberedskapen. Kommunen ska aktivt arbeta med att förstärka dessa 
områden för att på sikt minska så rbarheten i kommunen. 

Reservkraft 
För att försäkra sig att samhällsviktiga verksamheter som är beroende av el- och 
vattenförsörjning fungerar även vid extraordinära händelser, måste arbete med att bygga 
ut reservkraft till kommunens verksamheter fortgå. De samhällsviktiga verksamheter som 
är prioriterade i detta arbete är kommunens äldreboenden. 

Risk- och sårbarhetsanalys 
För att få en större förståelse för vilka risker som kan inträffa på kommunens förvaltninga r 
och på så sätt ha en möjlighet att förbereda sig för dem ska varje förvaltning uppdatera 
eller upprätta sin risk- och sårbarhetsanalys. Analysen ska sedan ligga till grund för det 
förebyggande arbete samt övningar som ska ske på respektive förvaltning. 
Förvaltningarnas risk- och sårbarhetsanalyser kommer även till stor del utgöra grunden till 
uppdateringarna av kommunens övergripande risk- och så rbarhetsanalys. 
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Varje förvaltning ska under mandatperioden uppdatera eller upprätta 
krishanteringsplaner. Krishanteringsplanen ska utgå från en kommungemensam mall men 
upprättas av respektive förvaltning. Förvaltningscheferna ansvarar även för att identifiera 
kritiska verksamheter, inom deras egna förvaltning, så som exempelvis skola, förskola och 
boenden. Dessa verksamheter ska sedan utifrån gemensam mall upprätta krisplaner. 

Kontinutetsplanering 

Vissa händelser kan inte byggas bort utan måste planeras för. Därför ska en 
kontinuitetshanteringsplan för alla kommunens samhällsviktiga verksa mheter upprättas. 
Kontinuitetshanteringsplanen ska bland annat innehålla information om hur kommunen 
hanterar ett stort bortfall av personal, exempelvis i samband med en influensaepidemi. 

Kriskommunikation 

Att snabbt få ut information till våra kommuninvånare vid en händelse är väldigt viktigt. 
En översyn av kriskommunikationsgruppen, vilket är en stödfunktion som kan tillsättas vid 
en extraordinär händelse, ska göras. Samt så ska Kommunikationsplan, inför och vid 
extraordinära händelser revideras för att vara anpassad till en föränderl ig 
kommunikations- och informationsverklighet. 

Samverksanforum inför en extraordinär händelse 

Kommunen skall inom sitt geografiska område i frågan om extraordinära händelser i 
fredstid verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i 
planerings- och förberedelsearbetet (2 kap. 7§ lag 2006:544). För att uppfylla lagkravet 
ska ett samverkansforum med, av kommunen identifierade externa aktörer, upprättas. 
Forumet kan bestå av aktörer verksamma inom både den offentliga och privata sektorn. 
Samverkansforumet ska syfta till att stärka den övergripande krishanteringsförmågan 
inom kommunens geografiska område. 

Frivilliga resursgrupper (FRG) 

I en krissituation vill människor hjälpa till. Det kan vara enskilda personer eller redan 
etablerade och organiserade frivilliga resursgrupper. I dagsläget har kommunen inga 
upprättade rutiner för hur denna hjälp kan tas emot och utnyttjas. Rutiner för hur 
samarbete med FRG bör ske, ska därför upprättas under mandatperioden. 

Rakel 

Kommunikation är i dagens samhälle ytterst viktigt och kommunen ska se över 
möjligheterna att utöka det befintliga Rakelbeståndet. Rakel är ett nationellt system för 
samverkan och är byggt för att klara krissituationer och störningar i det vanliga telenätet. 

Ekonomi 

Kommunen får varje år ett bidrag genom överenskommelse mellan Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsti ng (SKL) om 
kommunernas krisberedskap. Bidraget ska hjälpa kommunerna att finansiera de 
uppgifter som framgår av kap. 2 och 3 i LEH. Salems kommun använder medlen till att 
finansiera en säkerhetssamordnare på halvtid, som bland annat har i uppdrag att arbeta 

-·~ · 
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med kommunens risk-och sårbarhetsanalyser, planera inför extraordinära händelser, 
bevaka det geografiska områdesansvaret, se till att ansvarig personal är utbildad och övad 
inom krishantering, rapportera till myndigheter, samt arbeta med höjd beredskap och 
samverkan. 

En speciell samverkansersättning utgår till kommunen. Ersättningen används till att 
samverka på regional nivå, framförallt genom Samverkan Stockholmsregionen där Salems 
kommun har ett ansvar att vara en aktiv part, både för att inhämta information men även 
dela med sig av kunskap och informera om händelser som kan beröra andra aktörer än 
den egna organisationen i ett större regionalt perspektiv. Kommunen använder även 
ersättningen för att ha möjlighet att delta på konferenser för erfarenhetsspridning och 
samverkan. 

Krishantering 

Krisledningsorganisation 

Kommunens krisledningsorganisation består av krisledningsnämnden, 
krisledningsgruppen, förvaltningarnas krisledningsgrupper samt krisgrupper i 
verksamheter/enheter som av förvaltningscheferna är identifierade som samhällsviktiga. 
Krisledningsorganisationen består också av stödfunktionerna kriskommunikationsgruppen 
och POSOM. I detta dokument syftar ordet krisledning till både krisledningsnämnden och 
krisledningsgruppen och dess gemensamma krishanteringsarbete . 

. . . j 

Bild 1. Salems kommuns krisledningsorganisation 
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En extraordinär händelse kan få till följd att kommunens ordinarie nämnder inte kan 
fullgöra sina uppgifter. Krisledningsnämnden beslutar om inriktningen för insatsen, 
eventuella omprioriteringar för berörda verksamheter samt fattar beslut i ärenden av 
ekonomisk karaktär. Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraord inär 
händelse medför att nämnden ska träda i funktion. Krisledningsnämnden får fatta beslut 
om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen, 
i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art 
och omfattning. Ordföranden får besluta på krisledningsnämndens vägnar i ärenden som 
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter 
snarast anmälas till nämnden. Om ordföranden i krisledningsnämnden har förhinder 
träder vice ordföranden in i dennes ställe. Mer om krisledningsnämndens ansvar, 
skyldigheter finns att läsa i "Reglemente för krisledningsnämnden". I förekommande fall, 
där ett arbetsutskott finns utsett för kommunstyrelsen (KSAU), är person- och 
funktionsunionen motsvarande i krisledningsnämnden. Ordförande i AU är ordf i 
krisledningsnämnden, vice ordf och ersättare likaså. 

Krisledningsnämnden består av: 
• Kommunstyrelsens ordförande, tillika nämndens ordförande 
• Ledamot från majoriteten, 1:e vice ordförande 
• Oppositionsråd, 2:e vice ordförande 
• Tre ersättare 

Krisledningsgruppen 

En allvarlig händelse i kommunen kan få konsekvenser som förvaltninga rnas egna 
krisledningsgrupper inte kan hantera, vid det tillfället träder krisledningsgruppen i kraft. 
Krisledningsgruppens uppgift är att organisera krishanteringsarbetet med hjälp av 
tillgängliga resurser och genom god samverkan med andra aktörer. Krisledningsgruppen 
ansvarar för kommunikationen både internt och extern. Om krisledningsnämnden har 
trätt i funktion fungerar krisledningsgruppen som beredningsorgan till nämnden och 
ansvarar för att arbeta i den inriktningen som nämnden har beslutat. 

Krisledningsgruppen består av: 
• Kommundirektören 
• Säkerhetssamordnaren 
• Kanslichefen 
• Kommunikationschefen 

Beroende på händelse kommer berörd förvaltningschef lyftas in i krisledningen. 
Ordförande för krisledningsgruppen är kommundirektören och kanslichefen är ersättare 
vid kommundirektörens frånvaro. Till krisledningen kopplas även andra vi ktiga 
resurspersoner som har till uppgift att stötta kommunens krisledning. Vilka dessa 
personer är beror på händelsens art och omfattning. Personalen på kanslienheten svarar 
för det administrativa och praktiska stödet till krisledningen. Mer om 
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krisledningsgruppens ansvar och rollfördelning finns att läsa i "Krishanteringsarbetet -
instruktioner för kris/edningsgruppen". 

Ansvarsfördelning vid en händelse 

Enligt krishanteringsprinciperna ska en kris hanteras på så loka l nivå som möjligt. I de 
flesta fall kan en störning i en verksamhet hanteras av ordinarie verksamhet. En störning i 
ordinarie verksamhet ska alltid rapporteras till närmsta chef. Det finns dock tillfällen när 
en störning inte längre kan hanteras inom ordinarie verksamhet, vid ett sådant tillfä lle är 
det den ansvarige chefens ansvar att lyfta händelsen uppåt i krisledningsorganisationen. 
Vid en händelse, oavsett var i kommunen den sker, ska närmsta chef alltid informeras om 
den inträffade händelsen samt löpande få uppdateringar om åtgärder och händelsens 
utveckling. 

Mindre händelse - Nivå 1 
En mindre händelse ska hanteras av respektive förvaltnings krisledningsgrupp. 
Förvaltningschefen informerar löpande den berörda nämndens ordförande samt 
kommundirektören och säkerhetssamordnaren. Kommundirektören ansvarar för att hålla 
krisledningsnämndens ordförande uppdaterad. Om situationen så kräver flyttas 
hanteringen, efter beslut av kommundirektören eller krisledningsnämndens ordförande, 
över till nivå 2. Mer om förvaltningarnas krisorganisation finns att läsa i respektive 
förvaltnings krishanteringsplan. 

• En mindre händelse kännetecknas av att den är isolerad. Det vill säga att den 
endast påverkar en verksamhet/enhet. Händelsen får ingen eller minimal medial 
uppmärksamhet samt kan hanteras inom berörd förvaltning. 

Allvarlig händelse - Nivå 2 

En allvarlig händelse hanteras av krisledningsgruppen. Krisledningsgruppen agerar både 
operativt och strategiskt samt samordnar och disponerar de resurser som krävs för att 
lösa uppgiften. Om krisledningsnämndens ordförande bedömer händelsen som 
extraordinär, omfattas händelsen av LEH och hanteringen flyttas över till nivå 3. 

• En allvarlig händelse kännetecknas av att den berör eller kan komma att beröra 
flera enheter/verksamheter/förvaltningar eller att man behöver samverka med 
externa aktörer. Man förväntar sig en stor medial uppmärksamhet och det finns 
därför stor vikt av att samordna informationsflödet. 

Extraordinär händelse - Nivå 3 

Vid en extraordinär händelse aktiveras kommunens krisledningsnämnd. Nämnden kan 
besluta om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i 
kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära 
händelsens art och omfattning. Till sitt förfogande har krisledningsnämnden en 
tjänstemannaorganisation som arbetar med att bereda samt verkställa 
krisledningsnämndens beslut. När krisledningsnämnden sammanträder är 
kommundirektören föredragande för tjänstemannaorganisationen. 
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• En extraordinär händelse kännetecknas av att det är en allvarlig störning eller risk 
för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner som kräver skyndsamma 
insatser. Det finns ett stort behov av inrikningsbeslut samt att händelsen eller 
hanteringen av händelsen kan få stora ekonomiska konsekvenser, stor medial 
uppmärksamhet eller bilda stor lokal opinion. 

Rutiner för aktivering av kommunens krisledning 

En händelse kan snabbt eskalera och det är varje chefs ansvar att lyfta händelsen uppåt i 
krisledningsorganisationen. En händelse lyfts upp till en högre nivå när: 

• De som arbetar med händelse känner att de inte har tillräckliga resurser eller 
kunskap för att hantera händelsen. 

• Händelsen berör eller kan komma att beröra flera 
enheter/verksamheter/förvaltningar. 

• Det finns stor vikt av att samordna informationsflödet. 
• Man förväntar sig en stor medial uppmärksamhet. 
• Man behöver samverka med externa aktörer. 

Vid händelse av ovanstående art har varje ledamot i krisledningsnämnden, 
krisledningsgruppen, nämndordförande samt respektive förvaltningschef rätt att hos 
kommundirektören eller säkerhetssamordnaren påkalla att krisledningsgruppen 
sammankallas. 

När beslut om att aktivera krisledningen sker, sammanträder krisledningsnämnden och 
krisledningsgruppen tillsammans för att skapa en första gemensam lägesbild och 
inriktning av händelsen. Beslut tas sedan av krisledningsnämnden om att fortsätta arbetet 
inom LEH med en aktiverad krisledningsnämnd eller om händelsen hanteras av 
krisledningsgruppen med kontinuerlig rapportering ti Il krisledningsnämndens ledamöter. 

En händelse kan även komma som en plötslig yttre händelse, där krisledningsgruppen 
eller krisledningsnämnden måste aktiveras direkt. Räddningscentralen Stockholms län 
(RCSL} har instruktioner om att i turordning ringa de personer som finns upptagna på 
gällande larmlista. Personerna som ingår i larmlistan är kommunens krisledningsgrupp 
inklusive förvaltningscheferna och krisledningsnämnden. Den person som först är 
anträffbar avgör om krisledningen ska sammankallas. Om beslutet blir att sa mmankalla 
krisledningen ansvarar personen för att påbörja arbetet med att starta upp 
krisledningsarbetet. Oavsett vilket beslut som fattas ska kommundirektörer och 
säkerhetssamordnaren så snabbt som möjligt informeras om händelsen och beslutet. 
Kommundirektören informerar sedan krisledningsnämndens ordförande. 

Aktivering av kommunens krisledning innebär att: 
• händelsen har fokus och är prioriterad 
• det krävs snabba beslut och åtgärder 
• ett nära samarbete mellan kommunens verksamheter förväntas 
• kommunen samordnar informationen 
• kommunen har förmåga till en uthållig ledning 
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Vid beslut om att kommunens krisledning ska aktiveras, samlas krisledningsgruppen och 
krisledningsnämnden i kommunhuset, där konferensrummet Högantorp är utsett till 
kommunens primära krisledningsrum. Vid behov kommer alla kanslikorridorens lokaler 
att användas till krisledning. Högantorp är utrustat med videokonferens, portabla 
videoskärmar, whiteboard, samt extra antenn och laddningsstation för Rakel. 

Kommunhuset är försett med reservkraft, som vid ett första skede klarar av att försörja 
kommunhuset samt det närliggande äldreboendet med reservkraft under tre dagar. Om 
lokalerna i kommunhuset inte kan användas, används reservlokalen på Driften, 
Förrådsvägen 6. 

POSOM 

POSOM-gruppens uppgift är att hjälpa till vid större olyckor och katastrofer när drabbade 
och deras anhöriga behöver hjälp med psykiskt och socialt omhändertagande, lindra i 
akuta situationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa på sikt. POSOM är uppdelat på 
en ledningsgrupp och en resursgrupp. Ledningsgruppen ansvarar för planering och rutiner 
samt den kompetensutveckling som behövs för att POSOM ska vara en välfungerande 
resurs i kommunen. Resursgruppen bistår med krisstöd, d v s psykiskt och socialt 
omhändertagande, till drabbade kommuninvånare och personer som vistas inom 
kommunens geografiska område. Alla i POSOM:s ledningsgrupp har rätt att sammankalla 
POSOM, vilket bland annat kan ske efter en förfrågan från polis, räddningstjänst eller 
kommunens krisledning. Ansvarig för POSOM är kommunens socialchef. Mer om POSOM 
finns att läsa i "Handlingsplan för POSOM-gruppen i Salems kommun". 

Kriskommunikationsgrupp 

Möjligheten att snabbt inhämta och delge information vid en allvarlig händelse är .viktigt. 
För att kunna hantera den extra påfrestningen av kommunikation som en allvarlig eller 
extraordinär händelse leder till kan krisledningsorganisationen förstärkas med en 
kriskommunikationsgrupp. Kriskommunikationsgruppen har till uppgift att bland annat 
samla in och bearbeta fakta, producera intern och extern information, kontinuerligt 
uppdatera den interna och externa webbplatsen samt kommunicera via sociala medier, 
såsom Facebook och Twitter. 

Vid stort tryck från allmänheten och media upprättas en upplysningscentral, som har till 
uppgift att avlasta kommunens telefonväxel. Upplysningscentralen ska fungera som en 
länk mellan krisledningsorganisationen och allmänheten. Ansvarig för 
kriskommunikationsgruppen är kommunens kommunikationschef. Mer om 
kriskommunikationsgruppen finns att läsa i "Kommunikationsplan, inför och vid 
extraordinära händelser" 
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Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), är ett hjälpmedel för att varna och informera 
allmänheten i samband med olyckor eller risk för olyckor, för att förebygga eller begränsa 
skador på liv, hälsa, egendom eller miljö. VMA utgörs bland annat av signaler via 
utomhustyfoner med efterföljande information i radio och TV. Allmänheten varnas med 
en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad under m inst två minuter. 
När faran är över ljuder signalen i 30-40 sekunder. VMA kan även utgöras av ett 
talmeddelande till fast telefoni eller som sms till mobiltelefoni inom ett geografiskt 
begränsat område. 
Om det råder högsta beredskap i landet tillkännages det som beredskapslarm genom 30 
sekunders långa signaler med 15 sekunders uppehåll under fem minuter. I kommunen 
testas utomhustyfonerna fyra gånger per år av Södertörns brandförsvarsförbund och de 
genomgår regelbundna besiktningar. 

Avveckling av kommunens krisledning 

Krisledningsnämnden bedömer om läget är sådant att de befogenheter som tagits över 
ska återgå till respektive nämnd och om krisledningsorganisationen kan avvecklas. Även 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan besluta att krisledningsnämndens 
övertagna befogenheter ska gå tillbaka till respektive nämnd och att organisationen ska 
återgå till det normala. Vid allvarliga händelser där krisledningsnämnden inte har varit 
aktiverad är det kommundirektören som beslutar om avveckling. Vid beslut om att återgå 
till normal organisation ansvarar krisledningsgruppen för att meddela berörda 
verksamheter inom kommunen och samverkande organisationer. 

Utvärdering 
Efter en händelse initierar kommundirektören och/eller berörd förvaltningschef 
tillsammans med säkerhetssarnordnaren en utvärdering av händelsen. En analys på 
genomfört arbete ska på så sätt genomföras, där eventuella förbättringsförslag ska l igga 
till grund för uppdateringar av planer och kommande övningar. 

Höjd beredskap 

Syftet med kommunens arbete vid höjd beredskap är att värna om befolkningen, trygga 
livsnödvändig försörjning och säkerställa viktiga samhällsfunktioner. Under höjd 
beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som 
kommunen skall bedriva. Kommunstyrelsen ska arbeta för att samverkan mellan olika 
aktörer verksamma inom kommunen, kommer till stånd. Arbetet följer i tillämpliga delar 
upprättad krishanteringsplan och tar stöd i kommunens checklisto r och liknande 
dokument för strategisk och operativ ledning. 
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Kommunstyrelsen 

KS§43 Dnr. KS/20017:44.171 

Årlig uppräkning av taxa för tillsyn och tillstånd enl LSO och 
LBE - förändrad rutin 
Vid Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträde 2017-02-03, § 4 beslutades 
om årlig uppräkning av taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd kom olyckor 

(LSO) och Lagen om brandfarliga- och explosiva varor (LBE) samt förändrad rutin . 

Då kommunalförbund ej själva får fastställa sin taxa, enligt beslut i högsta 

förvaltningsdomstolen 2013-12-12 (mål nr 3835-12) skall kommunfullmäktige i förbundets 

medlemskommuner fatta besluta om denna taxa. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2017-03-12. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta uppräkning av taxa för 2017 gällande tillsyn 

och tillstånd enligt LSO och LBE, efter beslutad beräkning, Medlingsinstitutets 2,8 
% och KPI 1,18 %, som blir 2,48 % (966 kronor per timme) att gälla från och med 

2017-04-01. 
2. Salems kommun beslutar att delegera till Södertörns brandförsvarsförbunds 

direktion att årligen, från och med 2018-01-01, justera taxorna enligt den 
beräkningsmodell som beslutades vid direktionens sammanträde 2014-04-25,§ 31 
vilket är en sammanvägning av 80 % av Medlingsinstitutets publicerade 

"Löneutveckling sektorsvis" sektor "Kommuner" och 20 % KPI med oktober . 

månad som bas. 

Beslutsexpediering: 
Södertörns brandförsvarsförbund 

Arkiv 

Ordf. sign. 
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Årlig uppräkning av taxa för tillsyn och tillstånd enligt LSO 

och LBE samt förändrad rutin 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta uppräkning av taxa för 2017 gällande tillsyn 
och tillstånd enligt LSO och LBE, efter beslutad beräkning, Medlingsinstitutets 2,8 
% och KPI 1,18 %, som blir 2,48 % {966 kronor per timme) att gälla från och med 
2017-04-01. 

2. Salems kommun beslutar att delegera till Södertörns brandförsvarsförbunds 
direktion att årligen, från och med 2018-01-01, justera taxorna enligt den 
beräkningsmodell som beslutades vid direktionens sammanträde 2014-04-25,§ 
31 vilket är en sammanvägning av 8C % av Medlingsinstitutets publicerade 
" Löneutveckling sektorsvis" sektor "Kommuner" och 20 % KPI med oktober 
månad som bas. 

Ärendet 
Vid Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträde 2017-02-03, §4 beslutades 
om årlig uppräkning av taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd kom olyckor 
{LSO) och Lagen om brandfarliga- och explosiva varor {LBE) samt förändrad rutin. 

Då kommunalförbund ej själva får fastställa sin taxa, enligt beslut i högsta 
förvaltningsdomstolen 2013-12-12 (mål nr 3835-12) skall kommunfullmäktige i 
förbundets medlemskommuner fatta besluta om denna taxa. 

Däremot kan uppräkning av taxorna på grund av prisförändringar delegeras till annan 
nämnd, gemensam förvaltning eller kommunalförbund. Södertörns brandförsvarsförbund 
önskar att medlemskommunernas kommunfullmäktige beslutar att delegera denna 
uppräkning till förbundet att besluta om, att gälla från och med 2018-01-01. 

Beräkningsmodellen för uppräkning av taxa gällande tillsyn och tillstånd enligt LSO och 
LBE, beslutades i direktionen 2014-04-25, § 31 en sammanvägning av 80 % av 
Medlingsinstitutets publicerade "Löneutveckling sektorsvis" sektor "Kommuner" och 20 
% KPI med oktober månad som bas. 

För år 2017 bör taxan räknas upp med 2,48 % vad gäller: 
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-Avgift för tillsyn enligt lag {2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

- Avgift för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
-Avgift för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Vilket ger en kostnad på 966 kr/timme. 

Per Almström 
Kommundirektör 

Bilagor 

Protokollsutdrag från Södertörns brandförsvarsförbund sammanträdesprotokoll den 2017-02-03 

Delges 

Södertörns brandförsvardförbund 

t 



) 

) 

Diarium 
Medlemskommunema 

: Ordförq;gn 

Södertörns 
brandförsvarsf"örbund 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-02-03 

§4 Dnr: 2017-000271 

Årlig uppräkning av taxa för tillsyn och tillstånd enligt 
LSO och LBE - förändrad rutin 

Sammanfattning 
Taxor för tillsyn och tillstånd inom Södertörns brandförsvarsförbunds 
område. Endast kommunfullmäktige kan besluta om taxor enligt LSO och 
LBE som ska gälla i den egna kommunen. 
Uppräkning av taxorna på grund av prisförändringar kan delegeras till annan 
nämnd, gemensam nämnd eller kommunalförbund. 

För år 2017 bör taxan räknas upp med 2,48 % vad gäller: 

Avgift för tillsyn enligt lag (2010: 1011) om brandfarliga och explosiva 
varor. 
Avgift för tillstånd enligt lag (2010:10 11) om brandfarliga och explosiva 
varor. 
Avgift för tillsyn enligt lag (2003 :778) om skydd mot olyckor. 

Förbundsdirektionens beslut 

1 . Anta uppräkning av taxa för 2017 gällande tillsyn och tillstånd enligt 
LSO och LBE, efter beslutad beräkning, Medlingsinstitutets 2,8 % och 
KPI 1, 18 %, som blir 2,48 % (966 kronor per timme). 
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2. Direktionen föreslår kommunfullmäktige i Botkyrka, Ekerö, Haninge, 
Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och. Tyresö 
kommuner besluta att delegera till direktionen att årligen från och med 
2018-01-01 justera taxorna enligt den beräkningsmodell som beslutades 
vid direktionens sammanträde 2014-04-25 § 31 vilket är en 
sammanvägning av 80 % av Medlingsinstitutets publicerade 
' 'Löneutveckling sektorsvis" sektor "Kommuner" och 20 % KPI, 
med oktober månad som bas. 
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Dnr: 2017-000271 

Södertörns brandförsvarsförbund 

Årlig uppräkning av taxa för tillsyn och tillstånd enligt LSO 
och LBE samt förändrad rutin 

Sammanfattning 

Vid Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträde 2017-02-03, §4 beslutades 
om årlig uppräkning av taxa för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd kom olyckor 
(LSO) och Lagen om brandfarliga- och explosiva varor (LBE) samt förändrad rutin. 

Då kommunalförbund ej själva fär fastställa sin taxa, enligt beslut i högsta förvaltnings
domstolen 2013-12-12 (mål nr 3835-12) skall kommunfullmäktige i förbundets medlems
kommuner fatta besluta om denna taxa. 

Däremot kan uppräkning av taxorna på grund av prisförändringar delegeras till annan 
nämnd, gemensam förvaltning eller kommunalförbund. Södertörns brandförsvarsförbund 
önskar att medlemskommunemas kommunfullmäktige beslutar att delegera denna 
uppräkning till förbundet att besluta om, att gälla från och med 2018-01-01. 

Beräkningsmodellen för uppräkning av taxa gällande tillsyn och tillstånd enligt LSO och 
LBE, beslutades i direktionen 2014-04-25, § 31 en sammanvägning av 80 % av 
Medlingsinstitutets publicerade "Löneutveckling sektorsvis" sektor "Kommuner" och 20 % 
KPI med oktober månad som bas. 

För år 2017 bör taxan räknas upp med 2,48 % vad gäller: 

Avgift för tillsyn enligt lag (2010: 1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
Avgift för tillstånd enligt lag (2010: 1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
Avgift för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Vilket ger en kostnad på 966 kr/timme. 

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag 2017-02-03, §4 - Årlig uppräkning av taxa för tillsyn och tillstånd enligt 

LSO och LBE - förändrad rutin. 

2017 -02- O 9 
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Södertörns brandförsvarsförbunds förslag till beslut 

1. Anta uppräkning av taxa för 2017 gällande tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE, 
efter beslutad beräkning, Medlingsinstitutets 2,8 % och KPI 1, 18 %, som blir 2,48 % 
(966 kronor per timme) att gälla från och med 2017-04-01 . 

2. xxx kommun beslutar att delegera till Södertörns brandförsvarsförbunds direktion att 
årligen, från och med 2018-01-01 , justera taxorna enligt den beräkningsmodell som 
beslutades vid direktionens sammanträde 2014-04-25, § 31 vilket är en 
sammanvägning av 80 % av Medlingsinstitutets publicerade "Löneutveckling 
sektorsvis" sektor "Kommuner" och 20 % KPI med oktober månad som bas. 
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§4 Dnr: 2017-000271 

Årlig uppräkning av taxa för tillsyn och tillstånd enligt 
LSO och LBE - förändrad rutin 

Sammanfattning 
Taxor för tillsyn och tillstånd inom Södertörns brandförsvarsförbunds 
område. Endast kommunfullmäktige kan besluta om taxor enligt LSO och 
LBE som ska gälla i den egna kommunen. 
Uppräkning av taxorna på grund av prisförändringar kan delegeras till annan 
nämnd, gemensam nämnd eller kommunalförbund. 

För år 2017 bör taxan räknas upp med 2,48 % vad gäller: 

Avgift för tillsyn enligt lag (2010: l O 11) om brandfarliga och explosiva 
varor. 
Avgift för tillstånd enligt lag (2010: l O 11) om brandfarliga och explosiva 
varor. 
Avgift för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Förbundsdirektionens beslut 

l. Anta uppräkning av taxa för 2017 gällande tillsyn och tillstånd enligt 
LSO och LBE, efter beslutad beräkning, Medlingsinstitutets 2,8 % och 
KPl 1, 18 %, som blir 2,48 % (966 kronor per timme). 

2. Direktionen föreslår kommunfullmäktige i Botkyrka, Ekerö, Haninge, 
Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö 
kommuner besluta att delegera till direktionen att årligen från och med 
2018-01-0 l justera taxorna enligt den beräkningsmodell som beslutades 
vid direktionens sammanträde 2014-04-25 § 31 vilket är en 
sammanvägning av 80 % av Medlingsinstitutets publicerade 
''Löneutveckling sektorsvis" sektor "Kommuner" och 20 % KPI, 
med oktober månad som bas. 

Justerandes s,gn Utdragsbestyrkande 



) 

) 

Salems 
kommun 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-04-10 

17 av 22 

Kommunstyrelsen 5 
KS§44 Dnr. KS/2016:83 .730 

Rapportering av gynnande beslut enligt Sol och LSS som ej 
verkställts, 4:e kvartalet 2016 
Kommunerna har enligt 16 kap. 6f § Sol (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) samt 16 kap. 6h §Solskyldighet att rapportera 

gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF (omsorg 
till personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg). 

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och 
fullmäktige att för perioden 2016-10-01- 2016-12-31 att det finns ett gynnande beslut 

som ej verkställts att rapportera. Vidare finns ett gynnande beslut som ej verkställts från 

tidigare period att rapportera som ännu ej verkställts. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2017-01-11. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner rapporteringen av gynnande beslut enligt Sol och LSS som 

ej verkställts, 4:e kvartalet 2016. 
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Socialnämnd 

SN § 20 Dnr. 2017/01.726 

Rapportering av gynnande beslut enligt Sol och LSS, 4:e 
kvartalet 2016 som ej verkställts 

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § Sol (socialtjänstlagen), 28 f § lSS (lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h § Sol skyldighet att rapportera 

gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF 

(omsorg till personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg). 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande 
beslut enligt Sol och LSS, 4:e kvartalet 2016 som ej verkställts. 

Beslutsexpediering: 
Akten 
Biblioteket 
Revisorer 
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Rapportering av gynnande beslut enligt Sol och LSS, 4:e 
kvartalet 2016 som ej verkställts 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande 
beslut enligt Sol och LSS, 4:e kvartalet 2016 som ej verkställts. 

Ärendet 

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § Sol (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h §Solskyldighet att 

rapportera gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), 

OF (omsorg till personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg). 

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera 

• gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § Sol och 9 § LSS, som inte 

verkställts tre månader från dagen för beslut. 

• gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § Sol och 9 § LSS, där 

verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader från datum för 

avbrott. 

• gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § Sol och 9 § lSS, som avslutats 

av annan anledning utan att verkställas. 

• gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § Sol och 9 § LSS, som tidigare 
rapporterats som ej verkställda men som senare verkställts. 

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och 
fullmäktige att för perioden 2016-10-01 - 2016-12-31 finns ett (1) gynnande beslut som ej 
verkställts att rapportera (se bilaga). Vidare finns ett (1} gynnande beslut som ej 
verkställts från tidigare period att rapportera (se bilaga} och som ännu inte verkställts. 
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För perioden finns inga (O} avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts 
inom 3 månader att rapportera (se bilaga}. 

För perioden finns två (2} gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att 
verkställas att rapportera (se bilaga) 

För perioden finns sex (6) gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt 
men som nu verkställts (se bilaga}. 

Bilaga: 

Li~ 
Lena Persson 
Systemförvaltare 

Rapportering av gynnande beslut enligt Sol och LSS, 4:e kvartalet 2016 som ej verkställts 

Delges 
Akten 
Biblioteket 
Revisorer 
Kommunfullmäktige 
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Bilaga 1 

Rapportering av gynnande beslut enligt Sol och LSS som inte verkställts inom 3 månader från 

beslutsdatum, 4:e kvartalet 2016 

Datum för beslut Typ av bistånd 

2016-08-22 Avlösarservice enligt 9 § 5 p. LSS 

2016-05-25 Kontaktperson enligt 9 § 4 p. LSS* 

*Har rapporterats tidigare 

Antal kalenderdagar 

sedan beslut 

131 

220 

I 

Orsak/kommentar Kön 

Avlösare finns tillgänglig. Familjen önskar 2016-09-02 M 
introducera barnet på korttidshem först och kommer höra av 
sig till utföraren när de vill sätta igång med av avlösarservice 

Samordnaren av kontaktpersoner och biståndshandläggaren K 
har inte fått tag i brukaren, vare sig via telefon, 2016-06-07, 
2016-06-13, 2016-10-06 bland annat, eller brev, 2016-09-05 . 
2016-10-18 försöker samordnaren återigen få tag på brukaren 

då ny kontaktperson rekryterats men brukaren svarar inte. 

2016-11-01 och 2016-11-22 försöker samordnaren få kontakt 

men misslyckas. Rapporterar till handläggare. 

Rapportering av avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från 
datum för avbrott 

Datum 

för beslut 

Datum 

för avbrott 

Typ av bistånd Antal kalenderdagar 

sedan avbrott 
Orsak/kommentar Kön 

1 



Rapportering av gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att verkställas 

Datum Datum Typ av bistånd 

för beslut för avslut 

2016-05-19 2016-11-29 Särskilt boende Sol 

2016-05-19 2016-11-29 Särskilt boende Sol 

Antal kalenderdagar 

mellan beslut och avslut 

133 

133 

Orsak/kommentar 

Platsbrist på särskilt boende demens, brukaren uppsatt på 
väntelista 2016-05-19. Brukaren kommer från annan kommun. 
Har blivit erbjuden plats på Äldreboendet Söderby Park 
2016-11-21 men tackat nej 2016-11-29. Återtog ansökan 
2016-11-29 

Platsbrist på särskilt boende demens, brukaren uppsatt på 
väntelista 2016-05-19. Brukaren kommer från annan kommun. 
Har blivit erbjuden plats på Äldreboendet Söderby Park 
2016-11-21 men tackat nej 2016-11-29. Återtog ansökan 
2016-11-29. 

Rapportering av gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda men som nu 

verkställts 

Datum Datum Typ av bistånd 

för beslut för verkställighet 

2016-06-23 2016-12-12 Särskilt boende Sol 

Antal kalenderdagar 

mellan beslut och verkställighet 
~ 

Orsak/kommentar 

195 Platsbrist på särskilt boende demens, brukaren uppsatt på 
väntelista 2016-06-23. Brukaren har för närvarande beslut om 
bistånd till korttidsboende,trygghetslarm, ledsagning, 
hemtjänst. 

Kön 

M 

K 

Kön 

K 

2 
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2016-05-10 2016-12-07 Särskilt boende Sol 211 Platsbrist på särskilt boende demens, brukaren uppsatt på K 
väntelista 2016-05-10. Brukaren har för närvarande beslut om 
bistånd till hemtjänst, ledsagning och matdistribution. 

2016-06-03 2016-10-12 Korttidsboende Sol 131 Personal på boendet har varit i kontakt med brukarens fru och M 
kommit överens om avlastning 2016-10-12 - 2016-10-15. 

2016-04-20 2016-09-01 Kvalificerad kontaktperson 134 Familjen avvaktade specifik kontaktperson. M 
enligt 4 kap. 1 § Sol 

2016-06-27 2016-09-30 Avlösarservice enligt 9 § 5 p. 95 Familjen har specifika önskemål när det gäller avlösare. M 
LSS 

2016-06-21 2016-09-30 Avlösarservice enligt 9 § 5 p. 101 Familjen har specifika önskemål när det gäller avlösare. M 
lSS 

3 
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