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Salems kommun
Nämndens ordförande: Lennart Kalderén \(M\)

Mål och budget    2020

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.

Medborgare - Perspektiv
1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och
effektivitet skapa förtroende.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Ekonomi - Effektivitet 100.00% 25%

Tillgänglighet/kommunikation - Dialog
(Nöjd-inflytande-index) 50,00 25%

Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent) 90.00% 25%

Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent) 90.00% 25%

Beskrivning: Ekonomi - Effektivitet
Mäts med kommunens faktiskt redovisade kostnader jämfört med förväntad kostnad utifrån
kommunens struktur i utjämningssystemet. Mäts via Kolada med föregående års siffror.

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött - 0-99
% (Negativ avvikelse 1 % eller högre)

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Dialog (Nöjd-inflytande-index)
Mäts med SCB:s medarborgarundersökning vartannat år. Nöjd inflytandeindex (NII)

Grönt - NII 50 el högre Gult - NII 41-49 Rött - NII 40 el lägre

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent)
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Mäts med servicemätning en gång om året. Andel svar på berörd förvaltning/kommun på e-post inom tre
dagar.

Grönt - 90% eller högre Gult - 80,1 - 89,9 % Rött - 80% eller lägre

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent)
Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal på berörd förvaltning/kommun i
procent.

Grönt - 90 % eller högre Gult - 80,1 - 89,9 % Rött - 80 % eller lägre

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet
Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i
Stockholms län.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Trygghet - Barn- och utbildningsnämndens mål 2,00 20%

Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål 2,00 20%

Trygghet - Ohälsotal Försäkringskassan (dagar) 20%

Trygghet - Socialnämndens mål - individen i fokus 2,00 20%

Trygghet - Trygg kommun (ranking i Sverige) 20%

Beskrivning: Trygghet - Barn- och utbildningsnämndens mål
Barn och ungdomar i alla verksamheter ska uppleva trygghet, studiero och stimulans.

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng

Beskrivning: Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål
Fritidsgårdar och fritidsfältare skapar en meningsfull fritid, vilket i sin tur skapar trygghet för ungdomar
och övriga medborgare.

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng

Beskrivning: Trygghet - Ohälsotal Försäkringskassan (dagar)
Ohälsotal från Försäkringskassan (jämförelse Sthlms län)

Grönt - 2 dagar lägre än Sthlms genomsnitt på 18,6 eller lägre dvs 0-16,6 (19,6 år 2018) Gult - Mellan 1,9
dagar lägre än genomsnitt Sthlm län och genomsnitt Sthlm län 16,7-18,6 Rött - 0,1 dagar högre än
genomsnitt Sthlm län eller mer = 18,7 eller högre

Beskrivning: Trygghet - Socialnämndens mål - individen i fokus
Socialnämndens verksamheter ska ha individen i fokus

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng

Beskrivning: Trygghet - Trygg kommun (ranking i Sverige)
Mäts med SKL:s mätning om Sveriges tryggaste kommun varje år.

Grönt - Ranking 1-15 Gult - Ranking 16-29 Rött - Ranking 30 eller sämre

3. Kommunens övergripande mål - Infrastruktur
Salems infrastruktur ska skötas och underhållas så att dess nytta och funktion bibehålles och utvecklas.
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Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Infrastruktur - Tekniska utskottets mål -
Kommunens anläggningskapital 2,00 33%

Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Säker
trafikmiljö 2,00 33%

Infrastruktur - Tekniska utskottets mål -
VA-verksamhet 2,00 34%

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Kommunens anläggningskapital
Kommunens anläggningskapital (fastigheter, gator, parker, naturmark) ska öka i värde.

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - Säker trafikmiljö
Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng

Beskrivning: Infrastruktur - Tekniska utskottets mål - VA-verksamhet
VA-verksamheten ska förse salemsborna med vatten och ledningsnät av god kvalitet

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng

Miljö - Perspektiv
4. Kommunens övergripande mål - Boendemiljö
Salems kommun ska erbjuda en av Stockholms läns bästa boendemiljöer

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Boende - Bostäder (Index) 2,00 34%

Boende - Boendeformer (index) 2,00 33%

Boende - Trivsam bebyggelse (index) 2,00 33%

Beskrivning: Boende - Boendeformer (index)
Mäts i SCB:s medborgarundersökning: Hur ser du på utbudet av olika typer av boendeformer?

Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller högre Gult: Lägsta resultat för en Sthlms kommun (utöver
Salem) upp till genomsnittet för Sthlms län Rött: 0 och upp till det lägsta resultatet (utöver Salem) för en
kommun i Sthlms län

Beskrivning: Boende - Bostäder (Index)
Mäts i SCB:s Medborgarundersökning: Hur ser du på möjligheten att hitta bra boende?

Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller högre Gult: Lägsta resultat för en Sthlms kommun (utöver
Salem) upp till genomsnittet för Sthlms län Rött: 0 och upp till det lägsta resultatet (utöver Salem) för en
kommun i Sthlms län

Beskrivning: Boende - Trivsam bebyggelse (index)
Mäts i SCB:s Medborgarundersökning: Hur ser du på hur trivsam bebyggelsen är?
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Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller högre Gult: Lägsta resultat för en Sthlms kommun (utöver
Salem) upp till genomsnittet för Sthlms län Rött: 0 och upp till det lägsta resultatet (utöver Salem) för en
kommun i Sthlms län

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

BoM - Sjöarnas hälsa och övergödning 2,00 33%

MSB - Energiförbrukning 2017- 2.00 33%

MSB - Andelen fossilbränslefria personbilar 2020
(procent) 45.00% 34%

Beskrivning: BoM - Sjöarnas hälsa och övergödning
Bygg- och miljönämndens målsättning är att kommunens tätortsnära sjöar och vattendrag ska uppfylla
EU:s vattendirektiv för god ekologisk och kemisk status år 2021

Grönt - Målet är uppfyllt = 2 Gult - Målet är delvis uppfyllt = 1 Rött - Målet är inte uppfyllt = 0

Beskrivning: MSB - Andelen fossilbränslefria personbilar 2020 (procent)
Andelen fossilbränslefria personbilar inom kommunförvaltningarna. Andelen räknas genom att ta antalet
personbilar med möjlighet att drivas av fossilfria bränslen som nyttjas inom alla förvaltningar, dividerat
med antalet personbilar totalt inom förvaltningarna.

Grönt: 45 % - 100 % fossilfria bilar Gult: 35% - 44,9% fossilfria bilar Rött: 0 % - 34,9 % fossilfria bilar

Beskrivning: MSB - Energiförbrukning 2017-
Energiåtgången för uppvärmningen per kvadratmeter, ska inte öka i jämförelse med föregående år, inom
kommunens fastigheter.

Grönt: ingen ökad energianvändning i jämförelse med föregående år (= 2)
Gult: maximalt 1-% ökning i jämförelse med föregående år (= 1)
Rött: mer än 1-% ökning i jämförelse med föregående år (= 0)

Utveckling och lärande - Perspektiv
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.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål -
ansvar och inflytande 2,00 50%

Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål -
kunskapsnivå 2,00 50%

Beskrivning: Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - ansvar och inflytande
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Alla elever ska ta ansvar för sitt eget lärande och uppleva att de har inflytande över den egna skolans
arbete

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng

Beskrivning: Lärande - Barn- och utbildningsnämndens mål - kunskapsnivå
Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län

Grönt - 2 poäng Gult - 1 poäng Rött - 0 poäng

Medarbetare - Perspektiv
7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Personal - Avgångna tillsvidareanställda (procent) 25%

Personal - Tillsvidareanställningar (procent) 88.00% 25%

Personal - Total rekryteringsförmåga (antal
sökande/tjänst) 12.00 25%

Personal - Total sjukfrånvaro jämförelse
Stockholms län (procent) 25%

Beskrivning: Personal - Avgångna tillsvidareanställda (procent)
Antal avgångna tillsvidareanställda, inkl pensionsavgångar, månadsavlönade nuvarande år dividerat med
antal tillsvidareanställda månadsavlönade föregående år. Salem ska ligga i nivå med eller under det
senast kända genomsnittet för Stockholms län. Kolada: N00216.

Genomsnittet för Stockholms län var 15% år 2017. Detta ger följande målintervaller:
Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller lägre
Gult: Över genomsnittet för Sthlms län med max. 2 procentenheter
Rött: Över genomsnittet för Sthlms län med mer än 2 procentenheter

Beskrivning: Personal - Tillsvidareanställningar (procent)
Andel tillsvidareanställningar av totala månadsanställningar i kommunen.

Grönt - 88 % eller högre Gult - 85,1-87,9 % Rött - 85 % eller lägre

Beskrivning: Personal - Total rekryteringsförmåga (antal sökande/tjänst)
Antal sökande per tjänst

Grönt - 12 sökande eller fler Gult - 9-11 sökande Rött - 8 eller färre sökande

Beskrivning: Personal - Total sjukfrånvaro jämförelse Stockholms län (procent)
Total sjukfrånvaro enligt den obligatoriska redovisningen med Stockholms län som jämförelse. (2017 - 6,6
%)

Grönt - Bättre än genomsnittet
Gult - Inte mer än genomsnittet + 0,5 %-enheter
Rött - Mer än genomsnittet + 0,5 %-enheter
Total sjukfrånvaro enligt den obligatoriska redovisningen med Stockholms län som jämförelse. (2017 -
6,6%)
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Ekonomi - Perspektiv
8. Kommunens övergripande mål - Konkurrenskraftig skattesats
Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Ekonomi - Skattesats 19,91 100%

Beskrivning: Ekonomi - Skattesats
Vi ska ha en konkurrenskraftig skattesats jämfört med Södertörn.

Grönt - Lika eller lägre (2016 - 19,86) Gult - 1-9 öre högre Rött - 10 öre eller högre

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Ekonomi - Långfristiga skulder/invånare 22 529,00 40%

Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag 1.00% 60%

Beskrivning: Ekonomi - Långfristiga skulder/invånare
Hur mycket långfristiga skulder kommunen har delat med antal invånare. Nyckeltalet jämförs med
genomsnittet för Stockholms läns kommuner, taget ur Kolada exklusive kommunkoncern och exkl
VA-lån. Referensvärde Sthlms län 2016: 22529 kr/inv.

Grönt - Lika med eller lägre (22 529 kr för Sthlms län 2016) Gult - 1-1000 kr högre Rött - 1001 kr eller
högre

Beskrivning: Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag
Kommunens budget, plan och bokslut uppgår till minst 1 % av skatter och bidrag exkl VA.

Grönt - 1 % eller högre Gult - 0,5-0,99 % Rött - 0,49 % eller lägre
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RESULTATRÄKNING 

Tkr Bokslut Budget *Prognos **Budget Plan Plan

År 2018 År 2019 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022

Verksamhetens intäkter 278 261 280 408 285 386 250 554 250 638 250 765

Verksamhetens kostnader -1 157 291 -1 161 545 -1 175 288 -1 186 997 -1 214 607 -1 243 198

Verksamh nettokostn exkl. avskrivningar -879 030 -881 137 -889 902 -936 443 -963 969 -992 433

Avskrivningar -49 531 -55 419 -52 381 -56 531 -56 338 -67 857

Verksamhetens nettokostnader  (A) -928 561 -936 556 -942 283 -992 974 -1 020 307 -1 060 290

Skatteintäkter 796 929 826 541 827 354 838 273 865 021 898 757

Generella statsbidrag och utjämning 145 251 155 757 155 322 170 204 167 830 169 968

Summa skatteintäkter och bidrag  (B) 942 180 982 298 982 676 1 008 477 1 032 851 1 068 725

Verksamhetens resultat (A+B) 13 619 45 742 40 393 15 503 12 544 8 435

Finansiella intäkter 11 655 128 4 144 990 2 890 2 915

Finansiella kostnader -5 330 -6 955 -7 142 -9 404 -11 181 -12 221

Summa finansnetto (C) 6 325 -6 827 -2 998 -8 414 -8 291 -9 306

Resultat efter finansiella poster (A+B+C) 19 944 38 915 37 395 7 089 4 253 -871

Extraordinära poster 0 0 36 261 0 0 0

Årets resultat 19 944 38 915 73 656 7 089 4 253 -871

Årets resultat exkl. VA inkl. mark-/ 

fastighetsförsäljningar 18 677 37 950 72 691 7 028 5 164 446

Årets resultat exkl. VA och exkl. mark-/ 

fastighetsförsäljningar 18 768 9 843 6 854 7 028 5 164 446

Resultat exkl. VA och markförsäljn./skatter & bidrag 1,99% 1,00% 0,70% 0,70% 0,50% 0,04%

*Prognos utifrån delår (per juli-2019 ) 

**Eventuellt kommer att justeras utifrån fullmäktigesbeslut att överföra medel från 2019 till 2020 

efter årsbokslutet. Bruttointäkter och bruttokostnader kommer att justeras efter 

detaljbudgetsarbete.
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DRIFTREDOVISNING 

Tkr Bokslut Budget *Prognos **Budget Plan Plan

År 2018 År 2019 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022

KOMMUNSTYRELSEN
Intäkter 7 596 8 181 5 359 8 181 8 181 8 181
Kostnader -65 290 -68 798 -68 551 -73 192 -74 537 -76 207
Nettokostnader -57 695 -60 617 -63 192 -65 011 -66 356 -68 026

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALT. (exkl. VA & tomtförsäljn.)
Intäkter 36 880 41 880 42 356 42 679 42 138 41 465
Kostnader -108 715 -108 467 -111 064 -111 861 -112 136 -115 901
Nettokostnader -71 835 -66 587 -68 708 -69 182 -69 998 -74 436

TOMTFÖRSÄLJNING
Intäkter 0 29 207 30 676 0 0 0
Kostnader -91 -1 100 -1 100 0 0 0
Nettokostnader -91 28 107 29 576 0 0 0

VA-VERKSAMHET
Intäkter 24 342 26 685 26 685 26 414 26 539 27 299
Kostnader -23 075 -25 720 -25 720 -26 353 -27 450 -28 616
Nettokostnader 1 267 965 965 61 -911 -1 317

BYGG- OCH MILJÖNÄMND
Intäkter 3 786 3 498 3 711 3 498 3 498 3 498
Kostnader -5 994 -6 653 -7 409 -6 796 -6 903 -7 013
Nettokostnader -2 209 -3 155 -3 698 -3 298 -3 405 -3 515

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
Intäkter 2 125 665 665 665 665 705
Kostnader -16 205 -17 614 -15 914 -15 463 -15 794 -16 499
Nettokostnader -14 080 -16 949 -15 249 -14 798 -15 129 -15 794

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
Intäkter 389 550 390 323 392 115 383 228 383 228 383 228
Kostnader -846 289 -859 481 -858 522 -861 638 -870 780 -877 546
Nettokostnader -456 739 -469 158 -466 407 -478 410 -487 552 -494 318

SOCIALNÄMND
Intäkter 156 189 122 844 126 502 122 844 122 844 122 844
Kostnader -419 175 -408 541 -417 371 -421 635 -433 315 -446 112
Nettokostnader -262 986 -285 697 -290 869 -298 791 -310 471 -323 268

REVISORERNA
Kostnader -608 -658 -658 -654 -656 -659
Nettokostnader -608 -658 -658 -654 -656 -659

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
Intäkter 366 150 140 0 0 0
Kostnader -1 248 -1 933 -1 923 -1 761 -1 759 -1 760
Nettokostnader -882 -1 783 -1 783 -1 761 -1 759 -1 760

FINANS

Nettokostnader 885 801 914 447 953 678 938 933 960 491 982 222

Årets resultat inkl. VA 19 944 38 915 73 655 7 089 4 254 -871

Årets resultat exkl. VA 18 676 37 950 72 690 7 028 5 165 446

*Prognos utifrån delår (per juli-2019 ) 

**Eventuellt kommer att justeras utifrån fullmäktigesbeslut att överföra medel från 2019 till 

2020 efter årsbokslutet. Bruttointäkter och bruttokostnader kommer att justeras efter 

detaljbudgetsarbete.
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INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr. Bokslut Budget *Prognos **Budget Plan Plan

2018 År 2019 År 2019 År 2020 År 2021 År 2022
Tkr. Tkr. Tkr. Tkr. Tkr. Tkr.

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING

Nettoutgifter -3 834 -7 101 -3 656 -6 553 -2 050 -1 350

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING ( exkl. VA & Mark, inkl. expl. gata )

Nettoutgifter -80 859 -244 251 -165 173 -184 235 -203 389 -127 717

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING ( Mark )

Nettoutgifter 244 0 0 0 0 0

VA-VERKSAMHET ( inkl.exploateringar VA )

Nettoutgifter -1 228 -44 359 -28 263 5 310 -7 008 -12 197

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Nettoutgifter -155 -270 -270 -150 -1 400 -150

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Nettoutgifter -2 217 -1 670 -1 670 -5 900 -16 300 -3 800

SOCIALNÄMND

Nettoutgifter -869 -5 445 -4 385 -3 100 -2 450 -600

TOTOLA NETTOUTGIFTER inkl. exploateringar -88 919 -303 096 -203 417 -194 628 -232 597 -145 814

Exploatering VA - totalt netto 10 685 -1 633 -6 822
Exploatering gata - totalt netto 615 -18 739 -25 067
Exploatering mark  - totalt netto -2 747 33 000 -3 850

*Prognos utifrån delår (per juli-2019 ) 

**Eventuellt kommer att justeras utifrån fullmäktigesbeslut att överföra medel från 2019 till 2020 efter 

årsbokslutet. Bruttointäkter och bruttokostnader kommer att justeras efter detaljbudgetsarbete.
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Kommunstyrelsen
Nämndens ordförande: Lennart Kalderén \(M\)

Mål och budget    2020

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.

Medborgare - Perspektiv
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
Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att medborgarna och de
lokala företagen ska uppleva bästa möjliga tillgänglighet.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent) 90.00% 50%

Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent) 90.00% 50%

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent)
Mäts med servicemätning en gång om året. Andel svar på berörd förvaltning/kommun på e-post inom tre
dagar.

Grönt - 90% eller högre Gult - 80,1 - 89,9 % Rött - 80% eller lägre

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent)
Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal på berörd förvaltning/kommun i
procent.

Grönt - 90 % eller högre Gult - 80,1 - 89,9 % Rött - 80 % eller lägre

____________________________________________________________________________________
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1b. Nämndmål kommunstyrelsen - Information och dialog
Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att medborgarna och de
lokala företagen ska uppleva bästa möjliga information och dialog.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Tillgänglighet/kommunikation - "Salems kommun
informerar" 85.00% 50%

Tillgänglighet/kommunikation - Webbplats 59.00% 50%

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - "Salems kommun informerar"
Andel medborgare som läser "Salems kommun informerar". Mäts varje år i SCB:s
Medborgarundersökning.

Grönt - 85 % eller högre Gult - 80,1 - 84,9 % Rött - 80 % eller lägre

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Webbplats
Besök på kommunens webbplats. Andel av kommunens invånare som besöker kommunens webbplats.
Mäts varje år i SCB:s Medborgarundersökning.

Grönt - 59 % eller högre Gult - 55,5 - 58,9 % Rött - 55 % eller lägre

____________________________________________________________________________________

1c. Nämndmål kommunstyrelsen - Effektivitet
Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att medborgare och lokala
företag ska uppleva bästa möjliga effektivitet.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Företag - Lokalt företagsklimat (NKI-index) 70,00 50%

Företag - Service till företag (index) 3,30 50%

Beskrivning: Företag - Lokalt företagsklimat (NKI-index)
Mäts med SKL:s Nöjd-kund-index-undersökning varje år. Det sammanlagda NKI-värdet från kommunens
företag på en skala från 0-100.

Grönt - NKI 70 eller högre Gult - NKI 62-69 Rött - NKI 61 eller lägre

Beskrivning: Företag - Service till företag (index)
Svenskt Näringslivs årliga företagsundersökning gällande "Lokalt företagsklimat" och där ställs följande
fråga: Hur upplever du kommunens service till ditt företag?

Grönt: 3,3 - 6 Gult: 2,5 - 3,2 Rött: 0 - 2,4

____________________________________________________________________________________

1d. Nämndmål kommunstyrelsen - IT-system
Kommunstyrelsen ska samordna och stödja hela kommunförvaltningen för att kommunens medborgare
och medarbetare ska ha mycket god tillgänglighet av kommunens administrativa it-system.

25



akaek, 2020-04-08 11:39 3

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

IT - Attacker (antal) 4.00 33%

IT - Internet tillgänglighet (procent) 98.00% 34%

IT - Support (procent) 90.00% 33%

Beskrivning: IT - Attacker (antal)
Antal påverkande attacker mot Salems kommun Internetuppkopplingar under året.

Grönt: 0 - 4 stycken Gult: 5-7 stycken Rött: 8 eller fler attacker

Beskrivning: IT - Internet tillgänglighet (procent)
Personalens tillgång till Internet under kontorstid.

Grönt: 98 % eller högre under kontorstid Gult: 95 % - 97,9 % under kontorstid Rött: 0 % - 94,9 % under
kontorstid

Beskrivning: IT - Support (procent)
Andelen påbörjade ärenden inom 4 h hos kommunens IT-support.

Grönt: 90 % - 100 % Gult: 75 % - 89,9 % Rött: 0 %- 74,9 %

____________________________________________________________________________________

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
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.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Trygghet - Kontaktpolis i skolan (procent) 100.00% 20%

Trygghet - Medborgarnas upplevda trygghet
(index) 50.00 20%

Trygghet - Skadegörelse av kommunal egendom
(kr/år) 1 000 000,00 20%

Trygghet - Stöld- och tillgreppsbrott (ranking i
länet) 10,00 20%

Trygghet - Systematiskt brandskyddsarbete 100.00% 0%

Beskrivning: Trygghet - Kontaktpolis i skolan (procent)
Varje kommunal skola har en kontaktpolis utsedd.

Grönt - Alla skolor har en kontaktpolis, 100 % Gult - 1 skola har ej kontaktpolis, 99 % Rött - 2 skolor eller
fler har ej kontaktpolis, 0-98 %

Beskrivning: Trygghet - Medborgarnas upplevda trygghet (index)
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Nöjd Region-Index - Trygghet (U00405) Värdet anger medborgarnas sammanvägda upplevelse av
trygghet i kommunen, skala 0-100. Målvärdet sätts till 50. Delvis uppnått målvärde definieras 40-49.

Grönt - 50 poäng eller bättre. Gult - 40-49 poäng. Rött - Mindre än 40 poäng.

Beskrivning: Trygghet - Skadegörelse av kommunal egendom (kr/år)
Skadegörelse i kronor per år.

Grönt - 1 miljon eller lägre Gult - 1,1-1,2 miljoner Rött - 1,3 miljoner eller högre

Beskrivning: Trygghet - Stöld- och tillgreppsbrott (ranking i länet)
Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1000 invånare. Enligt rankingen för "Öppna Jämförelser"
gällande Trygghet och Säkerhet i förhållande till Stockholms län.

Grönt - Ranking 1-10 Gult - Ranking 11-13 Rött - Ranking 14 eller sämre

Beskrivning: Trygghet - Systematiskt brandskyddsarbete
Samtliga kommunala objekt bedriver ett löpande systematiskt brandskyddsarbete. Avstämning sker i
oktober varje år med hjälp av Pondus.

Grönt - Samtliga objekt godkända, 100 % Gult - 1-2 avvikelser, 98-99 % Rött - 3 eller fler avvikelser, 0-97
%

____________________________________________________________________________________

Miljö - Perspektiv
4. Kommunens övergripande mål - Boendemiljö
Salems kommun ska erbjuda en av Stockholms läns bästa boendemiljöer

4a. Nämndmål kommunstyrelsen - Bra boende
Kommunstyrelsen ska verka för att skapa goda möjligheter att hitta bra boende.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Boende - Bostäder (Index) 5,40 33%

Beskrivning: Boende - Bostäder (Index)
Mäts i SCB:s Medborgarundersökning: Hur ser du på möjligheten att hitta bra boende?

(nytt i VP fr.o.m. 2018) Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller högre Gult: Lägsta resultat för en Sthlms
kommun (utöver Salem) upp till genomsnittet för Sthlms län Rött: 0 och upp till det lägsta resultatet
(utöver Salem) för en kommun i Sthlms län

____________________________________________________________________________________

4b. Nämndmål kommunstyrelsen - Varierande boendeformer
Kommunstyrelsen ska verka för att kommunen ska möjliggöra ett varierat utbud av olika typer av
boendeformer (hyres, bostadsrätt- och småhus).
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Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Boende - Boendeformer (index) 5,10 34%

Beskrivning: Boende - Boendeformer (index)
Mäts i SCB:s medborgarundersökning: Hur ser du på utbudet av olika typer av boendeformer?

(Nycketal fr.o.m. 2018) Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller högre Gult: Lägsta resultat för en Sthlms
kommun (utöver Salem) upp till genomsnittet för Sthlms län Rött: 0 och upp till det lägsta resultatet
(utöver Salem) för en kommun i Sthlms län

____________________________________________________________________________________

4c. Nämndmål kommunstyrelsen - Trivsam bebyggelse
Kommunstyrelsen ska verka för att kommunen ska skapa goda förutsättningar för en trivsam bebyggelse.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Boende - Trivsam bebyggelse (index) 6,70 33%

Beskrivning: Boende - Trivsam bebyggelse (index)
Mäts i SCB:s Medborgarundersökning: Hur ser du på hur trivsam bebyggelsen är?

(Nytt i VP fr.o.m. 2018) Grönt: Genomsnittet för Sthlms län eller högre Gult: Lägsta resultat för en Sthlms
kommun (utöver Salem) upp till genomsnittet för Sthlms län Rött: 0 och upp till det lägsta resultatet
(utöver Salem) för en kommun i Sthlms län

____________________________________________________________________________________

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
Kommunstyrelsen ska verka för att Salems kommun ska öka andelen resor med kollektivtrafik, gång och
cykel.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Miljö - Öka andelen resor med kollektivtrafik
(procent) 50.00% 100%

Beskrivning: Miljö - Öka andelen resor med kollektivtrafik (procent)
Kommunens invånare ska öka andelen resor med kollektivtrafik, gång samt cykel. Mäts via SCB:s
Medborgarundersökning årligen. Andelen invånare som tar sig till och från jobbet/skolan med
kollektivtrafik, gång/cykel.

Grönt - 50 % eller högre Gult - 45,1 - 49,9 % Rött - 45 % eller lägre

____________________________________________________________________________________

Utveckling och lärande - Perspektiv

28



akaek, 2020-04-08 11:39 6

Medarbetare - Perspektiv
7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

7. Nämndmål kommunstyrelsen - Attraktiv arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang
(HME) 75,00 100%

Beskrivning: Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME)
SKL:s index för att mäta medarbetarengagemang. Mäts en gång per år av HR-enheten.

Grönt: 75 - 100 Gult: 65 - 74 Rött: 0 - 64

____________________________________________________________________________________

Ekonomi - Perspektiv
9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

9a. Nämndmål kommunstyrelsen - Ekonomi i balans
Kommunstyrelsen ska uppvisa en ekonomi i balans.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Ekonomi - Följer budget (procent) 100.00% 100%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget (procent)
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.
Siffror 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.

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött - 0-99
% (Negativ avvikelse 1 % eller högre)

____________________________________________________________________________________

9b. Nämndmål kommunstyrelsen - Hög prognossäkerhet
Kommunstyrelsen ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.
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Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Ekonomi - Prognossäkerhet (procent) 100.00% 100%

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet (procent)
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.

Grönt - 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos) Gult - 99-99,9 % (Utfallet är högst 1 % sämre än
prognos) Rött - 0-98,9 % (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos)

____________________________________________________________________________________

9c. Nämndmål kommunstyrelsen - Ekonomisk samordning

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Ekonomi - Följer budget kommunövergripande
(procent) 100.00% 25%

Ekonomi - Prognossäkerhet kommunövergripande
(procent) 100.00% 25%

Ekonomi - Skattefinansieringsgrad 100.00% 25%

Ekonomi - Soliditet inkl pensionsåtagande 26.30% 25%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget kommunövergripande (procent)
Ekonomi i balans definieras som att hela kommunens resultat följer budget. Hela kommunens
helårsresultat i förhållande till budget.

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött - 0-99
% (Negativ avvikelse 1 % eller högre)
Siffror 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.

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet kommunövergripande (procent)
Hög prognossäkerhet definieras som att hela kommunens helårsprognos första kvartalet stämmer med
årsbokslut.

Grönt - 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos) Gult - 99-99,9 % (Utfallet är högst 1 % sämre än
prognos) Rött - 0-98,9 % (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos)
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.

Beskrivning: Ekonomi - Skattefinansieringsgrad
Kommunens skattefinansieringsgrad av investeringar. Genomsnittet för de senaste tre åren av
procenttalet som räknas fram genom att ta resultat plus avskrivningar dividerat med nettoinvesteringar.

Grönt - 100 % eller högre Gult - 80,1-99,9 % Rött - 80 % eller lägre

Beskrivning: Ekonomi - Soliditet inkl pensionsåtagande
Kommunens soliditet inklusive pensionsåtagande NO3002 i förhållande i till snittet i Stockholms län.
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Grönt - Länsgenomsnittet eller högre
Gult - Inte lägre än 2 % under länsgenomsnittet
Rött - Lägre än 2 % under länsgenomsnittet

____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

3 - Intäkter 1 876 1 955 1 892 1 955 1 955 1 955

9 - Interna intäkter 5 720 6 226 3 467 6 226 6 226 6 226

INTÄKTER 7 596 8 181 5 359 8 181 8 181 8 181

4 - Kostnader/Utgifter -6 345 -8 375 -8 450 -8 655 -8 859 -9 069

5 - Kostnader för arbetskraft -28 493 -31 615 -31 357 -32 205 -32 852 -33 854

6 - Övr verksamhetskostnader -9 048 -9 491 -9 543 -8 794 -8 824 -8 824

7 - Övr verksamhetskostnader -16 418 -14 624 -14 503 -18 845 -19 309 -19 767

8 - Finansiella intäkter och
kostnader -39 -36 -38 -36 -36 -36

9 - Interna kostnader -4 946 -4 657 -4 661 -4 657 -4 657 -4 657

KOSTNADER -65 290 -68 798 -68 551 -73 192 -74 537 -76 207

Totalt -57 695 -60 617 -63 192 -65 011 -66 356 -68 027

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

100 - KF-/KS Politik -5 653 -5 890 -5 890 -5 470 -5 562 -6 005

111 - KD Stab -6 173 -7 488 -7 488 -7 525 -7 523 -7 634

112 - Kommunikation -1 454 -1 717 -1 717 -1 707 -1 740 -1 772

113 - Kansliet -3 177 -4 275 -4 175 -4 221 -4 321 -4 424

1141 - Ekonomienheten -7 205 -8 256 -8 106 -8 388 -8 582 -8 773

1148 - Avgift SBFF -7 191 -7 397 -7 472 -7 677 -7 881 -8 091

115 - HR-enheten -10 465 -10 111 -10 111 -10 219 -10 405 -10 593

116 - IT-enheten -11 305 -14 924 -14 924 -16 556 -17 092 -17 485

Medel till förfogande -5 071 -558 -3 308 -3 250 -3 250 -3 250

Kommunstyrelsen -57 695 -60 617 -63 192 -65 011 -66 356 -68 027

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

111 - KD Stab -0 -600 -100 -100

112 - Kommunikation -1 000 -1 000

113 - Kansliet -106 -906 -206

1141 - Ekonomienheten 0 -750 -250 -650

115 - HR-enheten -500 -500 -1 000

116 - IT-enheten -3 528 -2 945 -700 -1 803 -1 950 -1 250

Medel till förfogande -200 -1 000 -1 000 -2 500

Kommunstyrelsen -3 834 -7 101 -3 656 -6 553 -2 050 -1 350
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Ekonomisk redogörelse

Drift
Den totala budgeten, exkl medel till förfogande, uppgår till 62 mnkr varav 7,7 mnkr avser
kommungemensam avgift till Södertörns brandförsvar. Då brandförsvarets avgift ej kan reduceras ska
besparingen på denna andel av omsättningen fördelas på de verksamheter kommunen mer direkt kan
påverka. Besparingen har fördelats proportionellt utifrån budgetfördelning mellan enheterna.
Godkänd drift
Godkänd driftsram för kommunstyrelseförvaltningen är totalt 65 013 tkr, där KS och KF till
förfogandemedel är inräknade.
Effektiviseringen på 1,3 procent är totalt beräknad till 793 tkr på förvaltningen.
1 procent för PO-kostnader (pensionsdelen) har överförts till enheterna från finansen.
Förvaltningens nettoram är fördelad enligt följande:
KS/KF: Tilldelad nettoram på 5 470 tkr innehåller en effektivisering på 1,3 procent (83 tkr) beräknat
till mindre justeringar i mötesplaner eller utbildningsmedel.
Kansli och kommunikation: Tilldelad nettoram på 13 453 tkr där ramen har minskats med 203 tkr i
minskad andel konsultstöd och köpta tjänster och räknats upp med 1 procent PO på 50 tkr.
Ekonomienheten: Tilldelad nettoram på 8 388 tkr där effektiviseringen är kopplad till reducerade
personalkostnader på -123 tkr. Uppräkning med 54 tkr i ökade PO-kostnader.
Avgiften till SBFF 7 677 tkr
KS-till förfogande 3 250 tkr, ej ännu öronmärkta medel.
HR-enheten: Tilldelad nettoram 10 219 tkr, inräknat en besparing på 154 tkr minskad andel konsultstöd
och köpta tjänster för arbetsmiljöfrågor och likabehandlingsplan och uppräknat med 56 tkr för ökning av
PO-kostnaderna
IT-enheten: Tilldelad nettoram 16 556 tkr. Besparingen på 1,3 procent  (230 tkr) kopplas till teknikstöd till
skolornas wifi hanteras internt istället för med extern resurs, -100 tkr. Justera kravspecifikationen för
kommande leasing upphandling med avseende på teknik, support och garantier, 130 tkr. Medel för
GoogleDrive (1 350 tkr) som funnits under KS-tillförfogandemedel har flyttats över till IT-enheten fr.o.m.
2020.
Riskanalys KSF besparingar
Kommunstyrelsens förvaltning består av stabsfunktioner vars verksamheter utgör stöd och styrning av
kommunens övriga verksamheter. Besparingar får därför, direkt eller indirekt, påverkan på kommunens
övriga verksamheter. Kostnadsmassan består till största del av personalkostnader och kostnader för olika
typer av avtalsbundna tjänster. Detta förslag bygger till stor del på att reducera medel för köpta tjänster
inom de olika verksamhetsområdena och därmed göra mer arbetsuppgifter själva med befintlig personal
- samt till viss del - att sänka ambitionsnivåerna i enheternas leverans gentemot övriga kommunala
verksamheten. Detta riskerar att medföra ökad stress för befintliga medarbetare, ge lägre kvalitet på
leverans till övriga förvaltningar och minska förmågan hos kommunstyrelseförvaltningen att leda och
genomföra kommungemensamma utvecklingsinsatser. Ur ett långsiktigt perspektiv har
kommunstyrelsen och dess förvaltning att finna arbetsformer och samarbeten som är än mer
kostnadseffektiva - för fortsatt utveckling av kvalitet och den kommunala verksamheten.
Godkända investeringar
Följande investeringar finns godkända hos kommunstyrelseförvaltningen inför budget år 2020,
2021,2022:
IT-pott generell 750 tkr, 750 tkr, 750 tkr
Datortäthet förskolan 450 tkr, 0 tkr, 0 tkr
Investeringsreserv 1000 tkr, 0 tkr, 0 tkr
Integration av lönesystem 1000 tkr, 0 tkr, 0 tkr
Utbyte av stomnät i kommunens fastigheter 0 tkr, 0 tkr, 1500 tkr
Agresso uppdatering (ekonomisystem) 650 tkr, 0 tkr, 0 tkr
Beslutsstödsystem, mål och budget 500 tkr, 0 tkr, 0 tkr
Inventariepott kommunstyrelseförvaltningen 100 tkr, 100 tkr, 100 tkr
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Verksamhetsredogörelse

1. Omvärldsbevakning
Ekonomi
BNP-tillväxten i Sverige bedöms bli lägre än de senaste åren. Avmattningen i den internationella
konjunkturen, liksom sjunkande bostadsinvesteringar samt en inbromsning i offentlig konsumtion i
Sverige, antas bidra till den svagare svenska tillväxten. Samhällsekonomin går mot ett läge av
normalkonjunktur 2021. Sysselsättningen bedöms öka i en långsammare takt under 2019 och
arbetslösheten beräknas vara oförändrad jämfört med 2018. Sveriges kommuner kommer att få färre
resurser i förhållande till sitt uppdrag, beräknat på vikande tillväxt i skatteunderlaget
(konjunkturutvecklingen stagnerar och tillväxten i antalet arbetade timmar planar ut) samtidigt som
behovet av kommunala tjänster växer.
Befolkning
Stockholms län förväntas öka med nästan 1 miljon invånare fram till 2032 och beräknas då passera 3
miljoner invånare. Även Salems kommun kalkylerar med ett ökat invånarantal med en ökning med ca 3
000 invånare fram till 2030. För Salems del finns det med i den beslutade översiktsplanen att utöka
antalet bostäder som i sin tur möjliggör en ökad inflyttning. Byggandet av nya bostadsområden kommer
även innebära större behov på övrig infrastruktur, skolor, kommunikationer samt kultur- och fritidsliv.
Enligt SCBs medborgarundersökning efterfrågas framförallt bostäder för unga och äldre. I Salem
beräknas andelen äldre över 80 år öka med 46 procent mot 2019 fram till år 2030 och barn och unga upp
till 15 år beräknas öka med 19 procent under samma period.
Flyktingmottagande
Under 2000-talet har invandringen till Sverige varit stor och var som högst år 2016. Genom återinförd
rätt till familjeåterförening väntas fler anhöriginvandrare under de tre närmsta åren. Salem hade 45
nyanlända i april 2019 motsvarande var i april 2018 38 personer.
2. Lagstiftning som styr verksamheten
Verksamheten styrs av en rad lagar och förordningar, bland annat kommunallagen, förvaltningslagen,
offentlighets- och sekretesslagen, lagen om offentlig upphandling, personuppgiftslagen, arkivlagen, lagen
om kommunal redovisning, plan- och bygglagen, lagen om skydd mot olyckor, lagen om extraordinära
händelser, GDPR med flera.
3. 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 36 årsarbetare.
4. Framåtblick
Följande insatser har kommunstyrelseförvaltningen planerat inför 2020:
* Fortsatt arbete med nya Salem Centrum och grundskolan i Fågelsången
* Fortsätta arbete med digitalisering av bland annat dokumenthantering
* Fortsatt arbete med kommunens intranät
* Fortsätta och säkerställa den nya EU-dataskyddsförordningen (GDPR)
* Genomföra en förnyad budgetprocess
* Förnya kommunens krisplanering
* Löneadministration genom gemensam lönenämnd tillsammans med Trosa och Håbo.
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Tekniska utskottet
Nämndens ordförande: Lennart Kalderén \(M\)

Mål och budget    2020

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.

Medborgare - Perspektiv
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
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska erbjuda en hög servicenivå för kommuninvånarna.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

MSB - Handläggningstider TU -4.00% 20%

MSB - NKI internmätning 20%

Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent) 90.00% 30%

Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent) 90.00% 30%

Beskrivning: MSB - Handläggningstider TU
Förkortade handläggningstider mäts genom handläggningstid för bostadsanpassningsärenden och
parkeringstillstånd för rörelsehindrade som årligen ska förkortas med 4 % under en femårsperiod.

Grönt - Förkortad handläggningstid med i snitt 4 % eller högre Gult -Förkortad handläggningstid med i
snitt 3-3,9 % Rött - Förkortad handläggningstid med i snitt 2,9 % eller lägre

Beskrivning: MSB - NKI internmätning
NKI (nöjd kund index) ska för totalindex vid årlig internmätning inom kommunens verksamheter nå
Södertörnsgenomsnittet eller högre.
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Grönt - Södertörnsgenomsnitt eller högre, Gult 5 enheter upp till snittet, Rött - Mer än fem enheter upp
till snittet

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent)
Mäts med servicemätning en gång om året. Andel svar på berörd förvaltning/kommun på e-post inom tre
dagar.

Grönt - 90% eller högre Gult - 80,1 - 89,9 % Rött - 80% eller lägre

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent)
Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal på berörd förvaltning/kommun i
procent.

Grönt - 90 % eller högre Gult - 80,1 - 89,9 % Rött - 80 % eller lägre

____________________________________________________________________________________

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
Kommunens utemiljö ska vårdas och utvecklas för att skapa trygghet

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

MSB - Trygghetsindex utemiljö 56.00 100%

Beskrivning: MSB - Trygghetsindex utemiljö
Mäts vartannat år genom SCB:s medborgarundersökning. Trygghetsindex för utemiljön skall vara lägst
som föregående år.

Grönt = index högre än föregående mätning, Gult = index lika eller max tio procent sämre än föregående
mätning Rött = index mer än tio procent sämre än föregående mätning

____________________________________________________________________________________

3. Kommunens övergripande mål - Infrastruktur
Salems infrastruktur ska skötas och underhållas så att dess nytta och funktion bibehålles och utvecklas.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Infrastruktur
Kommunens anläggningskapital (fastigheter, gator, parker, naturmark) ska öka i värde

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

MSB - Fastighetsunderhåll 75,00 25%

MSB - Felanmälan 90.00% 25%

MSB - Infrastruktur 600 000,00 25%

MSB - Vinterunderhåll 25%

Beskrivning: MSB - Fastighetsunderhåll
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Det genomsnittliga fastighetsunderhållet av kommunens fastigheter ska upp till 75 kr/kvm, drift och
reinvestering sammanslaget.

Grönt - 75 kr/kvm eller högre Gult - 70-74kr/kvm Rött - 69kr/kvm eller lägre

Beskrivning: MSB - Felanmälan
Av inkomna felanmälningar ska 90 % vara påbörjade inom 48 timmar. En felanmälan anses påbörjad då
ärendet är registrerat i Pondus samt åtgärden är inplanerad, felsökning påbörjad eller reservdel är
beställd.

Grönt - 90 % eller högre påbörjat inom 48 tim Gult - 80-89,9 % påbörjade inom 48 tim Rött - 79,9 % eller
lägre påbörjade inom 48 tim

Beskrivning: MSB - Infrastruktur
Kommunens budget för vägbeläggningsunderhåll ska uppgå till minst 600 tkr per år

Grönt = 600 tkr eller mer Gult = 500-600 tkr Rött = under 500 tkr (1 100tkr)

Beskrivning: MSB - Vinterunderhåll
Salembornas nöjdhet med underhåll för gator och vägar ska ligga över Södertörnsgenomsnittet i SCB:s
medborgarundersökning

Grönt = Södertörnsgenomsnittet eller högre Gult = 0,5 upp till Södertörnsgenomsnittet Rött = mer än 0,5
procentenheter upp till Södertörnsgenomsnittet

____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Trafikmiljö
Det kommunala vägnätet ska genom förebyggande åtgärder erbjuda en säker trafikmiljö

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

MSB - Trafikskador 3.00 100%

Beskrivning: MSB - Trafikskador
Trafikskador rapporterade i systemet Strada ska över en femårsperiod visa en nedåtgående trend.

Grönt - Minskning av antalet rapporterade trafikskador mot föregående år, Gult - Oförändrat antal mot
föregående år, Rött Ökning av antal mot föregående år

____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - VA-verksamhet
VA-verksamheten ska förse Salemsborna med vatten- och ledningsnät av god kvalitet

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

MSB - Avloppsvatten 25.00% 25%

MSB - Inköp vatten 15.00% 25%

MSB - VA-taxa 50%

Beskrivning: MSB - Avloppsvatten
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Avloppsvattnet från Salems kommun till Himmerfjärdsverkets avloppsreningsverk (SYVAB) ska endast
innehålla avloppsvatten. Inläckaget ska högst uppgå till 25 % under en femårsperiod.

Grönt - 25 % eller lägre Gult - 25,1-27 % Rött - 27,1 % eller högre

Beskrivning: MSB - Inköp vatten
Skillnaden mellan inköpt vattenmängd från Stockholm Vatten och försåld vattenvolym till abonnenterna
ska inte överstiga 15 %

Grönt - 14,9 % eller lägre Gult - 15-17 % Rött - 17,1 % eller högre

Beskrivning: MSB - VA-taxa
VA-taxan för medelhus typ A ska vara i nivå med genomsnittet för Stockholms län eller lägre.

Grönt - Placering 12 eller lägre (Lägre än gult ) Gult - Placering 13-14 (plus/minus 10 % (medianvärde)
från Stockholms länsgenomsnitt) Rött - Placering 15 el högre (Högre än gult)

____________________________________________________________________________________

Miljö - Perspektiv
5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Energiförbrukning
Energiförbrukningen i kommunens ägda fastigheter ska minska

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

MSB - Energiförbrukning 2017- 2.00 100%

Beskrivning: MSB - Energiförbrukning 2017-
Energiåtgången för uppvärmningen per kvadratmeter, ska inte öka i jämförelse med föregående år, inom
kommunens fastigheter.

Grönt: ingen ökad energianvändning i jämförelse med föregående år (= 2)
Gult: maximalt 1-% ökning i jämförelse med föregående år (= 1)
Rött: mer än 1-% ökning i jämförelse med föregående år (= 0)

____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Transporter
CO2-utsläppen från egna transporter ska minska

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

MSB - Andelen fossilbränslefria personbilar 2019
(procent) 45.00% 100%

Beskrivning: MSB - Andelen fossilbränslefria personbilar 2019 (procent)
Andelen fossilbränslefria personbilar inom kommunförvaltningarna. Andelen räknas genom att ta antalet
personbilar med möjlighet att drivas av fossilfria bränslen som nyttjas inom alla förvaltningar, dividerat
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med antalet personbilar totalt inom förvaltningarna.

Grönt: 45 % - 100 % fossilfria bilar Gult: 35 % - 44,9 % fossilfria bilar Rött: 0 % - 34,9 % fossilfria bilar

____________________________________________________________________________________

Utveckling och lärande - Perspektiv
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.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Lärande miljö
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska tillhandahålla lämpliga lokaler för utveckling och lärande

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

MSB - Lokaler lärande (NKI) 100%

Beskrivning: MSB - Lokaler lärande (NKI)
NKI-resultat vad gäller förklaringsmodell Lokaler i enlighet med Södertörnsgenomsnittet eller högre

Grönt - Södertörnsgenomsnittet eller högre Gult - Fem enheter upp till Södertörnsgenomsnittet Rött -
Mer än fem enheter upp till Södertörnsgenomsnittet. Södertörn 2018 låg på 54.

____________________________________________________________________________________

Medarbetare - Perspektiv
7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Attraktiv arbetsplats
Det ska vara en god arbetsmiljö inom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang
(HME) 75,00 100%

Beskrivning: Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME)
SKL:s index för att mäta medarbetarengagemang. Mäts en gång per år av HR-enheten.

Grönt: 75 - 100 Gult: 65 - 74 Rött: 0 - 64

____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Kompetensförsörjning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska arbeta för en god kompetensförsörjning inom sin
verksamhet
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Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

MSB Praktikanter 2019- 1.00 100%

Beskrivning: MSB Praktikanter 2019-
Minst en praktikant ska genomföra sin praktik inom MSB

____________________________________________________________________________________

Ekonomi - Perspektiv
9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Ekonomi i balans
Kommunstyrelsens tekniska utskott ska uppvisa en ekonomi i balans

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Ekonomi - Följer budget (procent) 100.00% 100%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget (procent)
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.
Siffror 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.

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött - 0-99
% (Negativ avvikelse 1 % eller högre)

____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Investeringsprojekt
Träffsäkerheten för kommunens investeringsprojekt ska förbättras

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Ekonomi - Investeringsprojekt 100.00% 100%

Beskrivning: Ekonomi - Investeringsprojekt
Avvikelsen mellan slutkostnad och fastställd budget (ej markeringsbelopp) för projekt över 50
prisbasbelopp ska högst vara 2 %

Grönt - 100 % Positivt utfall (plus-minus-noll) Gult - 98-99,9 % (Max 2 %) Rött - 0-97,9 % (Över 2 %)

____________________________________________________________________________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott - Prognossäkerhet
Kommunstyrelsens tekniska utskott ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat
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Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Ekonomi - Prognossäkerhet (procent) 100.00% 100%

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet (procent)
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.

Grönt - 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos) Gult - 99-99,9 % (Utfallet är högst 1 % sämre än
prognos) Rött - 0-98,9 % (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos)

____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

3 - Intäkter 51 211 61 048 61 524 60 763 60 847 60 934

9 - Interna intäkter 10 011 7 517 7 517 8 330 7 830 7 830

INTÄKTER 61 222 68 565 69 041 69 093 68 677 68 764

4 - Kostnader/Utgifter -15 899 -20 772 -23 065 -20 121 -20 121 -20 121

5 - Kostnader för arbetskraft -25 349 -24 766 -23 152 -25 111 -25 618 -26 134

6 - Övr verksamhetskostnader -67 576 -68 680 -70 395 -73 029 -73 541 -77 547

7 - Övr verksamhetskostnader -17 430 -14 424 -14 631 -13 763 -14 614 -15 020

8 - Finansiella intäkter och
kostnader -11

9 - Interna kostnader -5 526 -5 545 -5 540 -6 188 -5 691 -5 694

KOSTNADER -131 790 -134 187 -136 784 -138 214 -139 586 -144 517

Totalt -70 568 -65 622 -67 743 -69 121 -70 909 -75 753

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

2110 - Central förvaltning -3 499 -2 897 -2 705 -3 452 -2 993 -3 036

2111 - Gata -16 347 -12 002 -15 001 -11 835 -12 637 -12 941

2112 - Fastighet -45 115 -46 132 -46 017 -48 294 -48 675 -52 653

2113 - Plan och exploat. enhet -6 874 -5 557 -4 985 -5 602 -5 692 -5 805

251 - VA 1 267 965 965 61 -911 -1 317

Tekniska utskottet -70 568 -65 622 -67 743 -69 121 -70 909 -75 753

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

2110 - Central förvaltning 472 -300 -450 -450 -450

2111 - Gata -8 326 -15 584 -9 289 -14 450 -5 900 -13 400

2112 - Fastighet -48 650 -167 356 -123 103 -169 950 -178 300 -88 800

2113 - Plan och exploat. enhet 407 -150

251 - VA -3 420 -5 537 -4 837 -5 375 -5 375 -5 375

Tekniska utskottet -59 517 -188 927 -137 229 -190 225 -190 025 -108 025
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Ekonomisk redogörelse

Godkänd drift
Totalram för KSTU år 2020 uppgår efter budgetberedningen till -69,1 mnkr (föregående år -65,6 mnkr),
år 2021 till -70,9 mnkr och år 2022 till -75,8 mnkr. År 2018 uppgick faktiska nettodriftskostnaderna till
-70,6 mnkr. I
följande text anges föregående års budget inom parentes. Godkänd ram år 2020 fördelas enligt följande:

• Central förvaltning: -3,5 mnkr (-2,9 mnkr)
• Gata: -11,8 mnkr (-12,0 mnkr)
• Fastighet: -48,3 mnkr (-46,1 mnkr)
• Plan och exploatering: -5,6 mnkr (-5,6 mnkr)
• VA: -0,06 mnkr (1,0 mnkr)

--
KSTU har beviljats kostnadsökningar för arvodesuppräkning enligt reglemente, löneuppräkning 2% och
index-/kostnadsuppräkning av avtal. Detta ingår i ovanstående belopp. Detta har motverkats av det
effektiviseringskrav som ålagts MSB (dessa ingår också i ovanstående belopp), år 2020 effektivisering 909
tkr, år 2021 effektivisering 1 030 tkr, år 2022 effektivisering 1 030 tkr.
Effektiviseringskraven år 2020 har fördelats enligt följande:

• Höjning av andrahandshyror för bostadsrätter med sociala kontrakt 309 tkr
• VVS-åtgärder till investeringsbudgeten 200 tkr
• Minskning av kompetensutveckling, konsultkostnader, upphandling mm 200 tkr
• Minskning av bevakningskostnader 200 tkr

--
From år 2021 kommer ytterligare 121 tkr att effektiviseras.
---
Utöver ovanstående har följande större strategiska ramäskanden beviljats
(minustecken betyder ramökning):
---
Fastighet
Ökade kostnader pga ökade antal m2, år 2020 -579,2 tkr, år 2021 -637,3 tkr, år 2022 -3 511,6 tkr
Ökade kostnader pga förändringar avseende hyresobjekt (bl a nya paviljonger förskola) år 2020 -1 870
tkr, år 2021 -2 124 tkr, år 2022 -2 969 tkr.
Beredskap, utökning pga nytt avtal fastighetsjour, -150 tkr per år.
Serviceavtal brandlarm, bl a utöka till att omfatta kvartals- och årsprovningar, -150 tkr per år.
---
Gata
Ökade kostnader till följd av tillkommande parkytor, år 2020 -200 tkr, år 2021 -400 tkr, år 2022 -600 tkr.
---
Godkända investeringar (inkl exploateringsprojekt, exkl markförsäljning)
---
Totalram för KSTU år 2020 uppgår efter budgetberedning till -195,6 mnkr (föregående år -188,9 mnkr),
år 2021 till -195,4 mnkr, år 2022 till -113,4 mnkr. År 2018 blev utfallet för investeringarna -59,5 mnkr. I
följande
text anges föregående års budget inom parentes. Godkänd ram för år 2020 fördelas enligt följande:
---

• Central förvaltning: -0,5 mnkr (-0,3 mnkr)
• Gata: -14,5 mnkr (-15,6 mnkr)
• Fastighet: -170,0 mnkr (-167,4 mnkr)
• Plan och exploatering: 0 mnkr (-0,2 mnkr)
• VA: -10,8 mnkr (-5,5 mnkr)

43



akaek, 2020-04-08 11:41 10

---
Vid ramberedningen beviljades bland annat följande större strategiska ramäskanden (minustecken
betyder ramökning):
---
Gata

• Rondell Fågelsången - Salem Centrum, år 2022 -7 500 tkr.
• Utveckling Prästboda bollplan, år 2020 -7 700 tkr.

---
Fastighet

• Ny skola och idrottshall Fågelsången, år 2020 -141 500 tkr, år 2021 -124 550 tkr.
• Säby sim- och sporthall grundrenovering, år 2021 -1 000 tkr, år 2022 -14 750 tkr.
• Fastighetsunderhåll, år 2020 -5 650 tkr, år 2021 -5 650 tkr, år 2022 -5 650 tkr.
• Renovering befintliga förskolor, år 2020 -9 000 tkr, år 2021 -18 000 tkr, år 2022 -36 000 tkr.
• Förskola Hallsta, år 2021 -22 000 tkr, år 2022 -24 000 tkr.
• MSB Myndighetskrav OVK, år 2020 -5 200 tkr, år 2021 -1 700 tkr, år 2022 -1 700 tkr. Markeringsbelopp

för att
ha utrymme att göra nödvändiga åtgärder.
---
Godkänd budget netto (intäkter minus kostnader) för samtliga pågående
exploateringsprojekt (redovisar nedan exklusive markförsäljning):
---
VA och Gata
2020: 11 300 tkr
2021: -20 372 tkr
2022: -31 889 tkr
---
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Bygg- och miljönämnd
Nämndens ordförande: Björn Kvist \(M\)

Mål och budget    2020

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.

Medborgare - Perspektiv
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
Bygg- och miljönämndens verksamhet ska präglas av god tillgänglighet och god service.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

MSB - Enkäter ranking av bygg- och miljöenheten 10,00 20%

MSB - Handläggningstider BOM 8.00 20%

Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent) 90.00% 20%

Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent) 90.00% 20%

BOM - Andel digitala ansökningar 5.00% 20%

Beskrivning: BOM - Andel digitala ansökningar
Fler ärenden ska sökas digitalt vi lämplig tjänst (Mittbygge) jämfört referensvärdet för år 2017.

Jämför mot 2017 års siffror. Referensvärde är 2% (5 lov av 250 lov). Antal inkomna lov digitalt av totalt
antal lov inkomna under året.

Beskrivning: MSB - Enkäter ranking av bygg- och miljöenheten
I servicemätningar via enkäter från SCB (Statistiska centralbyrån) och SBA (Stockholm Business Alliance)
ska bygg - och miljöenhetens områden finnas bland topp tio av länets kommuner. Det ska räknas ut
medelvärde av dessa två enkäters rankingar.
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Grönt - Ranking 1-10 Gult - Ranking 11-15 Rött - Ranking 16 eller högre

Beskrivning: MSB - Handläggningstider BOM
Handläggningstider ska vara optimala för kompletta ärenden.

Grönt: 8 veckor eller lägre för miljöärenden och bygglovsärenden Gul: 8-10 veckor Rött: 10 veckor eller
högre

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent)
Mäts med servicemätning en gång om året. Andel svar på berörd förvaltning/kommun på e-post inom tre
dagar.

Grönt - 90% eller högre Gult - 80,1 - 89,9 % Rött - 80% eller lägre

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent)
Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal på berörd förvaltning/kommun i
procent.

Grönt - 90 % eller högre Gult - 80,1 - 89,9 % Rött - 80 % eller lägre

____________________________________________________________________________________

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet
Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i
Stockholms län.

Bygg- och miljönämnden - Rättssäkra beslut
Bygg- och miljönämndens verksamhet ska utföras rättssäkert och professionellt.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Rättssäkra beslut - Överprövade delegationsbeslut 100.00% 50%

Rättssäkra beslut - Överprövade nämndsbeslut 100.00% 50%

Beskrivning: Rättssäkra beslut - Överprövade delegationsbeslut
Antalet överprövade delegationsbeslut som avvisas i överinstanserna på grund av formaliafel eller fel i
myndighetsutövningen ska vara noll

Grönt: 100 % Gult: 99,9-90,1 % (1) Rött: 90-0 %

Beskrivning: Rättssäkra beslut - Överprövade nämndsbeslut
Antal överprövade nämndbeslut som avvisas i överinstanserna på grund av formaliafel eller fel i
myndighetsutövningen ska vara noll

Grönt - 100 % (Inga) Gult: - 99 % (1) Rött: 0-98 % (2 eller fler)

____________________________________________________________________________________

Miljö - Perspektiv
4. Kommunens övergripande mål - Boendemiljö
Salems kommun ska erbjuda en av Stockholms läns bästa boendemiljöer
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Bygg- och miljönämnden - Bra boendemiljö
Bygg- och miljönämndens målsättning är att resultatet av planläggning och andra beslut ska leda till en
god boendemiljö

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

PEX - Grönområden 2,00 100%

Beskrivning: PEX - Grönområden
Närhet till och bevarande av grönområden ska beaktas vid framtagande av detaljplaner.

Grönt - grönområden tas upp i varje detaljplan Gult - missas i en plan Rött - missas i mer än en plan

____________________________________________________________________________________

Bygg- och miljönämnden - Hälsosam boendemiljö
Bygg- och miljönämndens målsättning är att resultatet av tillsynen ska leda till en god boendemiljö. Med
boendemiljö avser nämnden inomhus, utomhus, förtäring av livsmedel för alla som bor och arbetar i
kommunen.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

BOM - Offentlig utomhusmiljö 95.00% 33%

BOM - Inomhusmiljö 95.00% 33%

BOM - Säker livsmedelshantering 5.00 34%

Beskrivning: BOM - Inomhusmiljö
Fastighetsägare till flerbostadshus ska ha en godkänd egenkontroll avseende miljö och människors hälsa.
Fram till 2022 har samtliga fått tillsyn med avseende på god egenkontroll.

Grönt 100-95,1 Gult 95-75,1% Rött 75-0%

Beskrivning: BOM - Offentlig utomhusmiljö
Offentliga miljöer, skolgårdar och förskolor har tillgång till skuggade miljöer. Fram till 2022 har samtliga
skolor och förskolor fått tillsyn med avseende på tillgång till skuggade miljöer

Grönt 100-95,1% Gult 95-75,1% Rött 75-0%

Beskrivning: BOM - Säker livsmedelshantering
I Salems kommun har verksamhetsutövare god hygien. Utöver kontroll av verksamheter ska 5 projekt
inom livsmedelshygien utföras till 2022.

Grönt 5 projekt utförda Gult 4 projekt utförda Rött 3-0 projekt

____________________________________________________________________________________

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

Bygg- och miljönämnden - Giftfri miljö
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Bygg- och miljönämndens målsättning är att kommunen har en säker kemikaliehantering. Senast år 2022
ska planen vara antagen.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

BOM - Säker kemikaliehantering 2,00 100%

Beskrivning: BOM - Säker kemikaliehantering
Salems kommun har en kemikaliehanteringsplan som revideras årligen och läggs upp på kommunens
hemsida.

Grönt: en antagen kemikalieplan finns reviderad på hemsidan Gult: en antagen kemikalieplan finns
reviderad Rött: en antagen kemikalieplan finns inte reviderad ej heller på hemsidan

____________________________________________________________________________________

Bygg- och miljönämnden - Minskad miljöpåverkan
Bygg- och miljönämndens målsättning är att resultatet av planläggning och andra beslut ska leda till
minskad påverkan på miljön.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

PEX - Dagvattenhantering 2,00 100%

Beskrivning: PEX - Dagvattenhantering
Dagvattenhanteringen ska bidra till en god boendemiljö och en minskad påverkan på recipienterna, vilket
kan uppnås genom öppna dagvattenlösningar. En öppen dagvattenlösning ska därför prövas i de fall som
platsen tillåter det.

Grönt: motivering till vald lösning finns i varje plan Gult: motivering till vald lösning saknas i en plan Rött:
motivering till vald lösning saknas i mer än en plan

____________________________________________________________________________________

Bygg- och miljönämnden - Sjöar och vattendrag
Bygg- och miljönämndens målsättning är att kommunens tätortsnära sjöar och vattendrag ska uppfylla
EU:s vattendirektiv för god ekologisk och kemisk status år 2021. Redovisas i µg fosfor/liter.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

BOM - Fosfor i Uttran (2019-) 67.00 50%

BOM - Fosfor i Flaten (2019-) 67.00 30%

BOM - Fosfor i Dånviken (2019-) 42.00 20%

Beskrivning: BOM - Fosfor i Dånviken (2019-)
Belastningen av fosfor i Dånviken ska minska. Jämförelsevärde är genomsnittet för de fem senaste årens
halt µg fosfor/liter, jämfört med genomsnittet för en basperiod, dock är mätserien för ung. Tills mer data
finns används gränsvärdet för Mycket höga halter >50 µg fosfor/liter. Intervall definieras som +/-15%
från detta värde.

2017: 24 µg fosfor/liter 2018: 49,5 µg fosfor/liter 2019: ej prover 2020:
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Beskrivning: BOM - Fosfor i Flaten (2019-)
Belastningen av fosfor i Flaten ska minska. Jämförelsevärde är genomsnittet för de fem senaste årens
halt µg fosfor/liter , jämfört med genomsnittet för en basperiod 1997-2006. Referensvärdet för
basperioden är 79,4 µg fosfor/liter, och gult intervall definieras som +/-15% från detta värde. Mätvärdet
redovisas i enhet µg/l.

2017: 42,5 µg fosfor/liter, 2018: 84,5 µg fosfor/liter, 2019: 127µg fosfor/liter, 2020: xx µg fosfor/liter

Beskrivning: BOM - Fosfor i Uttran (2019-)
Belastningen av fosfor i Uttran ska minska. Jämförelsevärde är genomsnittet för de fem senaste årens
halt µg fosfor/liter , jämfört med genomsnittet för en basperiod 1997-2006. Referensvärdet för
basperioden är 79,4 µg fosfor/liter, och gult intervall definieras som +/-15% från detta värde. Mätvärdet
redovisas i enhet µg/l.

2017: 32 µg fosfor/liter 2018: 45 µg fosfor/liter 2019: 36 µg fosfor/liter 2020: xxx µg fosfor/liter

____________________________________________________________________________________

Bygg- och miljönämndens mål - Verksamhetens miljöpåverkan
Bygg- och miljönämnden ska sträva efter att kommunens verksamheters avtryck på miljön ska minska.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

BoM - Energirådgivning 2.00 50%

BOM - Klimatpåverkan 2.00 50%

Beskrivning: BoM - Energirådgivning
Information på hemsidan samt riktade insatser angående energirådgivning.

Grönt - två nya riktade projekt Gult - ett nytt projekt Rött - inget nytt projekt

Beskrivning: BOM - Klimatpåverkan
Information på hemsidan samt riktade informationsprojekt som syftar till att minska negativ
klimatpåverkan.

Grönt: två projekt utförda Gult: ett projekt utfört Rött: Inget projekt utfördes

____________________________________________________________________________________

Utveckling och lärande - Perspektiv
Medarbetare - Perspektiv
7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Ekonomi - Perspektiv
9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Bygg- och miljönämnden - Ekonomi i balans
Bygg- och miljönämndens ekonomiska resultat ska följa budget.
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Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Ekonomi - Följer budget (procent) 100.00% 100%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget (procent)
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.
Siffror 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.

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött - 0-99
% (Negativ avvikelse 1 % eller högre)

____________________________________________________________________________________

Bygg- och miljönämnden - Prognossäkerhet
Bygg- och miljönämnden ska ha en god prognossäkerhet.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Ekonomi - Prognossäkerhet (procent) 100.00% 100%

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet (procent)
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.

Grönt - 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos) Gult - 99-99,9 % (Utfallet är högst 1 % sämre än
prognos) Rött - 0-98,9 % (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos)

____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

3 - Intäkter 3 426 2 860 3 113 2 860 2 860 2 860

9 - Interna intäkter 360 638 598 638 638 638

INTÄKTER 3 786 3 498 3 711 3 498 3 498 3 498

4 - Kostnader/Utgifter -6 -253 -253 -253 -253 -253

5 - Kostnader för arbetskraft -4 658 -5 246 -5 458 -5 389 -5 496 -5 605

6 - Övr verksamhetskostnader -106 -90 -40 -90 -90 -90

7 - Övr verksamhetskostnader -723 -569 -1 167 -569 -569 -569

8 - Finansiella intäkter och
kostnader -0

9 - Interna kostnader -502 -495 -492 -495 -495 -495

KOSTNADER -5 994 -6 653 -7 409 -6 796 -6 903 -7 013

Totalt -2 209 -3 155 -3 698 -3 298 -3 405 -3 515

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

3000 - Bygg och miljönämnd -396 -425 -425 -437 -445 -453

3111 - Administration bygg o
miljö -1 563 -2 208 -2 613 -2 248 -2 278 -2 308

3112 - Bygg 530 -322 -78 -381 -425 -470

3113 - Miljö -780 -200 -582 -233 -258 -283

3 Bygg och Miljö -2 209 -3 155 -3 698 -3 298 -3 405 -3 515

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

3112 - Bygg 0

3 Bygg och Miljö 0
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Ekonomisk redogörelse

Godkänd drift
Bygg- och miljönämnden har en totalram kommande år 2020: -3298tkr, 2021: -3405tkr, 2022: -3515tkr.
Godkänd ram fördelas enligt följande:
Bom-nämnd: -437 tkr
Bygg: -381tkr
Miljö: -233tkr
Bom adm: -2613tkr
Nämnden har inga godkända ramäskanden utan ökningen består av uppräknade lönekostnader.
Godkända investeringar
Nämnden har inga godkända investeringar 2020-2022. Totalram för MSB 2020 uppgår till -0,0 mnkr
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Verksamhetsredogörelse

1. Omvärldsanalys
Politik
Kommunens satsningen på att bygga bostäder och de kommande nya detaljplanerna märks på enheten
genom ökade volymer av bygglovsärende, volymökningen beräknas fortgå under de närmaste åren.
Kopplat till kommunens satsningar på bostäder och nya detaljplaner sker en volymökning av antalet
tillsynsärenden inom miljöbalkens områden samt ökat deltagande i planprocessen.
Ekonomi
Bygg- och miljönämnden äskade i budgetprocessen om ramökning på grund av förändrad lagstiftning och
ökade volymförändringar och underbemanning. De ekonomiska förutsättningarna är dock oförändrade
framöver. Intäkter från bygglovsprocessen är helt styrd av faktorer som nämnden inte styr över vilket
leder till fortsatta utmaningar i prognossammanhang.
Samhälle
För att säkra upp och effektivisera tillsynen inom miljöområdet har sedan 2014 ett samarbetsavtal med
Södertälje kommun för tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedel tecknats.
Tillsynsuppdraget är helt avgiftsfinansierat. Samarbetet förutsätter att respektive kommun har resurser.
Samarbetet har inte kunnat nyttjas och nämnden ser inte avtalet som en lösning på resursbrist.
Kommunen har också en energi - och klimatrådgivare genom det samarbetsavtal som finns mellan
kommunerna Haninge, Huddinge, Tyresö samt Salem. Samarbetet har varit väldigt lyckosamt. Flera
informationskampanjer har bidragit till bl.a installationer av solceller.
Bygglov för reparationer, om- och tillbyggnader beräknas ligga på en stabil nivå. Framöver kommer de
nya detaljplanerna för Heliodal, Karlskronaviken, Solliden, Rönninge Kungsgård och Södra Ekdalen mfl ge
en ökad volym av bygglovsärenden samt miljöbalksrelaterade ärenden. Enheten har under året fått flera
ärenden om förorenade massor.
Teknik
Bygg- och miljönämnden utvecklar löpande arbetsmetodiken inom enheten för att få en effektivare
organisation. Ärendehanteringssystemet EDP Vision installerades 2016 men är i stort behov av
uppdatering för att kunna möta de ökade kraven på en digital myndighet. Investeringar behövs för att
möta detta behov bl.a behöver systemen kompletteras med nya, t.ex e-arkiv. Nämnden kommer även i
fortsättningen ha svårt att bemöta kraven om en digital ärendehantering.
2. Lagstiftning som styr verksamheten
Bygg- och miljönämndens verksamhet styrs av PBL (plan- och bygglagen), Miljöbalken med tillhörande
förordningar, Strålskyddslagen, Livsmedelslagen, Tobakslagen samt Lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel.
3. Verksamhetsbeskrivning
Enhetens ansvarsområde omfattas av att på bygg- och miljönämndens uppdrag fullgöra kommunens
tillsynsansvar inom PBL (plan- och bygglagen), Miljöbalken med tillhörande förordningar,
Livsmedelslagen, Tobakslagen, Strålskyddslagen samt Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Enheten handlägger förekommande ärenden inom bygg- samt livsmedel, miljö- och
hälsoskyddsområdena, tillsyn och tillstånd, likaså att ge rådgivning, upprätta beslutsunderlag, fungera
som remissinstans samt genomföra och granska utredningar. Inom nämndens uppdrag ingår även att
ansvara för tillsyn av naturvården och viss miljöövervakning.
Förutom enhetschef, består bygg- och miljöenheten av 3 bygglovshandläggare, 1 byggassistent, 2
miljöinspektörer som ansvarar för livsmedel-, naturvård-, miljöskydd- och hälsoskydd. Totalt 6,75
tjänster. Utöver tjänstemännens ordinarie uppgifter har de nämndsekreteraransvar, systemansvar,
webb-ansvar, ansvar för administration, arkivering och fakturering etc. Enheten köper
registreringstjänster av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Enhetens målgrupper är bygg- och miljönämnden, kommunala beslutsorgan, andra myndigheter samt
kommuninvånare och företag.
4. Framåtblick
Bygg- och miljönämndens verksamhet står hela tiden inför utmanande förändringar. Kommunen växer,
lagstiftningar förändras, vilket innebär större volymökningar för enheten samt krav på en organisation
som upprätthåller hög kunskaps- och kompetensnivå samt att vara anpassningsbar till förändringar
nämnden ansvarar för. Bygg- och miljöenhetens resurser kommer behövas i större utsträckning i
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framtiden allt eftersom kraven ökar på kommunen parallellt med att kommunen växer.
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Kultur- och fritidsnämnden
Nämndens ordförande: Erik Glimvik \(M\)

Mål och budget    2020

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.

Medborgare - Perspektiv
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 - Effektivitet i satsningar
Kultur- och fritidsnämnden skall ha en effektiv organisation som fokuserar på de specifika satsningar
nämnden beslutat om.
(2017- ) Visar när indikatorn började användas

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

KoF - Fritidsgård besök antal flickor av totala
besök (2017-) 42.00% 30%

KoF - Föreningsliv antal flickor av totala antalet
föreningsaktiva (2017-) 42.00% 30%

KoF - Bibliotek utlån 0-17 år/antal invånare 0-17
år (2020) 13.00 40%

Beskrivning: KoF - Bibliotek utlån 0-17 år/antal invånare 0-17 år (2020)
2018:13,57 Grönt 13 Gult 11,5-12,9 Rött 0-11,4

Grönt 13,0, gult 11,5-12,9, rött 0-11,4

Beskrivning: KoF - Fritidsgård besök antal flickor av totala besök (2017-)
Fritidsgårdsstatistik besök flickor totalt/år
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Grönt 42 % Gult 30-41,9 % Rött upp till 29,9 %

Beskrivning: KoF - Föreningsliv antal flickor av totala antalet föreningsaktiva (2017-)
Föreningsliv, statistik antal flickor 5-20 år

Grönt 42 % Gult 36-41,9 % Rött upp till 35,99 %

____________________________________________________________________________________

Kultur- och fritidsnämnden - Tillgänglighet
Närhet och tillgänglighet ska tillsammans skapa förtroende hos medborgare.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

KoF - Bibliotek - e-utlån/invånare (2017-) 0.16 10%

KoF - Bibliotek utlån totalt/invånare (2017-) 5.50 30%

KoF - e-postmätning % (2017-) 90.00% 15%

KoF - Idrottsanläggningar, uthyrning i % (2017-) 90.00% 20%

KoF - Telemätning % (2017-) 90.00% 15%

KoF - Idrottsanläggningar bokningsgrad 92.0% 10%

Beskrivning: KoF - Bibliotek - e-utlån/invånare (2017-)
Salems e-boksutlån totalt per invånare i förhållande till Södertälje, Nykvarn och Nynäshamns genomsnitt

Grönt 0,16 Gult 0,13-0,15 Rött 0,12

Beskrivning: KoF - Bibliotek utlån totalt/invånare (2017-)
Utlån totalt per år/invånare.

Grönt över 5,5 st Gult 5,0-5,49 st Rött 0-4,99

Beskrivning: KoF - e-postmätning % (2017-)
E-postmätning mål 90 % svarsfrekvens

Grönt 90 % Gult 80,1-89,9 % Rött 0-80 %

Beskrivning: KoF - Idrottsanläggningar bokningsgrad
Bokningsgrad vid terminsstart. Nuläge 2018/2019 93%

Grönt över 92%, gult 88-91,9%, rött 0-87,9%

Beskrivning: KoF - Idrottsanläggningar, uthyrning i % (2017-)
Uppnå minst 90 % av matchspelsidrottshallarna, Säby och Skogsängs, utnyttjandegrad

Grönt över 90 % Gult 80-89,9 % Rött 0-79,9 %

Beskrivning: KoF - Telemätning % (2017-)
Telemätning 90 % svarsfrekvens

Grönt 90 % Gult 80,1-89,9 % Rött 0-80 %

____________________________________________________________________________________
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Kultur- och fritidsnämnden - Välfärdsservice
Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda en meningsfull och aktiv fritid för främst barn och unga.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

KoF - Bibliotek, antal besök/invånare (2017-) 8.00 15%

KoF - Föreningsliv antal deltagare, st (2017-) 95 000.00 25%

KoF - Säby Sim och sporthall antal besök bad, st
(2017-) 28 000.00 20%

KoF - Kultur antal besökare, st (2020) 8 400.00 25%

KoF - Fritidsgård antal besök, st (2020) 12 000.00 15%

Beskrivning: KoF - Bibliotek, antal besök/invånare (2017-)
Bibliotek statistik, totalt antal besök per år/invånare

Grönt 8 Gult 7,99-7,5 Rött 0-7,49

Beskrivning: KoF - Fritidsgård antal besök, st (2020)
2018: 7186 st Grönt 12000 Gult 9000-11999 Rött 0- 8999

Grönt 12000, gult 9000-11999 rött upp till 8999

Beskrivning: KoF - Föreningsliv antal deltagare, st (2017-)
Föreningsliv - statistik antal deltagare 5-20 år 95 000 st/år

Grönt över 95 000 st Gult 90 000-94 999 st Rött 0-89 999 st

Beskrivning: KoF - Kultur antal besökare, st (2020)
2018 8680 st Grönt 8400 Gult 7501-8399 st Rött upp till 7500 st

Grönt 8400 gult 7501-8399 rött upp till 7500

Beskrivning: KoF - Säby Sim och sporthall antal besök bad, st (2017-)
Säby Sim- och sporthall - statistik besök antal bad per år

Grönt över 28 000 st Gult 26 000-27 999 st Rött upp till 25 999 st

____________________________________________________________________________________

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
Fritidsgårdar och fritidsfältare skapar en meningsfull fritid, vilket skapar trygghet för ungdomar och
övriga medborgare.
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Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

KoF - Fältstatistik möte med unga,st (2017-) 6 600.00 30%

KoF - Fältstatistik möte med vuxna, st (2017-) 400.00 30%

KoF - Trygghetsmätning (2020) index 50,00 40%

Beskrivning: KoF - Fältstatistik möte med unga,st (2017-)
Fältstatistik möte med unga - aktiva kontakter st/år (inkl. nätfältande)

Grönt över 6600 st Gult 6301-6599 st Rött upp till 6300 st

Beskrivning: KoF - Fältstatistik möte med vuxna, st (2017-)
Aktiva kontakter st/år

Grönt över 400 st Gult 380-399 st Rött upp till 379 st

Beskrivning: KoF - Trygghetsmätning (2020) index
2018: 60 Grönt över 50, Gult 40-49 Rött 0-39

____________________________________________________________________________________

Miljö - Perspektiv
5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

Kultur- och fritidsnämnden - Miljö
Kommunalt finansierade anläggningar ska om möjligt använda miljövänliga och energieffektiva material,
maskiner och metoder och naturmiljövärden skall beaktas.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

KoF - Besiktningar med miljökrav % (2017-) 75.00% 100%

Beskrivning: KoF - Besiktningar med miljökrav % (2017-)
För att indikatorn skall anses som uppnådd, skall minst 75 % av besiktningarna ha tagit upp miljökrav.

Grönt minst 75 % av besiktningarna Gult 62,5-74 % Rött 0 % -62,4 %

____________________________________________________________________________________

Medarbetare - Perspektiv
7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Attraktiv arbetsgivare
Kultur- och fritidsförvaltningen skall ha en kompetent och välutbildad personal som trivs på jobbet.
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Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang
(HME) 75,00 60%

KoF - Personalavgångar. 26.9% 40%

Beskrivning: KoF - Personalavgångar.
Hur många anställda slutar under året på Kultur- och fritidsförvaltningen. KoF i % 2017 - 26,38 2018 -
50,45 Kommunen i % 2017 - 23,49 2018 - 15,78

Grönt 0-26,9%, gult 27-49,9%, rött 50-100%

Beskrivning: Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME)
SKL:s index för att mäta medarbetarengagemang. Mäts en gång per år av HR-enheten.

Grönt: 75 - 100 Gult: 65 - 74 Rött: 0 - 64

____________________________________________________________________________________

Ekonomi - Perspektiv
9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Kultur- och fritidsnämnden - Ekonomi
Nämnden ska uppvisa en ekonomi i balans och en hög prognossäkerhet.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

KoF - Ekonomi i balans % (2017-) 100.00% 60%

KoF - Hög prognossäkerhet % (2017-) 100.00% 40%

Beskrivning: KoF - Ekonomi i balans % (2017-)
Ekonomi i balans definieras av att nämndsresultat följer budget. Nämndens helårsresultat i förhållande
till budget

Grönt, 100 %, ingen eller positiv avvikelse. Gult 99,1-99.9 % (negativ avvikelse på 0,1-0,9 %), Rött 1 %
eller större avvikelse (negativ avvikelse 1 % eller högre).

Beskrivning: KoF - Hög prognossäkerhet % (2017-)
Hög prognossäkerhet definieras som att nämndshelårsprognos första kvartalet stämmer med årsbokslut.
Nämndens helårsprognos första kvartalet i förhållande till årsbokslutet.

Grönt 100 %, utfallet är lika med eller bättre än prognosen, Gult 99 -99.9 % (Utfallet är högst 1 procent
sämre än prognosen), Rött 0-98.9 % (Utfallet är mer än 1 procent sämre än prognosen)

____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

3 - Intäkter 1 035 665 665 665 665 705

9 - Interna intäkter 1 090 0 0

INTÄKTER 2 125 665 665 665 665 705

4 - Kostnader/Utgifter -5 061 -5 375 -3 678 -3 691 -3 836 -4 352

5 - Kostnader för arbetskraft -8 898 -9 040 -9 423 -9 287 -9 472 -9 661

6 - Övr verksamhetskostnader -1 166 -1 462 -1 459 -1 462 -1 462 -1 462

7 - Övr verksamhetskostnader -753 -1 313 -600 -600 -600 -600

8 - Finansiella intäkter och
kostnader -1 -5 -5 -5 -5 -5

9 - Interna kostnader -325 -419 -749 -419 -419 -419

KOSTNADER -16 205 -17 614 -15 914 -15 463 -15 794 -16 499

Totalt -14 080 -16 949 -15 249 -14 798 -15 129 -15 794

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

400 - Kultur och fritidsnämnd -402 -442 -442 -454 -462 -471

4111 - Kultur och
fritidsenheten -6 473 -7 298 -5 598 -5 612 -5 780 -6 250

4112 - Fritidsgårdsverksamhete
n -3 212 -4 973 -4 973 -4 359 -4 435 -4 511

4113 - Biblioteksenheten -3 993 -4 237 -4 237 -4 373 -4 452 -4 562

Kultur och fritid -14 080 -16 949 -15 249 -14 798 -15 129 -15 794

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

4111 - Kultur och
fritidsenheten -155 -270 -270 -150 -1 400 -150

4112 - Fritidsgårdsverksamhete
n 0

Kultur och fritid -155 -270 -270 -150 -1 400 -150
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Ekonomisk redogörelse

Godkänd drift inklusive 1,3 procent effektivisering
Kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat en driftsbudget för 2020-2022 inom angiven ram i enlighet
med budgetanvisningar. Kultur- och fritidsförvaltningen har i anvisningarna ej tilldelats någon
effektivisering.
I budgetram för 2020-2022 är följande beviljat:
Totalt Kultur- och fritidsförvaltningen, exkl löneökningar;
2020; -1 680 tkr, 2021 tkr; 145 tkr, 2022; 476 tkr
Löneökning har tillförts ram med 2 %, 2020; 181 tkr, 2021; 185 tkr, 2022;188 tkr
I beviljad budgetram för 2020-2022 ingår följande poster:
I budgetram för 2020 har Kultur- och fritidsnämnden tillförts medel för avtalsuppräkningar för:
-Ishallen - Salems Ishalls AB. 2020; 16 tkr och 2021; 16 tkr, 2022; 16 tkr
-Bollplaner - Rönninge Salem Fotboll, 2020; 18 tkr och 2021; 17 tkr, 2022; 18 tkr
-Skogsängshallen - Salems IF, innebandy. 2020; 23 tkr och 2021; 23 tkr, 2022; 24 tkr
-Arvodesuppräkning till förtroendevalda har tillförts ram med + 4 tkr år 2020
-Ersboda 4H-gård driftsavtal 2020; 17 tkr och 2021; 15 tkr 2021; 17 tkr, 2022; 16 tkr
-Uppräkning licenser bibliotek 2020; 9 tkr och 2021; 9 tkr, 2022; 8 tkr
-Biblioteket uppräkning av e-böcker 2020: 10 tkr, 2021; 3 tkr, 2022; 4 tkr
-Biblioteket uppräkning mediaanslag pga ökad befolkning, 30 tkr år 2020
-Dokumentera Salems kommuns utveckling. Motion som bifölls av KF 2017-12. För 2018 erhöll Kultur och
fritidsnämnden 150 tkr för att påbörja projektet och för 2019 150 tkr för att slutföra projektet. För
fortsatt dokumentation åren 2020-2021 genomförd av externt stöd, dokumentation och fotografering
har av misstag 150 tkr budgeteras per år. Medel för 2020 och 2021 ligger inte i innevarande budgetram,
utan återlämnas.
-Rengöring av Prästboda bollplan 2021; 60 tkr, 2022 60 tkr
-Återlämnande av medel för Säby Sim-och sporthall. 1657 tkr åren 2020-2022, pga att vid senaste
upphandlingen genomfördes en koncessionsupphandling av Telge inköp.
*Scenario 2, effektivisering 2,0 procent. *Ej aktuellt då Kultur- och fritidsnämnden i anvisningarna ej
tilldelats någon effektivisering
Budgetposter kopplade till investeringar
-Biblioteket, biblioteksdatasystem ny skola Fågelsångens skolbibliotek 2022; 30 tkr
-Idrottsanläggningar, driftspersonal, vaktmästartjänst med service och tillsyn av idrottshallen på
Fågelsångsskolan. Nivå för Skogsängshallen d v s helårsdrift 725 tkr, för halvt år 2022, 350 tkr.
-Idrottsanläggningar, uppdatera utrustning vid Fågelsångens idrottshall; 50 tkr 2022
- Idrottsanläggning, intäkter för uthyrning till vuxna, 40 tkr 2022
Konsekvensbeskrivning prioriterade budgetposter:
Enligt budgetinstruktion kan driftäskande tas upp inom egen ram och omfördelas, om man därmed kan
påvisa vilka konsekvenser detta får. Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar inga förslag till
omfördelningar inom egen ram.
*Investeringar *
I investeringsbudget för 2019-2021 fanns följande investeringsprojekt beviljade för planperioden:
-Investeringspott för KoF, ny- och återanskaffning av inventarier, - 2020 150 tkr, 2021 tkr 150 tkr.
-KOF-förvaltning; Fågelsångskolans idrottshall. Utrusta idrottshallen för att kunna användas för
kulturinslag, större möten och skolans behov av samlingar. Utformas utifrån de behov som hallen ska
fylla för kommunens fritidsaktiviteter. Man bör kunna sitta 500 personer totalt i hallen och ha en
scenplats som är upplyst och en ljudanläggning som kan försörja alla sittande. Utrustning; mobil scen,
mobil ljud- och ljusanläggning, fast rå i tak, eventuellt tillkommande mörkläggning, 400 stapelbara stolar,
presentationsutrustning, konsultkostnad, övrig el/tele, förråd. 1300 tkr. Ligger i
Fågelsångsskolan-projektet.
MSB-investeringar i KoFs anläggningar 2019-2021:
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-Säby sim och sporthall, Renovering av grund för bassäng, nytt reningsverk renovering
dusch/omklädningsrum, 2021 projektering 1000 tkr. 2022 genomförande 14750 tkr.
- Prästboda bollplan, Toalett och förråd, 1 800 tkr, 2019
- Prästboda bollplan, Konstgräsplan, 4 000 tkr, 2019
- Säby Sim och sporthall, Nytt idrottshallsgolv, 650 tkr, 2020
- Ny idrottshall med tävlingsmått 20 x 40 m i Fågelsångens nya skola, 40 000 tkr. Ligger i
investeringsbudget 2019-2021. Nu till investeringsbudget år 2022. Ligger i Fågelsångsskolans projekt.
Förslag till tillkommande investeringar 2020-2022
Förslag till tillkommande investeringar för 2020-2022 presenteras för kultur- och fritidsnämnden.
Förslaget är prioriterat i numrerad ordning av Kultur- och fritidsförvaltningen.
1. KOF-förvaltning; Investeringspott för KoF, ny- och återanskaffning av inventarier, 2022 - 150 tkr (2020,
150 tkr och 2021 150 tkr,
2. MSB- förvaltning; Belysning och staket till Prästboda bollplan, 3900 tkr 2020. Belysning för att få en
längre säsong och användning även under de mörka perioderna av året. Vilket ökar användningen av
planen väsentligt. Staket för att undvika att bollar hamnar på gator eller i skogen.
3. MSB-förvaltning; Ny rink och bås för Ishallen. Ishockyförbundet har efter besiktning konstaterat att
sargen med tillhörande ytor som spelarbås, sekretariat mm är i behov av byte. Ishallen är från 1983 och
har ej bytt sarg sedan dess. Kostnadsuppgift från Botkyrka, åtgärd 2016. ev även anpassning för
konståkningens behov. 1400 tkr år 2022.
4. MSB -förvaltning, Ny lokal pistolskytte. Pistolskytteföreningen måste lämna Skyttorp och efter kontakt
med föreningen har vi hittat en möjlig lokal i källaren i Skogsängsskolan. Föreningen har ca 20-30 medl
och är aktiva inomhus under främst vinterhalvåret. Används under icke skoltid. 2022, 300 tkr
Investeringsobjekt hänvisade till projekt
*MSB-förvaltning; Murgrönan totalupprustning, ventilation, klimat, väggar, fönster tak, ytskikt, golv mm.
2019 - projektering 2000 tkr, Beräknad till 28 000 tkr. Ej anvisade medel. Hänvisas till Salems
Centrum-projektet.
*KOF-förvaltning, Mötesplatser i Salems C. Skapa mötesplatser och friskvårdsanläggningar i nya Salems
centrum. Samverkan centrumutvecklare. Ex utegym, skateplats, aktiv mötesplats, lekplats. 6000 tkr. Ej
anvisade medel. Hänvisas till Salems Centrum-projektet.
*KOF-förvaltning; Konstnärlig utsmyckning-Fågelsångsskolan. Konstnärlig utsmyckning av offentlig lokal i
samband med nybyggnation av ny skola i Fågelsången. Enligt Boverkets rekommendation 1 % av
nettokostnad. Salem har tidigare använt 400 tkr för konstnärlig utsmyckning av rondell i Rönninge C
2016-17. Kan samordnas med investeringsprojektet. 500 tkr. Hänvisas till Fågelsångsskolans projekt
*KOF-förvaltning; Konstnärlig utsmyckning-Förskola Södra Hallsta. Konstnärlig utsmyckning av offentlig
lokal i samband med nybyggnation av ny förskola. Behov av att tillskapa attraktiva och kreativa miljöer.
500 tkr. Ej anvisade medel. Hänvisas till Södra Hallsta-projektet
*KOF-förvaltning; Konstnärlig utsmyckning-Salems Centrum. Konstnärlig utsmyckning av offentlig lokal i
samband med renovering och nybyggnation av Salems C. Enligt Boverkets rekommendation 1 % av
nettokostnad. Salem har tidigare använt 400 tkr för konstnärlig utsmyckning av rondell i Rönninge C
2016-17. Kan samordnas med investeringsprojektet. 500 tkr. Ej anvisade medel. Hänvisas till Salems
Centrum-projektet.
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Verksamhetsredogörelse

1. Omvärldsanalys
Övergripande
I en alltmer digitaliserad och globaliserad värld ökar även behovet av mänskliga möten och känslan av
samhörighet. Möjligheten att själv styra sin tid och fritidsintresse ökar behovet av flexibilitet i servicen.
Tillgång till fritids- och kulturaktivitet ses som ett tecken på en god livsmiljö. Närheten till storstaden gör
att vuxna väljer sina kultur- och fritidsintressen i andra kommuner, vilket gör att kultur- och
fritidsservicen i Salem även i fortsättningen kommer fokuseras till barn och unga samt äldre.
Befolkningsutveckling
Kommunens befolkning ökar under de närmaste åren med ca 4000 st innevånare fram till 2024. En sådan
befolkningsökning kommer medföra att både anläggningar och service inom kultur- och fritidsområdet
kommer behöva utvecklas. Både olika grupper och geografiskt kan ställa krav på nya anläggningar, främst
med bollplaner och idrottshallar. Denna ökning av service och innevånare kan på sikt påverka även
föreningsstödet.
Fler äldre
Kultur- och fritidsverksamheterna har av tradition i Salem haft barn- och ungdomar som huvudinriktning,
men då befolkningens åldersstruktur ändras, andelen äldre ökar, kommer även efterfrågan av service
och utbud av tjänster förändras. För att möta utvecklingen av fler äldre kommer kultur- och
fritidsnämnden behöva utveckla samarbetet med föreningslivet. Vidare söka lösningar för en enkel och
tillgänglig vardagsmotion ex, friluftsliv, utegym mm.
Jämställd fritid
Kultur- och fritidsförvaltningen har efter uppdrag av kultur- och fritidsnämnden att sträva efter att
stimulera flickors fritid. Detta leder till att förändringar kan komma i stöd till föreningar, nya fritids- och
idrottsanläggningar, åtgärder inom fritidsgård, bibliotek, kulturskola att söka förändra verksamheterna
mot en alltmer jämställd fritidsverksamhet.
Digitalisering
För biblioteket är den framtida teknikutvecklingen en utvecklingsfaktor. Efterfrågan på e-böcker
förändrar läsvanor och kommer på sikt förändra sättet att bedriva biblioteksverksamhet. Den digitala
klyftan förstärks mellan de personer som kan och har teknik till sitt förfogande och de som inte kan
använda ny teknik. Här har biblioteket redan idag rollen som folkbildare. I övrigt finns behov av att
utveckla biblioteksservicen till att kunna hjälpa personer som ej har tillgång till datorer att kunna söka
kommunala och andra offentliga tjänster via hemsidor eller andra digitala kanaler. Även inom
fritidsgården kommer efterfrågas service inriktade på nya digitala former samt att anpassa
kommunikation och nätfältande till aktuella kommunikationsmöjligheter.
De nyanlända
För de nyanlända är en aktiv fritid en bra förutsättning för integration. Här är det både idrottsanläggning
(spontana och tillgängliga), Bibliotek (service på olika språk, språkkurser, lätt svenska, behov av att nyttja
datorer och fri wifi, stöd i sökning och service, samt samarbete med olika flyktingverksamheter inom
kommunen) samt fritidsgård (samlingsplatser med möjligheter till spontana aktiviteter och i grupp
samarbete med olika flyktingverksamheter inom kommunen). Det blir viktigt att erbjuda flickor med
flykting- och invandrarbakgrund aktiviteter, då de ofta är underrepresenterade i verksamheterna.
Idrott, motion och förening
Idrotten blir alltmer individualiserad och specialiserad. Behovet av god hälsa och ett ökat intresse för
friskvård gör att efterfrågan ökar på anläggningar och service. Antalet föreningsaktiva minskar i landet,
dock ej i samma utstäckning i Salem. En del av den minskade aktiviteten visar sig genom att
föreningslivet har svårare att rekrytera styrelsefolk och ledare. Detta gör att konstruktioner med
föreningsdrift, ex ishall, bollplaner, idrottshall, tennishall mm kan bli svårare att genomföra i en framtid.
Intresset för den egna friskvården ger att behovet ökar av enkelt tillgängliga anläggningar för spontant
eget bruk, ex utegym, löpspår, friluftsstigar. Men även att kunna simma, gå på gym, cykla. Ett tillskott är
etablerandet av en 4H-gård i Ersboda med stöd från Leader Sörmlandskusten och Länsstyrelsen, vilket
kommer stimulera intresset för djur och natur. Även ny idrottshall i Fågelsångsskolan och bollplan med
konstgräs i Prästbodaområdet över möjligheterna till aktiviteter. Under senare år har även utegymmen
blivit fler och tillgängligheten ökat på Möllebadet och i Garnudden.
Fritidsgård
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Tillgängligheten av alkohol och droger fortsätter öka och därmed risken för missbruk. Generellt minskar
alkohol- och tobaksanvändning bland unga i landet, men riskzonsgruppen, främst unga pojkar, kvarstår.
Behovet av stimulerande aktiviteter och kontakt med vuxna gör att den öppna fritidsverksamheten blir
viktig. Fritidsgårdarna besöks i huvudsak av pojkar, varför det är nödvändigt att se hur resurser fördelas
för att öka flickors deltagande. Under hösten 2018 påbörjas ett ettårigt projekt med aktiv fritid för unga i
Rönninge, 13-18 år, Rönninge Mötesplats, som kommer utvärderas under hösten 2019.
Trygghet
Tryggehetsfrågorna har varit aktuella de senaste åren och kommer sannalikt att behöva ha ett fokus även
i framtiden. Behovet av trygghetsåtgärder och väktare kommer sannolikt att fortsätta i kommunen och
då även på kulur- och fritidsanläggningarna, såsom bibliotek, fritidsgård och idrottsanläggningar.
Även i framtiden kommer det finnas behov av aktivt fältande bland unga, inte minst för att stimulera till
aktivitet och att ge stöd. Behovet att nätfälta ökar då kontakterna mellan unga blir mer frekventa på
nätet. De forum som ungdomarna är verksamma på förändras dock ideligen. Socialförvaltningen
tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen har ett projekt med Socialförvaltningen där socialfältare
ska arbeta aktivt med ungdomar på fältet. Kultur- och fritidsförvaltningen bidrar med medel från en av
de fyra fritidsfälttjänsterna.
2. Lagstiftning som styr verksamheten
Bibliotekslag
Den nya bibliotekslagen gäller från 1 januari 2014 och i den nya lagen fastslås att biblioteken ska främja
litteraturens ställning och intresset för utbildning, forskning och kulturell verksamhet i övrigt och särskilt
uppmärksamma prioriterade grupper som barn och unga, funktionshindrade, de nationella
minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.
Skollag
En ny skollag som gäller skolbibliotek antogs 2011 och skolinspektionen har 2012 börjat pröva om alla
elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har tillgång
till ett skolbibliotek. Det kan innebära ett ökat krav på samarbetslösningar med folkbiblioteket.
Kulturmiljölagen
Kulturmiljölagen ställer krav på kommuner och markägare att skydda, vårda och ta hänsyn till
kulturmiljöer och fornminnen. Vid ev brist kan föreläggande utgå. Generell lagstiftning, t.ex.
arbetsmiljölagen, kommunallag, LOU.
FNs barnkonvention
2020 blir FNs barnkonvention lagstiftning och i den säkerställs barns rätt till fritid.
3. Verksamhetsbeskrivning
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för:
Biblioteksverksamhet på Salems Bibliotek, Fritidsgårdar i Fritidsgårdsverksamhet i Huset och i Rönninge,
Fritidsfältverksamhet på fyra grundskolor och på fritiden, socialfältsverksamhet tillsammans med
Socialförvaltningen, 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, Ersboda 4H-klubb om Ersboda 4H-gård, Gabsam AB om Möllebadet,
Salems IF om Skogsängshallen, Salems Hembygdsförening om Villa Skönvik, Seniornet Salem om
seniordatortek.
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. Fritidsfältverksamheten mot ungdomar i riskzon. Allmän kulturverksamhet är
inriktad mot barn- och ungdomar. Kommunens föreningsstöd är prioriterat mot barn- och ungdomar
5-20 år, flickors fritid och kvinnligt ledarskap samt att utveckla integrationsskapande åtgärder inom
föreningslivet är prioriterade område av kultur- och fritidsnämnden.
Antal årsarbetare
14,2 st. Fördelat på 2,2 st kultur- och fritidsenheten 5.5 st biblioteket och 6,5 st fritidsgårdsverksamheten
(varav 1.0 tjänst är socialfältare). Ca lika många arbetar inom olika entreprenörer knutna via avtal till
kultur- och fritidsverksamheten.
4. Framåtblick
Verksamhet 2018 kultur- och fritidsverksamhet.
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-Salems Centrums utveckling. Det är främst i Salemsdelen och i samband med utvecklingen av Salems
Centrum som befolkningsutvecklingen sker. Här kommer finnas behov av att anläggningar och service
kan möta de nya innevånarnas önskemål. I samband med centrumprojektet finns möjligheter att
förändra anläggningar som bibliotek, Murgrönan och simhall samt arbeta för att centrumområdet får
aktiva och attraktiva mötesplatser som stimulerar till aktivitet och samvaro, ex utegym och konstnärlig
utsmyckning.
-Säby sim- och sporthall har renoveringsbehov för bassäng mm som planeras att åtgärdas år 2021.
-Salems IF även innevarande säsong innebandyns näst högsta serie.
-I o m att antalet aktiva fotbollsspelare ökar och kravet finns att spela på konstgräs, finns behov att öka
antalet planer. Ytterligare konstgräsytor för träning och match kommer behövas. Under 2019 arbetas det
för att lägga konstgräs på naturgräsplanen vid Prästboda.
- Under 2019 tillgängliganpassas ev Möllebadet via statsbidrag med en ramp för rullstolar. För 2020
planeras tillgänglighetsanpassningen fortsätta med ny handikapptoalett.
-Satsning fortsätter på att möta flickors önskemål om sysselsättning via en utökning av det särskilda
bidraget som numera prioriterar flickors idrottande och utveckling av kvinnligt ledarskap.
-Prästboda BP förändras med konstgräs s k miljövänlig biofill, belysningsanläggning för längre säsong och
toalett och förråd.
-En ny idrottshall med spelmåtten 20 x 40 m planeras i den nya Fågelsångsskolan
-Nytt idrottshallsgolv i Säby sporthall
Bibliotek -Användningen av och kostnaden för e-media verkar ha stagnerat. I nuläget är kostnaden för
e-böcker mycket svår att beräkna för folkbiblioteken. Förhoppningar finns om att frågan om
e-bokskostnaden kan lösas genom att SKL förhandlar för alla Sveriges bibliotek. Biblioteket kommer
behöva omförhandla e-boksavtalet, som i nuläget är ett gemensamt avtal för Salem, Södertälje och
Nykvarn.
-Biblioteket kommer att fortsätta arbeta med garantierna som gäller för sexårsgrupper, årskurs 2, årskurs
4 årskurs, 7, årskurs 8 och förberedelsegrupper. De grupperna bjuds in till biblioteket för visning och
boktips.
- Behov av att renovera Murgrönans slitna lokaler och anpassa verksamheterna till moderna
verksamhetsytor
-Fritidsgård -Fritidsgårdsverksamheten forrtsätter arbeta för att öka antalet besök, främst för flickor.
-Behov att tillfredsställa äldre ungdomar, 16-22 år i riskzon, fritidssysselsättning finns. Idag möter
fritidsfältare och socialfältare ungdomar i denna ålder som saknar fast punkt att gå till samt stimulerande
fritid. Insatser med fritidsaktiviteter, trygghetsprojekt för ungdomar 18-23 år samt olika väktarinsatser
kommer fortsätta. Här pågår en samverkan i ett tvåårigt projekt med socialtjänst och barn- och
utbildningsförvaltning med socialfältare fr o m hösten 2018, i syfte att på ett aktivt sätt nå målgruppen.
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Barn- och utbildningsnämnden
Nämndens ordförande: Lennart Ejenäs \(M\)

Mål och budget    2020

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.

Medborgare - Perspektiv
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 - Tillgänglighet
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska vara tillgängliga för medborgarna

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent) 90.00% 50%

Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent) 90.00% 50%

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - E-post (procent)
Mäts med servicemätning en gång om året. Andel svar på berörd förvaltning/kommun på e-post inom tre
dagar.

Grönt - 90 % - 100 %, Gult - 80,1 - 89,9 %, Rött - 0-80 %

Beskrivning: Tillgänglighet/kommunikation - Telefon (procent)
Resultat från årlig frekvensmätning. Andel besvarade telefonsamtal på berörd förvaltning/kommun i
procent.

Grönt - 90 % - 100 %, Gult - 80,1 - 89,9 %, Rött - 0-80 %

____________________________________________________________________________________
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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
Barn och ungdomar i alla verksamheter ska uppleva trygghet (Barnkonventionen artikel 2, 3, 6, 12 - 16,
18, 19, 26, 32 - 36)

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

BoU - Trygghet förskola 85.00% 30%

BoU - Trygghet grundskola 85.00% 40%

BoU - Trygghet gymnasium 85.00% 20%

BoU - Trygghet fritidshem 90.00% 10%

Beskrivning: BoU - Trygghet fritidshem
Enkätfråga, elever som känner sig trygga på fritids, andel %

Grönt: 90-100 %, Gult: 80,1-89,9 %, Rött: 0-80 %

Beskrivning: BoU - Trygghet förskola
Enkätfråga, föräldrar i förskola som anser att deras barns lärande sker i en lugn och trygg miljö, andel %

Grönt: 85-100%, Gult: 76,6-84,9%, Rött: 0-76,5%

Beskrivning: BoU - Trygghet grundskola
Enkätfråga, elever som känner sig trygga i skolan, andel %.

Grönt: 85-100%, Gult: 76,6-84,9%, Rött: 0-76,5%

Beskrivning: BoU - Trygghet gymnasium
Enkätfråga, elever som känner sig trygg på sin skola, andel %.

Grönt: 85-100%, Gult: 76,6-85,9%, Rött: 0-76,5%

____________________________________________________________________________________

Miljö - Perspektiv
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
BoU ska verka för att alla verksamheter arbetar för en hållbar utveckling (Barnkonventionen artikel 2, 3,
6, 12, 24)
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Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

BoU - Miljöcertifierade förskolor och skolor 60.00% 34%

BoU - Matsvinn 10.00% 33%

BoU - Ekologiska livsmedel (procent) 35.00% 33%

Beskrivning: BoU - Ekologiska livsmedel (procent)
Andel ekologiska livsmedel av den totala livsmedelsbudgeten inom BoU.

Grönt: 35-100 %, 25-34,9 %, 0-24,9 %

Beskrivning: BoU - Matsvinn
Minskning i procent av kg matsvinn per matgäst inom BoU:s verksamheter.

Grönt: 10 % eller högre minskning, Gult: 0-9,99% minskning, Rött: Ökning. Referensvärdet för 2019 är
43,84 gram per matgäst.

Beskrivning: BoU - Miljöcertifierade förskolor och skolor
Andelen enheter certifierade enligt "Grön flagg".

Grönt: 60-100%, Gult: 54-59,9%, Rött: 0-53,9%

____________________________________________________________________________________

Utveckling och lärande - Perspektiv
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 - Inflytande
Alla elever ska uppleva att de har inflytande över den egna skolans arbete (Barnkonventionen artikel 2, 3,
6, 12 - 13, 15, 23)

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

BoU - Inflytande grundskola 75.00% 65%

BoU - Inflytande gymnasiet 65.00% 35%

Beskrivning: BoU - Inflytande grundskola
Enkätfråga, elever som anser att lärarna i deras skola tar hänsyn till elevernas åsikter, andel %.

Grönt: 75-100%, Gult: 70-74,9%, Rött: 0-69,9%

Beskrivning: BoU - Inflytande gymnasiet
Enkätfråga, elever som instämmer i att deras synpunkter tas tillvara på ett bra sätt, andel %

Grönt: 65-100 %, Gult: 60-64,9 %, Rött: 0-59,9 %

____________________________________________________________________________________
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Barn- och utbildningsnämnden - Kunskaper
Eleverna ska nå en kunskapsnivå som ligger på eller över genomsnittet i Stockholms län
(Barnkonventionen artikel 2, 3, 6, 12, 17, 18, 28-31)

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov SV åk 3 100.00% 10%

BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov i MA åk 3 100.00% 10%

BoU - Kunskapsnivå, betyg i alla ämnen åk 6 100.00% 20%

BoU - Kunskapsnivå, genomsnittligt meritvärde åk
9 100.00% 20%

BoU - Kunskapsnivå, behörighet till nationellt
yrkesprogram åk 9 100.00% 20%

BoU - Kunskapsnivå, uppnått meritvärde
högskoleförberedande program gymnasiet 100.00% 20%

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, behörighet till nationellt yrkesprogram åk 9
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%). För att ha
gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk,
engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Uppgiften avser elever i
kommunala skolor i kommunen oavsett folkbokföringsort. Salems kommun jämfört med länssnittet som
index. Källa: Skolverket (Siris).

Grönt: 100% eller över Gult: 80-99,9% Rött: 0-79,9%

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, betyg i alla ämnen åk 6
Elever i åk 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), kommunala skolor, andel (%)
(N15540). Salems kommun jämfört med länssnittet som index. Källa Skolverket (Siris).

Grönt: 100% eller över Gult: 80-99,9% Rött: 0-79,9%

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, genomsnittligt meritvärde åk 9
Elever i åk. 9, genomsnittligt meritvärde (exkl. nyinvandrade och okänd bakgr.), kommunala skolor,
poäng (N15567). Salems kommun jämfört med länssnittet som index. Källa Skolverket (Siris).

Grönt: 100% eller över Gult: 80-99,9% Rött: 0-79,9%

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, uppnått meritvärde högskoleförberedande program gymnasiet
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor
(N17492). Summa betygspoäng för elever som avslutat från högskoleförberedande gymnasium i
kommunal regi i kommunen under året dividerat med antal elever som avslutat från
högskoleförberedande gymnasium i kommunal regi i kommunen under året. Salems kommun jämfört
med länssnittet som index. Källa: SCB.

Grönt: 100% eller över Gult: 80-99,9% Rött: 0-79,9%

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov i MA åk 3
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala
skolor, andel (%) (N15454),Salems kommun jämfört med länssnittet som index. Källa: Skolverket och
SCB.

Grönt: 100% eller över Gult: 80-99,9% Rött: 0-79,9%

Beskrivning: BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov SV åk 3
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Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som
andraspråk), kommunala skolor, andel (%) (N15450), Salems kommun jämfört med länssnittet som index.
Källa: Skolverket och SCB.

Grönt: 100% eller över Gult: 80-99,9% Rött: 0-79,9%

____________________________________________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden - Studiero
Barn- och ungdomar i alla verksamheter ska uppleva studiero (Barnkonventionen artikel 2, 3, 6, 12 - 16,
18, 19, 24, 26, 29-33)

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

BoU - Studiero grundskola 70.00% 65%

BoU - Studiero gymnasiet 60.00% 35%

Beskrivning: BoU - Studiero grundskola
Enkätfråga, elever som anser att det är arbetsro på deras lektioner, andel %.

Grönt: 70-100%, Gult: 63%-69,9%, Rött: 0-62,9%

Beskrivning: BoU - Studiero gymnasiet
Enkätfråga, elever som instämmer i att det är arbetsro på deras lektioner, andel %. Källa: Storsthlms
elevenkät åk. 2 i gymnasiet.

Grönt: 60-100 %, Gult: 55-59,9 %, Rött: 0-54,9 %

____________________________________________________________________________________

Medarbetare - Perspektiv
7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Barn- och utbildningsnämnden - Attraktiv arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang
(HME) 75,00 100%

Beskrivning: Personal - Hållbart-Medarbetar-Engagemang (HME)
SKL:s index för att mäta medarbetarengagemang. Mäts en gång per år av HR-enheten.

Grönt: 75 - 100 Gult: 65 - 74,9 Rött: 0 - 64,9

____________________________________________________________________________________

Ekonomi - Perspektiv
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9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Barn- och utbildningsnämnden -Ekonomi i balans
BoU ska uppvisa en ekonomi i balans

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

BoU - Bokslut i Balans 100.00% 100%

Beskrivning: BoU - Bokslut i Balans
Ekonomi i balans definieras som att nämndens resultat följer budget. Detta mäts genom att nämndens
helårsresultat jämförs i förhållande till budget. Aktuellt utfall fås fram genom att avvikelsen mellan
budget och utfall divideras med budget. Positiv avvikelse över 0 % ska anges som 100 % + positiv
avvikelse i %.

Grönt: 100% eller högre (Enligt budget eller positiv avvikelse), Gult: 99,1-99,9% (Negativ avvikelse mellan
0,1-0,9%), Rött: 0-99% (Negativ avvikelse 1% eller högre).

____________________________________________________________________________________

Barn- och utbildningsnämnden -Prognossäkerhet
BoU ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

BoU - Hög prognossäkerhet 100.00% 100%

Beskrivning: BoU - Hög prognossäkerhet
Hög prognossäkerhet definieras som att nämndens helårsprognos för första kvartalet stämmer med det
faktiska helårsresultatet vid årsbokslutet. Fås fram genom utfallet minus prognosen delat med
budgeterad summa nettokostnader.

Rött 0-98,9% Gult 99-99,9 Grönt 100%

____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

3 - Intäkter 110 127 106 754 108 720 105 390 105 390 105 390

9 - Interna intäkter 279 423 283 569 283 394 277 838 277 838 277 838

INTÄKTER 389 550 390 323 392 115 383 228 383 228 383 228

4 - Kostnader/Utgifter -246 045 -241 133 -241 106 -249 421 -253 270 -252 602

5 - Kostnader för arbetskraft -287 138 -298 827 -298 732 -306 870 -313 010 -319 272

6 - Övr verksamhetskostnader -23 392 -21 072 -21 853 -12 443 -11 602 -11 602

7 - Övr verksamhetskostnader -14 472 -13 678 -15 451 -15 228 -15 223 -16 394

8 - Finansiella intäkter och
kostnader -25 -21 -27 -21 -21 -21

9 - Interna kostnader -275 217 -284 750 -281 354 -277 655 -277 655 -277 655

KOSTNADER -846 289 -859 481 -858 522 -861 638 -870 780 -877 546

Totalt -456 739 -469 158 -466 408 -478 410 -487 552 -494 318

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

600 - BoU Nämnd -709 -764 -764 -774 -787 -802

610 - Förvaltningsövergripande -15 514 -14 538 -15 938 -15 330 -15 429 -16 738

611 - Förskola och pedagogisk
omsorg -100 934 -105 674 -103 674 -108 686 -111 153 -115 640

612 - Grundskola -210 423 -214 818 -211 640 -218 718 -224 294 -226 581

613 - Särskolan -13 589 -11 585 -11 585 -13 390 -14 134 -14 447

614 - Vux, SFI och Gruv -7 597 -8 529 -8 529 -8 467 -8 501 -8 554

615 - Stöd- och utvecklingsenh
eten -29 341 -28 337 -29 265 -22 736 -23 633 -24 565

616 - Kulturskolan -4 553 -4 658 -4 658 -4 272 -4 404 -4 549

617 - Gymnasium -65 304 -69 852 -70 452 -68 990 -67 992 -65 017

618 - AST-verksamheten -7 095 -7 095 -7 095

619 - Flerspråkighet -8 774 -10 402 -9 902 -9 953 -10 131 -10 330

Barn och utbildning -456 739 -469 158 -466 408 -478 410 -487 552 -494 318

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

610 - Förvaltningsövergripande 88 -1 274 -1 274 -5 900 -16 300 -3 800

611 - Förskola och pedagogisk
omsorg -1 204

612 - Grundskola -954 -396 -396

616 - Kulturskolan -146 0

Barn och utbildning -2 217 -1 670 -1 670 -5 900 -16 300 -3 800
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Ekonomisk redogörelse

Godkänd drift 2020-2022
Total nettobudgetram (tkr) inklusive löne- och indexuppräkning för åren 2020-2022 är:

• 2020: -478 410 tkr
• 2021: -487 552 tkr
• 2022: -494 318 tkr

Löner har räknats upp med 2 procent årligen för åren 2020-2022. Ramäskanden har skett utifrån lagkrav
och prognoser för antal barn och elever.
Budgetramarna inkluderar effektiviseringskrav som har skett i två beslutsomgångar. Det första om 1,3
procent (6.329 tkr år 2020, 841 tkr år 2021) som fördelas ut proportionerligt på samtliga
verksamhetsområden inom BoU utom gymnasiet där Länsprislistan styr. Det andra om ytterligare 0,5
procent (2.500 tkr år 2020) fördelas enligt förvaltningens förslag på åtgärder.

• Avveckla modersmålsstöd inom förskolan (850 tkr)
• Omorganisera utbudet inom Kulturskolan (500 tkr)
• Översyn av skolskjutskostnaderna (200 tkr)
• Nya direktiv vid inköp av ekologiska livsmedel (350 tkr)
• Besparingar inom gymnasiet (600 tkr)

Budgeten ryms inom den rambudget som kommunfullmäktige antagit.
Driftbudget per verksamhet beskrivs i tabellen under rubriken Ekonomisk översikt.
Godkända investeringar 2020 - 2022

• Ny- och återanskaffning av inventarier -2 100 tkr 2020, - 1 000 tkr 2021, -1 000 tkr 2022. Det större
beloppet år 2020 inkluderar gungor/lekplats -600 tkr inom grundskolan och ljudabsorbenter inom
förskolan -500 tkr.

• Enligt gränsdragningslistan för ansvarsfördelning mellan fastighetsägaren MSB och lokalhyresgäst har
BoU ansvar för ny- och återanskaffning av köksinventarier. BoUs inventerade behov för 2020-2022 har
lagts i en pott som heter "BoU Pott verksamhetsanpassning lokaler & köksmaskiner" med beloppen -2
800 tkr 2020, -2 800 tkr 2021, -2 800 tkr 2022.

• Inventarier till förskolepaviljonger -1 000 tkr 2020.
Övriga investeringar 2020-022 som berör BoU:s verksamheter
Följande investeringar berör Barn- och utbildningsnämnden men ligger inom andra förvaltningar:

• Ny grundskola Fågelsången med idrottshall, grundinvestering -141 500 tkr 2020, -139 000 tkr 2021, 0 tkr
2022.

• Kvalitetssäkring och upprustning av förskolor invändigt och förskolegårdar utvändigt, -9 000 tkr 2020, -18
000 tkr 2021, -36 000 tkr 2022.

• Ny permanent förskola Södra Hallsta, grundinvestering 0 tkr 2020, -22 000 tkr 2021, -24 000 tkr 2022.
• Fastighetsnät inom förskolan till stöd för utökad datortäthet, -450 tkr 2020, 0 tkr 2021, 0 tkr 2022.
• Mindre insatser och åtgärder som ska utföras med hjälp av IT och MSB, -2 653 tkr 2020, 0 tkr 2021, 0 tkr

2022.
Förvaltningen ser fram emot utvecklingen och är positiv till den kommande expansionen i kommunen
med nya förskolor och grundskola med tillhörande fullstor idrottshall.
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Verksamhetsredogörelse

1. Omvärldsanalys
Politik
Flera lag- och regeländringar som berör förskola, skola och annan verksamhet har införts eller är på gång
att införas under 2019/2020. Den kanske största förändringen är att FN:s konvention om barnets
rättigheter (barnkonventionen) inkorporeras till svensk lag från och med 1 januari 2020.
Det är svårt att förutsäga vilka konsekvenser införandet av barnkonventionen till svensk lag kommer att
få. Det kommer till stor del bero på vilka rättsfall som kommer att drivas, utfallen i de rättsfall som tas
upp samt hur verksamheters arbete kommer att förändras på sikt. Generellt sett förväntas lagen göra så
att skyddet av barnets rättigheter förtydligas juridiskt och att barnets rättigheter stärks.
Under läsåret 2019/2020 kommer barn- och utbildningsförvaltningen att erbjuda utbildning till
verksamheterna i barnkonventionen. Förvaltningen kommer också sprida utbildningsmaterial,
webbfilmer m.m. till verksamheterna. Regeringen arbetar också på en vägledning i hur lagen ska
tillämpas vilket kommer ge ytterligare stöd.
En ytterligare förändring som rör alla skolenheter från förskoleklass till gymnasiet är att läroplanerna för
de olika skolformerna från och med 1 juli 2019 förtydligar rektorns ansvar för trygghet och studiero.
Samtidigt kompletteras dem så att de nu även betonar elevens egna ansvar för sitt lärande, arbetsmiljön
och uppträdande mot skolans personal och andra elever.
Nedan beskrivs fler förändringar i den politiska styrningen utifrån varje verksamhetsområde.
Förskola
Från och med 1 juli 2019 gäller en ny läroplan, Lpfö 18, för förskolan. I den reviderade läroplanen för
förskolan har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats. Våren 2019
genomförde barn- och utbildningsförvaltningen en utbildning till förskolans personal om innehållet i den
nya planen och all personal har fått ett exemplar av den nya läroplanen.
Från den 1 juli 2019 benämns förskolechef rektor och omfattas av befattningsutbildningen för rektorer.
Förvaltningen har informerat om detta på Schoolsoft och ändrat benämningen i styrdokument och på
kommunens hemsida.
Från och med den 1 januari 2019 infördes skärpta krav på fristående huvudmän om att de ska ha goda
ekonomiska förutsättningar och att ägar- och ledningskretsen ska ha erfarenhet, insikt och lämplighet att
driva förskola och skola. Lagändringen påverkar direkt barn- och utbildningsnämndens utövning av
godkännande och tillsyn av de fristående förskolorna. Under våren 2019 har förvaltningen genomfört
tillsyn i de fristående förskolorna och granskat förskolorna utifrån de nya reglerna. Förvaltningen har
också till följd av lagändringarna infört en ny rutin som innebär att huvudmännen för de fristående
förskolorna måste anmäla förändringar i ägar- och ledningskretsen (tex. en ny styrelsemedlem) till barn-
och utbildningsförvaltningen senast inom 1 månad från att förändringen trätt i kraft.
Grundskola
Den 1 juli 2019 träder nya bestämmelser i kraft; “Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser”.
Garantin innebär att tidigt stöd ska ges i förskoleklass och lågstadiet till exempel genom att samråda med
personal med specialpedagogisk kompetens. Från och med 1 juli 2019 är skolan skyldig att i slutet av
förskoleklassen och i slutet av lågstadiet göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra
anpassning i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Den lärare som ska ansvara för eleven i
nästa årskurs ska sedan få ta del av resultatet av uppföljningen.
I Salems kommun kommer arbetet med garantin att vara en del av innehållet i förskoleklassnätverket för
att ge varandra stöd, skapa likvärdighet och ge varandra goda exempel i arbetet. Nätverket leds av
verksamhetschefen för Stöd-och utvecklingsenheten och träffas regelbundet under läsåret.
Fritidshem
Den 1 juli 2019 införs krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för
undervisning i fritidshemmet. I och med detta försvinner det undantag som finns i dag. I likhet med de
flesta andra kommuner har Salems kommun brist på legitimerad personal i fritidshemmen. Salems
kommun samarbetar med Södertörns högskola och andra kommuner för att ta fram en utbildning till
lärare i fritidshem som kan kombineras med arbete. Utbildningen planeras starta höstterminen 2020.
Gymnasiet
Från den 1 juli 2019 ska alla elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan ha en mentor som ska få en
samlad bild av elevens studiesituation och som kan fånga upp om eleven behöver extra stöd.
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För introduktionsprogrammen sker en rad lagändringar från och med 1 juli 2019. Bland annat ska planen
för utbildningen bli tydligare och inkludera syfte, huvudsakligt innehåll samt längd. Planen bör utgå från
de lokala förutsättningarna och elevernas behov. Den 1 juli ersätts preparandutbildningen och
programinriktat individuellt val av programinriktat val. Programinriktat val kan erbjudas både för en
enskild elev och för en grupp. Nyanlända som börjar på språkintroduktion ska få sina kunskaper
bedömda vilket innebär att deras bakgrund, erfarenheter och kunskaper ska kartläggas. Detta börjar
tillämpas på utbildningar som påbörjas från och med 1 juli 2019.
I april 2019 beslutade riksdagen att regeringen ska utreda möjligheten att inrätta en tvåårig yrkesskola på
gymnasienivå. Detta skulle kunna ge ett snabbare tillträde till arbetslivet eller vara en brygga till fortsatta
studier för de elever som inte kommer in på någon av de treåriga utbildningarna.
Vuxenutbildning
September 2018 blev Komvuxutredningen klar. Utredningen har haft i uppdrag att undersöka behovet av
förändringar i regleringen av vissa delar av komvux och särskild utbildning för vuxna. Utredningens
förslag är i stort att Skollagen förtydligas så att det framgår att komvux även utgör en del av
arbetsmarknadens kompetensförsörjning och förberedelser till fortsatta studier och att urvalsreglerna till
komvux på gymnasial nivå ändras så att det inte längre är den med minst utbildning som automatiskt ska
ha förtur vid urval, utan individer med störst behov av utbildningen.
Vidare föreslås Särvux bli en del av komvux och byta namn till särskild utbildning, samt att betygsskalan
för grundläggande komvux, sfi och grundläggande särvux förenklas.
Kulturskola
I maj 2018 beslutade riksdagen om en strategi för landets kultur- och musikskolor. Strategin innehåller
ett nationellt mål och nationella delmål för kulturskolorna i Sverige. Som ett led i strategin har ett
nationellt kulturskolecenter inrättas inom Statens kulturråd. Det nationella kulturskolecentrets uppgift är
att stödja den kommunala kulturskolan när det gäller erfarenhetsutbyte, samverkan,
kunskapsuppbyggnad och uppföljning.
Det statliga bidrag till de kommunala kulturskolorna som delades ut mellan 2016-2018 för att bredda
utbudet och nå nya målgrupper togs bort i budgeten som riksdagen beslutade om i december 2018, men
återinförs från och med 1 juli 2019 till följd av vårändringsbudgeten. För 2019 blir dock det statliga
bidraget hälften så stort som föregående år, eftersom bidraget endast avser andra halvan av året.
Följden av detta är att inte alla nya verksamheter som startats upp under läsåret 2018/2019 kan fortlöpa
läsåret 2019/2020.
Ekonomi
Det finns en rad statsbidrag som riktar sig till Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.
Statsbidrag fördelas antingen som generella bidrag som utbetalas direkt från staten till kommunen eller
som sökbara bidrag. Barn- och utbildningsförvaltningen bevakar kontinuerligt de sökbara bidragen och
skickar in ansökningar. Regeringen rekommenderas av Riksrevisionen att på sikt avveckla alla riktade
stimulansbidrag inom skolområdet och samla dem i ett enda bidrag med inriktning på skolutveckling som
utgår från huvudmännens förutsättningar och behov.
Samhälle
Den svenska skolan står inför en rad utmaningar framöver. Utmaningar kräver samling kring problem och
lösningar. Enligt senaste Pisa-undersökningen 2015 ser vi en rad förbättringar av kunskapsresultaten
inom svensk skola sedan undersökningen 2012, men vi ser också att många elever inte blir behöriga till
gymnasieskolan och att det fortfarande råder stora skillnader mellan skolornas kvalitet. Skolverket
bedömer att lärarbristen, skolsegregationen och den lokala styrningen av skolan är de tre områden som
måste prioriteras för att skolan ska förbättras.
1. Lärarförsörjningen
Vikten av ett gott kompetensförsörjningsarbete blir allt större. Bristen på behöriga lärare förväntas öka
och enligt Skolverket kommer det att saknas ca 80.000 lärare och förskollärare år 2031. Bristen på
behöriga lärare drabbar oftast de skolor som ligger i utsatta områden.
År 2011 började antalet barn i Sverige i grundskoleålder att öka igen efter flera års nedgång. Om inget
annat förändras innebär det i förlängningen också att rekryteringsbehovet till all skolverksamhet ökar
kraftigt. Konkurrensen om kompetent och utbildad personal till skolverksamheten ökar både i riket och
regionalt.
För att göra läraryrket mer attraktivt har fler statliga bidrag införts de senaste åren vilket har lett till
kraftigt ökade löner för lärare. Då skolornas budget till ungefär 90 procent består av personalkostnader
blir detta kännbart då skolpengen inte har ökat i samma takt som lönerna.
2. Skolsegregationen
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I ett historiskt perspektiv kan vi se att skolan tidigare, i mycket högre utsträckning varit en plats där
elever med olika bakgrunder och förutsättningar möts. Det gynnar elevernas lärande och integration i
samhället. Idag visar forskningen att segregationen i svensk skola har ökat, detta som en konsekvens av
ökad bostadssegregation. Skolorna får en växande koncentration av elever med liknande socioekonomisk
bakgrund och migrationsbakgrund. Skolsegregationen riskerar att försvåra skolans kompensatoriska
uppdrag.
3. Den lokala styrningen av skolan
När styrningen fungerar finns en samsyn om mål och strategier hos politiker, förvaltning, rektorer och
lärare. Det ger förutsättningar för en stödjande och ansvarstagande kultur. Skolverket menar dock att
skolans styrning ofta kännetecknas av bristande tillit och dialog, otydliga krav och förväntningar samt en
svag återkoppling på det löpande arbetet. Det kan leda till att verksamheterna inte organiseras utifrån
uppdrag och behov, att resurser inte används optimalt eller att stödjande strukturer och funktioner inte
utvecklas.
Volymer och lokalbehov i förskolan
Barn- och elevprognosen baserad på befolkningsprognosen från februari 2019 visar på fortsatt brist på
förskoleplatser i kommundel Salem och en överkapacitet i kommundel Rönninge. Trots planerad
förtätning på förskolorna Toredalsgården och Skyttorp kan ytterligare förskoleplatser behövas under
2020. För detta har barn- och utbildningsnämnden beviljats investeringsmedel för förskolepaviljonger i
kommundel Salem. Den nya grundskolan F-9 som kommunfullmäktige beslutat om att uppföra kommer
inrymma även förskoleavdelningar de första åren.
Volymer och lokalbehov i grundskolan
Barn- och utbildningsnämndens verksamhet kommer att behöva utökas för att kunna tillgodose
skolplatser till de folkbokförda barn som har rätt att gå i skolan i kommunen.
Idag finns det endast ströplatser i vissa årskurser i våra kommunala skolor liksom i de fristående skolorna.
Inför 2020 ser förvaltningen stora svårigheter i att kunna tillgodose närhetsprincipen och det fria
skolvalet i båda kommundelarna. I kommundel Rönninge överskrider antalet elever antalet platser. I
kommundel Salem ökar elevunderlaget enligt prognos och ytterligare skolplatser kommer behövas
tillskapas. En ny översiktsplan för Salems kommun fastställdes sommaren 2018. Planen ska ta vid efter
nuvarande översiktsplan och sträcka sig mellan 2020-2035. Den innehåller en stor mängd
expansionsområden vilket kommer att generera större barn- och elevvolymer än i dagsläget. Utifrån det
ökande elevantalet har kommunfullmäktige beslutat om att uppföra en ny grundskola. Prognosen var
tidigare att den nya grundskolan skulle stå klar till höstterminen 2021, men den ser nu ut att bli färdig
först till våren/sommaren 2022. Skogsängsskolan tillförde höstterminen 2017 nya paviljonger med 6
klassrum och inför höstterminen 2019 utnyttjades optionen för att bygga ytterligare 2 klassrum i en
övervåning på paviljongerna. Dock påverkas skolan redan av kapacitetsbrist i skolmatsal, idrott och
praktisk-estetiska ämnessalar.
Vid projekteringen av den nya grundskolan finns en strategi kring att skolan förläggs geografiskt på ett
sådant sätt att elever med olika bakgrund kan mötas och skolans profil kan stärka möjligheterna för
elever från olika delar av kommunen att integreras.
Salems kommuns hållning är att ca hälften av utbildningsverksamheten ska erbjudas i fristående regi. I
nuläget finns upparbetade rutiner för samverkan kring placering av elever till de olika skolorna,
kommunala som fristående. Samarbetet kan dock ytterligare stärkas och ses som ett område att utveckla
under läsåret 2019/2020.
Volymer i gymnasiet
Inom Stockholms gymnasieregion fortsätter elevkullarna att öka för överskådlig framtid till följd av stora
årskullar i början av 2000-talet samt ett invandringsöverskott i åldersgruppen. Stockholmsregionens
gymnasieskolor måste ta emot ca 20 000 - 22 000 fler elever fram till 2027, vilket ställer ökade krav på ett
gemensamt ansvar för den regionala planeringen avseende utbud och dimensionering. Volymökningarna
väntas bli särskilt utmanande inom de högskoleförberedande programmen. Samtidigt ligger en annan
stor utmaning i att intresset för yrkesprogrammen fortfarande är lågt, medan ett flertal branscher har ett
skriande behov av arbetskraft inom yrkesgrupper som för regionen är av strategiskt viktig karaktär.
Jämfört med resten av landet ligger Stockholmsregionen betydligt lägre när det gäller sökande till
yrkesprogram. Det mesta talar för att den här trenden kommer bestå så länge arbetsmarknaden i
regionen är stark.
De mest populära nationella programmen är samhällsvetenskapsprogrammet, följt av
ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet. Av introduktionsprogrammen är
språkintroduktion det vanligaste programmet, även om antalet antagna minskat kraftigt sedan 2016 då
elevantalet var som högst.
Teknik
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I oktober 2017 presenterade regeringen en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet
innehållande tre fokusområden: digital kompetens för alla i skolväsendet, likvärdig tillgång och
användning samt forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter. Den nationella strategin
har legat till grund för en lokal strategi för digitalisering inom barn- och utbildningsverksamheten i Salem.
Under hösten 2019 och våren 2020 tas det nu fram en plan, en lokal “röd tråd” för vad digitalisering i
Salems skolor innebär (skoldigiplan.se), från förskola till gymnasium.
Under våren 2019 lades det också fram ett förslag till nationell digital handlingsplan av bl a skolverket
och SKL där de centrala rollerna tydliggjorts. Det kommer också att ha påverkan på arbetet i Salems
skolväsende, exakt hur återstår att se.
2. Lagstiftning som styr verksamheten
Följande lagar är de som främst styr barn- och utbildningsnämndens verksamhet:

• Skollagen
• Skolförordningen
• Förvaltningslagen
• Kommunallagen
• Diskrimineringslagen
• Socialtjänstlagen kap. 14
• Arbetsmiljölagen
• Hälso- och sjukvårdslagen

3. 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, särskild
utbildning för vuxna, sfi, samhällsorientering, elevhälsa, ungdomsmottagning, kommunalt
aktivitetsansvar och kulturskola.
Antal tjänster
Antal tillsvidareanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen per november 2019 var 484 personer
och medelåldern bland dessa var 46 år. Av de tillsvidareanställda var 79 % kvinnor.
4. Framåtblick
Vision och mål
Barn- och utbildningsförvaltningen har visionen att Salems kommun ska vara Sveriges bästa skolkommun
2025.
För att nå barn- och utbildningsnämndens mål, de nationella målen och förvaltningens vision måste vi
säkra att vi arbetar långsiktigt, systematiskt och med tydlig riktning inom de utvecklingsområden som
identifierats av verksamheterna, förvaltningen och nämnden tillsammans.
Barn- och utbildningsförvaltningens strategier för att nå målen - Tre fokusområden och fyra
utvecklingsområden
Nedan beskrivs de strategier och processer som barn- och utbildningsförvaltningen avser använda för att
nå målen. Strategierna och processerna ska stärka och stödja verksamheternas utveckling så att barn och
elever når sin fulla kunskapspotential i enlighet med läroplaner och kursplaner. Strategierna består
huvudsakligen av tre fokusområden och fyra utvecklingsområden. Respektive enhet arbetar i sin tur
systematiskt med kvaliteten med olika förbättringsområden på respektive enhet.
I november 2016 och i juni 2017 genomförde den dåvarande chefsgruppen inom barn- och
utbildningsförvaltningen analyser av verksamheternas resultat. Utifrån de gemensamma analyserna
plockades tre fokusområden ut för fortsatt arbete mot ökade resultat, för ökad måluppfyllelse i syfte att
nå såväl de nationella som de kommunpolitiska målen för skolan:

1 Undervisningens utveckling och kvalitet
2 Förmågan att ta hand om barn och elever i behov av särskilt stöd
3 Styrnings- och ledningsprocessen på alla nivåer

Inom svensk skola återfinner man inte sällan kortsiktiga lösningar som inte alltid bottnar i en gemensam
analys av behov och förutsättningar i verksamheten. Nämndens fokusområden i Salems kommun är
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identifierade områden utifrån grundlig analys och de innefattar dessutom skolans huvuduppdrag som
aldrig kan anses färdiga. De stämmer också väl överens med Skolverkets identifierade
utvecklingsområden för svensk skola. Utifrån detta ska fokusområdena ligga kvar under lång tid
framöver.
Under en resultatkonferens i juni 2018 analyserade chefsgruppen kunskapsresultaten och andra resultat
från läsåret 2017/2018 och fyra gemensamma utvecklingsområden kunde då identifieras för samtliga
verksamheter:

1 Pedagogiskt ledarskap
2 Kvalitet i undervisningen
3 Lärande organisation
4 Mål- och resultatstyrning

Nedan beskrivs flera av de aktiviteter som kommer att genomföras 2020 inom de tre fokusområdena och
de fyra utvecklingsområdena.
De besparingar som beslutats om och beskrivits under Ekonomisk redogörelse kommer ge viss effekt på
förvaltningens förutsättningar att bedriva ett högkvalitativt utvecklingsarbete. Ingen av förvaltningens
planerade utvecklingsaktiviteter stryks helt men i och med ett mer ansträngt budgetläge kan ett antal
aktiviteter på såväl enhets- och förvaltningsnivå att påverkas.
Undervisningens utveckling och kvalitet/Kvalitet i undervisningen
Förskolans arbete kring tillgänglighet och pedagogiska lärmiljöer har gett goda effekter och har också
uppmärksammats på nationell nivå i form av föreläsningar kring tillgänglighet för andra kommuner och
via SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). I Salems förskolor arbetar vi vidare kring ökad kvalitet i
undervisningen i samarbete med Reggio Emilia institutet och utveckling av våra lärmiljöer även under
2020. Erfarenheterna från förskolans arbete med lärmiljöer sprids till grundskola och gymnasium.
Under läsåret 2019/2020 läggs en plan för hur Salems kommun bättre ska kunna säkra en tillgänglig
lärmiljö för alla elever i grundskolan. Planen görs i samarbete med SPSM och ska innehålla
kompetensutveckling i form av både föreläsningar och kompetenshöjande insatser efter behov på
skolorna. Alla lärare ska innefattas av satsningen.
Sommaren 2019 avslutades utvecklingsprojektet “Undervisningslyftet” - ett arbete för att utveckla
kvaliteten i undervisningen för alla lärare inom grundskola och gymnasieskola under ledning av våra
förstelärare. Förstelärarnas förordnande kopplat till lyftet gick därmed också ut. Hösten 2019 inleds ett
nytt tvåårigt utvecklingsprojekt som bygger vidare på Undervisningslyftet med särskilt fokus på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Varje skola har formulerat ett lokalt försteläraruppdrag
kopplat till projektet och förstelärarna kommer inom ramen för projektet ges möjlighet att beforska sin
egen praktik och dokumentera sina slutsatser. Förstelärarna ansvarar dessutom för att sprida den
beprövade praktiken i arbetsgruppen.
Matematiken är fortsatt ett förbättringsområde i grundskolan. Läsa-skriva-räkna garantin kommer att
stödja oss i arbetet med att utveckla undervisningen i matematik för de yngre åren. En annan del för att
stärka matematikundervisningen är att köpa in en matteapp för de yngre barnen i grundskola åk 1-3.
Dessutom ska ämnesnätverk startas upp under läsåret så att t ex matematiklärare får träffas och ges
kompetensutveckling inom respektive ämne och då både inom didaktik och metodik.
Under föregående år har ett aktivt arbete bedrivits för att förbättra vårdnadshavares upplevelse av
information kring fritidshemmens verksamhet. Resultatet på brukarenkäten våren-19 visar på ett bättre
resultat men behovet av att arbeta aktivt med frågan kvarstår. Inför 2020 ska arbetet även inkludera
föräldrautbildning på våra grundskolor där varje rektor beslutar om hur man vill lägga upp det arbetet
utifrån enhetens behov och förutsättningar. Dessutom ska gemensamma riktlinjer tas fram som
beskriver de rättigheter och skyldigheter som skolan och vårdnadshavare har för att säkerställa ett
fungerande och konstruktivt samarbete mellan skola och hem.
Ett aktivt arbete med att stärka skolornas arbete med trygghet och studiero är viktigt. I den senaste
enkätundersökningen för vår verksamhet ser vi att det fortfarande krävs extra arbete i åk 5 samt nu
också inom gymnasieskolan. Dessa områden bevakas kontinuerligt. Arbetet med att utveckla kvaliteten i
undervisningen förväntas också ge effekt på den upplevda studieron.
Under läsåret 2019/2020 sätt extra fokus på att utveckla enheternas förebyggande och åtgärdande
arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Målet är att öka kompetensen och stärka
likvärdigheten mellan enheterna.
Lärande organisation/Kollegialt lärande
Salems kommun har sedan 2016 ett samarbete med Södertörns högskola kring lärarutbildningen kallat
CPU - centrum för professionsutveckling. Samarbetet som går ut på att ta emot lärarstudenter inom
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deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har under åren utvecklats till att omfatta förskola,
gymnasium och grundskolans lägre årskurser. Samarbetet ger Salems förskolor och skolor stora
möjligheter att säkerställa att nya lärare lär känna kommunens utbildningsverksamhet och
förhoppningsvis vill börja arbeta hos oss efter genomförd utbildning. Från och med hösten 2019 behöver
Salems kommun ta ett större eget ansvar för att upprätthålla samarbetet då Södertörns högskola inte
längre kan erbjuda samordning i form av en processledare.
Barn- och utbildningsförvaltningen ska också fortsätta driva och utveckla nätverket för fritidshemmet och
i det tydliggöra uppdrag, krav och förväntningar. Under kommande läsår deltar representanter från
respektive skolas ledning i arbetsgruppen. Exempel på andra nätverk som kommer drivas av barn- och
utbildningsförvaltningen är nätverk för studie- och yrkesvägledare (SYV), lärare i förskoleklass samt
förstelärarnätverk (inom ramen för projektet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet).
Pedagogiskt ledarskap
I syfte att förbättra det pedagogiska ledarskapet har flera rektorer och enhetschefer under läsåret 18/19
deltagit i en satsning för att utveckla sitt ledarskap. Utbildningen har letts av Simon Elvnäs, forskare vid
KTH, och fyra chefer har filmats i olika mötessituationer som senare analyserats. Satsningen utvidgas
under läsåret 2019/2020 till att omfatta fler ledare.
Under läsåret 2019/2020 anordnar förvaltningen två gemensamma studiedagar för all personal inom
våra verksamheter, en per termin. Detta är ett av flera sätt som förvaltningen på uppdrag av
huvudmannen tar ansvar för att tillgodose behov relevanta för alla verksamheter, exempelvis behov av
ämnesrelaterad kompetensutveckling eller gemensamma samtal om nya krav och riktlinjer.
Förmågan att ta hand om barn och elever i behov av särskilt stöd
Läsåret 18/19 infördes ett nytt journalsystem inklusive elevakter i Salems skolor. Systemet har gett
verksamheterna större möjligheter till att på ett säkert sätt samarbeta kring dokumentationen av
elevärenden. Systemet kommer under läsåret 19/20 också införas i förskolan.
Inför läsåret 19/20 kommer rutinerna och arbetssätten för ökad skolnärvaro ses över för att säkerställa
enhetlighet vid enheterna och tidigare upptäcka problematisk frånvaro.
I Stockholmsenkäten 2018, som bland annat mäter elevers drog- och alkoholvanor men också psykiska
hälsa, framkom att ungdomars psykiska hälsa fortsatt i Salem och i hela Stockholm fortfarande är
alarmerande dålig. Det finns också en könsskillnad och flickor uppger en sämre psykisk hälsa än pojkar.
Med anledning av detta tog planeringsgruppen i Salem initiativ till ett kommunövergripande projekt
mellan barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Inom
projektet ska planeringsgruppen inventera vad som görs idag för att förebygga psykisk ohälsa och ta fram
förslag på preventiva metoder att införa såväl inom skolan som på fritiden. Ett antal metoder, såsom ACT
(Acceptance commitment therapy) tillämpas redan av Stöd- och utvecklingsenheten. Men det görs
endast i liten skala och ambitionerna med ett kommunövergripande projekt är att få en helhet i
metoderna och arbetssätten inom kommunen över förvaltningsgränserna samt en långsiktighet och
systematik i arbetet. Det kan dels handla om vad som kan effektiviseras i det befintliga förebyggande
arbetet såsom förbättrat samarbete mellan olika professioner, men också att söka projektmedel för att
kunna finansiera införandet av nya förebyggande metoder för att motverka psykisk ohälsa hos Salems
ungdomar.
Styrnings- och ledningsprocessen på alla nivåer/Mål- och resultatstyrning
Under läsåret 2018/19 utvecklade förvaltningen det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) inom alla
verksamheter och på alla nivåer. Förändringarna i kvalitetsarbetet tog avstamp i Skolinspektionens
återföring om att Salem behöver utveckla analysen på både enhets- och huvudmannanivå samt
utvärdera arbetet utifrån önskade effekter i utvecklingsarbetet. Som ett led i arbetet fortsätter
förvaltningen att genomföra kvalitetsdialoger, kvalitetsobservationer, resultatkonferenser och
nämnddialoger. Förvaltningen använder kommunens styrsystem Hypergene för att skriftligt följa upp och
dokumentera enheternas arbete inom respektive enhets förbättringsområden. Det görs genom att
riktade aktiviteter delas ut till enheterna i styrsystemet och enheterna förväntas återkoppla till
förvaltningen i samband med delårs- och helårsuppföljningar vilka insatser de genomfört och vilken
effekt de ser av insatserna. Detta analyseras och sammanställs sedan på förvaltningsnivå vidare till
nämnden som huvudman för verksamheten.
För att fokusera utvecklingsarbetet till de utvecklingsområden som gemensamt identifierats för alla
BoU:s verksamheter så har kriterier tagits fram i dialog mellan förvaltningen och chefsgruppen på vad
som utmärker kvalité. Enheterna ska sedan börja arbeta med självskattning där medarbetarna skattar
hur väl de arbetar efter kvalitetskriterierna inom de fyra utvecklingsområdena. Förvaltningen följer upp
skattningarna i dialog med personal och ledning. Arbetssättet med kriterier, självskattningar och dialog
om de fyra utvecklingsområdena förväntas bidra till en ökad systematik och långsiktighet i
kvalitetsarbetet.
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Övriga planer som styr verksamhetsutvecklingen under 2020 - Digitaliseringsstrategin och
Kompetensförsörjningsstrategin
Förutom fokus- och utvecklingsområdena har två riktade strategier tagits fram, digitaliseringsstrategin
och kompetensförsörjningsstrategin. Digitaliseringsstrategin utgår från den nya nationella strategin för
digitalisering och kompetensförsörjningsstrategin har tagits fram utifrån det stora behovet av att kunna
rekrytera och behålla kompetenta lärare i ett samhälle med stor brist på lärare.
Digitaliseringsstrategin
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån den nationella digitaliseringsstrategin tagit fram en lokal
strategi med principer som ska vara styrande i arbetet med att öka digitalisering. Hösten 2018 infördes
en till en (1:1) lösning gällande dator-tillgänglighet i skolorna. I förskolan finns fr.o.m. läsåret 2018/19 en
iPad per fem barn (1:5). En ökad datortäthet kommer underlätta digitaliseringsarbetet, men det ställer
stora krav på att varje förskollärare och lärare kan använda datorerna tillsammans med barnen och
eleverna på ett sätt som främjar lärande och måluppfyllelse.
Till starten av HT2019 finns en teknisk plattform också genom verktyget Skolon på plats. Det kommer att
underlätta steget till digitala läromedel och skapa möjligheter till likvärdighet. Skolon kommer att hjälpa
verksamheterna med både licenshantering och inloggningslösning så att tid går till lärande snarare än
administration och inloggningshjälp. För förskolan väntar vi fortfarande på en central lösning som
möjliggör inköp och installationer av appar på de Ipads som köpts in.
Kompetensförsörjningsstrategin och personal och elevers arbetsmiljö
Kompetensförsörjningsstrategin som tagits fram inför läsåret 2018/19 innehåller ett antal aktiviteter som
kommer utveckla och kvalitetssäkra kompetensförsörjningens alla delar på alla nivåer i organisationen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har nu en långsiktig plan innehållande nulägesbeskrivning,
identifiering av och prioritering bland utvecklingsområden, val av insatser och aktiviteter som följs upp
och utvärderas varje termin. Personal och lokal samverkansgrupp på respektive enhet ska löpande
involveras i arbetet med kompetensförsörjningen och uppföljning.
Ett tydligt uppdrag med tydliga krav och förväntningar möjliggör en bättre arbetsmiljö och en ökad
trivsel. Under 2018-2019 gjorde förvaltningen därför en översyn av mål- och uppdragsbeskrivningar för
lärare och förskollärare samt tog fram tillhörande lönekriterier för dessa yrkeskategorier.
För att stärka elevernas arbetsmiljö startades en utbildning för elevskyddsombuden i högstadiet och
gymnasiet upp under förra läsåret 2018/2019. Utbildningen genomfördes av fackliga företrädare
tillsammans med strateg på barn- och utbildningsförvaltningen och satsningen kommer fortsätta även
under läsåret 2019/2020.
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Socialnämnden
Nämndens ordförande: Elisabeth Bovin\-Exner \(M\)

Mål och budget    2020

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.

Medborgare - Perspektiv
1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet
Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och
effektivitet skapa förtroende.

Socialnämndens mål - Tillgänglighet
Socialnämndens verksamheter ska vara synliga och tillgängliga.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Soc - Tillgänglighet E-post 90.00% 20%

Soc - Tillgänglighet, telefon 90.00% 20%

Soc - Tillgänglighet Brukarundersökningar 75.00% 25%

Soc - Socialförvaltningens verksamheter syns i
Salems kommun informerar 3.00 35%

Beskrivning: Soc - Socialförvaltningens verksamheter syns i Salems kommun informerar
Socialförvaltningens verksamheter ska synliggöras i minst hälften av numren som utges i Salems kommun
informerar under 2019.

Rött: 0-1 tidningar Gult: 2-2 tidningar Grönt: 3-6 tidningar

Beskrivning: Soc - Tillgänglighet Brukarundersökningar
Andelen brukare som upplever en god tillgänglighet följs upp genom resultat från socialförvaltningens
brukarundersökningar inom Individ- och familjeomsorgen, Myndighetsenheten samt verksamheterna
Bostad med särskild service (gruppbostad, servicebostad) och boendestöd (boendestödsteamet, mobila
teamet) inom Verksamhetsområde funktionsnedsättning.
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Rött: 0-59 % Gult: 60-74 % Grönt: 75-100 %

Beskrivning: Soc - Tillgänglighet E-post
Tillgänglighet följs upp genom svarstid för inkommen e-post. Mäts via kommunens
tillgänglighetsmätning. E-post - andel svar e-post inom 3 dagar.

Rött - 0-79 %, Gult - 80-89 %, Grönt - 90-100%

Beskrivning: Soc - Tillgänglighet, telefon
Tillgänglighet följs upp genom resultat genom svarstid för telefon. Mäts via kommunens
tillgänglighetsmätning. Telefon - Andel svar inom 24h.

Rött: 0-59 % Gult: 60-89 % Grönt: 90 -100 %

____________________________________________________________________________________

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet
Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i
Stockholms län.

Socialnämndens mål - Hemmaplanslösningar
Socialnämnden ska öka andelen stöd och insatser som ges på hemmaplan med fortsatt god kvalité.
Undantag för våldsärenden.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Soc - Kvalitet 85.00% 50%

Soc - Stöd inom Salems kommun 90.00% 50%

Beskrivning: Soc - Kvalitet
Andelen brukare som upplever god kvalitet. Följs upp genom resultat från socialförvaltningens
brukarundersökningar för öppenvårdsteamet.

Rött - 0-74 %, Gult - 75-84 %, Grönt - 85-100 %

Beskrivning: Soc - Stöd inom Salems kommun
Insatser på hemmaplan ska vara hög i förhållande till antal externa placeringar. Undantag för
våldsärenden.

Rött: 0 - 59% Gult: 60 - 89 % Grönt: 90 - 100 %

____________________________________________________________________________________

Socialnämndens mål - Välfärdsservice
Socialnämndens verksamheter ger stöd och service med individen i centrum och håller en kvalitet över
genomsnittet för Stockholms län.

83



akaek, 2020-04-08 11:48 3

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

soc Delaktighet brukarundersökningar exkl ÄO 80.00% 10%

Soc- Inflytande, Hemtjänst 90.00% 10%

Soc - Inflytande, Särskilt boende 73.00% 10%

Soc - Självförsörjning nyanlända 50.00% 30%

Soc - Självförsörjning 60.00% 40%

Beskrivning: Soc - Inflytande, Särskilt boende
Andelen brukare som är nöjda med hur personalen tagit hänsyn till åsikter och önskemål inom särskilt
boende. Följs upp genom resultat från Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom
äldreomsorgen.
Vikt 10%

Rött: 0-54 % Gult: 55 -72 % Grönt: 73-100 %

Beskrivning: Soc - Självförsörjning
Andelen personer som, inom ett år, nått självförsörjning via arbete, studier eller eget företagande.

Rött: 0 - 39 % Gult: 40 - 59 % Grönt: 60 - 100 %

Beskrivning: Soc - Självförsörjning nyanlända
Andelen nyanlända som blir självförsörjande ett år efter att etableringstiden är slut.

Rött: 0 - 29 % Gult: 30 - 49 % Grönt: 50 - 100 %

Beskrivning: soc Delaktighet brukarundersökningar exkl ÄO
Följs upp genom att mäta andelen brukare som upplever god delaktighet enligt brukarundersökningar
inom alla verskamhetsområden förutom äldreomsorg

Rött: 0 - 59,9 % Gult: 60 - 79,9 % Grönt: 80 - 100 %

Beskrivning: Soc- Inflytande, Hemtjänst
Andelen brukare som är nöjda med hur personalen tagit hänsyn till åsikter och önskemål inom
hemtjänsten. Följs upp genom resultat från Socialstyrelsens nationella brukarundersökning inom
äldreomsorgen.

Rött: 0-59 % Gult: 60 -89 % Grönt: 90-100 %

____________________________________________________________________________________

Socialnämndens mål - Välfärdsteknik
Socialnämndens verksamheter arbetar med välfärdsteknik inom vård och omsorg för ökad trygghet och
självständighet.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Soc - Blåtandslås 75.00% 50%

Soc - Dokumentationsapplikation 100.00% 50%

Beskrivning: Soc - Blåtandslås
Andelen brukare som använder blåtandslås, inom hemtjänsten, för ökad säkerhet ska öka.
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Rött: 0 - 49 % Gult: 50 - 74 % Grönt: 75 - 100 %

Beskrivning: Soc - Dokumentationsapplikation
Verksamhet inom hemtjänst ska dokumentera i dokumentationsappen.

Rött: 0 - 79 % Gult: 80 - 99 % Grönt: 100 - 100 %

____________________________________________________________________________________

Miljö - Perspektiv
5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö
Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.

Socialnämndens mål - Hållbar livsmiljö
Socialnämndens verksamheter verkar för en hållbar livsmiljö genom digitala tjänster som sparar
transporter och papper.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Soc - Samordnade vårdplaneringar och
uppföljningar via videokonferens 6 000.00% 100%

Beskrivning: Soc - Samordnade vårdplaneringar och uppföljningar via videokonferens
Följs upp genom att mäta antalet samordnade vårdplaneringar och uppföljningar som genomförs under
året. Mätningen görs inom Myndighetsenheten.
Vikt: 100%

Rött: 0 - 29 % Gult: 30 - 49 % Grönt: 50 - 100 %

____________________________________________________________________________________

Socialnämndens mål - Miljöperspektiv
Socialnämndens verksamheter ska alltid beakta miljöperspektivet och agera miljömedvetet.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Soc - Miljö - Ekologiska livsmedel 30.00% 35%

Soc - Drivmedelsförbrukning hemtjänst
(liter/brukare) 13,00 40%

Soc - Matsvinn 90.00 25%

Beskrivning: Soc - Drivmedelsförbrukning hemtjänst (liter/brukare)
Socialförvaltningen mäter drivmedelsförbrukningen genom att mäta antal liter per brukare i
hemtjänsten.
Vikt 40 %

Rött: 26-100 liter/brukare Gult: 14-25 liter/brukare Grönt: 0-13 liter/brukare

Beskrivning: Soc - Matsvinn
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Matsvinnet ska minska på vård- och omsorgsboenden. Boendena mäter matsvinn per plats och år i kg.
Vikt: 25 %

Rött: 100-150 kg Gult: 91-99 kg Grönt: 0-90 kg
Referensvärde: 109 kg/person 2018

Beskrivning: Soc - Miljö - Ekologiska livsmedel
Socialförvaltningen mäter andelen ekologiska livsmedel som köps in.

Rött: 0-14 % Gult: 15 - 29 % Grönt: 30 - 100 %

____________________________________________________________________________________

Utveckling och lärande - Perspektiv
Medarbetare - Perspektiv
7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Socialnämndens mål - Attraktiv arbetsgivare
Socialförvaltningen ska vara en attraktiv, framåt och nytänkande arbetsgivare. Den ska kännetecknas av
delaktighet, engagemang och en individualiserad syn på medarbetaren.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Soc Avgångar all personal 8.00% 50%

Soc - Sjukfrånvaro 7.00% 50%

Beskrivning: Soc - Sjukfrånvaro
Socialförvaltningens sjukfrånvaro totalt.
Vikt 50 %

Rött: 10-100% Gult: 8-9% Grönt: 0-7%

Beskrivning: Soc Avgångar all personal
Andelen medarbetare inom socialförvaltningen som slutar sin anställning på egen begäran.

Rött 12 % eller mer, Gult 10-11 %, Grönt 0 - 9 %

____________________________________________________________________________________

Ekonomi - Perspektiv
9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Socialnämndens mål - Ekonomi i balans
Socialnämnden ska uppvisa en ekonomi i balans.
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Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Ekonomi - Följer budget (procent) 100.00% 100%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget (procent)
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.
Siffror 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.

Rött: Negativ avvikelse på 1 % eller mer, Gult: Negativ avvikelse 0,1 - 0,9%, Grönt: Ingen eller positiv
avvikelse

____________________________________________________________________________________

Socialnämndens mål - Hållbar ekonomi
Socialnämnden ska vara kostnadsmedveten, ha regelbunden uppföljning och arbeta med långsiktig
strategi för hållbar ekonomi.

____________________________________________________________________________________

Socialnämndens mål - Prognossäkerhet
Socialnämnden ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Ekonomi - Prognossäkerhet (procent) 100.00% 100%

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet (procent)
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.

Grönt - 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos) Gult - 99-99,9 % (Utfallet är högst 1 % sämre än
prognos) Rött - 0-98,9 % (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos)

____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

3 - Intäkter 101 486 69 625 70 940 69 625 69 625 69 625

9 - Interna intäkter 54 703 53 219 55 562 53 219 53 219 53 219

INTÄKTER 156 189 122 844 126 502 122 844 122 844 122 844

4 - Kostnader/Utgifter -88 415 -95 752 -95 781 -105 864 -113 927 -123 961

5 - Kostnader för arbetskraft -232 627 -234 912 -238 676 -237 893 -242 511 -247 873

6 - Övr verksamhetskostnader -13 235 -12 348 -12 271 -12 348 -12 348 -10 748

7 - Övr verksamhetskostnader -17 411 -8 715 -10 075 -8 715 -7 715 -6 715

8 - Finansiella intäkter och
kostnader -11 -8 -12 -8 -8 -8

9 - Interna kostnader -67 475 -56 806 -60 556 -56 806 -56 806 -56 806

KOSTNADER -419 175 -408 541 -417 371 -421 635 -433 315 -446 112

Totalt -262 986 -285 697 -290 869 -298 791 -310 472 -323 268

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

700 - Socialnämnd -984 -851 -851 -868 -886 -903

710 - Socalförvaltning centralt -9 475 -8 099 -8 299 -9 090 -9 352 -8 048

711.. Individ och
Familjeomsorg -42 011 -61 523 -60 423 -62 251 -65 388 -69 196

713 - Äldreomsorg -81 225 -82 023 -84 097 -83 082 -85 183 -87 445

714 - Funktionsnedsättning -41 085 -42 246 -41 332 -43 901 -45 131 -46 386

715 - Myndighetsenheten -88 206 -90 954 -95 866 -99 600 -104 532 -111 290

Soc nämnd -262 986 -285 697 -290 869 -298 791 -310 472 -323 268

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

710 - Socalförvaltning centralt -653 -1 234 -845 -1 650 -950 -600

711.. Individ och
Familjeomsorg 0

713 - Äldreomsorg -175 -3 939 -3 268 -1 450 -600

714 - Funktionsnedsättning -41 -272 -272 -900

Soc nämnd -869 -5 445 -4 385 -3 100 -2 450 -600
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Ekonomisk redogörelse

Godkänd drift inklusive 1,3 procent effektivisering samt ytterligare 1,3 procent effektivisering
Socialnämndens godkända nettokostnadsram för 2020 är 298 791 tkr, för 2021 är den 310 472 tkr och
för 2022 är den 323 268 tkr
Löner har räknats upp med 2 % årligen för åren 2020-2022. Uppräkning har skett för licenser och
liknande med KPI eller enligt avtal.
Nedan specificeras övriga ramökningar
Socialnämnden: Nettokostnadsram 2020 är 868 tkr, 2021 är den 886 tkr, 2022 är den 903 tkr
Ramökning har skett med uppräkning av arvode 17 tkr
Central administration: Nettokostnadsram 2020 är 8 700 tkr, 2021 är den 9 352 tkr, 2022 är den 8 047
tkr
Avtalsuppräkningar Centrala avtal 51 tkr, Treserva 34 tkr, FoU Södertörn och FoU Nestor 15 tkr, TES-21
tkr
Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg: Nettokostnadsram 2020 är 62 496 tkr, 2021 är den 65
388 tkr, 2022 är den 69 196 tkr
Avtalsuppräkning för familjeenheten har skett med-37 tkr, det gäller socialjour, familjerådgivning,
barnahus samt stödcentrum för unga brottsoffer. Ramen har räknats upp för ekonomiskt bistånd 2 133
tkr.
En besparing är inlagd i ramen med -1 535 tkr vilket innebär 2,5 tjänster. Konsekvenser som besparingen
kan föra med sig är ökad arbetsbelastning och minskad tid för arbetsvägledning som kan leda till
kortsiktiga beslut. Ytterligare besparing är inlagd i ramen med 822 tkr. Åtgärderna som genomförs är
inom vuxenenheten, genom att öka arbetet med att minska försörjningsstödet.
Verksamhetsområde Äldreomsorg: Nettokostnadsram 2020 är 83 227 tkr, 2021 är den 85 183 tkr, 2022
är den 87 445 tkr
Utökning av HSE-enheten med 330 tkr. I ramen för äldreomsorgen har en besparing på -920 tkr lagts in.
Besparingen består av en nerdragning av en samordnare som jobbar inom hela ÄO samt en
organisationsförändring på Säbyhemmet. Ytterligare besparing har lagts in med 550 tkr. Åtgärderna som
genomförs är att inom hemtjänst så minskar man arbetstiden för kvällspatrullens 5 timvikarier med 1
timme vardera dagligen( besparing -450 tkr) samt  effektivisering av arbetssättet på Näckrosen,
besparing -100 tkr.
Verksamhetsområde Funktionsnedsättning (VF): Nettokostnadsram 2020 är 43 901 tkr, 2021 är den 45
131 tkr, 2022 är den 46 386 tkr
Mobila teamet har fått utökad ram med-291 tkr pga fler yngre brukare med komplexa diagnoser. I ramen
är en besparing inlagd med -750 tkr vilket motsvarar en tjänst. Ytterligare besparing är inlagd med 750
tkr, vilket motsvarar ytterligare en tjänst.
Myndighetsenheten: Nettokostnadsram 2020 är 99 600 tkr, 2021 är den 104 532 tkr, 2022 är den 111
290 tkr
Minskning av daglig verksamhet utifrån minskade behov -1 163 tkr. Utökning av gruppbostadsplatser
(LSS), det bedömda behovet är uppräknat med 1 497 tkr för boende med funktionsnedsättning, köpta
platser ökar med 3 st. Avtal för socialpsykiatriplaceringar har räknats upp med 92 tkr. Avtalsuppräkningar
LSS-boende har skett med 505 tkr. Personlig assistans, har beräknats öka med 1 689 tkr pga ökat antal
timmar, både befintliga brukare samt 3 st nytillkomna. Utökning av köpt plats för funktionshindrade
barn, 2 920 tkr
Utökning av antalet SÄBO-platser 3 109 tkr, utökning av hemtjänst med 1 002 tkr, ökad larmkostnad med
240 tkr,pga att antal larm beräknas öka med 1200 per år.
Inom myndighetsområdet minskar ramen med en tjänst 2020 -737 tkr.
Godkända investeringar
Total investeringsram 2020: 3 100 tkr, 2021: 2 650 tkr, 2022: 600 tkr
Består utav följande delar:
Ny- och återanskaffning inventarier 2020: 600 tkr, 2021: 600 tkr; 2022 600 tkr
Ny teknik, inventarier till ÄO äldreomsorg: 2020: 2 500 tkr, 2021: 950 tkr.
Innerväggar samt ny arbetsbod Torparstigen Funktionshindrade: 2021 400 tkr
Gläntan samt ny servicebostad Funktionshindrade: 2021 700 tkr
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Verksamhetsredogörelse

Omvärldsbevakning
- Politik
En ny betalningsansvarslag trädde i kraft under 2018 med målsättning att patienternas övergång från
den slutna hälso- och sjukvården till öppenvård och stöd i hemmet förkortas och att antal dagar i den
slutna hälso- och sjukvården minskar. En planering av överförande av hemsjukvård till kommunerna var
planerad att genomföras 2020, men har pausats i Stockholms län. Översyn av LSS-lagstiftningen pågår.
Migrationsverkets sänkta ersättningar för ensamkommande flyktingbarn medför en successiv
omläggning av arbetet. Ett nytt system med mycket snabbare kommunplacering av flyktingar som
bedöms få asyl förväntas genomföras påbörjas 2020. Om detta beslutas kommer det att ställa krav på en
mycket större kommunal insats.
- Ekonomi
Försäkringskassans striktare riktlinjer för personer med personlig assistans har lett till ökade kostnader
för kommunerna, men det råder osäkerhet vad gäller framtida regelverk och eventuella förändringar.
- Samhälle
Enligt kommunens befolkningsprognos för den äldre befolkningsgruppen framgår att ökningen inom
gruppen fortsätter. Befolkningsgruppen invånare över 65 år bedöms vara fördubblad ca 3. 000 personer
jämfört med början av 2000-talet då det var färre än 1 500 invånare över 65 år. Den mest drastiska
befolkningsökningen finns inom gruppen som är över 80 år.
Sedan 2007 har antalet personer som enligt LSS tillhör personkrets 1, d v s personer med
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, stadigt ökat. Detta beror främst på att fler
personer idag diagnostiseras med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, t.ex.
autismspektrumstörning, ADHD eller tvångssyndrom. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är
särskilt vanliga bland pojkar och män. De neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna förmodas fortsätta
att öka, och trenden ser likadan ut i såväl Stockholms län som i riket då fler personer utreds och
diagnostiseras av landstingen. Det är svårt att prognostisera hur ökningen kommer att se ut och vilka
ekonomiska konsekvenser ökningen kommer att ha för kommunens räkning. Neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar har, liksom andra funktionsnedsättningar, en stor spännvidd, och behovet av
stöd och hjälp skiljer sig mycket mellan olika individer och olika funktionsnedsättningar.
Arbetslösheten väntas minska framför allt för personer som har en stark ställning på arbetsmarknaden.
Grupper som har en svagare ställning på arbetsmarknaden väntas även fortsättningsvis ha svårt att
komma i arbete. Det gäller bland annat arbetslösa som har låg utbildningsnivå, arbetslösa personer
födda i utomeuropeiska länder och arbetslösa med funktionsnedsättning som innebär nedsatt
arbetsförmåga. En stor utmaning för samhället är att mycket stor andel, närmare 30 %, av de inskrivna
arbetslösa har en utbildningsnivå som motsvarar högst grundskola. Antalet inskrivna arbetslösa med
endast förgymnasial utbildning väntas fortsätta öka under de kommande åren, främst på grund av den
höga andelen personer med kort utbildning inom etableringsuppdraget och den höga andelen ungdomar
som lämnar gymnasieskolan med ofullständiga betyg. Samtidigt som antalet arbetslösa med låg
utbildningsnivå ökar höjs utbildningskraven. Sammantaget innebär detta att arbetslösa personer med låg
eller bristande utbildning får allt färre arbeten att konkurrera om. Arbetslöshet är den absolut vanligaste
orsaken till att enskilda är i behov av försörjningsstöd. Det är också vanligt att personer som erhåller
försörjningsstöd saknar utbildning utöver grundskola, vilket medför ökad risk för långvarig arbetslöshet
och fortsatt arbetslöshet även när konjunkturen vänder uppåt.
Länsstyrelsen prognostiserar behovet av platser för av mottagande av nyanlända och ensamkommande
barn utifrån Migrationsverkets prognoser och fördelar dessa över länet. För Salems del har det inneburit
har det inneburit en minskning av mottagandet framförallt av ensamkommande flyktingbarn, men också
av flyktingar som kommunplaceras enligt Bosättningslagen.
Kommunernas ansvar har skärpts avseende att ingripa när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld eller
bevittnat våld av en närstående. Detta medverkar till att antalet barnärenden och utredningar ökar.
- Teknik
Utveckling av ny teknik som ökar tryggheten för äldre och personer med funktionsnedsättning på går och
förvaltningen följer utveckling och provar redskap som kan underlätta för brukare i deras vardag.
Lagstiftning som styr verksamheten
Arbetet bedrivs enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
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(LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Alkohollagen, Tobakslagen och Skuldsaneringslagen.
Verksamheten styrs också av föreskrifter som SOSFS 2011:2 om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete.
Verksamhetsbeskrivning
Socialnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: Individ- och familjeomsorg,
äldreomsorg, den kommunala hälso- och sjukvården, omsorgen om personer med psykisk och fysisk
funktionsnedsättning, arbetslösa, riksfärdtjänst 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 Funktionsnedsättning.Sammanlagt arbetar 22 chefer
med cirka 350 anställda i verksamheten.
Verksamhetsområde Äldreomsorg erbjuder stöd till äldre, i form av särskilt boende, hemtjänst och
dagverksamhet. Kommunen driver fyra särskilda boenden: Säbyhemmet, Salarp, Skönviksgården och
Söderby Park. I Säbyhemmet finns också kommunens korttidsenhet.
Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för hälso- och sjukvård inom kommunens äldreboenden,
gruppbostäder och dagliga verksamheter.
I Salarps kök tillagas mat till de särskilda boendena.
Övergripande deltar förvaltningen i FoU Södertörn, FoU Nestor, Forum Carpe och Origo för att stöd i
kompetens- och metodutveckling. Tjänster som socialjour, Frizon, Stödcentrum för unga brottsoffer,
Barnahus, Jourhem Syd köps från andra kommuner.
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 samt att ge stöd till personer med funktionsnedsättning på
vägen till utbildning och arbete. Projekten i samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem (HBS)
finns som resurs för målgrupperna. Salem driver inom HBS Ungdomsprojektet i Salem (Upis).
Verksamhetsområden deltar också i samarbete i KNUT (Kommunalt nätverk för utveckling).
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.
Inom verksamhetsområde Barn och familj ryms Familjeenheten, som ansvarar för handläggning av barn
och ungdomsärenden, Tallåsen och Björkåsen, HVB-hem och stödboende 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.
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.
Verksamhetsområde Funktionsnedsättning (VF) erbjuder insatser till personer med
funktionsnedsättning. i form av boendestöd genom mobilt team eller Glänta, korttidsboende för barn
och ungdomar, daglig verksamhet, som består av flera olika verksamheter för att kunna möta upp
personernas olika funktionsnedsättningar, daglig sysselsättning för socialpsykiatrin, personlig assistans,
ledsagning,avlösning och kontaktpersoner.
Framåtblick
Äldre: Då antal äldre ökar så kommer en enhet per år att öppna på Söderby Park för Salemsbor under
närmaste åren och hemtjänsten kommer också att öka. Nuvarande befolkningsprognos gör att
bedömningen av kapaciteten särskilt boende för äldre med nuvarande planering bedöms vara hållbar till
2025. Därefter kan en höjning av tillgången på lägenheter i särskilda beoenden komma att behövas.
Flyktingmottagande: En ökning av mottagande av flyktingar för bosättning i kommunen kommer att
medföra att antal försörjningsstödshushåll ökar då flertalet av flyktingarna inte kommer att vara
självförsörjande efter etableringstiden. Behov av stödboendeplatser för ensamkommande barn kommer
att öka och behovet av HVB-platser och familjehem kommer att minska då det stora flertalet ungdomar
som kom 2015 blir myndiga och inte behöver lika mycket stöd.
Välfärdsteknologi: Förvaltningens arbete med utveckling av användandet av välfärdsteknik som
videokonferenser med klienter/brukare, vårdsensorer för nattillsyn inom hemtjänsten, beställning av
mat via internet mm kommer att fortsätta. Införande av digital låsöppning med bluetooth i hemtjänsten
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har startats upp för att förbättra kvaliteten och säkerheten samt sänka kostnaderna för
nyckelhanteringen.
Samarbete barn: Socialförvaltningen har ett omfattande samarbete med Barn- och
utbildningsförvaltningen kring barn och ungdomar för att ge ett tidigt stöd till barn i riskzon. I
projektform bedrivs ett särskilt samarbete med Kulturförvaltningen genom "fältare" för att förbättra
tryggheten i centrum och fånga upp unga i riskzon på ett bättre vis.
Arbete och sysselsättning: Fortsatt arbete med att utveckla arbetet med sysselsättning, arbete och
utbildning för personer med funktionsnedsättning samt för personer med försörjningsstöd. Detta
arbetsområde kommer att behöva stärkas och utvecklas ytterligare i kommunen med inriktning på
självförsörjning för nyanlända med de nya regler som förväntas komma att träda i kraft från 2020 .
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Överförmyndarnämnd
Nämndens ordförande: Gunny Jörlén \(C\)

Mål och budget    2020

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.

Ekonomi - Perspektiv
9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.
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Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

3 - Intäkter 126

9 - Interna intäkter 240 150 140 150 150 150

INTÄKTER 366 150 140 150 150 150

4 - Kostnader/Utgifter -1 852 -1 842 -1 852 -1 852 -1 852

5 - Kostnader för arbetskraft -1 162 -51 -51 -52 -54 -55

6 - Övr verksamhetskostnader -6 -2 -1 21 24 24

7 - Övr verksamhetskostnader -80 -28 -29 -28 -28 -28

KOSTNADER -1 248 -1 933 -1 923 -1 911 -1 910 -1 911

Totalt -882 -1 783 -1 783 -1 761 -1 760 -1 761

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

9200 - Överförmyndaren
nämnd -167 -66 -66 -67 -68 -69

9211 - Överförmyndare
handläggare -715 -1 717 -1 717 -1 694 -1 691 -1 692

92 Överförmyndarnämnden -882 -1 783 -1 783 -1 761 -1 760 -1 761

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr
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Ekonomisk redogörelse

Drift:
Budgetram som avser år 2020 är -1 761 tkr, år 2021 är -1 759 tkr och år 2022 är -1 760 tkr.
I den beslutade ramen ingår 1,3% effektivisering som motsvarar ca 23 tkr from år 2020.
Enligt beslut i kommunfullmäktige (KF §57/2018) ingått kommunens överförmyndarnämndens
verksamhet i Södertörns överförmyndarnämnd from år 2019.
I Södertörns överförmyndarnämnd ingår Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö
kommuner.
Salems kommun betalar, huvudsakligen, till Södertörns överförmyndarnämnd utifrån del av ärendena
som avser för Salems kommun.
Investering: Ej aktuellt
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Verksamhetsredogörelse

Överförmyndarverksamheten sker gemensamt med Södertörns överförmyndarnämnd från 1 januari
2019. Kommunen får en kvartal faktura från Södertörn överförmyndarnämnd utifrån del av antal ärende
som finns hos dem. Avstämningen kommer att ske i slutet av året.
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Revisorerna
Nämndens ordförande: Håkan Dahlström \(S\)

Mål och budget    2020

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.

Ekonomi - Perspektiv
9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi.

Revisorerna - Ekonomiska resultat
Revisorerna resultat ska följa fastställd budget.

Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Ekonomi - Följer budget (procent) 100.00% 100%

Beskrivning: Ekonomi - Följer budget (procent)
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.
Siffror 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.

Grönt - 100 % (Ingen eller positiv avvikelse) Gult - 99,1-99,9 % (Negativ avvikelse på 0,1-0,9 %) Rött - 0-99
% (Negativ avvikelse 1 % eller högre)

____________________________________________________________________________________

Revisorerna - Prognossäkerhet
Revisorerna ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat.
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Indikator/Indikatorer

Indikatormålvärde 2020 Vikt

Ekonomi - Prognossäkerhet (procent) 100.00% 100%

Beskrivning: Ekonomi - Prognossäkerhet (procent)
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.

Grönt - 100 % (Utfallet är lika eller bättre än prognos) Gult - 99-99,9 % (Utfallet är högst 1 % sämre än
prognos) Rött - 0-98,9 % (Utfallet är mer än 1 % sämre än prognos)

____________________________________________________________________________________
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Ekonomisk översikt

Resultaträkning, drift, konto, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

5 - Kostnader för arbetskraft -84 -154 -154 -157 -160 -163

6 - Övr verksamhetskostnader -22 -3 -3 4 5 5

7 - Övr verksamhetskostnader -500 -498 -497 -498 -498 -498

9 - Interna kostnader -2 -3 -4 -3 -3 -3

KOSTNADER -608 -658 -658 -654 -656 -659

Totalt -608 -658 -658 -654 -656 -659

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Prognos
2019

Budget
2020 Plan 2021 Plan 2022

910 - Revision nämnd -107 -158 -158 -161 -164 -167

911 - Revision Handläggning -502 -500 -500 -493 -492 -492

91 - Revisorsnämnd -608 -658 -658 -654 -656 -659

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr
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Ekonomisk redogörelse

Drift:
Budget år 2020 -654 tkr., år 2021 -656 tkr., år 2022 -659 tkr.
Revisionsarbetet prioriteras och utförs inom den ekonomiska ram som kommunfullmäktige årligen
fastställer.
I budgetram för år 2020-2022 har följande beviljats:
-Arvodesuppräkning med 2% som motsvarar ca. -3 tkr.
-1,3% effektivisering som motsvarar ca 9 tkr from år 2020
En förutsättning av de fastställda budgetramarna är att revisionsnämnden kan återkomma till KF: s
presidium om något exceptionellt inträffar som föranleder extra granskningsinsatser etc. som i dagsläget
inte kan förutses.
Investeringar:
Inga investeringar under budget- och planperioden.
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Verksamhetsredogörelse

Kommunfullmäktige utser förtroendevalda revisorer för granskning av kommunens samlade verksamhet.
De förtroendevalda revisorerna anlitar personal från KPMG för fullgörande av yrkesmässiga revisionella
insatser.
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen årligen granska, i den omfattning som följer av god
revisionssed, all verksamhet som bedrivs 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).
Via valda lekmannarevisorer granskas verksamheten i kommunala bolag. Denna del är marginell i Salems
kommun i och med det mycket begränsade engagemang som kommunen har i kommunala bolag.
De politiskt valda revisorerna är ett kommunaldemokratiskt kontrollorgan som granskar nämndernas
verksamhet. Uppdraget kommer från kommunfullmäktige och i och med detta ytterst från
kommuninvånarna.
Antal tjänster: 0
Framåtblick:
I detta sammanhang vill vi lyfta fram det faktum att revisionens omfattning och inriktning till en del styrs
av centralt fattade beslut, såsom överföring av verksamhet från landsting till kommun, förändringar i
lagstiftning (kommunallag och speciallagstiftning) mm. Inga kända förändringar finns dock att redovisa
för budget- och planperioden.

101


	01 Framsida Budget
	02 Innehållsförteckning budget - Blad1
	03 Budget 2020
	003 Budget 2020 salem kommun (tag bort siffror)
	004 Ekonomiska sammanställningar (1)
	005 RR 2020-2022
	006 Driftredovisning 2020-2022
	007 Investeringar 2020-2022
	100 Budget planeringsunderlag för investeringar
	102 SKMBT_C45419102416450
	103 SKMBT_C45419102416261
	104 SKMBT_C45419102416262
	105 SKMBT_C45419102416270
	201 Nämndernas mål samt 
	202 budget 2020 ksf
	203 Budget 2020 TU
	204 VA
	206 Budget 2020 Bom
	207 Budget 2020 kof
	208 Budget 2020 Bou
	209 Budget 2020 soc
	210 Budget 2020 överförmyndar
	211 Budget 2020 Revisorer




