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Förvaltningsberättelse 2018  

Styrmodell, vision och värdeord  

Styrmodell 

Salems kommun har sedan 2012 nedanstående mål- och resultatstyrningssystem. Kommunen hålls 
ihop genom en sammanhängande styrning där alla arbetar åt samma håll i alla processer. Det är 
tydligt för förtroendevalda och enskilda medarbetaren vart vi är på väg och vad vi jobbar för.  
Vision, mål och värdeord hjälper oss a� få en övergripande struktur över hur vi ska arbeta och vilket 
fokus som ska styra. Så här ser en skiss av modellen ut:  
 

 
 
Vision 

Salem är den nära kommunen. Här är det bra a� växa upp och bo under hela livet. Det är nära �ll 
naturen, nära �ll goda kommunika�oner, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi 
tar �llvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil 
ekonomi. Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, ak�va småföretag, e� 
berikande föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. De värdeord som ska vara vägledande 
i kommunens arbete är: 
 

● ENGAGEMANG 
● NYTÄNKANDE 
● SAMARBETE 
● TILLGÄNGLIGHET 
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Omvärldsanalys 

Sveriges ekonomiska utveckling  
Källa: SKL, december 2018 samt  februari 2019 
 

Konjunkturen visar en tydlig inbromsning i BNP-�llväxten och prognosen visar en svagare svensk 
BNP-�llväxt för år 2019 och 2020 jämfört med �digare prognoser.  
Prognosen visar nu a� BNP-�llväxten i Sverige kommer a� dämpas rejält i år. Siffran för helåret 2019 
hamnar nära en procent. Bedömningen är a� de senaste årens höga sysselsä�nings�llväxt inte är 
möjlig a� upprä�hålla, dels e�ersom återstående �llgänglig arbetsutbud i ringa grad bedöms matcha 
den e�erfrågade arbetskra�en, dels som en följd av en långsammare ökning av befolkningen i 
arbetsför ålder. Tillväxten förväntas bli svagare för såväl inhemsk e�erfrågan som för exporten. En 
huvudförklaring för den svaga inhemska �llväxten är det fall i bostadsbyggandet som finns med i 
beräkningen.  
Resursutny�jandet i Sverige är ännu högt, arbetslösheten är låg och industrins kapacitetsutny�jande 
högt. Styrkan i svensk ekonomi kommer därför a� bestå en �d, speciellt på arbetsmarknaden. Det 
dröjer �ll 2020 innan arbetsmarknaden kommer a� visa mer tydliga tecken på avkylning med färre 
antal arbetade �mmar och en s�gande arbetslöshet. Under kommande år beräknas 
löneökningstakten a� fortsä�a s�ga. I beräkningarna återfinns också a� Riksbanken ska fortsä�a höja 
reproräntan.  
 

 

Kommunsektorns ekonomiska utveckling  
Källa: SKL, december 2018 samt februari 2019 
 

Det kommunala ska�eunderlaget har under de senaste åren ökat rela�vt kra�igt, men �llväxten antas 
ma�as av något framöver. Det förklaras främst av a� �llväxten i lönesumman antas minska något 
under prognosperioden. Utvecklingstakten är något nedreviderad åren 2019-2021 jämfört med 
�digare. Den främsta förklaringen är en nedjustering av �mlönen 2019. Prognosen visar på en 
långsammare ökning av antalet pensionärer �ll följd av e� ändrat pensioneringsbeteende. 
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Skillnader mellan ESV och SKL:s prognoser beror framför allt på a� ESV utgår från en senare 
konjunkturnedgång än SKL. Även regeringens prognos utgår från a� konjunkturnedgången kommer 
senare än i SKL:s beräkningar. Det betyder a� de räknar med en starkare utveckling på 
arbetsmarknaden 2019 och 2020, men lite svagare 2021. Regeringens större ökning 2018 beror på 
högre sociala ersä�ningar och inkomst av näringsverksamhet.  

Salems befolkning, arbetsmarknad och bostadsmarknad 

Befolkning 
 

Befolkningen i Salems kommun ökade under 2018 med 121 personer vilket motsvarar en ökning på 
0,7 procent. Befolkningen i Stockholms län ökade med 35 981 personer under samma period, 
motsvarande 1,6 procent. 
 
Åldersgruppen 75+ ökade mest med 4,3 procent vilket motsvarar 59 personer och däre�er var 
ökningen störst i gruppen 0-6-åringar med 3,2 % motsvarande 40 personer. 
En minskning har ske� i åldersgrupperna 16-19 år (-1,3%), 20-24 år (-4,4%), en total minskning med 
52 personer samt åldersgruppen 65-74 år (-4,0%) som minskat med 62 personer. Däremot ser vi en 
ökning i åldersgrupperna 25-44 år (1,4%) samt 45-64 år (1,6%) som �llsammans har ökat med 122 
personer. 
 
En utblick visar a� Salems kommun år 2018 växte mindre än riket och länet. 
 
 2017 2018 Ökning Ökning i % 
Salem 16 665 16 786             121 0,7 % 
Stockholms län 2 308 143 2 308 143 35 981 1,6 % 
Riket 10 120 242 10 230 185 109 943 1,1 % 

Tabell 4. Salems befolkning 2017 och 2018 jämfört med länet och riket. 
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Arbetsmarknad 

Den öppna arbetslösheten minskade i Salem och länet per december 2018 i jämförelse med 
december år 2017. Den sammanlagda arbetslösheten minskade i Salem med 0,2 procentenheter och i 
länet med 0,3 procentenheter. Salems totala arbetslöshet inklusive i program ligger 0,8 
procentenheter lägre än länet och 2 procentenheter lägre än riket där genomsni�et är 7,0 procent.  
 
Ungdomsarbetslösheten i Salem med 0,4 procentenheter och i länet med 0,1 procentenheter. Salem 
har en total ungdomsarbetslöshet i nivå med länet vilket är en stor skillnad mot övriga landet där 
genomsni�et är 8,7 procent. 
 

 
(%) 

Salem 
2017 

Länet 
2017 

Salem 
2018 

Länet 
2018 

Arbetslösa 2,8 3,8 2,5 3,7 
I program med ak�vitetsstöd 2,0 2,3 2,1 2,1 
Totalt 4,8 6,1 4,6 5,8 

Ungdomsarbetslöshet totalt inkl. i program 6,1 6,5 6,1 5,9 
Tabell 5. Arbetslösheten i Salem 2018 och 2017 jämfört med länet.  Källa: AMS 

Bostadsmarknad 

Under 2018 fick Salem e� rela�vt litet antal nya bostäder klara för infly�ning (45 st). Den nya 
översiktsplanen som fastställdes sommaren 2018 ger utrymme för e� mer expansivt byggande än 
�digare översiktsplan. Det prognos�serade bostadsbyggandet för de kommande tre åren är högre, 
mellan 80 och 130 bostäder per år. År 2022 väntas bli e� mellanår, däre�er väntas cirka 220 bostäder 
per år bli infly�ningsklara fram �ll år 2027.  

Viktiga händelser under året 

Några vik�ga händelser i kommunen under året var: 

● Arbetet med ny översiktsplan för kommunen har fortgå�. Planen fastställdes under 

sommaren 2018. 

● Den nya grundskolan får sin lokalisering vid Fågelsången. 

● Arbetet kring Rönninge centrum har fortsa� 

● Trygghetssatsningar har gjorts under året med mer väktarinsatser på utsa�a platser  

● Arbetet med a� anpassa kommunens avtal och ru�ner enligt EU:s nya dataskyddsförordning 

(GDPR) har pågå� under hela året.  

● Arbete med Ersboda 4H-gård har påbörjats. 

● Överförmyndarnämnden kommer a� fr.o.m.  2019 ingå i Södertörns överförmyndarnämnd, 
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verksamheten övergår då från egen regi �ll köpt regi. I Södertörns överförmyndarnämnd 

ingår Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö kommuner. 

Övergripande mål 

Mål och uppföljning av kommunens övergripande mål och nämndmål visas på  www.salem.se . Nedan 
redovisas de övergripande målen.  
 
En guide �ll hur mål-utvärderingen på nämnds- och central nivå ska tolkas i verksamhetsrapporten för 
Salems kommun finns på kommunens hemsida: 
h�p://www.salem.se/kommun--poli�k/kommunfakta/ekonomi--styrning/mal-och-styrning/ . 
Här finns bl.a. förklaring �ll hur poängsä�ning för de övergripande målen samt indikatorerna görs. 
 
Perspektiv - Medborgare 
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Perspektiv - Miljö 
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Perspektiv - Lärande 
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Perspektiv - Medarbetare 
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Perspektiv - Ekonomi 
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God ekonomisk hushållning 

De mål  som utse�s �ll särskilt betydelsefulla för ekonomisk hushållning har av Salems kommun 
beslutats vara:  mål 6 (lärande miljö), mål 7 (a�rak�v arbetsgivare), mål 8 (konkurrenskra�ig 
ska�esats) samt mål 9 (stabil ekonomi). De två förstnämnda är verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning och de två sistnämnda är finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Mål 6, 8 och 9 är 
helt uppfyllda. Mål 7 är delvis uppfyllt. 
 
Den sammantagna bedömningen av de fyra målen för god ekonomisk hushållning är en god och 
huvudsakligen stabil måluppfyllelse. Där�ll har kommunen en god ekonomi.  Den sammantagna 
bedömningen är därför a� kommunen har en god ekonomisk hushållning. 
 
Kommunens resultatutjämningsreserv uppgår �ll 59,8 miljoner kronor. De�a bedöms som en 
�llräcklig nivå i förhållande �ll kommunens verksamhet. 

Balanskravet  

Årets resultat uppgår �ll 19,9 miljoner kronor och 19,6 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande 
poster. Resultatet inklusive jämförelsestörande poster blev 16,1 miljoner kronor högre än budget för 
år 2018.  Huvudorsakerna �ll de�a är bland annat: 
 

● Ska�er och bidrag var 5,6 miljoner kronor lägre än budget på grund av lägre avräkning mot 
inkomstutjämningen då antalet invånare har blivit färre än vad som planerades vid 
budge�llfället.  

● Finansne�o har varit 10 miljoner kronor högre än budget och det är framförallt avy�ring av 
finansiella omsä�nings�llgångar samt lägre räntekostnader pga nya upplåningen  

● Verksamhetens ne�okostnader har en nega�v avvikelse mot budget om 20,5 miljoner kronor 
på grund av högre kostnader för bland annat löner, lokaler och inhyrd personal/konsulter 
samt uteblivna intäkter för markförsäljning som blivit försenad.  
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Från kommunens resultat på 19,9 miljoner kronor avräknas realisa�onsvinst vid försäljning av 
anläggnings�llgångar på 0,3 miljoner kronor. De�a enligt gällande regler för realisa�onsvinster u�från 
resonemang om a� dessa vanligen ny�jas för återinvestering i nya anläggnings�llgångar eller 
amortering på lån för anskaffning av nya anläggnings�llgångar. Justerat resultat blir då 19,6 miljoner 
kronor och därmed klaras balanskravet år 2018. I årsbokslut 2017 var kommunens justerade resultat 
45,7 miljoner kronor och balanskravet klarades även då.  
 
Balanskravsutredning (mnkr) 
Ska�er och bidrag 942,2 
1 % av ska�er och bidrag (kommunens övergripande mål) 9,4 
  
Årets resultat +19,9 
Realisa�onsvinst a� avräkna             -0,3 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar +19,6 
Medel �ll RUR  0 
Medel från RUR 0 
Årets balanskravsresultat +19,6 

 
Utrymmet för avsä�ning �ll resultatutjämningsreserv (RUR) 2018 är enligt utredningen 9,4 miljoner 
kronor men på grund av a� reserven redan är 59,8 miljoner kronor, vilket bedöms �llräckligt, föreslås 
ingen y�erligare avsä�ning. I stället föreslås a� resultatet används �ll a� täcka fram�da investeringar 
eller amortering av lån om likviditeten �llåter.  

Driftredovisning (tkr) 

 
 
En förutsä�ning för en sund ekonomi är god budge�öljsamhet. Av nämnderna uppvisar flertalet 
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posi�va avvikelser mot budget förutom Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 
Finansförvaltningen.  
 
Kommunstyrelsen  redovisar e� översko� om 0,6 miljoner kronor vilket framför allt beror på 
fördelak�g upphandling av elevdatorer i kommunen.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  (exklusive VA-verksamheten) redovisar e� undersko� om 
-4,4 miljoner kronor som �ll stor del härrör �ll kostnader för vinterväghållning samt högre personal- 
och konsultkostnader samt uteblivna planavgi�er �ll följd av senarelagda exploateringsprojekt.  
 
VA-verksamheten  redovisar e� posi�vt resultat om 1,3 miljoner kronor vilket i huvudsak beror på 
lägre räntekostnader och ökade intäkter för försålt va�en.  
 
Markförsäljning  redovisar e� nega�vt resultat om 23,7 miljoner kronor vilket beror på försenade 
markförsäljningar i kommunen.  
 
Bygg- och miljönämnden  redovisar e� översko� på 0,6 miljoner kronor vilket �ll största delen avser 
högre bygglovsavgi�er samt lägre kostnader för medlemsavgi�er.  
 
Kultur- och fritidsnämnden  redovisar e� översko� om 1,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror på två 
försenade projekt, fri�dsgårdsverksamheten Rönninge mötesplats och Ersboda 4H-gård samt på 
vakanser och högre intäkter från statsbidrag för bland annat lovverksamhet.  
 
Barn- och utbildningsnämnden  redovisar e� posi�vt resultat om 3,5 miljoner kronor. Inom nämndens 
område finns både posi�va och nega�va avvikelser. Nega�va avvikelser inom den 
förvaltningsövergripande verksamheten avser ej sökt statsbidrag för vårterminen avseende 
karriärsteg för lärare samt a� Migra�onsverket har ändrat regelverket för återsökning för 
utbildningskostnader för asylsökande barn och elever under innevarande år.  E� ny� ramavtal för 
kommunens skolskjutsar har medfört ökade resekostnader vilket också är en del av den nega�va 
avvikelsen. Särskolan uppvisar en nega�v avvikelse som avser fler elever samt kostsamma placeringar 
i andra kommuner. Grundskoleverksamheten har e� posi�vt resultat som avser fler sålda platser, 
färre elever än planerat samt högre statsbidrag från Migra�onsverket. Gymnasieverksamheten 
redovisar en posi�v avvikelse mot budget som avser färre köpta platser i andra kommuner samt 
statsbidrag från Migra�onsverket.  
 
Socialnämnden  redovisar e� översko� om 8,4 miljoner kronor. Inom Socialnämnden återfinns 
verksamheter med både posi�va och nega�va avvikelser. Posi�va avvikelser finns avseende 
återsökning av statsbidrag från Migra�onsverket för främst 2017 års placeringar. Inom individ- och 
familjeomsorgen har verksamheterna arbetat med hemmaplanslösningar, vilket inneburit färre 
placerade dygn.  
Kostnaderna för myndighetsutövningen har en nega�v avvikelse beroende på fler köpta 
kor�dsplatser inom demensboende beroende på a� �llgång �ll permanenta platser inte funnits. 
Hemtjänsten har ej kunnat genomföra en tänkt förändring av minskade insatser inom framför allt städ 
och tvä� samt a� projektet Trygg och säker hemgång har ha� ökade kostnader i uppstartsskedet. 
Inom u�örarverksamheten finns huvudsakligen problem inom verksamheten personlig assistans som 
har en ökande trend på antalet brukare samt a� fler brukare får beslut med sovande jour, vilket 

 

14



 
 

 
 
 
 
 

försäkringskassan inte har full kostnadstäckning för i ersä�ningen.  
 
Finansförvaltningen  redovisar e� nega�vt resultat på -4,2 miljoner kronor vilket bland annat avser 
högre kostnader för pensionsavsä�ningar och semesterlöneskuld samt lägre u�all i 
inkomstutjämningen beroende på färre invånare i kommunen än vad som antogs vid 
budgeterings�llfället och större utdelningar vid omplacering av fondpor�ölj för pensionsförpliktelser.  
 
Revisorsnämnden  redovisar e� resultat i nivå med budget och  överförmyndarnämnden  redovisar e� 
litet översko� på 0,2 miljoner kronor.  
 
Dri�kostnaderna (exklusive finansförvaltningen) ökade mot föregående år med 55,1 miljoner kronor 
(6,8 procent).  Ökningen återfinns framför allt inom Barn- och utbildningsnämnden med 19,8 miljoner 
kronor (4,5 procent) och inom Socialnämnden med 26,1 miljoner kronor (11 procent).  

Investeringsredovisning (tkr) 

 
 
Ne�oinvesteringarna budgeterades �ll 236,1 miljoner kronor och u�allet blev 88,9 miljoner kronor, 
en avvikelse på 147,2 miljoner kronor. Den största avvikelsen finns inom miljö- och samhällsbyggnad 
och beror främst på 1) förseningar exploateringsprojekt såsom Solliden, Rönninge Centrum och 
Karlskronaviken, 2) investeringsmedel för bland annat Fågelsångens skola, Förskola i Hallsta samt 
Ersboda 4H-gård. 
 
Kostnaderna för investeringar blev 48,3 miljoner kronor lägre än föregående år och minskningarna 
återfinns inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och avser framför allt försenade 
exploateringsprojekt.  

VA-verksamheten 

VA-verksamheten hade e� resultat på +1,3 miljoner kronor,  vilket beror på lägre räntekostnader och 
ökade intäkter för försålt va�en .  
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Finansiell analys 

Sy�et med analysen är a� beskriva kommunens finansiella utveckling över �den och i jämförelse med 
länet. Kommunens balans mellan intäkter och kostnader under året och över �den, samt kommunens 
kapacitet a� möta ekonomiska svårigheter på kort och lång sikt är vik�gt a� studera. Hur resultatet 
uppstå� och hur tendenser och obalanser påverkar kapaciteten är också väsentligt.  
 
Det är även vik�gt a� följa risker som kan påverka kommunens resultat och kapacitet samt vilken 
kontroll kommunen har över den ekonomiska utvecklingen. Låneskuld, borgens- och 
pensionsåtaganden är intressanta. E� tecken på god kontroll är a� budgetar följs. Underlagen för 
åren 2019-2021 är osäkra och bygger på faktorer som var kända vid budgeterings�llfället. 

Känslighetsanalys 

Kommunens ekonomi påverkas av olika faktorer som ligger inom och utanför dess egen kontroll. 
Ekonomiska konsekvenser av förändringar i några vik�ga faktorer visas nedan. 
 
(mnkr) +/- 
1 kronas förändring av kommunalska�en 43,2 
1 procents löneförändring 5,8 
1 procents prisförändring 5,4 
1 procents avgi�sförändring 0,6 
10 mnkr förändrad upplåning 0,8 
10 hel�dstjänster 5,1 
100 kommuninvånare 5,6 
1 procents förändring av kommunalekonomisk utjämning 1,0 

Källa: egna beräkningar 

Kostnader och intäkter 

Verksamhetens intäkter och kostnader bör över �d följas åt.  När kostnaderna ökar snabbare än 
intäkterna försämras resultatet. Det vik�gaste är den långsik�ga utvecklingen. 
 
(mnkr, inklusive 
jämförelsestörande poster) 

 
2017 

 
2018 

2017-2018 
utveckling 

2014-2018 
utveckling 

Verksamhetens intäkter 282,7 278,3 -1,6% 42,1 % 
Verksamhetens kostnader -1 106,6 -1 157,3 4,6 % 29,3 % 
Avskrivningar -50,6 -49,5 -2,2 % 1,7% 
Verksamhetens ne�okostnader -874,5 -928,6 6,2 % 23,9% 
Ska�er och bidrag 918,7 942,2 2,6 % 18,8% 
Finansne�o 1,8 6,3 250 % 240% 

 
Verksamhetens intäkter minskade  under året med 1,6 procent. Över fem år har ökningen varit 42,1 
procent. Verksamhetens kostnader ökade under året med 4,6 procent och över fem år var ökningen 
29,3 procent. På fem år har verksamhetens intäkter alltså ökat betydligt snabbare än verksamhetens 
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kostnader vilket är posi�vt. Så är även fallet om jämförelsestörande poster exkluderas.  
 
Mellan år 2017 och 2018 har kostnaderna ökat mer än intäkterna, vilket får effekter på resultatet och 
även kan få på fram�da utveckling då självfinansieringsgraden blir lägre.  
Under året ökade ne�okostnaderna med 6,2 procent och över fem år var ökningen 23,9 procent. 
Nämnderna inklusive del av finansförvaltningen (avskrivning, pension, semesterlöneskuld etc.) 
överskred sammantaget budget med 20,5 miljoner kronor och den största avvikelsen avser 
markförsäljningen (23,7 miljoner kronor). I stort se� varje nämnd slutade med posi�va avvikelser, de 
största återfanns hos Socialförvaltningen (8,4 miljoner kronor), Barn och utbildningsförvaltningen (3,5 
miljoner kronor) samt Kultur -och fri�dsnämnd ( 1,6 miljoner kronor). Miljö och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har gå� med en nega�v avvikelse med -4,4 miljoner kronor. 
Pensionskostnader och semesterlöneskuld står för en nega�v avvikelse på ca 10 miljoner kronor. 
Pensionsskulden har ökat signifikant på grund av ökat antal anställda som ligger över gränsen för a� 
få förmånsbestämd pension. Semesterlöneskulden har ökat med drygt tre miljoner kronor på grund 
av ökat antal sparade semesterdagar.  
 
Ska�eintäkter,  statsbidrag och utjämning ökade med 2,6 procent  mot föregående år och med 18,8 
procent över fem år. Ska�eintäkterna blev under året 5,6 miljoner kronor lägre än budget. Den största 
variansen mot budget finns i inkomstutjämningsbidraget som blev 5,3 miljoner kronor lägre än 
budgeterat. Den huvudsakliga förklaringen �ll avvikelsen är färre antal invånare än beräknat. 
 
Finansne�ot är väsentligt bä�re i år än föregående år. Det beror �ll stor del på a� kommunen i år har 
realiserat kapitalvinster om 10,7 miljoner kronor hänförliga �ll värdepapper.  

Skatter/bidrags- och nettokostnadsutveckling  

Under året har ska�er/bidrag ökat med 2,6 procent och ne�okostnader med 6,2 procent. På fem år 
har ska�er/bidrag ökat med 18,8 procent och ne�okostnader med 23,9 procent. Det är i dagsläget 
inte en långsik�g balans mellan intäkter och ne�okostnader.   Balansen beräknas a� y�erligare 
försämras något under de kommande åren då kommunens översko� beräknas minska, dock 
for�arande i linje med kommunens resultatmål om en procent av ska�er och bidrag. Försämringen 
kommer av a� Salem, liksom landets övriga kommuner, går in i en �dsperiod där kostnadstrycket, på 
grund av demografiska förändringar, blir större än den förväntade �llväxten i ska�eunderlaget. 
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Nettokostnadsutvecklingen 

Ne�okostnadernas andel av ska�eintäkter och utjämning visar hur stor del av intäkterna som går �ll 
den löpande verksamheten. En rimlig nivå är 96-98 procent e�ersom räntekostnader och delar av 
investeringarna skall finansieras med ska�eintäkterna. 
 

 
 
Vi ser i diagrammet ovan a� Salems kommun över �d, ligger på en rela�vt �llfredsställande nivå. 

Investeringar 
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Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning. En 
självfinansieringsgrad över 100 procent innebär a� kommunen klarar a� minska sina skulder och öka 
det finansiella handlingsutrymmet. 
 

 
Kommunen ne�oinvesterade för sammanlagt 88,9 miljoner kronor 2018 (137 miljoner kronor 
föregående år) och en vik�g investering är den pågående utvecklingen av Rönninge centrum. 
 
Genomsni�ligt var ne�oinvesteringarna under de senaste fem åren ca 77 miljoner kronor per år. 
Kommunen finansierar investeringarna genom egna medel som består av översko� i 
resultaträkningen och avskrivningar samt genom externa lån. Resultat och avskrivningar var under 
femårsperioden totalt 387 miljoner kronor medan investeringarna uppgick �ll ca 383 miljoner kronor. 
Självfinansieringsgraden över fem år utgjorde 101 procent (98 procent per föregående år).  
 
Kommunen planerar för ökat bostadsbyggande vilket medför e� ökande antal medborgare. Då 
behövs investeringar i framför allt förskolor och ny grundskola. Framåt i �den bedöms därför 
finansieringsgraden sjunka på grund av högre planerade investeringsnivåer.  

Årets resultat 

Målet är a� resultat exklusive VA-verksamhet och jämförelsestörande poster ska vara minst en 
procent av ska�er och bidrag. Årets resultat 2018   var 18,8  miljoner kronor eller två procent (19,9 
miljoner kronor inklusive jämförelsestörande poster) medan budget var 12,5  miljoner kronor (36,0 
miljoner kronor inklusive jämförelsestörande poster). År 2017 var resultatet 44,0 miljoner kronor eller 
4,8 procent (46,2 miljoner kronor inklusive jämförelsestörande poster). Resultatet exklusive 
jämförelsestörande poster uppvisar därmed en lägre nivå jämfört med föregående år. Blickar vi framåt 
förväntas Salems kommun, liksom övriga kommuner i Sverige, få en kärvare ekonomi. De�a beror på 
en ökande kostnadsutveckling som inte matchas av en motsvarande �llväxt i ska�eunderlaget. 
Kostnadsutvecklingen orsakas av en växande befolkning med både fler unga och gamla, vilket skapar 
ökad e�erfrågan på förskola/skola samt äldreomsorg. 
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Soliditetsutvecklingen 

Soliditeten är det vik�gaste må�et på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Det anger hur stor 
del av de totala �llgångarna som kommunen själv finansierat. De faktorer som påverkar soliditeten är 
resultatutvecklingen och �llgångarnas förändring. 
 

 
År 2018 har kommunens soliditet förbä�rats y�erligare tack vare go� resultat för året och den 
uppgår nu �ll  31,1 procent. De�a är bra jämfört med det senast kända länssni�et (2017) som var 
25,1 procent. Soliditeten förväntas få en fortsa� posi�v utveckling även kommande år men kommer i 
takt med den förväntade ökningen av investeringarna a� åter försvagas något på längre sikt. 
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Betalningsförmåga på kort sikt 

E� sä� a� mäta kommunens betalningsförmåga på kort sikt är kassalikviditeten: 
omsä�nings�llgångar dividerat med kor�ris�ga skulder. Vid värdet 100 procent har kommunen 
likviditet motsvarande de kor�ris�ga ekonomiska åtagandena. 
 

 
 
Kommunens kassalikviditet har under några år varit rela�vt hög, inte minst 2017. Under år 2018 har 
kassalikviditeten försämrats något, men ligger for�arande på en god nivå. Kassalikviditeten bedöms 
ligga kvar på en rela�vt hög nivå under de kommande åren. Bedömningen är a� utanför planperioden 
kommer den a� successivt sjunka då en del av kommunens kommande investeringar kommer a� 
finansieras med hjälp av befintlig likviditet för a� hålla nere nyupplåningen och därmed låneskulden.  

Ränterisk - finansnetto  

Finansne�ot anger skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. E� nega�vt 
finansne�o minskar utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunens riskexponering för 
ränteförändringar blir också större vid hög upplåning.  
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Kommunen har räntekostnader för lån men då en del värdeökningar i kommunens 
värdepapperspor�ölj har realiserats under året (10,7 miljoner kronor) så blir finansne�ot för 2018 
posi�vt. Långsik�gt kan vi dock också förutspå a� de ökade investeringsvolymerna kommer a� 
medföra nyupplåning vilket i sin tur skapar ökat tryck på finansne�ot.  

Borgensförbindelser 

Borgensförbindelser innebär e� risktagande men bedöms som lågt då samtliga åtaganden bedöms 
ligga i de två lägsta riskklasserna (av fyra).   Under året var åtagandena 321 miljoner kronor (350 
miljoner kronor 2017). Huvuddelen är borgensåtaganden för Pysslingen som driver Parkskolan och 
Rosenlundskolan samt kontrakterad hyres�d i inhyrda lokaler avseende kommunens äldreboende i 
Söderby Park. 
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Pensionsåtaganden 

Pensionsåtagandena består av avsä�ningar i balansräkningen med 95 miljoner kronor (77 miljoner 
kronor 2017) och ansvarsförbindelse utanför balansräkningen med 255,7 miljoner kronor (266,5 
miljoner kronor 2017). Avsä�ningarna avser förmånsbestämd ålderspension, PA-KL-pension och 
e�erlevandepensioner. Avsä�ningen minskade 2018 med 10,8 miljoner kronor. Ansvarsförbindelsen 
utanför balansräkningen, som avser pensionsrä� intjänad �ll och med 1997, minskade under 2018 
med 11,8 miljoner kronor främst på grund av utbetalningar. Fram�dsprognoser är vanskliga med 
tanke på bland annat ränteutveckling och andra aktualiserade antaganden. 
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Medel för framtida pensioner 

 

 
Under 2018 har marknadsvärdet hållits konstant jämfört med föregående år.  
Por�öljen består för närvarande av räntebärande papper  �ll 82 procent och resterande 18 procent är 
ak�er. Ak�eandelen har sjunkit från �digare års 39 procent �ll dagens 18 procent.  
Under året har en ny placeringspolicy tagits i sy�e a� skapa förutsä�ningar för långsik�ga 
placeringslösningar.  
 
Redogörelse enligt Rådet för kommunal redovisnings 
rekommenda�on nr 7 

 
2017 

 
2018 

Avsä�ning för pensioner och liknande förpliktelser -77,0 -94,9 
Ansvarsförbindelser -266,5 -255,7 
Finansiella placeringar – utgående bokfört värde 67,2 78,2 
Totala pensionsförpliktelser - finansiella placeringar (bokfört 
värde) 

-276,3 -272,4 

Finansiella placeringar marknadsvärde       81,7 81,6 
Finansiella placeringar, marknadsvärde minus bokfört värde 14,5 3,4 
Summa realisa�onsvinster         6,4 10,7 
Realiserad vinst som andel av orealiserad vinst, % 44,1% 31,8% 
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Budgetföljsamhet  

 
Under den senaste sexårsperioden har årets resultat varit högre än budgeterat samtliga år 
(jämförelsestörande poster är exkluderade). De�a beror på en försik�g budgetering samt 
återhållsamhet med kommunens kostnader. 

Prognossäkerhet  

Samtliga nämnder har som nämndmål under övergripande mål 9 “Salems kommun ska ha en stabil 
ekonomi” a� årsu�allet ska vara lika med eller bä�re än prognos 1 som görs u�från ackumulerat 
u�all per mars.  
 
(Tkr) Budget Prognos 1  U�all  Avvik P1 

 vs u�all 
Resultat  36 046      26 483   19 944  - 6 539 

 
Resultat exkl markförsäljning 12 497       9 847   20 035    10 188 

 

Prognossäkerheten bedöms inklusive markförsäljning och vid prognos�llfället antogs a� 
markförsäljning skulle ske, vilket sen inte blev fallet och u�allet på prognossäkerheten slutade på ca 
82% . Prognossäkerheten skulle varit ca 181% om markförsäljning inte fanns med i beräkningen.  
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Medarbetare  

Inledning 

År 2018 innebar på många sä� en stabilisering e�er e� turbulent 2017.  Av det totala antalet chefer 
på drygt 60 personer var nästan en tredjedel nya i kommunen under året,  däribland e� flertal 
rektorer. 
Den höga personalomsä�ningen under 2017 avtog och under 2018 har omsä�ningen legat på normal 
nivå sam�digt som sjukfrånvaron minskat �ll mer önskvärd nivå än �digare. 

Personalstruktur 

Bakgrundsfakta 2015 2016 2017 2018 

Antal månadsavlönade 1039 1127 1117 1105 

Andel �llsvidareanställda 86,7 % 86,2 % 85,2 % 87,1 % 

Andel hel�dssysselsa�a 70,9 % 71,4 % 69,3 % 72,7 % 

Andel kvinnor 79,6 % 78,5 % 78,7 % 79,1 % 

Medelålder 45,8 år 44,9 år 44,9 år 45,2 år 

Antal pensionsavgångar 18 22 13 12 

Arbetad �d av överenskommen �d 76,6 % 75,0 % 78,8 % 75,5 % 

Andel anställda utan redovisad sjukfrånvaro 29,5 % 37,18 % 33,08 % 36,5 % 

Kor�dssjukfrånvaro 1-14 dgr 3,34 % 2,93 % 2,75 % 2,69 % 

Total sjukfrånvaro enl obl redovisning 7,7 % 7,2 % 7,5 % 6,4 % 

Andel lång�dssjukfrånvaro (längre än 60 
dagar) av den totala sjukfrånvaron 

52,8 % 51,4 % 49,1 % 45,4 % 

Tabell 2. Andel tillsvidareanställda, andel heltidssysselsatta och andel kvinnor mäts mot antal månadsavlönade. 

 

Andelen anställda har minskat en aning, främst med anledning av a� vissa statsbidrag avvecklats 
eller minskat under året,  som tex statsbidragen för ensamkommande flyk�ngbarn.  
Kor�dssjukfrånvaron har minskat om än marginellt jämfört med året före men under en 
fyraårsperiod har siffran minskat med drygt 0,5 procentenheter. 
Den totala sjukfrånvaron dock minskat med 1,1 procentenheter under 2018 jämfört med år 2017 och 
ligger nu lägre än på mycket länge. Det är svårt a� se någon direkt orsak �ll de�a  men ligger i linje 
med den minskade sjukfrånvaron generellt i riket, vilken i sin tur kan variera beroende på 
Försäkringskassans �llämpning av sjukförsäkringsreglerna. 
 
 

 

26



 
 

 
 
 
 
 

Antal anställda fördelat per förvaltning 
 

Antalet månadsavlönade har minskat något sedan 2017.  
 

Antal anställda per förvaltning och kön 2018 

 
Diagram 2.1 Antal anställda (tillsvidare samt tidsbegränsat månadsavlönade) 

 

Antal BoU Soc KoF KS MSB 

2017 
Kvinnor 443 387 7 25 18 

Män 125 63 8 16 27 

2018 
Kvinnor 448 375 7 26 20 

Män 124 63 7 13 28 
Tabell 2.1 Antal anställda (tillsvidare samt tidsbegränsat månadsavlönade) uppdelat på kön och förvaltning 

(BoU=Barn- och utbildningsförvaltningen, Soc=Socialförvaltningen, KoF=Kultur- och fritidsförvaltningen, 

KS=Kommunstyrelseförvaltningen, MSB=Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Anställda fördelat på sysselsättningsgrad och kön 

Andelen hel�dsanställda har från förra årets minskning ökat igen från 69,3 % �ll 72,7 %.  Som framgår 
av tabellen nedan har andelen kvinnor med hel�dssysselsä�ning ökat med 0,5 procentenheter 
medan andelen män med hel�dssysselsä�ning istället har minskat med 1,6 procentenheter. De�a 
återspeglas i en minskning av andel kvinnor som arbetar del�d och en ökning av andel män som 
arbetar del�d. 
 
Del�dsarbete förekommer huvudsakligen  inom socialförvaltningens äldreomsorg. 
Trots e� pågående “Hel�dsprojekt” , ini�erat av SKL och Kommunal, har det visat sig  svårt a� öka 
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antalet hel�dsarbetande. En vik�g orsak är a� de hel�dsscheman man  kan skapa  upplevs som 
oa�rak�va pga tätare  helgtjänstgöring samt a� man kan behöva arbeta på flera  arbetsplatser. 
 

 Heltid 100 % 75-99 % 74 % eller lägre 

 Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män 

2015 70,9 % 83,3 % 15,8 % 7,0 % 13,2 % 9,7 % 

2016 71,9 % 83,7 % 16,1 % 9,2 % 12 % 7,1 % 

2017 69,0 % 86,3 %  17,9 % 6,6 % 13,1 % 7,1 % 

2018 69,5 % 84,7 % 17,2 % 8,0 % 13,2 % 7,2 % 
Tabell 2.2 Andelen tillsvidareanställda fördelat på sysselsättningsgrad och kön. 

 

 
Åldersstruktur 
 
Medelåldern för alla anställda är 45,2 år vilket är ökning från föregående år.  
 
Åldersstruktur månadsavlönade 2018 

 
 
Pensionsavgångar 
12 personer valde under år 2018 a� avgå med ålderspension. Nedanstående diagram visar antalet 
personer som uppnår 65 års ålder under de närmast kommande åren. Pensionsavgångarna beräknas 
öka något från och med år 2020. Hur många som väljer a� gå i ålderspension vid fyllda 65 är svårt a� 
prognos�sera, men trenden är a� allt fler stannar längre �d i arbetslivet.  
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Pensionsavgångar 2019-2025 

 
Diagram 2.4 Antal tillsvidareanställda som uppnår 65 års ålder under en sjuårsperiod. 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Kvinnor 8 14 19 16 16 21 17 

Män 2 9 1 6 2 10 2 

Totalt 10 23 20 22 18 31 19 

Tabell 2.4 Antal tillsvidareanställda som uppnår 65 års ålder under en sjuårsperiod. 
 

Personalkostnader 
 
Bruttolönekostnader  
Totalt utbetalda bru�olöner uppgick totalt 2018  �ll 404,2 miljoner kronor. Det är en ökning med 7,7 
miljoner kronor sedan 2017, dvs. ca 1,9 %. Det är en något blygsammare ökning än 2017 då 
lönekostnadsökningen uppgick �ll 2,4 %. 
Den bromsade ökningstakten kan möjligen vara en följd av den minskade personalomsä�ningen. 
 
Nedanstående diagram redovisas lönekostnader som ingår i den totala bru�olönekostnaden. 
Personalkostnader, såsom arbetsgivaravgi�er, avtalsförsäkringar och kollek�vavtalad pension är inte 
inräknade i redovisningen.  
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Diagram 3.1 Bruttolönekostnader 

 
Semesterlöneskuld  
 

 2016 2017 2018 

Semestergrupp 1 - Semesterdagar 11,5 mnkr 10,6 mnkr 12,4 mnkr 

Semestergrupp 1 - Semesterdagar 7 423 dagar 6 662 dagar 7 533 dagar 

Semestergrupp 3 - Semester�mmar 2,6 mnkr - 2,5 mnkr 

Semestergrupp 4 - Ferie 7,7 mnkr 7,2 mnkr 8,2 mnkr 

Semestergrupp 8 - Uppehåll 0,5 mnkr 0,5 mnkr 0,4 mnkr 
Tabell 3.2 Semesterlöneskuld exkl PO kostnader, Mnkr = miljoner kronor 

 
Semesterlöneskulden har ökat med ca 2 miljoner kronor mellan 2017 och 2018. Mellan 2016 �ll 2017 
minskade semesterlöneskulden med 1 miljon kronor. En orsak kan vara a� många som slutade sin 
anställning fick ut kvarvarande semester. Det minskade u�aget av semester under 2018, kan möjligen 
bero på a� många var nyanställda. 
 
Utbetalda pensioner  
 

miljoner kronor (mnkr)  2016 2017 2018 

Utbetalda pensioner 12,6 12,7 13,1 

Tabell 3.3 Utbetalda pensioner exkl PO kostnader. 
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Pensionsskuld 
 

miljoner kronor (mnkr) 2015 2016 2017 2018 

Förmånsbestämd tjänstepension 
( Den förmånsbestämda tjänstepensionen gäller 
arbetstagare som har en lön som överstiger 7,5 i 
inkomstbasbelopp ) 

41,5  47,1  53,9  67,5  

Avgi�sbestämd tjänstepension 
( Avgiftsbestämd tjänstepension är den del av 

tjänstepensionen som den anställde själv placerar ) 
16,9  18,3  19,1  19,5  

Ansvarsförbindelse 
( Ansvarsförbindelsen infattar intjänade förmåner enligt 

tidigare pensionsavtal ) 
229,7  218,2  211  

 201,7  

Tabell 3.4 Pensionsskuld exkl löneskatt. 

 

I takt med a� allt fler arbetstagare uppnår en lön ovanför brytpunkten (dvs mer än ca 40 tkr/ mån) för 
förmånsbaserad pension kommer också pensionskostnaderna a� öka exponen�ellt. 
 

Kompetensförsörjning 

Rekrytering 

Kommunen har under januari �ll december 2018 ha� nästan 300  utannonserade tjänster, �llsvidare 
och �dsbegränsade i webbverktyget för rekrytering. I genomsni� fanns 6,5 sökande per rekrytering. 
Det är en minskning sedan föregående år då det i genomsni� fanns 9 sökande per annons.  
De�a speglar den fortsa� goda arbetsmarknaden för arbetstagarna där många av de kommunala 
yrkeskategorierna är starkt e�erfrågade. 
 
Andel månadsavlönade medarbetare bosa�a i Salems kommun var 37 % år 2018,  en minskning med 
två procentenheter jämfört med 2017. 
For�arande är det alltså en hög andel av kommunens anställda som pendlar in från närliggande 
kommuner. Förutom de närmsta grannkommunerna pendlar arbetstagarna från Stockholms centrala 
delar såväl som olika närförorter. Det innebär a� Salems kommun som arbetsgivare har e� bre� 
geografiskt område, såväl som en en stor befolkningsmängd, a� rekrytera ifrån. Baksidan av myntet, 
se� ur arbetsgivarperspek�v,  är a� arbetstagarna är starkt e�erfrågade av en mängd olika 
arbetsgivare.  

Personalomsättning 

Under år 2018  uppgick personalomsä�ningen �ll 11,7 % totalt, en rejäl minskning jämfört med år 
2017. Personalomsä�ning definieras som antal externa avgångar på egen begäran dividerat med antal 
�llsvidareanställda månadsavlönade. Personalomsä�ningen för Salem har ökade med drygt 9 
procentenheter från 10,1 % �ll 19,3 % mellan 2016 och 2017 för a� under år 2018 åter minska �ll mer 
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normal nivå, 11,7 %. 
 
Personalomsättning i procent 

 
Diagram 4.2 Personalomsättning 2016-2018.  
 
Personalomsättning per förvaltning 

Förvaltning 2017 2018 

Kommunstyrelsens förvaltning 16,8 % 11,1 % 

Barn- och utbildningsförvaltningen 21,5 % 13,1 % 

Socialförvaltningen 16,2 % 9,0 %  

Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 24,8 % 11,8 % 

Kultur- och fri�dsförvaltningen 26,4 % 50,5 % 

Tabell 4.2 Personalomsättning per förvaltning 2018. Uppsägning pga egen begäran.  
 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under år 2018 åter minskat från 2017 års höga siffra. En 
förklaring kan vara a� lärarlönely�et permanentades under 2018 vilket kan ha minskat lärares 
benägenhet a� byta arbetsgivare. For�arande ligger dock omsä�ning av lärare inom grundskolan på 
oönskat  hög nivå. 
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Personalomsättning Lärare 

Befattning 2017 2018 

Fri�dspedagog 27,2 % 7,4 % 

Förskollärare 26,8 % 5,0 % 

Lärare grundskola, �digare år 19,1 % 17,4 % 

Lärare grundskola, senare år 42,4 % 24,5 % 

Lärare gymnasium, allmänna ämnen 14,1 % 13,2 % 

Specialpedagog 15,9 % 32,6 % 

Tabell 4.2 Personalomsättning Lärare 2018. Uppsägning pga egen begäran.  

 

Socialförvaltningen har också minskat personalomsä�ningen jämfört med 2017. Socialsekreterare är 
en grupp som under e� antal år ha� hög rörlighet, såväl i länet som i Salems kommun. Under 2018 
har personalomsä�ningen för  socialsekreterare i Salems kommun minskat �ll 11,4 % a�  jämföra 
med 2017 då siffran låg på 27,6 %. 
Salems kommun hela �den arbetar kon�nuerligt för a� vara en a�rak�v arbetsgivare och få 
medarbetarna a� vilja stanna kvar i kommunen. Sam�digt förefaller löneläget för socialsekreterare 
generellt ha stabiliserats på en nivå som gynnar kon�nuitet. 
 
Kompetensutveckling 
Den avgörande betydelsen för medborgarnas upplevelser av goda resultat är den kunskap och 
kompetens som personalen inom olika verksamheter besi�er. Som en följd av ökade krav på formella 
kunskaper, inte minst i lags��ning av skilda slag, krävs idag minst gymnasieutbildning eller 
motsvarande vid nyrekrytering inom samtliga yrkeskategorier, såsom undersköterska, barnskötare, 
mål�dspersonal etc.  
Fortlöpande behov av kompetensutveckling för medarbetare hanteras av förvaltningarna, u�från 
yrkesspecifika krav och eventuella förändringar i lags��ning inom respek�ve område.  
Kompetensutveckling inom arbetsgivarrelaterade frågor för chefer har under 2018 främst inriktats på 
arbetsmiljöutbildningar i olika former för a� skapa så goda och a�rak�va arbetsplatser i kommunen 
som möjligt. 
 
 

Arbetad tid och frånvaro 

Fördelning av totalt tillgänglig arbetstid enligt avtal 

I nedanstående redovisning ingår �llsvidareanställda och �dsbegränsat anställda som är 
månadsavlönade.  
Procentsatsen är beräknad i förhållande �ll arbets�d enligt avtal. Av den totalt �llgängliga arbets�den 
utgör 74,7 % arbetad �d vilket är en ökning  från föregående år (74,1 %). Sam�digt har sjukfrånvaron 
och semesteru�aget minskat under 2018. Andelen mer�d/över�d har ökat marginellt  sedan 
föregående år. 
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Redovisad sjukfrånvaro nedan avser månadsanställda enligt kollek�vavtalet Allmänna Bestämmelser 
(AB) och ska inte förväxlas med den obligatoriska sjukfrånvaron som redovisas i kommande avsni� 
där även t ex personer i arbetsmarknadsåtgärder ingår. 
 
Arbetstid enligt avtal och frånvaro 2018 
 

Arbetad �d 74,7 % 

Mer�d / Över�d  1,0 % 

Semester  7,3 % 

Ferie  3,4 % 

Sjukfrånvaro  6,5 % 

Övrig frånvaro  7,1 % 
Tabell 5.1 Andel arbetstid enligt avtal och frånvaro  

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 

Från och med den 1 juli 2003 är samtliga arbetsgivare skyldiga a� redovisa uppgi�er om sjukfrånvaro 
i årsredovisningen. Alla anställda, med månadslön, enligt Allmänna Bestämmelser (AB) samt 
PAN-avtalet ingår liksom personer sysselsa�a i arbetsmarknadsåtgärder enligt beredskapsavtalet 
(BEA). Det huvudsakliga sy�et med den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen är a� skapa e� 
material som är jämförbart över sektorsgränser. Sju nyckeltal på sjukfrånvaron ska redovisas, se 
tabeller nedan. 

Nyckeltal 1: Total sjukfrånvarotid 

Sjukfrånvaron har under 2018 minskat  med en 1,1 procentenheter, från 7,5 % år 2017 �ll 6,4 % år 
2018. 
 
Vanliga diagnoser är som �digare år psykisk ohälsa samt sjukdomar i rörelseorganen. Sjukfrånvaron 
har minskat inom Inom samtliga förvaltningar kommunen men särskilt anmärkningsvärt är a� 
Socialförvaltningens sjukfrånvaro minskat med 2,2 procentenheter utan a� egentlig förklaring kan 
ges. 
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Diagram 5.2.1 Total sjukfrånvarotid per anställd och år indelat på förvaltningar och hela kommunen under de 

senaste fyra åren. Beräkning: total sjukfrånvarotid dividerat med sammanlagd ordinarie arbetstid.  
 

 Salem KSF MSB BOU SOC KOF 

2015 7,7 % 3,0 % 7,9 % 7,6 % 8,5 % 3,4 % 

2016 7,2 % 2,3 % 6,5 % 7,0 % 8,2 % 9,0 % 

2017 7,5 % 2,4 % 6,1 % 6,6 % 9,4 % 10,4 % 

2018 6,5 % 2,2 % 5,9 % 6,2 % 7,2 % 9,4 % 
Tabell 5.2.1 Total sjukfrånvarotid per anställd och år indelat på förvaltningar och hela kommunen under de 

senaste fyra åren. Beräkning: total sjukfrånvarotid dividerat med sammanlagd ordinarie arbetstid.  

 
Beträffande KSF, MSB och KOF skall procen�alen tolkas med stor försik�ghet e�ersom 
personalgrupperna är små. En enskild persons sjukfrånvaro ger kra�igt utslag på procen�alet. BOU 
och SOC är kommunens största förvaltningar och ger därför en bä�re bild av verkliga förhållanden. 

Nyckeltal 2: Långtidssjukfrånvaro 

Andelen lång�dssjukfrånvaro i förhållande �ll den totala sjukfrånvaron fortsä�er a� minska och 
utgjorde under 2018 49,1 %. De�a innebär en minskning med 3,3 procentenheter jämfört med 2017 
och ned nedåtgående trenden sedan 2015 håller i sig.  Mest minskar lång�dssjukfrånvaron inom BOU 
för som minskat sin andel lång�dsjukfrånvaro med hela 12,7  procentenheter under de senaste fyra 
åren. 
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Diagram 5.2.2 Andel långtidssjukfrånvaro indelat på förvaltningar under de senaste tre åren. Beräkning: summa 

tid med långtidsfrånvaro (60 dagar eller mer) dividerat med total sjukfrånvaro.  
 

 Salem KS MSB BOU SOC KOF 

2015 52,8% 24,1% 49,9% 54,9% 52,2% 31,0% 

2016 51,4% 19,6% 49,5% 50,1% 54,1% 48,9%  

2017 49,1% 46,3% 57,1% 45,4% 51,9% 52,1% 

2018 45,4 % 26,8 % 58,0 % 42,2 % 49,6 % 23,6 % 
Tabell 5.2.2 Andel långtidssjukfrånvaro indelat på förvaltningar under de senaste fyra åren. Beräkning: summa 

tid med långtidsfrånvaro (60 dagar eller mer) dividerat med total sjukfrånvaro.  
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Nyckeltal 3 och 4: Sjukfrånvaro fördelat på kvinnor och män 

 
Diagram 5.2.3 Sjukfrånvarotid indelat på kön och förvaltning. 

 

 Salem KS MSB BOU SOC KOF 

2017 Kvinnor 8,4 % 3,4 % 12,2 % 7,2 % 10,0 % 7,8 % 

2017 Män 4,5 % 0,8 % 1,9 % 4,3 % 6,1 % 13,3 % 

2018 Kvinnor 7,2 % 1,7 % 12,4 % 6,8 % 7,7 % 9,1 % 

2018 Män 3,9 % 3,0 % 1,8 % 3,8 % 4,7 % 9,7 % 
Tabell 5.2.3 Sjukfrånvarotid indelat på kön och förvaltning. 
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Nyckeltal 5, 6 och 7: Sjukfrånvaro indelat i åldersgrupper 

 
Diagram 5.2.4 Total sjukfrånvarotid indelat i åldersgrupper och per förvaltning. Beräkning: summa 

sjukfrånvarotid per åldersgrupp dividerat med sammanlagd ordinarie arbetstid. 
 

 Salem KS MSB BOU SOC KOF 

29 år och yngre 6,5 % 3,7 % 2,3 % 7,1 % 6,3 % 9,8 % 

30 - 49 år 6,4 % 1,4 % 11,8 % 5,8 % 7,1 % 16,8 % 

50 år och äldre 6,5 % 3,2 % 2,3 % 6,4 % 7,6 % 3,5 % 
Tabell 5.2.4 Total sjukfrånvarotid indelat i åldersgrupper och per förvaltning. Beräkning: summa sjukfrånvarotid 

per åldersgrupp dividerat med sammanlagd ordinarie arbetstid.  

 

Åldersgruppen 50 år och äldre har �digare varit den grupp med det högsta sjukfrånvarotalet medan 
åldersgruppen 29 år och lägre ha� lägst sjukfrånvaro. Skillnaden mellan grupperna har under de 
senaste fem   åren i en stadig takt jämnats ut och år 2018 återfinns samtliga åldersgrupper inom e� 
spann av 0,10 procentenheter.  
 

Övrig sjukfrånvaro 
 

Sjukfrånvaro indelat på antal dagar 
 
 

 Dag 1-14 Dag 15-90 Dag 91- 

2017 2,9 % 2,2 % 2,5 % 

2018 2,8 % 1,4 % 2,3 % 
Tabell 5.3.1 Sjukfrånvaro indelat på dagar i %, för månadsavlönade. 
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Från a� under föregående år ha s�git något  har nu sjukfrånvaron åter minskat �ll den lägsta siffra på 
många år. Kor�dssjukfrånvaro samt lång�dssjukskrivningarna har minskat men det är framför allt är 
det antalet sjukskrivningar i kategorin 15-90 dagar som har minskat under 2018.  
 
Varje personalansvarig chef har rehabiliteringsansvar. HR-enheten har dock som ru�n a� med jämna 
mellanrum, på övergripande nivå, se över antalet lång�dssjuka på hel- och del�d och bevaka a� 
rehabiliteringsarbetet i verksamheterna fortskrider så effek�vt som möjlig inom alla verksamheter så 
a� ingen sjukskriven glöms bort. Ru�nerna fungerar väl. 

Arbetsmiljö 

Vartannat år gör kommunen en omfa�ande medarbetarenkät som besvaras av samtliga 
�llsvidareanställda med en anställnings�d längre än tre månader. 2018 var det dags igen och enkäten 
inkluderade även de nio HME-frågor, hållbart medarbetarengagemang, som ska undersökas årligen 
och redovisas i kommunens uppföljning av målet A�rak�v arbetsgivare. Det kommunövergripande 
resultatet visade få förändringar sedan �digare år och e� fortsa� go� resultat. 
 
Kommunens chefer har under året kunnat ta del av ledarskapsutveckling i form av utbildningar med 
olika inriktning. HR-enheten gjorde under våren en satsning för a� öka chefernas och 
skyddsombudens kunskap om �diga signaler om ohälsa och hur man kan arbeta med  a� minska 
sjukfrånvaro. De�a genomfördes i form av  föreläsningar om förebyggande rehabilitering. Dessutom 
genomfördes en utbildning om hot och våld i samarbete med kommunens säkerhetssamordnare. 
 
En digital arbetsmiljöutbildning, Suntarbetsliv, framtagen av Sveriges Kommuner och Lands�ng (SKL) i 
samarbete med centrala fackförbund, har lagts ut på kommunens intranät. Sy�et är a� ge möjlighet 
�ll utbildning av alla anställda på varje arbetsplats inom arbetsmiljöområdet. HR-enheten har under 
2018, i samverkan med huvudskyddsombuden,  ha� e� antal seminarier med verksamheterna med 
denna nätbaserade utbildning som diskussionsunderlag. 
 
En digital arbetsmiljöutbildning med poli�ker som målgrupp har lagts ut på intranätet för a� 
möjliggöra självstudier i vad poli�kers arbetsmiljöansvar innebär. 
 
Friskvård  
Alla medarbetare erbjuds e� friskvårdskort med e� bre� utbud av friskvårdsak�viteter i Säby sim- 
och sporthall som drivs av Medley AB. I kortet ingår styrketräning, mo�onssimning, va�engymnas�k 
och gruppträning.  
Alla månadsanställda med en �llsvidareanställning eller en �dsbegränsad anställning på minst tre 
månader erbjuds även en friskvårdspeng om 500 kronor/ år  som kan ny�jas �ll friskvårdsförmåner 
godkända enligt Ska�everkets regler. Totalt använde sig 259, dvs en knapp �ärdedel av de anställda 
denna förmån under 2018. Friskvårdsförmånen ny�jas �ll en rad olika ak�viteter såsom yoga, 
massage och gymnas�k.  
Månadsanställda har även möjlighet �ll en �mmes friskvård på betald arbets�d om arbetet så �llåter. 
 
 
 

 

39



 
 

 
 
 
 
 

Arbetsskador och tillbud 
Under 2018 rapporterades 44  arbetsskador, en ökning med 20 jämfört med 2017.  
 

Arbetsskador 2016 2017 2018 

Kommunstyrelsens förvaltning 0 0 1 

Socialförvaltningen 14 18 32 

Barn- och utbildningsförvaltningen 22 5 7 

Miljö- och samhällsbyggnad 1 1 4 

Kultur och fri�dsförvaltningen 0 0 0 

Summa 37 24 44 

Tabell 6.2.1 Antal anmälda arbetsskador, med och utan frånvaro, de senaste tre åren 

 
Antalet anmälda arbetsskador kan variera mellan åren  beroende på medvetenheten hos chefer och 
skyddsombud när det gäller vikten av a� rapportera samtliga arbetsskador, även mindre allvarliga. 
 
Antalet �llbud har minskat avsevärt på socialförvaltningen men ökat på barn- och 
utbildningsförvaltningen under året. En orsak �ll a� �llbuden har minskat på socialförvaltningen kan 
dels bero på ökad benägenhet a� rapportera, dels a� vårdtagare med utåtagerande beteende kan 
variera. Det kan också bero på a� det finns en ökad medvetenhet hos chefer och skyddsombud a� 
arbeta med det förebyggande systema�ska arbetsmiljöarbetet så  a� man hanterar �llbuden innan de 
dyker upp.  
 
A� �llbuden har ökat på barn- och utbildningsförvaltningen kan främst härledas �ll en verksamhet  
för barn med särskilda behov.  
 

Tillbud 2016 2017 2018 

Kommunstyrelsens förvaltning 0 0 0 

Socialförvaltningen 3 11 5 

Barn- och utbildningsförvaltningen 40 12 29 

Miljö- och samhällsbyggnad 1 5 6 

Kultur och fri�dsförvaltningen 0 0 1 

Summa 44 28 41 
Tabell 6.2.2 Antal anmälda tillbud under de senaste tre åren 
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EKONOMISKA NYCKELTAL
Utfall

Budget 
2017-
2019

Budget 
2017-
2019

Budget 
2017-
2019

Utfall Utfall Utfall Budget Plan Plan
2016 2017 2018 2019 2020 2021

RESULTAT OCH KAPACITET

Nettokostnad som andel av 
skatter & generella statsbidrag, % 97,1% 95,2% 98,6% 95,3% 97,5% 93,5%
Länet 96,3% 96,8%
Södertörn 96,6% 96,3%

Självfinansieringsgrad för 
kommunens investeringar, % 106,6% 70,5% 78,1% 56,0% 37,2% 43,5%
Länet 97,0% 68,0%
Södertörn 134,0% 97,0%

Årets resultat som andel av skatt 
& generella statsbidrag, % 2,4% 5,0% 2,1% 4,0% 1,6% 5,4%
Länet 4,4% 2,7%
Södertörn 3,9% 4,4%

Soliditet inkl pensionsåtagande, % 30,0% 30,9% 31,1% 33,2% 32,0% 32,4%
Länet 24,0% 25,1%
Södertörn 19,1% 20,9%

Skattesats till kommun, % 19,7% 19,7% 19,7% 19,7% 19,7% 19,7%
Länet 19,1% 19,1%
Södertörn 19,9% 19,9%

RISK OCH  KONTROLL

Kassalikviditet, % 109,0% 151,2% 106,7% 127,2% 123,5% 132,4%
Länet 109,1% 101,5%
Södertörn 84,4% 76,0%

Finansnetto, kr/invånare −294 110 377 −396 −483 −680
Länet 316 253
Södertörn 295 358

Borgensförbindelser och övriga 
ansvarsförbindelser, kr/invånare 20 415 20 997 19 410 19 490 19 649 20 009
Länet 20 443 22 986
Södertörn 21 951 23 133

Långfristiga skulder, kr/invånare 14 433 20 552 17 495 24 381 28 969 35 067
Länet 22 931 24 076
Södertörn 33 450 32 695

Invånare totalt, antal 
invånare/antal kommuner

16 615 16 665 16 786 17 052 17 252 17 280

Länet 87 272 88 775
Södertörn 60 054 61 092

43



RESULTATRÄKNING 
Tkr Not Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse

2017 2018 2018 2018 2018

mot budget mot fg år

Verksamhetens intäkter 1 282 739 261 688 278 261 16 573 -4 477

Verksamhetens kostnader 2 -1 106 565 -1 119 032 -1 157 293 -38 260 -50 728

Verksamhetens nettokostnader exkl. avskrivningar -823 826 -857 344 -879 031 -21 687 -55 205

Avskrivningar 3 -50 631 -50 734 -49 531 1 203 1 101

Verksamhetens nettokostnader  (A) -874 457 -908 078 -928 562 -20 484 -54 105

Skatteintäkter 4 770 218 797 711 796 929 -782 26 711

Generella statsbidrag och utjämning 5 148 503 150 113 145 251 -4 862 -3 252

Summa skatteintäkter och bidrag  (B) 918 721 947 824 942 180 -5 644 23 459

Finansiella intäkter 6a 7 888 4 182 11 655 7 473 3 768

Finansiella kostnader 6b -6 050 -7 882 -5 330 2 551 719

Summa finansnetto (C) 1 838 -3 700 6 325 10 024 4 487

Resultat före extraordinära poster ( A+B+C ) 46 102 36 046 19 944 -16 103 -26 159

Extraordinära poster 0 0 0 0 0

Årets resultat 8 46 102 36 046 19 944 -16 103 -26 159

Årets resultat exkl. VA inkl. markförsäljn. 46 184 36 071 18 742 -17 330 -27 443

46 208 12 497 18 833 6 335 -27 375Årets resultat exkl. VA och exkl. markförsäljn.
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BALANSRÄKNING

Tkr Not Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse

2017 2018 2018 2018 2018
31-dec 31-dec 31-dec mot budget mot fg år

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella  anläggningstillgångar 9.1 7 168 10 064 6 296 -3 768 -872

Materiella anläggningstillgångar

  Mark, byggn. o tekniska anläggn. 9.2 791 711 944 177 843 056 -101 121 51 345

  Maskiner och inventarier 9.3 50 395 41 623 51 576 9 953 1 181

  Pågående ny-/ombyggnationer 9.4 71 017 93 971 71 728 -22 243 711

Summa materiella anläggningstillgångar 913 123 1 079 771 966 360 -113 411 53 237

Finansiella anläggningstillgångar

  Långfristiga aktier, bostadsrätter 10 28 789 36 462 32 735 -3 727 3 947

Summa finansiella anläggningstillgångar 28 789 36 462 32 735 -3 727 3 947

Summa anläggningstillgångar 949 079 1 126 297 1 005 391 -120 906 56 312

Omsättningstillgångar
 Exploateringsverksamhet 11 31 851 26 061 34 266 8 205 2 415

 Kortfristiga fordringar 12 75 649 61 327 82 561 21 234 6 912

 Finansiella omsättningstillgångar 13 67 185 58 990 78 241 19 251 11 057

 Kassa och bank 14 116 918 42 500 130 269 87 769 13 352

Summa omsättningstillgångar 291 602 188 878 325 338 136 460 33 736

SUMMA TILLGÅNGAR 1 240 682 1 315 175 1 330 729 15 554 90 048

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH

SKULDER

Eget kapital 15 -649 347 -679 175 -669 290 9 885 -19 944

  Därav
  Periodens/årets resultat (vinst ) -46 102 -36 047 -19 944 16 103 26 159

  Resultatutjämningsreserv 16.1 -59 800 -59 800 -59 800 0 0

  Övrigt eget kapital 16.2 -543 445 -583 328 -589 547 -6 219 -46 102

Avsättningar
 Avsättning- pensioner inkl löneskatt 17 -76 999 -75 268 -94 903 -19 635 -17 904

Summa avsättningar -76 999 -75 268 -94 903 -19 635 -17 904

Skulder
 Långfristiga skulder 18 -342 501 -391 905 -293 678 98 227 48 824

 Kortfristiga skulder 19 -171 834 -168 827 -272 859 -104 032 -101 024

Summa skulder -514 336 -560 732 -566 536 -5 804 -52 200

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR

OCH EGET KAPITAL -1 240 682 -1 315 175 -1 330 729 -15 554 -90 048

Panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser 20 -266 542 -271 204 -255 690 15 514 10 852

Övriga ansvarsförbindelser 21 -349 919 -326 592 -321 293 5 299 28 626
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KASSAFLÖDESANALYS

Tkr Not Bokslut *Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse

2017 2018 2018 2018 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
mot budget mot fg år

Årets/periodens resultat 8 46 102 36 046 19 944 -16 102 -26 158
   Därav jämförelsestörande post (netto) 7 2175 26224 91 -26 133 -2 084

Justeringar för ej likviditetspåverkande poster* 61 831 62 017 68 714 6 697 6 883

Medel från verksamheten före förändr. av rörelsekapital 107 933 98 063 88 658 -9 405 -19 275

Ökning (-) / minskn (+) kortfristiga fordringar 12 8 511 17 068 -6 912 -23 980 -15 423

Ökning (-) / minskning (+) exploatering 11 -12 358 -4 928 -2 415 2 513 9 943

Ökning (-) / minskn. (+) finansiella omsättningstillg. 13 -6 961 2 328 -11 057 -13 385 -4 096

Ökning (+) / minskn. (-) kortfristiga skulder 19 -26 158 -22 018 101 025 123 043 127 183

Kassaflöde från den löpande verksamheten 70 967 90 513 169 299 78 786 98 332

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 9.1 -4 686 -4 102 -1 511 2 591 3 175

Investering i materiella anläggningstillgångar 9.2-9.4 -123 449 -174 931 -101 083 73 848 22 366

Investering i långfristiga aktier, bostadsrätter etc. 10 -7 634 -3 000 -3 947 -947 3 687

Försäljn./avyttring av materiella anläggningstillgångar 8 573 50 676 626 -7 897

Investeringsbidrag etc. 18 1 040 -500 6 965 7 465 5 925

Kassaflöde från investeringsverksamheten -126 156 -182 483 -98 900 83 583 27 256

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån (+) 100 000 78 000 0 -78 000 -100 000

Minskning/amortering av lån (-) 18 -3 413 -59 413 -59 413 0 -56 000

Förutbet. avg./ersättningar, minskning (-)/ ökning(+) 18 5 077 497 3 623 3 126 -1 454

Minskning av pensionsavsättningar pga. utbetaln. (-) 17 -997 -1 532 -1 258 274 -261

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 100 667 17 552 -57 048 -74 600 -157 715

Årets/periodens kassaflöde 45 478 -74 418 13 351 87 769 -32 127

Likvida medel vid årets början 71 440 116 918 116 918 0 45 478

Likvida medel vid årets/periodens slut 14 116 918 42 500 130 269 87 769 13 351

Räntebärande nettotillgång/skuld vid periodens början, lån -126 001 -222 587

Räntebärande nettotillgång/skuld vid periodens slut, lån -222 587 -163 174

*Specifikation av ej likviditetspåverkande poster:

Justering för av- och nedskrivningar 50 631 50 734 49 530

Justering för pension avsättningar 11 198 11 283 19 161

Justering för ej likviditetspåverkande poster (överföringar etc.) 2 0 23

Summa 61 831 62 017 68 714

Kommentarer:
Betalningsflödespåverkande händelser som avviker från det normalaverksamheter:

+Statsbidrag ökat bostadsbyggande 2 432 1 603

-Exploateringsverksamhet (mark-inköp) -10 200 -

Summa -7 768 1 603

Avstämning mot investeringsredovisning: Not

Investering i immateriella anläggningstillgångar 9.1 -3 846 -1 511

Investering i materiella anläggningstillgångar 9.2-9.4 -123 449 -101 107

Investering i långfristiga aktier, bostadsrätter etc. 10 -6 150 -3 547

Överföring från materiella anläggn. till exploateringar (konto 14911) -9 135 23

Överföring från materiella anläggn. till immateriella anläggn. -840 0

-Interna kostnader (Socialnämnden, finns med brutto-kostn.) -940 -1 206

Totala utgifter enligt Investeringsredovisning -144 360 -107 348

*Budgeterade kassaflödesanalys är justerats utifrån överföringar från år 2017 till 2018 samt utfallet per 2017-12-31.
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DRIFTREDOVISNING

Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse

2017 2018 2018 2018 2018

KOMMUNSTYRELSE

mot budget mot fg år

Intäkter 3 406 5 698 7 596 1 897 4 190

Kostnader -55 920 -64 039 -65 290 -1 251 -9 370

Nettokostnader -52 514 -58 341 -57 695 646 -5 180

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGG.FÖRVALT.

Intäkter 33 908 31 347 36 880 5 533 2 972

Kostnader -99 591 -98 761 -108 715 -9 954 -9 124

Nettokostnader -65 683 -67 415 -71 835 -4 421 -6 153

TOMTFÖRSÄLJNING

Intäkter 0 28 846 0 -28 846 0

Kostnader -24 -5 272 -91 5 181 -67

Nettokostnader -24 23 574 -91 -23 665 -67

VA-VERKSAMHET

Intäkter 23 167 23 385 24 342 957 1 176

Kostnader -23 248 -23 410 -23 075 335 173

Nettokostnader -82 -25 1 267 1 292 1 349

BYGG- OCH MILJÖNÄMND

Intäkter 2 583 3 596 3 786 190 1 203

Kostnader -5 517 -6 394 -5 994 400 -477

Nettokostnader -2 934 -2 799 -2 209 590 725

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Intäkter 850 645 2 125 1 480 1 276

Kostnader -14 976 -16 304 -16 205 99 -1 229

Nettokostnader -14 126 -15 659 -14 080 1 579 47

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Intäkter 376 449 372 913 389 550 16 637 13 101

Kostnader -813 413 -833 123 -846 289 -13 166 -32 876

Nettokostnader -436 963 -460 210 -456 739 3 471 -19 775

SOCIALNÄMND

Intäkter 175 138 120 827 156 189 35 361 -18 949

Kostnader -412 025 -392 260 -419 175 -26 915 -7 149

Nettokostnader -236 887 -271 433 -262 986 8 447 -26 099

REVISORSNÄMND

Kostnader -514 -653 -608 45 -95

Nettokostnader -514 -653 -608 45 -95

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Intäkter 836 200 366 166 -470

Kostnader -1 861 -1 258 -1 248 10 613

Nettokostnader -1 025 -1 058 -882 176 143

TOTALA INTÄKTER 616 336 587 457 620 833 33 376 4 497

TOTALA KOSTNADER -1 427 089 -1 441 474 -1 486 691 -45 217 -59 601

NETTOKOSTNADER -810 753 -854 017 -865 858 -11 841 -55 105
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INVESTERINGSREDOVISNING

Tkr Bokslut *Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse

2017 2018 2018 2018 2018
mot budget mot fg år

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING
Utgifter -2 869 -9 777 -3 834 5 943 -965
Nettoutgifter -2 869 -9 777 -3 834 5 943 -965

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

Inkomster 7 097 8 566 2 207 -6 359 -4 890
Utgifter -108 601 -196 830 -83 067 113 763 25 534
Nettoutgifter -101 504 -188 264 -80 859 107 405 20 645

MARK
Utgifter -10 637 0 244 244 10 881
Nettoutgifter -10 637 0 244 244 10 881

VA-VERKSAMHET ( inkl.exploateringar VA )
Inkomster 0 22 406 15 215 -7 191 15 215
Utgifter -18 067 -54 411 -16 442 37 969 1 625
Nettoutgifter -18 067 -32 005 -1 228 30 777 16 839

BYGG- OCH MILJÖNÄMND
Utgifter -1 678 0 0 0 1 678
Nettoutgifter -1 678 0 0 0 1 678

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND
Inkomster 0 0 247 247 247
Utgifter -693 -238 -403 -165 290
Nettoutgifter -693 -238 -155 83 537

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND
Inkomster 0 0 760 760 760
Utgifter -680 -3 200 -2 976 224 -2 296
Nettoutgifter -680 -3 200 -2 217 983 -1 536

SOCIALNÄMND
Utgifter -1 135 -2 625 -869 1 756 266
Nettoutgifter -1 135 -2 625 -869 1 756 266

TOTALA INKOMSTER 7 097 30 972 18 428 -12 544 11 331

TOTALA UTGIFTER -144 360 -267 081 -107 347 159 734 37 013

NETTOUTGIFTER -137 263 -236 109 -88 919 147 190 48 344

*Inkl. beslutade (prel. beslut) överföringar från år 2017 till budget år 2018 som är fördelat enligt nedan:
Tkr.

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING -1 082

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING ( Exkl VA & Mark Inkl. expl gata )-69 911

VA-VERKSAMHET ( inkl.exploateringar VA ) -15 318

BARN -OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN -670

KULTUR -OCH FRITIDSNÄMNDEN -88

SOCIALNÄMND -1 125

Totalt -88 194

**Beslutade nya investeringsbudget för år 2018 -147 915

Summa: Investeringsbudget för år 2018   tkr. -236 109
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KONCERNÖVERSIKT ÅR 2018 
 
En koncernredovisning skall upprättas om kommunen har 
ett väsentligt inflytande i företaget. Den tumregel som 
brukar användas säger att om ägarandelen uppgår till 
ungefär 20 % skall koncernredovisning upprättas.  
I Salems kommun anses en komplett koncernredovisning 
kunna ersättas av en koncernöversikt som i stort beskriver 
de bolag som kommunen har intressen i samt bolagens 
resultat. 
 
Kommunen har ägarandelar i tre aktiebolag, nämligen: 

 SYVAB: (16,67 % ) 

 AB Vårljus: (3,1 %) 

 SRV Återvinning AB: (2,75 %)  

 

Sydvästra Stockholmsregionens 
VA-verksaktiebolag (SYVAB) 
 
Bolaget ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn och Salem 
samt av Stockholm Vatten AB och Telge i Södertälje AB. 
Salems kommuns andel är 16,67 %, vilket motsvarar 20 
aktier av totalt 120. 
  
Syvab äger och driver avloppsreningsanläggningen 
Himmerfjärdsverket som ligger i Grödinge med tillhörande 
tunnel- och ledningssystem samt två pumpstationer. 
Himmerfjärdsverket är ett avancerat avloppsreningsverk 
med fosfor- och kväverening. Ungefär 330 000 personer 
boende i kommunerna är anslutna till verket. 
 
Salems borgensåtagande uppgick till 78,1 mnkr per 2018-
12-31 för Syvabs finansiering  
 

Årets verksamhet 
Reningsresultat för 2018 underskrider gällande gränsvärde 
för kväve och Fosfor. Under året har förstärkningar gjorts  
för att klara gränsvärden då belastningen är hög på verket.  
Himmerfjärdsverket behöver nu byggas om och styrelsen 
har fattat investeringsbeslut om ny- och ombyggnad av 
verket.  Samtliga ägare har tagit ställning till styrelsens 
beslut och borgenstäckning för investeringen pågår av 
kommunerna.  
 
Reinvesteringstakten ligger på normal nivå och följer 
avskrivningstakten för de delar som ej skall byggas om. 
Produktionen av fordonsgas blev något högre än 
föregående år och produktionen uppgick till ca 2,3 miljoner 
Nm3 (2,2 Nm3). Fordongasen distribueras till publika 
tankställen i Stockholmsområdet. 
 

Ekonomiskt utfall   
Verksamhetens  resultat för 2018 följer  planerad budget 
exakt och inget över- eller underskridande kan konstateras  
(0,3 mnkr 2017).  
Överavskrivningar uppgår till 16 mkr en reserv som skall  
nyttjas som förstärkning för ökade driftkostnader under 
ombyggnationen.  
 

Anslutningsavgifterna till kommunerna uppgick till 153,0 
mnkr (147,0 mnkr år 2017). Balansomslutningen uppgår till 
521,8 mnkr (530,6 mnkr avser år 2017).  
 

Framtidsperspektiv  
SYVAB har under 2016 fått nya miljökrav som innebär 
större ombyggnation av Himmerfjärdsverket. Dom nya 
utsläppskraven är för totalfosfor 0,2 mg/l , kväve 6 mg/l 
och BOD7 5mg/l. De nya kraven stämmer väl överens med 
de beräkningsantaganden som gjort i  Principförslag 2, 
dimensioneringen görs för en tidshorisont fram till 2040.  
Den nya anläggningen skall vara flexibel, robust och vara 
förberedd på troliga kommande reningskrav för läkemedel 
och  även för microplaster. Upphandling och byggnation av 
den nya anläggningen kommer på börjas 2019 och 
beräknas vara färdigt 2025. 

 
AB Vårljus 
 
Vårljus ägs av de 25 kranskommunerna i Stockholms län. 
Bolaget bildades 1994 i syfte att tillgodose socialtjänstens 
behov av institutionsvård för barn, ungdomar och familjer 
med psykosociala problem.  
Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 5 miljoner kronor 
och högst 20 miljoner kronor. Salems kommuns andel är 
3,1%, vilket motsvarar 1 565 aktier av totalt 50 000. 
 

Årets verksamhet och ekonomiskt utfall 
Koncernens omsättning minskade med 33% och uppgick 
till 142 mnkr (281 mnkr för år 2017). Moderbolagets 
omsättning uppgick till 120 mnkr (243 mnkr år 2017). 
  
Den nya statliga flyktingpolitiken förändrade förutsätt-
ningarna för Vårljus samlade verksamhet. 
Vid ingången till 2017 tillhandahöll Vårljus 600 platser för 
ensamkommande som då utgjorde 85 procent av den 
totala omsättningen. Vid utgången av 2018 hade 
platsantalet inom ensamkommande minskat till cirka 100 
(-85 procent). Den totala omsättningen, rullande 12 
månader, minskade samtidigt från 360 mnkr till 100 mnkr 
(-75 procent). 
 

Framtidsperspektiv 
För att hantera den uppkomna situationen tog styrelsen 
december 2017 initiativ till ägardialoger på temat Vad är 
meningen med föreningen?  
Dialogerna genomfördes våren 2018. Ägardialogerna gav 
visst stöd för att driva bolaget vidare men då nedgången 
inom ensamkommande blev större än befarat vände sig 
styrelsen hösten 2018 återigen till ägarkommunerna för 
ställningstagande till följande handlingsalternativ: 
- Fokusera: Delvis anpassa organisationen efter nya 
förutsättningar men upprätthålla vissa kompetenser för att 
möjliggöra viss utveckling och tillväxt. 
- Avveckla: Ordnad avveckling av verksamheter och 
företag. 
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Då arton av tjugofem ägarkommuner motsvarande 85,1 
procents ägarandel förordade alternativet Avveckla 
beslutade Vårljus styrelsen den 5 december 2018 att: 
- Inriktningen är att Vårljus avvecklas. 
- Utgångspunkten är att enheterna drivs vidare men med 
annan huvudman. 
I praktiken är beslutet att avveckla bolaget redan fattat då 
en bred majoritet av ägarna förordade alternativet 
Avveckla. Formellt tas beslutet om Vårljus avveckling vid 
årsstämman den 8 maj 2019 där instruktionen till 
ombudens föregåtts av ställningstagande i ägar-
kommunernas fullmäktige. 
 

SRV Återvinning AB 
 
SRV är ett avfalls- och återvinningsbolag med verksamhet 
på Södertörn i Stockholmsregionen. Bolaget har sitt 
säte i Huddinge och ägs av kommunerna Botkyrka (31,5 %), 
Haninge (31,5 %), Huddinge (31,5 %), Nynäshamn 
(2,75 %) och Salem (2,75 %). 
 

Ekonomiskt utfall   
Bolagets omsättning uppgick under 2018 till 519,8 mnkr 
(473,1 år 2017). Rörelseresultatet för 2018 blev 55,9 mnkr 
att jämföra med 27,7 mnkr under 2017. Årets resultat efter 
alla justeringar uppgår till 28,2 mnkr (16,9 mnkr år 2017). 
  

Investeringar 
Under 2018 investerades totalt 36,3 mnkr (44,1 år 2017) 
enligt nedan: 
-Byggnader och mark 0,3  (1,2) mnkr 
-Markanläggningar 7,3 mnkr (19,6) mnkr 
-Fordon 15,8 (3,9) mnkr 
-Inventarier, verktyg och installationer 0,6 (0,7) mnkr 
-Maskiner och andra tekniska anläggn. 11,1 (19,3) mnkr 
-Pågående nyanläggningar 1,2 (4,6) mnkr 
 

Finansiell ställning 
Balansomslutningen vid årets slut uppgick till 577,5 (527,7) 
mnkr och soliditeten uppgick till 34,9% (30,7%).  
Likvida medel den 31 december uppgick till 82,7 (28,8) 
mnkr. Av en beviljad checkkredit på 30,0 (30,0) mnkr är 0,0 
(0,0) mnkr utnyttjat den 31 december. 
 

Viktiga händelser  
SRV har under 2018 haft målsättningen att öka möjligheten 
för sina kunder att källsortera matavfall samt att även 
sortera ut tidningar och förpackningar ur soppåsen. 
 
Ökningen av hushåll som valt sortera matavfallet har under 
2018 ökat med 11 % och hushåll som föredrar tjänsten 
Sortera-hemma har ökat med 12 %. Antalet kunder som vid 
årets utgång har valt en osorterad tjänst är betydligt lägre 
än under 2017. Ökningen av hushåll som har möjlighet att 
sortera ut matavfallet är för boende i enbostadshus 9 %, 
andelen har därmed ökat från 61,4 % till 65,5 %. För 
boende i flerbostadshus är motsvarande ökning 12 %, 
andelen har ökat från 40,6 % till 44,2 %. De totala 
inkommande volymerna avfall har under 2018 till SRV ökat 
jämfört med 2017, vilket i huvudsak beror på att 
mängderna förorenade jordar ökat markant jämfört med 

föregående år där tillståndsgivna mängder nåddes under 
november varvid mottagning stoppades. Övrigt 
verksamhetsavfall har minskat något jämfört med 
föregående år vilket ger möjlighet till fortsatt bra balans i 
in- och utflöde inne på återvinningsanläggningen i 
förhållande till lagringskapacitet och avsättnings möjlig-
heter. Tillståndsgivna mängder för flytande avfall nåddes 
under november månad varvid Tvätthallsslam-
anläggningen tvingade stängas. 
 
Under året har arbetet med upprustning av 
återvinningsanläggningen på Gladö fortsatt med 
Färdigställande av ny verksamhetsyta, ca 20 000 kvm. 
Vidare så har arbetet med uppförande av stödmurar 
fortsatt och de förändringar som genomförts beräknas ge 
förutsättningar för en effektivare hantering med ökad 
materialåtervinning. Därutöver innebär ombygg-
nationerna minskad risk för bränder och ger förbättrade 
möjligheter till förebyggande arbetsmiljöarbete. 
Utbyggnad av ytterligare deponiyta har påbörjats och 
beräknar färdigställas under 2019, ca 20 000 kvm. 
 

Framtidsperspektiv 
Arbetet med att minska avfallets miljöpåverkan fortsätter.  
Samtidigt fokuseras SRVs arbete på att nå EUs mål för 
återvinning där dagens 30 %-iga materialåtervinning skall 
höjas till 70 %. En omställning som berör flera aktörer inom 
och som samverkar med avfallsbranschen. SRV arbetar 
tillsammans med fem ägarkommuner för att nå 
ovanstående återvinningsmål. 
Målsättningarna finns beskrivna i en gemensam 
avfallsplan. Den gäller till 2020 och innehåller delmål för 
att nå EUs långsiktiga mål för 2030. Arbetet för att 
uppdatera avfallsplanen till 2030 pågår. 
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Redovisningsprinciper 

Upplysningar om redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bl.a. innebär att: 
 

Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna har varit oförändrade jämfört med den 
senaste årsredovisningen och årsredovisningen.  
 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 
tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar 
av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Kontoplan och kodplan 

Från och med 2013 tillämpar Salems kommun kontoplan Kommun-Bas 13. Kontering sker på             
följande obligatoriska koddelar: baskonto, organisatoriskt ansvar, projekt och RS-verksamhet         
(verksamhet för SCB:s räkenskapssammandrag).  

Sammanställd redovisning 

Kommunen har inte 20 % ägarandel eller väsentligt inflytande i något bolag eller kommunalförbund 
och därmed upprättas inte sammanställd redovisning.  

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 
resultaträkningen och/eller i kassaflödesanalysen.  
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 2 mnkr. 
Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader 
och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande.  

Intäkter 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter i utfallet baseras på SKL:s decemberprognos i 
enlighet med rekommendation RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKL publicerat en ny 
prognos den 2019-02-15, som inte signalerar någon förändring. 
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Övriga intäkter 

RKR 18 Redovisning av intäkter tillämpas för anslutningsavgifter från och med 2010, för             
gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag – från och med 2011. Från och med 2012            
tillämpas RKR 11.3 för de materiella anläggningstillgångar som är anskaffade via           
överlåtelse/gåvor. Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anslutningsavgifter och     
överlåtelser redovisas som förutbetalda intäkter bland långfristiga skulder och periodiseras över           
anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades investeringsbidrag och      
gatukostnadsersättningar så att de reducerade det bokförda värdet av materiella          
anläggningstillgångar. Anslutningsavgifter intäktsfördes i sin helhet, överlåtelser redovisades inte. 

Kostnader 

Avskrivningar 

Se avsnitt Materiella anläggningstillgångar nedan. 

Internränta 

Internräntan 2018 för fördelning av kapitalkostnader för aktiverade investeringar uppgår till 1,75 % 
(oförändrat 2017) i enlighet med förslag från SKL. Internräntan för Vatten och avlopp är  är 1,27 % 
(1,84% år 2017) och motsvarar den genomsnittliga räntan på kommunens lån. Kapitalkostnaderna 
fördelas ut på respektive RS-verksamhet samt fördelas ut på VA-ansvar. 

Leasing 

Endast operationell leasing förekommer i kommunen (utifrån avtalstid samt avtals innebörd) och            
innebär att någon tillgångs- eller skuldpost inte redovisas i balansräkningen. Befintliga leasingavtal            
omfattar i huvudsak bilar, kopiatorer, byggnadsmoduler och IT-utrustningar. Enligt avtal          
återlämnas bilarna efter slutet av avtalsperioden, kommunen behåller inte bilarna. 
Utbetalningarna för leasing 1-12 månader respektive 13–60 månader tas upp som övriga            
ansvarsförbindelser och specificeras i not till balansräkningen.  

Periodisering 

Kostnader och intäkter över 50 tkr per transaktion periodiseras. Detta gäller även kostnads- och              
intäktsräntor samt värdering av kortfristiga placeringar.  

Befarade kundförluster 

Från och med 2015 reserveras 100% av obetalda kundfakturor med förfallodatum 3 månader och              
äldre som befarade kundförluster. Tidigare reserverades befarade kundförluster enligt regler i           
nedanstående tabell:  
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Bokslut Obetalda kundfakturor reserveras som befarade kundförluster 

förfallodatum mellan 3 och 12 månader förfallodatum 1 år och äldre 

2013-2014 50% 100% 

fr o m 2015 100% 100% 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde: 1 PBB (45,5 
tkr år 2018).  

Inventarier och maskiner 

Maskiner och inventarier, som inte är materiella anläggningstillgångar, kostnadsredovisas inom          
resultaträkningen.  
Vid köp av utrustning av större omfattning, som har ett naturligt samband eller som kan anses                
ingå som ett led i en större inventarieinvestering, aktiveras (avskrivs under nyttjandeperiod)            
samtliga inventarier även om några inventariers anskaffningsvärde understiger gränsen för          
mindre värde. 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar och avskrivning 

Anskaffningsvärde 

Anskaffningsvärde upptas i balansräkningen till belopp motsvarande utgifterna för tillgångens          
förvärv eller tillverkning. Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar, anslutningsavgifter och       
överlåtelser tas upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens           
nyttjandeperiod.  
I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader, dvs. huvudmetoden tillämpas för redovisning av           
lånekostnader. 

Avskrivning och avskrivningsmetod 

Avskrivning av  im- och materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden 
med linjär avskrivningsmetod baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde, dvs lika 
stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången är färdig att tas i bruk. 
På tillgångar som inte minskar i värde görs ingen avskrivning, till exempel  markreserv, konst och 
pågående arbeten samt bestående värde på fastighetsgrund, -stomme och vägkropp. 

Avskrivningstider 

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 33, 40, 50 och 70 år. 
  
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs 
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sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.  
 
För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje komponents 
värde uppgår till minst 100 000 kr tillämpas komponentavskrivning.  
 
För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (t.ex. inhyrda fastigheter) bestäms avskrivningstid till 
den kortaste av kontraktstiden och den planerade verkliga nyttjandeperioden. 
 
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är 
nödvändigt (t. ex. verksamhets-/organisationsförändringar, teknikskiften). Normalt omprövas dock 
inte tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är 15 år eller lägre och det bokförda restvärdet 
understiger 2 mnkr. 
 
För tillgångar med en nyttjandeperiod överstigande 15 år görs dock alltid en omprövning vid större 
(över 10 mnkr per objekt) reparations- eller ombyggnadsåtgärder när två tredjedelar av ursprungligt 
bedömd nyttjandetid förflutit.  
Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras 
avskrivningstiden alltid om den bedöms vara kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre ändras den 
normalt bara om det oavskrivna beloppet för tillgången överstiger 2 mnkr. 

Övergång till komponentavskrivning för befintliga tillgångar 

Från och med 2012 tillämpas komponentavskrivning för nyanskaffade tillgångar i enlighet med RKR 
11.4.  
Mellan 2014 och 2016 blev komponentfördelning avseende befintliga tillgångar klar. De befintliga 
tillgångar som prioriterades för övergången var tillgångar med en nyttjandeperiod överstigande 15 år 
och ett redovisat värde överstigande 10 mnkr. I  enlighet med RKR:s information “Övergång till 
komponentavskrivning” var den grundläggande utgångspunkten vid övergången att felaktigheter vad 
gäller avskrivningar i framtida resultaträkningar minimeras.  

Finansiella tillgångar 

Kommunens värdepappersportfölj är klassificerad som finansiell omsättningstillgång fr o m 2012. 
Tidigare var den klassificerad som finansiella anläggningstillgångar. Portföljens förvaltning regleras i 
av fullmäktige antaget reglemente. Placeringsmedel, som ingår i värdepappersportföljen, handlas på 
en aktiv marknad och värderas kollektivt till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet i 
enlighet med RKR 20.  

Resultatutjämningsreserv 

Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att reservera delar av ett positivt                
resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv redovisas som del av eget kapital i              
balansräkningen och kan sedan användas i balanskravsutredningen för att jämna ut intäkter över             
en konjunkturcykel.  

Avsättningar och ansvarsförbindelser 
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Kommunen har inga egna deponianläggningar och därmed görs inte avsättningar för deponi. 
Däremot har kommunen ett borgensåtagande utanför balansräkningen mot sitt delägda företag SRV 
som i sin tur har deponianläggningar. 

Pensioner  

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17.  
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är 
troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som 
ansvarsförbindelse. 

Pensionsskuld och särskild löneskatt 

Den del av nyintjänad pension som inte utbetalats utan redovisas som avsättning är             
förmånsbestämd ålderspension, pension till efterlevande, PA-KL pension, avsättning för pension          
för förtroendevalda. Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension för 2018 (KAP-KL samt del av            
AKAP-KL) sker i 2019 och redovisas i rapporten som kortfristig skuld. Även den särskilda              
löneskatten på denna ålderspension är redovisad som kortfristig skuld. KPA beräknar           
pensionsskuld till bokslutstillfällen. Pensionsavsättningar och pensionsförpliktelser i       
ansvarsförbindelser räknas årligen upp med genomsnittlig statslåneränta. Räntekostnaden för         
avsättningar redovisas som finansiell kostnad för pensioner.  

Privata medel 
Likvida medel tillhörande omsorgstagare inom äldre- och handikappomsorgen redovisas som          
ansvarsförbindelse i balansräkningen. 
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RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHET

Tkr Not Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse

2017 2018 2018 2018 2018

mot budget mot fg år

Verksamhetens intäkter 1 23 167 23 385 24 342 957 1 176

Verksamhetens kostnader 2 -18 518 -18 185 -18 013 172 505

Avskrivningar 3 -4 731 -5 225 -5 062 163 -330

Verksamhetens nettokostnader  -82 -25 1 268 1 293 1 350

Finansiella intäkter 2 0 0 0 -2

Finansiella kostnader -2 0 -1 -1 1

Resultat före extraordinära poster -82 -25 1 267 1 292 1 349

Extraordinära poster 0 0 0 0 0

Årets resultat -82 -25 1 267 1 292 1 349
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BALANSRÄKNING     VA-VERKSAMHET

Tkr Not Bokslut Bokslut Avvikelse

2017 2018 2018

dec dec mot förg.år

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1 270 177 -93

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 123 386 148 586 25 200

Mark, byggn o tekn anläggn,ansk via överlåtelse 1 22 670 22 229 -441

Pågående byggnadsarbeten 2 15 511 2 446 -13 065

Maskiner och inventarier 3 1 641 1 420 -221

Summa materiella anläggningstillgångar 163 208 174 681 11 473

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga fordringar 0 0 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 163 208 174 681 11 473

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 2 572 10 200 7 628

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 1 268 1311 43

Summa omsättningstillgångar 3 840 11 511 7 671

SUMMA TILLGÅNGAR 167 048 186 192 19 144

EGET KAPITAL,AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget Kapital/Skuld - VA-kollektivet 5 1 202 -65 -1 267

    -Därav periodens/årets resultat 82 -1 267 -1 349

Skulder

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder -112 323 -119 385 -7 062

Förutbetalda intäkter anslutningsavgifter 6 -34 459 -44 419 -9 960

Överlåtelse/Gåva 7 -22 670 -22 229 441

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader 0 -94 -94

Summa skulder -168 250 -186 127 -17 877

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH -167 048 -186 192 -19 144

EGET KAPITAL
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Noter

Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse

2017 2018 2018 2018 2018

mot budget mot fg år

Not 1  Verksamhetens intäkter
Försäljningsmedel 1 251 1 221 1 679 458 428

Taxor/Avgifter 53 776 54 968 57 046 2 078 3 270

Hyror & arrenden 30 857 30 519 33 219 2 699 2 361

Bidrag 140 065 96 177 129 853 33 676 -10 212

Försäljn av verksamh. -och entreprenad 56 351 49 957 56 074 6 117 -277

Reavinster av anlägg.tillgångar/övrigt 438 0 391 391 -48

Försäljning av exploateringsfastigheter 0 28 846 0 -28 846 0

Summa intäkter 282 739 261 688 278 261 16 573 -4 477

 därav jämförelsestörande poster: 
   Bidrag -Migrationsverket avs. ensamkommande flyktingbarn 11 920 0 0 0 -11 920

   Intäkter för sålda exploateringsfastigheter 0 0 0 0 0

  Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 438 0 380 380 -58

Avstämning mot Driftredovisningen:
Verksamhetens intäkter enl driftredovisn. 616 336 587 457 620 833 33 376 4 497

Verksamhetens intäkter, centralt 9 162 7 883 8 975 1 092 -187

Interna poster mellan förvaltningarna -342 760 -333 650 -351 547 -17 895 -8 787

Verksamhetens intäkter 282 739 261 688 278 261 16 573 -4 477

Not 2  Verksamhetens kostnader 
Anläggnings- och underhållsmaterial -2 222 -2 894 -2 548 346 -326

Elkraft, vatten för distribution -2 487 -3 300 -2 706 594 -219

Lämnade bidrag -26 478 -28 772 -28 559 213 -2 080

Köp av huvudverksamhet -320 732 -330 268 -329 732 536 -9 000

Kostnader för arbetskraft -590 254 -605 036 -617 599 -12 563 -27 344

Lokalhyror och fastighetskostnader -48 633 -49 270 -53 967 -4 697 -5 335

Hyra/leasing av anläggn. tillgångar -6 284 -8 003 -8 079 -76 -1 795

Bränsle, energi och vatten -13 950 -12 380 -14 728 -2 348 -778

Förbrukn inventarier & material -30 780 -27 677 -31 187 -3 510 -406

Transporter och resor -7 422 -7 440 -9 918 -2 478 -2 496

Konsult, inhyrd personal etc. -27 461 -21 589 -33 205 -11 616 -5 743

Övriga verksamhetskostnader -29 837 -17 132 -24 975 -7 843 4 862

Kostnad för sålda exploateringsfastigheter -24 -5 272 -91 5 181 -67

Summa kostnader -1 106 565 -1 119 032 -1 157 293 -38 260 -50 728

 därav jämförelsestörande poster: 

  Kostnad för sålda exploateringsfastigheter -24 -5 272 -91 5 181 -67

  Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar, utrangering -8 554 -350 -719 -369 7 834

Avstämning mot driftredovisningen:
Verksamhetens kostn. enl driftredovisning -1 427 089 -1 441 474 -1 486 691 -45 217 -59 601

Verksamhetens kostnader, centralt -16 224 -4 190 -16 616 -12 426 -392

Interna poster mellan förvaltningar 344 664 334 408 353 994 19 586 9 331

Interna poster investeringsredovisning 0 0 0 0 0

Utbetalda pensioner -12 707 -13 042 -13 129 -87 -422

Justering avskrivningar (VA) 4 731 5 225 5 062 -163 330

Dröjsmålsränta mm. (finansiella kostn.) 61 41 87 46 26

Verksamhetens kostnader -1 106 565 -1 119 032 -1 157 293 -38 260 -50 728
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Noter

Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse

2017 2018 2018 2018 2018

mot budget mot fg år

Not 3  Avskrivningar/nedskrivningar
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -1 188 -1 296 -2383 -1 087 -1 195

Avskrivningar fastigheter -34 330 -41 826 -38 032 3 794 -3 703

Avskrivningar inventarier -7 114 -7 612 -9 115 -1 503 -2 001

Nedskrivningar * -8 000 0 0 0 8 000

Summa avskrivningar/nedskrivningar -50 631 -50 734 -49 531 1 203 1 101

Not 4  Skatteintäkter 
Preliminär kommunalskatt 772 736 800 676 800 397 -279 27 661

Preliminär slutavräkning innevarande år -3 393 -2 965 -1 017 1 948 2 376

Slutavräkningsdifferens föregående år 875 0 -2 451 -2 451 -3 326

Summa skatteintäkter 770 218 797 711 796 929 -782 26 711

Not 5  Generella statsbidrag och utjämning
Kostnadsutjämningsbidrag 60 517 67 704 66 310 -1 394 5 793

Inkomstutjämningsbidrag 54 530 47 386 42 062 -5 324 -12 468

Regleringsbidrag/-avgift -162 2 527 2 621 94 2 783

Avgift till LSS-utjämning -2 646 -2 632 -2 147 485 499

Kommunal fastighetsavgift 28 372 29 874 29 423 -451 1 051

Tillfäll.flyktingsstöd samt bidrag från Boverket 7 893 5 254 6 982 1 728 -911

Summa generella statsbidrag och utjämning 148 503 150 113 145 251 -4 862 -3 252

*Utfall och prognos ( not 4 & 5 ) enligt SKL cirkl. 18:68 dt.2018-12-28

Not 6a  Finansiella intäkter
Ränteintäkter likvida medel 106 25 112 87 6

Ränteintäkter kundfordringar och övr. 101 65 258 193 157

Ränteintäkter, aktieutdelning, rabatt på pensionsplacering 1 283 1 092 617 -475 -665

Vinst vid avyttring av fin. oms.tillgångar, pensionsplacering 6 398 3 000 10 668 7 668 4 270

Summa finansiella intäkter 7 888 4 182 11 655 7 473 3 768

Not 6b  Finansiella kostnader
Räntekostnader -3 584 -4 777 -2 750 2 027 834

Ränta och basbeloppsuppräkning på pensionsavsättning och löneskatt -1 586 -2 083 -2 206 -123 -620

Nedskrivning av fin. oms. tillg., konsultkostn. för pensionsplaceringar -752 -448 -232 216 520

Bankkostnader, räntekostnader för leverantörsskulder och övr. -128 -574 -142 432 -15

Summa finansiella kostnader -6 050 -7 882 -5 330 2 551 719

* Nedskrivning av fastigheten SKYTTORP1 skedde med 8 mkr i 2017. Fastigheten ska ingå i ett exploateringsområde ca år 2021 och fullmäktige 

har beslutat att byggnaderna ska rivas och fastigheten ska säljas. Återvinningsvärdet utgörs av nettoförsäljningvärdet, som har utifrån 

exploateringsbudgeten bedömts understiga bokfört värde med 8 mkr.
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Not 7 Jämförelsestörande poster
Verksamhetens intäkter

Bidrag från Migrationsverket avs. ensamkommande flyktingbarn 11 920 0 0 0 -11 920

Intäkter för sålda exploateringsfastigheter 0 28 846 0 -28 846 0

Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 434 0 380 380 -54

Verksamhetens kostnader

Kostnad för sålda exploateringsfastigheter -24 -5 272 -91 5 181 -67

Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar, utrangering -8 554 -350 -719 -369 7 834

Nedskrivningar -8 000 0 0 0 8 000

Vinst vid avyttring av finansiella omsättningstillgångar 6 398 3 000 10 668 7 668 4 270

Summa jämförelsestörande poster 2 175 26 224 10 238 -15 986 8 062

Not 8 Årets resultat
Avstämning mot kommunallagens balanskrav

=Årets resultat enligt resultaträkningen 46 102 36 046 19 944 -16 103 -26 159

-reducering av samtliga realisationsvinster -411 -23 574 -380 23 194 30

+justering för realisationsförluster 0 0 0 0 0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 45 691 12 472 19 563 7 091 -26 128

Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0

Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0

Årets balanskravsresultat 45 691 12 472 19 563 7 091 -26 128
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Noter Bokslut Bokslut Avvikelse

Tkr 2017 2018 mot fg år

Not 9 Immateriella och materiella anläggningstillgångar.  Del 1

9.1 Immateriella anläggningstillgångar

Förvärvade immateriella tillgångar

Anskaffningsvärde 10 800 12 311 1 511

Ackumulerade avskrivningar -3 632 -6 015 -2 383

Bokfört värde 7 168 6 296 -872

Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

9.2 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 1 314 300 1 402 133 87 833
Ackumulerade avskrivningar -514 589 -551 076 -36 487
Ackumulerade nedskrivningar -8 000 -8 000 0
Bokfört värde 791 711 843 056 51 345
Avskrivningstider 5-70 år 5-70 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar, se avsnittet Redovisningsprinciper

9.3 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 88 863 97 452 8 590
Ackumulerade avskrivningar -38 468 -45 877 -7 409
Bokfört värde 50 395 51 576 1 181
Avskrivningstider 3-25 år 3-25 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier

9.4 Pågående investeringar
Anskaffningsvärde 71 017 71 728 711
Bokfört värde 71 017 71 728 711
Pågående investeringar avskrivs ej

Summa Materiella anläggningstillgångar (= 9.2 + 9.3 + 9.4)
Anskaffningsvärde 1 474 180 1 571 313 97 133
Ackumulerade avskrivningar -553 057 -596 953 -43 896
Ackumulerade nedskrivningar -8 000 -8 000 0
Bokfört värde 913 123 966 360 53 237
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Noter Bokslut Bokslut Avvikelse

Tkr 2017 2018 mot fg år

Not 9 Immateriella och materiella anläggningstillgångar.  Del 2

9.1 Immateriella anläggningstillgångar

Förvärvade immateriella tillgångar

Redovisat värde vid årets början 3 669 7 168 3 498

Investeringar 3 846 1 511 -2 335

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT 0 0 0

     därav   anskaffn värde  av utrangeringar -192 0 192
                  ack avskrivningar av utrangeringar 192 0 -192
Avskrivningar -1 188 -2 383 -1 195
Överföring från eller till annat slag av tillgång 840 0 -840
     därav    anskaffn värde  av överföringar 840 0 -840
Redovisat värde vid årets slut 7 168 6 296 -872

Materiella anläggningstillgångar

9.2 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Redovisat värde vid årets början 789 798 791 711 1 913
Investeringar 48 766 20 340 -28 426

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT -8 200 -646 7 554
     därav anskaffn värde  av utrangeringar -80 600 -2 191 78 409
                ack avskrivningar av utrangeringar 72 400 1 545 -70 855
Nedskrivningar -8 000 0 8 000
Avskrivningar -34 330 -38 032 -3 703
Överföring från eller till annat slag av tillgång 3 677 69 684 66 006
     därav anskaffn värde  av överföringar 3 677 69 684 66 006
Redovisat värde vid årets slut 791 711 843 056 51 345

9.3 Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början 37 233 50 395 13 161

Investeringar 18 776 9 816 -8 960

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT -373 -29 343

     därav anskaffn värde  av utrangeringar -5 859 -1 736 4 123

               ack avskrivningar av utrangeringar 5 486 1 706 -3 780

Avskrivningar -7 114 -9 115 -2 001

Överföring från eller till annat slag av tillgång 1 872 509 -1 363

     därav anskaffn värde  av överföringar 1 872 509 -1 363

                ack avskrivningar av överföringar 0 0

Redovisat värde vid årets slut 50 395 51 576 1 181

9.4 Pågående investeringar
Redovisat värde vid årets början 20 660 71 017 50 357
Investeringar 72 033 74 473 2 441
Överföring från eller till annat slag av tillgång -21 675 -73 762 -52 087
Redovisat värde vid årets slut 71 017 71 728 711

Summa Materiella anläggningstillgångar (= 9.2 + 9.3 + 9.4)

Redovisat värde vid årets början 847 692 913 123 65 432

Investeringar 139 574 104 629 -34 945

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT -8 573 -676 7 897

     därav anskaffn värde  av utrangeringar -86 459 -3 927 82 532

               ack avskrivningar av utrangeringar 77 886 3 251 -74 635

Nedskrivningar -8 000 0 8 000

Avskrivningar -41 444 -47 147 -5 704

Överföring från eller till annat slag av tillgång -16 126 -3 569 12 556

     därav    anskaffn värde  av överföringar -16 126 -3 569 12 556
Redovisat värde vid årets slut 913 123 966 360 53 237
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Noter Bokslut Bokslut Avvikelse

31-dec 31-dec mot fg år

Not 10  Långfristiga aktier och bostadsrätter
Kommuninvest 3 323 3 724 401
Aktier och andelar 364 364 0
Bostadsrätter 25 102 28 648 3 546
Summa värdepapper, andelar och bostadsrätter 28 789 32 735 3 947

Not 11  Exploateringsverksamhet
Rönninge Centrum 849 900 51
Söderby Arbetsplatsområde 0 0 0
Heliodal, Expl Mark 1 274 1 535 261
Karlskronaviken, Expl Mark 81 561 481
Rönninge Kungsgård, Expl Mark 458 458 0
Solliden, Expl Mark 670 1 140 470
Södra Hallsta, Expl Mark 14 738 14 940 202
Salems centrum, Expl Mark 10 749 11 677
Rönninge1: 322, Expl Mark (Ej VA/Gata) 3 031 3 031 0
Fårhagen 0 23
Summa exploateringsverksamhet 31 851 34 266 2 415

Not 12  Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 7 900 15 447 7 547
Interimsfordringar 1 113 364 -749
Periodiseringsposter 23 367 24 378 1 011
Fordringar hos staten 50 304 254
Fordran fastighetsavgift 14 308 16 499 2 191
Skattefordringar, slutavräkning* 0 0 0
Fordran hos Migrationsverket 5 461 6 756 1 295
Moms 19 165 16 419 -2 746
Fordran hos leverantörer 4 284 2 393 -1 890
Summa kortfristiga fordringar 75 649 82 561 6 912

Not 13 Finansiella omsättningstillgångar 
Fonder 22 736 12 285 -10 451
Obligationer 46 904 66 337 19 433
Värdereglering värdepapper -2 455 -380 2 075
Summa kortfristiga placeringar 67 185 78 241 11 057

Marknadsvärde för samtliga finansiella omsättn. tillgångar 81 737 81 615 -122

Not 14  Kassa och bank
Bankmedel 91 717 116 245 24 527
Postgiro 25 200 14 025 -11 176
Summa kassa och bank 116 918 130 269 13 352

Kommunen har en checkkredit på 20 mnkr som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället.

* Skatteintäkter specifikation, utfall/prognos tom dec. 2018 ( SKL cirkl. 18:68  dt.2018-12-28)

Prel skatteintäkter under året 772 736 800 397 27 661
Prognos för slutavräkning innevarande år -3 393 -1 017 2 376
Justeringspost året efter inkomståret 875 -2 451 -3 326

Summa skatteintäkter 770 218 796 929 26 711
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Noter Bokslut Bokslut Avvikelse

Tkr 2017 2018 2018
31-dec 31-dec mot fg år

Not 15  Eget kapital 
Ingående eget kapital -611 104 -649 347 -38 243

Periodens/årets resultat -46 102 -19 944 26 158

Justeringar för pensionskuld 7 859 0 -7 859

Utgående eget kapital -649 347 -669 291 -19 944
          därav Resultatutjämningsreserv -59 800 -59 800 0

Not 16.1  Resultatutjämningsreserv 
Reservering från 2010 års resultat* -21 300 -21 300 0

Reservering från 2012 års resultat* -14 400 -14 400 0

Reservering från 2013 års resultat** -24 100 -24 100 0
-59 800 -59 800 0

 *Enligt beslut Kf §25 dt 2013-06-13 
 **Enligt beslut Kf § 10 dt 2014-04-24

Not 16.2 Övrigt eget kapital
Ingående övrigt eget kapital -530 900 -543 445 -12 544

Överföring av förra årets resultat -20 403 -46 102 -25 699

Justeringar - Pensionsskuld på arvodena 7 859 0 -7 859

-543 445 -589 547 -46 102

Not 17  Avsättningar till pension
Ingående avsättning -58 464 -67 071 -8 607

Pensionsutbetalningar 997 1 258 261

Nyintjänad pension -6 755 -13 199 -6 444

Ränte- och basbeloppsuppräkningar -1 276 -1 775 -499

Förändring av löneskatt -1 680 -3 276 -1 596

Övrigt 107 211 104

Avsättning inkl löneskatt -67 071 -83 852 -16 781

Avsättning inkl löneskatt politiskt förtroendevalda exkl. OPF-KL -9 592 -10 716 -1 124

Avsättning inkl löneskatt OPF-KL politiskt förtroendevalda -336 -336 0

Summa avsättningar -76 999 -94 904 -17 905

Aktualiseringsgrad 94% 97% 3%

OPF-KL: Avtalet började gälla fr o m år 2015.

Överskottsfondens utveckling : Inlösen av pensionsförpliktelser inom förmånsbestämd 

ålderspension gjordes (hos KPA) år 2013 med  8 351 tkr, år 2014 med 3 337 tkr och år 2015 

3 702 tkr  (inkl. ansvarsförbindelse är beloppet 10 400 tkr).   Sammantaget blev det 15 390 tkr 

som avser förmånsbestämd delen. Överskottsmedel i försäkringen per 31 dec. 2018 uppgår till 0 tkr.
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Noter Bokslut Bokslut Avvikelse

Tkr 2017 2018 2018
31-dec 31-dec mot fg år

Not 18  Långfristiga skulder
Lån i banker (anläggningslån**) -209 400 -153 400 56 000

Lån i banker (anläggningslån, energioptimering**) -13 187 -9 774 3 413

Skulder för investeringsbidrag -9 210 -16 176 -6 966

Förutbetalda anslutningsavgifter VA -33 836 -44 419 -10 583

Förutbetalda gatukostnadsersättningar -5 562 -5 635 -72

Överlåtelse av avskrivningsbara mat. anlägg. tillgång. -43 144 -41 289 1 855

Skulder till VA-kollektivet 0 -65 -65

Övrigt (skulder avser pågående investeringar) -28 162 -22 920 5 242

Summa långfristiga skulder -342 501 -293 678 48 824

**Genomsnittlig räntebindningstid (exkl. rörliga delen) ca. 2,95 år ca. 2,5 år

**Genomsnittlig ränta (viktat) 1,84% 0,63%

**Upplåningens förfallostruktur:
    -3 mån. rörlig/löpande 23,99% 33,00% 9,01%

    -bunden 1 till 2,9 år 70,08% 64,00% -6,08%

    -bunden 3 till 4,9 år 5,92% 3,00% -2,92%

    -bunden 5 till 6,9 år 0,00% 0,00% 0,00%

Not 19  Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld -3 413 -59 413 -56 000

Civilförsvaret -2 697 -2 928 -231

Leverantörsskulder -68 876 -84 901 -16 025

Moms och punktskatter -482 -594 -112

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag -8 736 -9 723 -987

Upplupna löner -5 767 -5 183 584

Semesterlöneskuld -31 014 -34 930 -3 916

Upplupen löneskatt, pension och fastighetsskatt etc. -1 839 -2 232 -393

Upplupna pensionskostn avgiftsbestämd ÅP -19 067 -17 753 1 314

Förutbetalda skatteintäkter, Skattteavräkning -5 895 -6 859 -964

Övriga kortfristiga skulder -24 047 -48 343 -24 295

Summa kortfristiga skulder -171 834 -272 859 -101 024

Not 20 Pensionsförpliktelser 
(Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland skulder eller 

avsättningar)

Ingående ansvarsförbindelse- exkl löneskatt -224 531 -214 503 10 028

Ränteuppräkning -2 611 -2 645 -34

Basbeloppsuppräkning -3 453 -3 404 49

Försäkringar 0 0 0

Aktualisering 1 734 1 763 29

Övrig post 2 656 1 138 -1 518

Åtets/periodens utbetalningar 11 702 11 881 179

Summa pensionsförpliktelser -214 503 -205 770 8 733

Löneskatt -52 039 -49 920 2 119

Utgående ansvarsförbindelse -266 542 -255 690 10 852
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Noter Bokslut Bokslut Avvikelse
Tkr 2017 2018 2018

31-dec 31-dec mot fg år

Not 21 Övriga ansvarsförbindelser  (under arbete)
Borgen o förpliktelser gentemot delägda företag -25 568 -24 743 825

Kommunalt borgens- o förlustansvar, egna hem -32 -24 8

Förpliktelser mot kontrakterade entreprenörer -46 900 -46 900 0

Övriga förpliktelser -20 061 -20 040 21

Leasingavtal
Leasing - Utbetalning inom 1 år -4 545 -4 070 475

Leasing - Utbetalning senare än ett år men inom 5 år -4 956 -2 490 2 466

Leasing - Utbetalning senare än 5 år 0 0 0

Inhyrda lokaler och privata medel
Inhyrda lokaler/fastigheter -247 822 -222 970 24 851

Privata medel -35 -56 -21

Summa övriga ansvarsförbindelser -349 919 -321 293 28 625

Upplysning angående Kommuninvest:

Salems  kommun har i sept. 2010 ingått  en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 

samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-12-31 var 

medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga 

medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 

mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 

ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige 

AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid 

en uppskattning av den finansiella effekten av Salems kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 

noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och 

totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Salems kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 199 862 

198 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 200 340 283 kronor.
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Noter VA-verksamhet

Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Avvikelse
2017 2018 2018 2018 2018

mot 

budget
mot fg år

Not 1  Verksamhetens intäkter

Anslutningsavgifter 623 700 699 -1 76

Brukningsavgifter 20 306 19 509 21 297 1 788 991

Övriga intäkter 10 0 0 0 -10

Interna brukningsavg (kommunens fastigheter) 1 786 2 735 1 905 -830 119

Upplösning av överlåtelse 441 441 441 0 0

Summa intäkter 23 167 23 385 24 342 957 1 176

Not 2  Verksamhetens kostnader 

Anläggnings- och underhållsmaterial -442 -263 -434 -171 9

Inköp Stockholm Vatten -2 487 -3 300 -2 700 600 -214

Köp av huvudverksamhet -5 878 -4 871 -5 403 -532 474

Kostnader för arbetskraft (1) -3 634 -3 999 -3 936 63 -302

Intern ränta -1 918 -2 459 -1 648 811 271

Från kommunen fördelade övriga kostnader   (2) -4 158 -3 293 -3 893 -600 265

Summa kostnader -18 517 -18 185 -18 014 172 504

(1)  Personalkostnaderna har fördelats till VA-verksamheten efter uppskattad/beräknad tid.

(2)  Hyror och övriga lokalkostnader är fördelade efter utnyttjade utrymmen.  Övriga kostnader som 

      kostnad för fordon, mät/beräkning mm är fördelad efter utnyttjad tid medan för fakturering

      har antalet fakturor utnyttjats som fördelningsnyckel.

Not 3  Avskrivningar

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -8 0 -93 -93 -85

Avskrivningar fastigheter, exkl. överlåtelse -4 062 -4 784 -4 307 477 -245

Avskrivnigar överlåtna fastigheter -441 -441 -441 0 0

Avskrivningar inventarier -220 0 -221 -221 -1

Summa avskrivningar -4 731 -5 225 -5 062 163 -330

Anläggningstillgångar skrivs av, enligt plan, över den förväntade nyttjandeperioden.                 

Viss vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider.

Följande nyttjandetider tillämpas År

Immateriella anläggningstillgångar 3-5

Vatten och avloppsledningar 50-70

Avloppspumpstationer, tryckstegring 10-25

Fordon, maskiner 3-15
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Noter till balansräkning VA-VERKSAMHET Bokslut Bokslut

Tkr 2017 2018

dec dec
Not 1 Immateriella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 0 278
Aktiverade investeringar 278 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 278 278

Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar 0 -8
Avskrivningar innevarande år -8 -93
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -8 -101

Utgående planenligt restvärde 270 177

Not 1 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 200 643 206 165
Aktiverade investeringar 5 522 29 507
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 206 165 235 672

Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -55 606 -60 109
Avskrivningar innevarande år -4 062 -4 307
Avskrivningar innevarande år överlåtelse -441 -441
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -60 109 -64 857

Utgående planenligt restvärde 146 056 170 815

Not 2 Pågående byggnadsarbeten
Balanserat från tidigare redovisn. år 3 184 15 511
Årets investeringar 12 327 -13 065
Summa 15 511 2 446

Not 3 Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 3 196 2 786
Aktiverade investeringar -410 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 786 2 786

Avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar -1 417 -1 145
Justerat mellan redovisningsåren 492
Avskrivning enligt VA redovisning -220 -221
Övriga avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -1 145 -1 366

Utgående planenligt restvärde 1 641 1 420

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetald kostnad SYVAB 1 268 1311
Summa 1 268 1 311
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Not 5 Skuld - VA-kollektivet

Ingående skuld 1 120 1 202
Resultat justerat enligt ny princip (periodiserade anslutningsavgifter) 82 -1267
Utgående skuld 1 202 -65

Not 6 Förutbetalda intäkter anslutningsavgifter 

Periodiserade anslutningsavgifter 
Ingående värde -31 144 -34 459
Årets periodiserade anslutningsavgifter -3 315 -699
Justering tidigare års IB -9 261
Utgående värde -34 459 -44 419

Not 7 Överlåtelse/Gåva

Överlåtelse från NCC, ledningar, mäthus och pumpstationer i Söderby Park
Anskaffningsvärde, jämförelsestörande post 26 500 26 500
Avskrivningar 2007-2011, jämförelsestörande post -1 196 -1 196
Avskrivningar 2012 -429 -429
Avskrivningar 2013 -441 -441
Avskrivningar 2014 -441 -441
Avskrivningar 2015 -441 -441
Avskrivningar 2016 -441 -441
Avskrivningar 2017 -441 -441
Avskrivningar 2018 -441

22 670 22 229
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