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 Målredovisning 
 Kommunen hålls ihop genom en sammanhängande styrning där alla arbetar åt samma håll i alla 
 processer genom mål- och resultatstyrning. Styrningen utgår från en övergripande vision som sedan 
 är uppdelad i fem perspek�v;  Medborgare, Miljö, Utveckling  och lärande, Medarbetare  samt 
 Ekonomi  som utmynnar i nio övergripande mål. 

 Målen redovisas genom en sammanställning av underliggande indikatorer, där redovisningen sker i 
 form av en målvisare. Indikatorerna har viktats i förhållande �ll varandra och kan ge olika effekt på 
 det slutliga resultatet av målet. Om mer än 70% av indikatorerna är uppfyllda bedöms målet vara 
 uppfyllt. 

 För verksamhetsåret 2021 har samtliga övergripande mål uppfyllts, vilket är en förbä�ring mot 
 föregående år då måluppfyllelsen låg på 7 av 9 mål. 

 Enligt kommunens policy för god ekonomisk hushållning är de övergripande målen 6 - 9 
 verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Samtliga mål för god ekonomisk hushållning har 
 uppfyllts och den sammanvägda bedömningen är a� kommunen har en god ekonomisk hushållning 
 för helåret 2021. 

 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. Tillgänglighet, engagemang, 
 nytänkande och samarbete är värdeord för kommunen. 

 Medborgare 

 1.  Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet 

 Salems kommun ska �llvarata den lilla kommunens fördelar för a� med närhet, �llgänglighet och 
 effek�vitet skapa förtroende. 
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 Måluppföljning 
 Målet är uppfyllt med e� än bä�re resultat jämfört med föregående år. Kommunen arbetar ak�vt 
 med a� hålla en god servicenivå �ll medborgare och andra andra personer som kontaktar 
 kommunen. De�a är e� resultat som förbä�rats över �d och e� resultat som står sig bra även i 
 jämförelse med andra kommuner. 

 Kommunen har en posi�v trend gällande kostnadseffek�vitet från föregående år, med en ökning från 
 102,1% �ll 105,0%. Ökningen beror på minskade kostnader i jämförelse mot referenskostnaderna för 
 främst äldreomsorg, grundskola och förskola. 

 Kommunen har e� förbä�rat resultat gällande både �llgänglighet via telefon och e-post med resultat 
 som når upp �ll målsä�ningen för både e-post och telefoni. 

 Resultatet för medborgarnas uppfa�ning om a� de får svar på sina frågor från kommunen har 
 resulterat i e� bra resultat. 

 2.  Kommunens övergripande mål - Trygghet 

 Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsni�et i 
 Stockholms län. 

 Måluppföljning 
 Målet är uppfyllt. Målet följs delvis upp med hjälp av e� framräknat index där 2 = målvärdet uppfyllt 
 (grönt), 1= målvärdet nära uppfyllt (gult) och 0 = målvärdet ej uppfyllt (rö�). 

 Målet är uppfyllt. 

 Barn- och utbildningsverksamheten fortsä�er uppvisa en god upplevelse av trygghet bland elever 
 och föräldrar och resultatet har ökat inom samtliga verksamheter. Faktorer som ly�s fram som 
 avgörande för tryggheten inom förskolorna är bland annat kompetent personal och låg 
 personalomsä�ning. E� antal insatser har under året genomförts för a� höja upplevelsen av 
 trygghet. 

 Upplevelse av trygghet bland eleverna i grundskolan har höjts från föregående år. Förvaltning ly�er 
 bland annat fram hållbara vuxenrela�oner, bra rastverksamhet, samarbete över klasser samt 
 fadderverksamhet som vik�ga inslag för a� bibehålla det goda resultatet. Även upplevelsen av 
 trygghet i kommunens fri�dshem ligger fortsa� högt. Åtgärder för a� förbä�ra upplevelsen av 

 4 



 trygghet på gymnasiet har varit dels a� �llskapa mer elevstöd, delvis bemannat ak�vitetsutrymme 
 och a� installera kameror. 

 Kultur- och fri�dsnämndens trygghetsresultat har ökat mot föregående år. Fri�dsfältverksamhetens 
 antal kontakter med unga har ökat jämfört med föregående år trots a� det även under året varit 
 många inställda evenemang �ll följd av coronapandemin. Det har resulterat i färre möten med 
 ungdomar ute på fältet, men de har arbetat mer inom skolans verksamhet i årskurserna 6-9. 
 Fri�dsfältarna har där arbetet mot mobbing, skolk och med värdegrund samt varit e� 
 komple�erande vuxenstöd i skolan. 

 Under året har kommunen ha� en ökad bevakning främst under lovveckor då många ak�viteter och 
 besöksmål hållits stängda �ll följd av pandemin. De�a �llsammans med en väl fungerande 
 na�vandrarverksamhet bedöms ha varit en bidragande orsak �ll mindre skadegörelse i form av 
 klo�er och glaskross. Och därmed ha bidragit �ll en tryggare utomhus miljö i kommunen. 

 3.  Kommunens övergripande mål - Infrastruktur 

 Salems infrastruktur ska skötas och underhållas så a� dess ny�a och funk�on bibehålls och 
 utvecklas. 

 Måluppföljning 
 Målet följs upp med hjälp av e� framräknat index där 2 = målvärdet uppfyllt (grönt), 1= målvärdet 
 nära uppfyllt (gult) och 0 = målvärdet ej uppfyllt (rö�). 

 Målet är uppfyllt, dels genom a� miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fortsa� arbetat ak�vt 
 med inkomna felanmälningar samt ha� en hög nivå av underhåll av kommunens fas�gheter och 
 vägunderhåll. Där�ll visar medborgarundersökningen a� medborgarna är nöjda med underhållet av 
 kommunens gator och vägar. 

 För a� nå målet om en fortsa� god infrastruktur mäts även inläckaget av avloppsva�en som under 
 2021 var ca 9,5% och klarade med god marginal den uppsa�a målnivån, där�ll var skillnaden mellan 
 köpt och sålt va�en 9,5% vilket även det klarade målvärdet på 15%. 

 VA-taxan hamnade på placering å�a i jämförelse med Stockholms län, vilket är lägre än genomsni�et 
 i länet. 
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 Miljöperspek�v 

 4.  Kommunens övergripande mål - Boendemiljö 

 Salems kommun ska erbjuda en av Stockholms läns bästa boendemiljöer. 

 Måluppföljning 
 Målet är uppnå�. Målet mäts delvis med hjälp av medborgarundersökningen och resultatet jämförs 
 med Stockholms län. I årets mätning får Salems kommun e� högt resultat för Salembornas 
 upplevelse a� bo och leva i kommunen samt a� de i hög utsträckning kan rekommendera andra a� 
 fly�a hit. E� resultat som står högre än sni�et för övriga kommuner i Stockholms region. 

 5.  Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö 

 Salems kommun ska ta si� ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. 

 Måluppföljning 
 Målet är uppfyllt. Det sammanlagda målu�allet har ökat mot föregående år. För a� mäta 
 måluppfyllelsen av kommunens arbete för en allt mer hållbar miljö följer kommunen belastning av 
 fosfor i de tätortsnära sjöarna, ökning av andelen fossilbränslefria personbilar och minskning av 
 kommunens energiförbrukning. 

 Resultaten för årets mätning av fosforvärden i kommunens sjöar har i år uppnå� målvärdena. 
 Dånviken har inte en �llräcklig mätserie för a� man ska kunna skönja någon trend, dock är 
 sni�värdet lägre än förra året. Flaten är for�arande hårt belastad. Även om årets resultat är bä�re än 
 förra året är det för �digt a� säga om det är en posi�v trend. U�ran visar på en posi�v trend där 
 sni�värdet för de senaste fem åren stadigt minskar. 

 Kommunens mål är a� byta ut sin personbilsflo�a med 15% per år �ll fossilbränslefria bilar räknat 
 från år 2018, för a� under 2024 bli helt fossilbränslefria. I enlighet med plan har kommunen under 
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 2021 by� ut 68% av kommunens personbilar �ll fossilbränslefria. I samband med utbytet investerar 
 kommunen även i laddstolpar för kommunens bilar. 

 U�från kommunens nya energimål ska Salems kommun mellan åren 2021-2030 spara 20 procent av 
 energiförbrukningen u�ryckt i kwh/m  2  . Energiförbrukningen kommer i början av perioden gå 
 långsammare och allt e�ersom olika energisparåtgärder genomförs kommer has�gheten a� öka 
 e�erhand. Målvärdet för 2021 är 0% för a� öka stegvis �ll 10% 2026 och slutligen ligga på 20 % år 
 2030. Basåret är beslutat a� vara 2021 men kommer a� räknas fram u�från 2019 års värde justerat 
 för genomförda förändringar i fas�ghetsbeståndet. Det beror på a� coronapandemin har en effekt på 
 2021 som gör a� det inte är e� normalår. 

 Utveckling och lärande 

 6.  Kommunens övergripande mål - Lärande miljö 

 Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda 
 förutsä�ningar för a� förvärva kunskaper och ta ansvar för sin fram�da utveckling. Eleverna ska nå 
 en kunskapsnivå som ligger över genomsni�et i Stockholms län. 

 Måluppföljning 
 Målet för lärande miljö är e� verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och målet bedöms vara 
 uppfyllt. 
 Målet följs upp med hjälp av e� framräknat index där 2 = målvärdet uppfyllt (grönt), 1= målvärdet 
 nära uppfyllt (gult) och 0 = målvärdet ej uppfyllt (rö�). 

 Såväl resultaten för grundskola som för gymnasiet kring elevernas upplevelse av inflytande över sin 
 skolgång har höjts jämfört med föregående år. Inom grundskolan har fokus legat på a� utveckla 
 elevutvärderingar e� arbete som kommer a� fortsä�a framåt. Allra störst förbä�ring ses inom 
 gymnasiet, där eleverna instämmer i närapå dubbelt så hög utsträckning �ll påståendet a� deras 
 synpunkter tas �llvara på e� bra sä�. Trots det ligger Rönninge gymnasium lägre än genomsni�et i 
 Stockholms län och målvärdet nås inte helt. För a� öka elevernas möjlighet �ll inflytande har 
 gymnasiet infört e� system med klassråd, sektorskonferenser och skolkonferenser. Inför kommande 
 år finns planer på a� även skapa e� matråd. 

 Resultatet för kunskapsmålet har höjts jämfört med föregående år. På grund av coronapandemin var 
 inte de na�onella proven obligatoriska i årskurs 3 och resultaten har inte samlats in na�onellt. Salems 
 kommun valde trots det a� samtliga grundskolor skulle genomföra proven och jämför resultaten med 
 senaste �llgängliga resultat i Stockholms läns kommuner som var 2019. Salems elever nådde det 
 högsta resultat sedan läroplan (Lgr11) infördes och med e� resultat långt högre än sni�et för 
 Stockholms län 2019. De framgångsfaktorer som ly�s fram är dels välplanerade lek�oner, samverkan 
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 med fri�dshem och pedagoger i andra ämnen och möjlighet �ll mer stöd enskilt och i grupp. 

 Andelen elever som uppnå� godkänt betyg i samtliga ämnen i årskurs 6 har minskat något jämfört 
 med föregående år, med varia�oner mellan skolorna. En förklaring �ll e� minskat resultat är a� vissa 
 elever ha� anpassad studiegång, men omfa�ande resurser har sa�s in med goda förhoppningar om 
 a� måluppfyllelsen ska öka. 

 Gymnasiebehörighet årskurs 9 har minskat mot föregående år men ligger ändå på en högre nivå än 
 sni�et för övriga kommuner i Stockholms län. Även det genomsni�liga meritvärdet i årskurs 9 har 
 också minskat. Skolorna har under året arbetat med a� stärka eleverna i de områden som flest elever 
 saknat betyg, vilket varit matema�k inom vissa skolor. Andra insatser som har gjorts är a� anpassa 
 och förtydliga uppgi�er för a� underlä�a elevernas arbeten och minska eventuell stress inför 
 bedömningsuppgi�er. A� öka tryggheten bland eleverna är även det en faktor som bedöms öka 
 resultaten och skolorna arbetar vidare med insatser kring de�a. 

 Rönninge gymnasium har under de senaste åren ha� en lägre genomsni�lig betygspoäng för elever 
 på högskoleförberedande program än genomsni�et i Stockholms län. Resultatet 2021 var betydligt 
 lägre än föregående år medan sni�et i Stockholms län ligger stabilt på samma nivå som �digare. 
 Eleverna som gick ut årskurs 3 2021 har påverkats mycket av restrik�onerna �ll följd av 
 coronapandemin och har ha� undervisning på distans av och �ll under nästan tre terminer, halva 
 deras gymnasie�d. För a� stö�a eleverna vidtog Rönninge gymnasium flera åtgärder såsom 
 sommarskola, extra digitalt stöd och förlängning av flera kurser. De elever med störst stödbehov har 
 även varit välkomna a� vara på skolan när resten av eleverna var på distans. 

 Medarbetare 

 7.  Kommunens övergripande mål - A�rak�v arbetsgivare 

 Salems kommun ska vara en a�rak�v arbetsgivare. 

 Måluppföljning 
 Målet är uppfyllt och en förbä�ring syns i årets resultat jämfört med föregående år. Det här målet är 
 e� verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 

 Andelen hel�dsarbetande är rela�vt oförändrat mellan 2020-2021 bland både kvinnor och män. 
 Del�dsarbete förekommer huvudsakligen inom socialförvaltningen och då företrädesvis inom 
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 äldreomsorgen. E� pågående hel�dsprojekt (“hel�d som norm”) ini�erat centralt av parterna SKR 
 och Kommunal, fortsä�er med ambi�onen a� öka antalet hel�dsarbetande u�från normen om 
 hel�d. Det är en svår och omständlig process men har ändå visat resultat vilket bl.a. kan ses genom 
 a� andelen lönespecifika�oner har minskat under året. 

 Totalt för hela kommunen är personalomsä�ningen 6,7% för år 2021, som är en fortsa� minskning i 
 jämförelse med 2020 då personalomsä�ningen låg på 8,3%. Minskningen ses framför allt inom 
 Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Kultur och fri�dsförvaltningen. En 
 förklaring är a� coronapandemin fortsa� givit effekten a� många väljer a� stanna kvar på sina 
 nuvarande arbeten. 

 Den totala sjukfrånvaron har minskat för kommunen trots den pågående coronapandemin men som 
 �ll viss del kan förklaras av en minskning av andra sjukdomar. 

 Antalet sökanden per tjänst har ökat från 33 personer per tjänst år 2020 �ll 34 personer per tjänst år 
 2021. 

 Ekonomi 

 8.  Kommunens övergripande mål - Konkurrenskra�ig ska�esats 

 Salems kommun ska ha en ska�esats som är konkurrenskra�ig på Södertörn 

 Måluppföljning 
 Målet är uppfyllt. De�a är e� finansiellt mål för god ekonomisk hushållning. 
 Kommunalska�en är oförändrad jämfört med  föregående år och är for�arande lägre än 
 indikatormålvärdet. De�a bedöms ge en konkurrenskra�ig ska�esats, och ska�esatsen är lägre (0,19 
 kronor) än genomsni�et för Södertörn. Sni�et för Södertörn blev 0,05 kronor lägre från år 2020 
 (19,91 kronor) �ll 2021 (19,86 kronor). Salems kommuns oförändrad ska�esats (19,67 kronor) är 
 for�arande lägre än Södertörn sni�et, och därmed är målet uppnå�. 
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 9.  Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi 

 Salems kommun ska ha en stabil ekonomi 

 Måluppföljning 
 Målet är uppfyllt. De�a är e� finansiellt mål för god ekonomisk hushållning. 

 A� ha en stabil ekonomi innebär för Salems kommun a� vi har lägre kostnader för långfris�ga skulder 
 per invånare än genomsni�et för Stockholms läns kommuner, vilket även säkerställer kommunens 
 soliditet i förhållande �ll andra kommuner i länet. 

 Kommunens resultat ska uppgå �ll minst 1% av ska�er och bidrag exklusive VA och 
 jämförelsestörande poster. De�a mål skapar utrymme för nuvarande och fram�da investeringar och 
 förstärker det egna kapitalet samt soliditeten. 

 Långfris�ga skulder per invånare (exklusive VA-lån) har ökat något �ll 17 tusen kronor/invånare 
 jämfört mot årets ingång då det var 15 tusen kronor/invånare, men det ligger for�arande mycket 
 lägre än sni�et för Stockholms län som är 28 tusen kronor/invånare (år 2020). 
 U�allet för årets investeringar har blivit större än �digare årens u�all. Sni�et för kommunens senaste 
 5 års ne�oinvesteringar (2016-2020) var 109,5 miljoner kronor, men årets ne�ou�all är 192,9 
 miljoner kronor. De�a har inneburit en del finansieringar genom upplåningar från finansiella 
 ins�tu�oner. Men tack vare e� go� resultat som skapade mer utrymme avseende kommunens egna 
 finansiering kunde belåningen hållas nere. Kommunens investeringsintensiva period fortsä�er �ll och 
 med år 2023, och däre�er beräknas investeringarna ligga på en normal nivå som är 75-85 miljoner 
 kronor per år. 
 Kommunens resultat slutade på 4,8% av ska�er och bidrag exklusive VA och jämförelsestörande 
 poster, vilket betyder a� indikatormålvärdet på 1% har uppnå�s. Årets resultat exklusive VA, 
 tom�örsäljningar, nedskrivningar och övriga jämförelsestörande poster var 51,6 miljoner kronor. 
 Jämfört med budget var u�allet 41,3 miljoner kronor bä�re. De poster som har bidragit �ll e� stort 
 posi�vt resultat är framför allt ska�eunderlagsutvecklingen. Slutavräkningen för både innevarande 
 och föregående år har blivit mycket posi�va, tack vare den starka återhämtningen inom svensk 
 ekonomi samt befolkningsutvecklingen. Där�ll har  förvaltningarna �ll största delen hållit sig inom 
 årets beslutade budget, vilket är en vik�g förutsä�ning för a� skapa en långsik�gt hållbar ekonomi. 
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 Nämndsredovisning 

 Kommunstyrelsen 

 Ansvarsområde 
 Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har 
 uppsikt över nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling och 
 ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens ledningsfunk�on ligger a� leda och samordna bland annat 
 kommunens ekonomi, personalpoli�k, mark- och bostadspoli�k, samordning av klima�rågor, 
 trafikpoli�k, informa�ons- och kommunika�onsverksamhet, utveckling och användning av 
 informa�ons- och kommunika�onsteknologi, lokalförsörjning och kommunens säkerhetsarbete. 

 Vik�ga händelser 
 Förvaltningen har under 2021 ha� e� fortsa� arbete med krisledningsgrupp och krisledningsnämnd 
 kopplat �ll coronapandemin och där�ll arbetat med a� anpassa verksamheten och förmedla ut 
 informa�on �ll organisa�onen och medborgare om läget. 

 Under året har e� projekt genomförts för chefsutveckling i e� ledarskapsprogram. Under 
 ledarskapsprogrammet har kommunens alla chefer genomgå� en ledarskapsutbildning under ledning 
 av kommunstyrelseförvaltningen och en extern utbildare. Utbildningen har genom prak�k och teori 
 ge� cheferna modeller och strategier för a� på e� långsik�gt och hållbart sä� prak�sera e� go� 
 ledarskap i vardagen. 

 Under hösten anordnades en utbildningsdag om klimat för kommunens poli�ker och tjänstemän. 

 Ekonomi 
 Kommunstyrelsens dri�budget uppgick �ll 77 miljoner kronor och u�allet för året blev 72 miljoner 
 kronor, vilket motsvarar e� översko� på 5 miljoner kronor (5,8%). Den posi�va avvikelsen återfinns 
 inom de medel kommunstyrelsen har �ll si� förfogande för händelser som kan uppstå under året. 
 Ne�okostnaderna har ökat med 11,2% mot föregående år då u�allet var 64 miljoner kronor. 

 Fram�den 
 År 2022 är det val �ll riksdag, region och kommun och arbetet inför valet inleds under våren 2022. 

 Ekonomienheten har påbörjat arbetet med införande av e� internhyressystem med hjälp av extern 
 konsult som gjort en första rapport och påbörjat bygget av en ny modell �ll kommunen. Arbetet har 
 tagit längre �d än planerat och arbetet fortsä�er under år 2022. Planeringen är a� projektet 
 internhyror ska vara genomfört �ll budgetåret 2023. 
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Ansvarsområde 
 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) har i uppdrag a� arbeta med 
 samhällsbyggnadsprocessens alla delar. MSB är en verkställande förvaltning med �llsynsansvar inom 
 miljö- och samhällsbyggnadsområdet i Salems kommun. I uppdraget ingår dri�, underhåll och 
 nyproduk�on av infrastruktur och kommunala fas�gheter samt  dri� och underhåll av parker och 
 övrig kommunal mark. Framtagande av detaljplaner, kartproduk�on och u�örande av 
 mätverksamhet. Myndighetsutövning rörande miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd- och 
 livsmedelsverksamhet , plan- och byggverksamhet och naturvård samt myndighetsutövning inom 
 trafik och bostadsanpassning. 

 Vik�ga  händelser 
 En bä�re �llgänglighet och högre servicenivå har uppnå�s genom e� antal projekt, bland annat har 
 en gång och cykelbro börjat byggas över Dånviken och en ny gång- och cykelväg mellan 
 Hagsätervägen och Sandbäcksvägen. Därutöver har en ny busshållplats byggts på Sky�orpsvägen och 
 Skönviksparken  har få� utökad yta. 

 Byggna�onen av skola och idro�shall inom projekt Fågelsången pågår. 

 Under året har en energikartläggning genomförts i kommunens fas�gheter. 

 Ekonomi 
 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens dri�budget uppgick �ll 71,9 miljoner kronor och u�allet 
 för året blev 68 miljoner kronor, vilket motsvarar e� översko� på 3,9 miljoner kronor (5,4%). 
 Ne�okostnaderna har ökat med 12,6% mot föregående år då u�allet var 66,5 miljoner kronor. 
 Det posi�va resultatet beror framförallt på a� dri�skostnaderna för fas�ghetsbeståndet har varit 
 lägre än budgeterat. 

 Fram�den 
 Fortsa� produk�on av Fågelsångens skola är e� stort och vik�gt projekt för kommunen. Salems 
 kommun har flera pågående exploateringsprojekt, exempelvis Södra Hallsta och Salems stadskärna. 

 Förvaltningen ser e� fortsa� arbete med a� uppfylla den regionala cykelplanen, dels genom a� 
 färdigställa gång- och cykelbron över Dånviken och dels genom en gång- och cykelväg längs 
 Salemsvägen norrut. 

 Barn- och utbildningsnämnden 
 Ansvarsområde 
 Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för följande verksamheter: förskola, pedagogisk omsorg, 
 grundskola, fri�dshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särskild 
 utbildning för vuxna, elevhälsa, kulturskola, kommunalt ak�vitetsansvar, samhällsorientering och 
 ungdomsmo�agning. 
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 Vik�ga händelser 
 Året som gå� har i stor utsträckning präglats av coronapandemin. Det osäkra läget har krävt a� såväl 
 förskolor som skolor har bedrivit sin verksamhet med en hög beredskap. Distansundervisning har 
 periodvis bedrivits inom vuxenutbildningen, gymnasiet, grundskolan samt Kulturskolan. Både hög 
 frånvaro bland personal och elever  �ll följd av pandemin har legat �ll grund för besluten om 
 distansundervisning eller �llfällig stängning av enheter. Trots de utmaningar som coronapandemin 
 har inneburit kan förvaltningen konstatera a� flertalet enheter har tagit kliv framåt i 
 utvecklingsarbetet. Flera utvecklingsområden har förbä�rade resultat under det senaste året, �ll 
 exempel vad gäller upplevelsen av trygghet, studiero och inflytande. 

 Barn- och utbildningsförvaltningens medverkan i forsknings- och utvecklingsprogrammet  Datadriven 
 skolförbä�ring  har fortsa� enligt plan och genomsyrar  nu även förstelärarnas uppdrag. Sy�et är a� 
 involvera alla Salems lärare i utvecklingsarbetet och på sikt etablera e� datadrivet arbetssä� i 
 kommunens grundskolor och gymnasieskola. 

 Inför 2022 har kommunfullmäk�ge fa�at beslut om en extra satsning på läromedel och 
 kompetensutveckling i grundskolan. Under 2021 har därför en kartläggning genomförts avseende 
 användning och fram�da behov av digitala verktyg. E� arbete har påbörjats med a� ta fram en ny 
 digitaliseringsstrategi för utbildningsverksamheterna i kommunen. 

 Ekonomi 
 Barn- och utbildningsnämndens dri�budget uppgick �ll 479 miljoner kronor och u�allet för året blev 
 481 miljoner kronor, vilket motsvarar e� undersko� på två miljoner kronor (-0,3%). 
 Ne�okostnaderna har ökat med 1,9% mot föregående år då u�allet var 472 miljoner kronor. 

 Budgetavvikelsen beror �ll del på a� antalet barn i förskolan blev färre än vad befolkningsprognosen 
 visade, vårdnadshavare avstod skolbarnsomsorg i spåren av pandemin, antal elever inom gymnasiet 
 blev fler än vad befolkningsprognosen visade och Salemskolan utökade sin verksamhet för barn i 
 yngre åldrar. 

 För a� undvika e� större undersko� inom grundskoleblocket beslutade kommunstyrelsen under året 
 a� skjuta �ll y�erligare medel �ll barn- och utbildningsnämndens budgetram. 

 Fram�den 
 Enligt den senaste befolkningsprognosen kommer antalet barn i förskoleålder a� öka med cirka 300 
 barn under perioden 2021-2030. Under samma period planeras renoveringar av befintliga förskolor. 
 För a� få balans av antalet platser är det av vikt a� �llsko� och renoveringsbehov kan planeras så a� 
 det totala behovet kan �llgodoses. 
 För a�  skapa förutsä�ningar för en ekonomi i balans på längre sikt för grundskoleblocket beslutade 
 barn- och utbildningsnämnden a� en intern omfördelningsmodell ska tas i bruk 2022, där hänsyn tas 
 inte bara �ll elevantalet men också �ll antalet klasser i skolorna. 

 Bygget av den nya grundskolan Fågelsången är i full gång, och med de�a �llsko� beräknas behovet 
 av skolplatser vara �llgodose� under den närmaste �oårsperioden. 
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 Socialnämnden 
 Ansvarsområde 
 Socialnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: Individ- och 
 familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, serverings�llstånd, omsorg om personer 
 med psykisk och fysisk funk�onsnedsä�ning, riksfärdtjänst samt anhörigstöd. 

 Vik�ga händelser 
 Pandemin har ställt högre krav på verksamheterna a� ha beredskap a� anpassa verksamheterna om 
 något förändras. Under året har de flesta verksamheter inom förvaltningen få� ställt om på olika sä� 
 och även periodvis stängt ner och ha� alterna�va lösningar på insatser. Hög sjukfrånvaro inom 
 äldreomsorgen och utmaningar med rekrytering av personal inom både äldre- och 
 funk�onshinderomsorg har präglat året. 

 Öppenvården har tre aktuella poddar “Fa�a va’ förälder”, “Päronträdet" samt “Våld och vanmakt”. 
 E� arbete som startades som en anpassning �ll pandemin och som har fallit väl ut med många 
 lyssnare. 

 Verksamheten för funk�onsnedsä�ning har under året ha� fokus på brukardelak�ghet, med ökade 
 veckomöten för brukare, hälsofrämjande åtgärder via gymverksamhet med brukare, 
 musikverksamhet, utomhusak�viteter, digitalt utvecklingsarbete �llsammans med brukare. 

 För a� möta fram�dens behov inom hälso-och sjukvård har kommunen påbörjat en samverkan med 
 vårdcentralen inom ramen för "God och nära vård med vårdcentralen som nav". 

 En ny lokal handlingsplan för suicidpreven�on har tagits fram och socialpsykiatrin samt 
 arbetsmarknadsenheten har anordnat kommunövergripande möten om suicidpreven�on och 
 anordnat en kommunövergripande föreläsningsdag med en extern föreläsare från Karolinska 
 ins�tutet. 

 Antalet feriarbeten utökades från 119 �ll 130 under 2021. 

 Ungdomsmo�agningen har under året ha� e� uppsökande projekt, för a� i samverkan med 
 föreningslivet skapa ambassadörer. E� mål har varit a� öka antalet killar som får kontakt med 
 Ungdomsmo�agningen. Målsä�ningen med projektet är a� erbjuda samtalsstöd om rela�oner och 
 samtal om samtycke för a� minska våld i ungas rela�oner. Fler unga har e�er de�a uppsökande 
 arbete sökt sig �ll Ungdomsmo�agningen. 

 Ekonomi 
 Socialnämndens dri�sbudget uppgick �ll 300 miljoner kronor och u�allet för året blev 299 miljoner 
 kronor, vilket motsvarar en posi�v budgetavvikelse på en miljon kronor (0,3%). 

 Budgetavvikelse härrör från minskade kostnader för placeringar i extern regi inom främst 
 Familjeenheten där arbete har ske� med hemmaplanslösningar. Även minskade kostnader för 
 placeringar i extern regi inom bostad med särskilt service LSS på grund av volymminskning. Nämnden 
 har erhållit 1,3 miljoner kronor i ersä�ning från Migra�onsverket på grund av a� en överklagad dom 
 avseende återsökning av kostnader för en HVB placering �digare år få� bifall. 

 Ne�okostnaderna var föregående år 301 miljoner kronor och har minskat �ll 299 miljoner kronor 
 motsvarande 0,5 procent. Verksamheten har arbetat med hemmaplanslösningar, vilket minskat 
 kostnaderna för placeringar i extern regi inom främst familjeenheten. Även inom 
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 funk�onsnedsä�ning och äldreomsorg har nya externa placeringar kunnat undvikas i hög grad då 
 placeringar har gjorts i egen regi. Kostnaderna för skyddsmaterial på grund av covid-19 har fortsa� 
 varit hög, men minskat något under 2021 då de inköp som gjorts under 2020 även räckt �ll delar av 
 2021. 

 Fram�den 
 Arbetslösheten är mycket hög bland lång�dsarbetslösa och bland yngre personer som inte sedan 
 �digare är etablerade på arbetsmarknaden. Den psykiska ohälsan hos barn, unga och äldre är stor 
 och samverkansinsatser är nödvändiga för a� kunna erbjuda relevanta insatser. Pandemin påverkar 
 både verksamheternas prioriterade områden och samhället i övrigt. Risk finns för a� grupper som 
 själva inte förmår söka stöd och vård kommer a� drabbas y�erligare. Förvaltningen arbetar vidare 
 med a� anpassa arbetssä� och �llgodose brukarnas behov på bästa sä�. 

 Behovet av hälso- och sjukvårdspersonal kommer a� vara fortsa� stort. Rekrytering av personal inom 
 särskilda boenden och hemtjänst är en utmaning då verksamheten behöver personal med både rä� 
 kompetens och språkkunskaper. 

 Verksamheten behöver anpassas e�er nya behov bland funk�onsnedsa�a. Framförallt är det nya 
 brukare med NPF diagnos som har behov av a� insatserna u�ormas annorlunda. Den psykiska 
 ohälsan hos brukare påverkar också insatsernas u�ormning. 

 Under 2022 startar e� projekt mellan Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen i 
 Salems kommun där Familjeenheten kommer a� anställa en behandlare som ska arbeta med ökad 
 skolnärvaro. De�a för a� möta behovet av den ökande målgruppen barn med psykisk ohälsa och 
 med hög skolfrånvaro och förhindra a� barnen och familjerna hamnar mellan socialtjänsten, skolan 
 och Barn och ungdomspsykiatrin (BUP). 

 Öppenvården har inle� planeringen av en översyn om verksamheten skulle kunna utveckla en 
 verksamhet för yngre kriminella avhoppare (upp �ll 29 år). 

 Kultur- och fri�dsnämnden 

 Ansvarsområde 
 Kultur- och fri�dsnämnden ansvarar för: biblioteksverksamhet, fri�dsgårdar, fri�dsfältverksamhet, 
 stöd �ll föreningar, allmän kulturverksamhet, idro�sanläggningar/lokaluthyrning, �llsyn och 
 dri�ansvar för fri�ds- och idro�sanläggningar: Säby Sporthall, bollplaner, Salems ishall, Möllebadet, 
 Skogsängshallen, Villa Skönvik, Ersboda 4H-gård, senior datortek. 

 Vik�ga händelser 
 Coronapandemin har påverkat kultur- och fri�dsnämndens verksamheter mycket exempelvis genom 
 begränsningar i öppethållande, vuxna och ungdomar som ej får spela seriespel och träningar, 
 uteblivna intäkter,  inställda kulturprogram och särskilt föreningsstöd. 

 Lovverksamhet genomfördes på alla lov via stöd från Socialstyrelsen samt egna insatser. 

 Biblioteket fick statsbidrag från Kulturrådet, "Stärkta bibliotek", #garanteratbraböcker,  Barn- och 
 ungdomsli�eratur samt �ll en film för förskola/föräldrar om läsning. 

 Utveckling av den digitala fri�dsgården fortsä�er och har via pandemin få� större effekt under 
 januari och februari, vilket var den period då fri�dsgården varit stängd. 

 Ny� lokalboknings- och bidragssystem har upphandlats, vilket ökar servicen för bokande både via 
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 direktbokning och vid fakturerings�llfället. 

 Samtliga idro�shallar har nu få� sina ljudanläggningar utby�a. 

 Ekonomi 
 Kultur- och fri�dsnämndens dri�sbudget uppgick �ll 15,1 miljoner kronor och u�allet för 2021 blev 
 14,5 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 0,6 miljoner kronor (4%). 
 Avvikelsen beror främst på vakanser och sjukfrånvaro under delar av året inom 
 fri�dsgårdsverksamheten. Verksamheten har under året få� statsbidrag från Socialstyrelsen 
 avseende Sommarlovsverksamhet och statsbidrag från Kulturrådet �ll biblioteket. 

 Ne�okostnaderna var föregående år 14,7 miljoner kronor och har nu minskat �ll 14,5 miljoner 
 kronor, en förändring med 1,4%. 

 Fram�den 
 Nämnden kommer a� fortsä�a arbetet med trygghetsfrågor på fri�dsgårdarna och inom 
 fri�dsfältverksamheten. Samverkan mellan socialfältare, säkerhetssamordnare, skola och polis ska 
 fortsä�a och utvecklas. 

 Stödet under perioden 2022-2024 avseende lovverksamhet kommer a� kunna garantera en 
 sommarlovsverksamhet, vilket är vik�gt för a� kunna erbjuda alla barn och ungdomar möjligheter �ll 
 lovak�viteter. 

 Under kommande år kommer ishallen a� få ny sarg och ispist. Säby sim och sporthall ska renoveras 
 samt a� Fågelsångens idro�shall blir färdigställd. 
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 Förvaltningsberä�elsen 
 Översikt över verksamhetens utveckling 
 Kommunens resultat för året 2021 är  51,3 miljoner kronor. I tabellen nedan lämnas en översikt över 
 verksamhetens utveckling. 

 2021  2020  2019  *2018  2017 
 Kommunal ska�esats  19,67  19,67  19,67  19,67  19,67 

 Verksamhetens ne�okostnader, mnkr  1 031,0  958,9  969,3  928,6  874,5 

 Finansne�o -/+, mnkr  8,7  -5,4  2,6  6,3  1,8 
 Årets resultat (inkl. jämf.störande/ extraordinära 
 poster), mnkr  51,3  50,5  53,1  19,9  46,1 

 Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser, %  36,0%  38,8%  34,1%  31,1%  30,9% 

 Investeringar (ne�o), mnkr  192,9  93,4  159  88,9  137,3 

 Självfinansieringsgrad/år, %  56%  119%  82%  79%  70% 

 Långfris�g låneskuld (inkl VA), kr/invånare  29 956  19 988  19 945  17 495  20 552 

 Kassalikviditet  211%  154%  128%  106%  151% 

 Antal anställda (månadsavlönade)  1 064  1 062  1 084  1 105  1 117 

 Befolkning, antal  17 252  16 959  16 750  16 786  16 665 

 Befolkningsförändring, antal  293  209  -36  121  50 

 Nyckeltalsdefini�oner är enligt Kolada. 
 *År 2018 är justerad enligt nya lagen om kommunal bokföring och redovisning 

 Alla vik�ga nyckeltal förutom självfinansieringsgraden  har varit rela�vt stabila eller förstärkts under 
 de senaste fem åren.  Årets resultat blev mycket bä�re  än det antagna målet på 1% av ska�er och 
 bidrag  (exklusive jämförelsestörande samt extraordinära  poster). Årets resultat  inklusive 
 jämförelsestörande poster blev 51,3 miljoner kronor vilket är 41,9 miljoner kronor bä�re än budget. 

 Befolkningen har ökat med 293 personer som motsvarar en ökning på 1,7% vid en jämförelse med år 
 2020, och 3,5% vid en jämförelse med år 2017. Befolkningsutvecklingen skapar ökade behov av 
 kommunal service som skola, omsorg etc. vilket sä�er si� avtryck på investeringar, självfinansiering 
 och soliditet. Självfinansieringsgraden minskar med anledning av a� kommunen nu allt mer går in i 
 en investeringsexpansiv period och denna trend kommer a� fortsä�a några år �ll. Den långfris�ga 
 låneskulden per invånare inklusive VA beräknas öka kra�igt �ll följd av högre investeringstakten. 

 Den sammanfa�ande bilden av kommunen u�från e� finansiellt perspek�v, är en kommun med 
 mycket god ekonomi i grunden. De�a avspeglas bland annat i en hög soliditet, goda årsresultat och 
 god kassalikviditet vilket innebär a� kommunen kan ha en ska�esats som är stabil och lägre än 
 sni�et på Södertörn  . 

 17 



 Den kommunala organisa�onen 
 Manda�ördelning e�er valet 2018 

 Kommunen styrs av förtroendevalda poli�ker i 
 kommunfullmäk�ge, kommunstyrelsen och 
 nämnder. För varje nämnd finns en tjänstemanna- 
 organisa�on som är indelad i förvaltningar. 

 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 arbetar dock åt både kommunstyrelsen och 
 bygg- och miljönämnden. Kommunens högste 
 tjänsteman är kommundirektören. 

 Organisa�onsschema Salems kommun 

 En fullständig översikt av den kommunala verksamheten visas i organisa�onsschemat nedan. 

 Salem har inga koncernföretag och ingår inte i någon kommunkoncern. 
 Redovisade privata u�örare avser u�örare med väsentliga belopp 

 Kommunen anlitar privata u�örare på de områden där det an�ngen bedöms finnas stordri�sfördelar 
 som kommunen inte själv kan uppnå eller för a� �llgodose medborgarnas behov enligt lagen om 
 valfrihet (LOV). Verksamhet köps även in där kommunen inte har egen verksamhet, vilket då görs 
 genom ramavtal inom lagen om offentlig upphandling (LoU). 
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 Vik�ga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 För a� förstå Salems resultat och ställning är det nödvändigt a� ha kunskaper om riskerna i 
 kommunen. De mest väsentliga riskerna presenteras övergripande i följande tabell. Omvärldsanalys 
 och finansiella risker fördjupas däre�er. 

 Omvärldsrisker 
 Iden�fierad 
 risk 

 Beskrivning  Organisatorisk 
 enhet 

 Hantering av risk 

 Arbetsmarknad 
 Trots minskad arbetslöshet kvarstår 
 andelen lång�dsarbetslösa på en 
 hög nivå. 

 Socialnämnden 
 (SN) 

 Fortsa� dialog med 
 Arbetsförmedlingen med 
 flera för a� underlä�a för 
 medborgare a� hi�a 
 arbete/sysselsä�ning. 

 Bostads- 
 marknad 

 Förseningar i bostadsbyggandet kan 
 ge nega�va effekter på 
 befolkningsökningen i kommunen. 

 Miljö- och 
 samhällsbyggnad 
 sförvaltningen 

 Säkerställa a� byggprojekten 
 sker i planerad takt. 
 Kommunicera avvikelser för 
 eventuell justering av 
 verksamhet. 

 Corona- 
 pandemi 

 Restrik�oner, frånvaro bland 
 personal, elever och brukare 
 påverkar verksamheter i olika 
 utsträckning med anpassningar och 
 �llfälliga nedstängingar. 

 Alla 
 verksamheter 

 Fortsa� arbete med rådande 
 riktlinjer och 
 rekommenda�oner. 
 Kon�nuerligt 
 krisledningsarbete och 
 fortsa� stöd �ll personal och 
 verksamheter i en långvarig 
 kris med hög 
 arbetsbelastning och nya 
 utmaningar. 

 Finansiella risker 
 Iden�fierad 
 risk 

 Beskrivning  Organisatorisk 
 enhet 

 Hantering av risk 

 Ränterisk 
 Hög skuldsä�ning, betydande 
 kostnadseffekter vid ökad 
 räntenivå. 

 Kommunen 
 Tak för skuldsä�ning per 
 invånare. Räntebindning. 
 Investeringsprövning. 

 Marknads- 
 värderisk i 
 finansiella 
 placeringar 

 Eventuell värdenedgång påverkar 
 årets resultat och kommunens 
 långsik�ga betalningsförmåga. 

 Kommunen  Begränsning av riskfyllda 
 placeringar. 
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 Verksamhetsrisker 
 Iden�fierad risk  Beskrivning  Organisatorisk 

 enhet 
 Hantering av risk 

 Kostnad för 
 hyra av tomma 
 lokaler 

 När verksamhet exempelvis läggs 
 ned eller byter lokal och avtal för 
 lokalen inte kan sägas upp i samma 
 �d, riskerar verksamheten a� få 
 höga kostnader för hyra. 

 Socialnämnden  Genomgång av ny�jande av 
 lokaler 

 Svårigheter a� 
 rekrytera och 
 behålla 
 personal 

 Brist på personer som söker �ll 
 utlysta tjänster, på grund av bra 
 arbetsmarknad och konkurrerande 
 löneutveckling hos kommuner i 
 närområdet. 
 Risk för sjukskrivning hos 
 kvarvarande personal då 
 arbetsbelastningen ökar. Kostnader 
 för inhyrd personal ökar. 

 Socialnämnden 
 (SN) 

 Kultur- och 
 fri�dsnämnden 
 (KoF) 

 Barn- och 
 utbildnings- 
 nämnden 
 (BUN) 

 Kompetensförsörjnings- strategi 
 med insatser för a� vara en 
 a�rak�v arbetsgivare för a� 
 både behålla och nyrekrytera 
 personal. Främja andra värden 
 än lön, såsom a� skapa en god 
 arbetsmiljö. Kon�nuerligt 
 arbeta med schemaläggning. 
 (SN) 
 Bä�re introduk�on, samverkan 
 med andra aktörer. (KoF) 

 Försämrad 
 upplevd 
 trygghet 

 Förändringar i tryggheten på de 
 ins�tu�oner som KoF-nämnden 
 ansvarar för, så a� verksamhet 
 tvingas begränsas eller �llfälligt 
 stängas. 

 Kultur- och 
 fri�dsnämnden 

 Samverkan med skola, 
 socialtjänst, hyresvärdar, 
 säkerhetssamordnare och polis 
 mfl. Väktare anlitas vid behov. 

 Osäkerhet i 
 befolknings- 
 prognoser 
 kopplat �ll 
 planerat 
 byggande 

 Informa�on om ändringar i planer 
 för bostadsbyggande missas ibland 
 och kommer inte med i underlaget 
 för befolkningsprognosen. De�a 
 leder �ll felak�ga barn- och 
 elevprognoser. 

 Barn- och 
 utbildnings- 
 nämnden 

 Förbä�ra kommunika�onen 
 kring planerat byggande och 
 undvika kvalitetsbrister i 
 underlaget. 

 Konkurrens 
 inom det fria 
 skolvalet 
 (främst �ll 
 närliggande 
 kommuner) 

 Det fria skolvalet skapar en 
 osäkerhet för några förskolor och 
 skolor huruvida de kommer få full 
 beläggning. Vissa förskolor och 
 skolor är mer sårbara för 
 konkurrens. Platsbrist på vissa 
 skolor ger också effekten a� det är 
 svårt a� möta vårdnadshavarnas 
 önskemål. 

 Barn- och 
 utbildnings- 
 nämnden 

 Arbeta för en hög och likvärdig 
 kvalitet i samtliga verksamheter 
 så a� samtliga är a�rak�va nog 
 a� konkurrera ut övriga val av 
 förskola/skola. Upprä�a 
 kommunika�onsplan/strategi 
 för de kommunala enheterna. 

 IT-risker 

 U�från ökat behov av 
 internetuppkoppling då möten och 
 undervisning i större utsträckning 
 sker digitalt har problem uppstå� 
 då alla verksamheter inte har en 
 �llräckligt hög �llgänglig 
 internetuppkoppling 

 Barn- och 
 utbildnings- 
 nämnden 

 Säkerställa �llgängligheten �ll 
 internet och a� redundans/ 
 reservsystem finns vid 
 systemavbro�. 
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 Omvärldsanalys 
 Sveriges ekonomiska utveckling 
 Källa: SKR februari 2022 

 BNP-nivån är nu återhämtad i många länder, men inte antalet arbetade �mmar. Det finns flera 
 problema�ska faktorer som �ll exempel jämvikten mellan e�erfrågan och utbud på varu- och 
 tjänstesidan. Sedan s�ger infla�onen, främst i USA (där den var 7,5 procent i januari 2022), vilket 
 främst beror på en hög varukonsum�on och e�erföljande utbudsproblem. Vi ser också extremt höga 
 energipriser. Det börjar komma signaler om a� styrräntan behöver höjas. 
 I Sverige är infla�onen inte något större problem just nu, om energipriserna räknas bort. Här handlar 
 det mer om a� den ekonomiska poli�ken måste bli mindre expansiv allte�ersom arbetsmarknaden 
 blir mer ansträngd. 
 Konjunkturen bedöms bli något starkare i Sverige 2021 och 2022 än vad SKR �digare antog. Främst 
 med högre export 2022 och lite lägre konsum�on för hushållen. De höga energipriserna är nega�va 
 för köpkra�en och en ökad osäkerhetsfaktor för hushållen. 

 BNP ökar med 3,6 procent för år 2022 och med 1,6 procent 2023, sam�digt som arbetslösheten 
 fortsä�er gå �llbaka långsamt. Sysselsä�ningen fortsä�er a� s�ga och det gör också arbetsutbudet. 
 En normalisering ses på arbetsmarknaden e�er en kra�ig ökning av antalet �mmar 2022, men även 
 e� starkt 2023. De�a bidrog �ll a� ska�eunderlaget ökade kra�igt förra året och kommer a� 
 fortsä�a a� öka i år. Infla�onen förväntas falla �llbaka under andra halvan av 2022, e�er a� ha 
 drivits upp av höga energipriser. 

 Kommunsektorns ekonomiska utveckling 
 Källa: SKR februari 2022 
 Jämfört med den prognos som presenterades i december 2021 räknar SKR med en starkare 
 utveckling av ska�eunderlaget 2021-2023, men svagare för perioden 2024-2025. Sammantaget 
 innebär det en högre slutnivå år 2025 jämfört med �digare. 

 21 



 Ska�eunderlaget beräknas öka med 5,0 procent för år 2021, vilket är högre än vad SKR antog i 
 december (4,6 procent). Farten i återhämtningen beräknas sakta ner något och då kommer �llväxten 
 i ska�eunderlaget a� minska. 

 En stark ökning av lönesumman är den vik�gaste förklaringen under perioden. Även pensionerna 
 bidrar �ll ökningen, då ökningen av inkoms�ndex är ovanligt stor. 

 Antagandet är a� arbetsmarknaden når konjunkturell balans under 2023 och a� sysselsä�ningen 
 däre�er följer arbetskra�sutbudets utveckling, vilket innebär oförändrad arbetslöshet. Då ökar inte 
 arbetade �mmar lika snabbt. 

 SKR har högre prognoser än vad regeringen presenterade i budgetproposi�onen. Det är främst 
 ökningen av lönesumman som är skillnaden. 
 SKR räknar också med något större ökning i ska�eunderlaget än vad ESV gjorde i november 2021. 
 Sammantaget för perioden har SKR den största procentuella förändringen av ska�eunderlagen. SKR 
 ser en större ökning av lönesumman samt a� BNP är uppreviderad främst avseende år 2021 och 
 2022. Även år 2023 är ökningen uppreviderad och det beror främst på a� de räknar med en större 
 ökning av medelinkomsten jämfört med �digare prognoser, vilket innebär en större ökning av 
 inkoms�ndex för år 2023. 

 Befolkningsutveckling 
 Under 2021 har 7 av 10 kommuner i Sverige ha� en växande befolkning, men jämfört med de 
 senaste 15 åren var den totala folkökningen i Sverige låg år 2021.  Sveriges totala folkökning var 0,7%. 
 Befolkningen ökar dels för a� fler föds än avlider men största folkökningen beror på a� fler invandrar 
 än utvandrar. 

 I Salem ökade befolkningen mer än på flera år, med en ökning på 1,7% eller 293 personer. 
 Befolkningsökningen beror dels på e� posi�vt födelsene�o men även beroende på  e� posi�vt 
 fly�ningsne�o. I fly�ningsne�ot är det mest personer som har fly�at �ll kommunen från övriga 
 kommuner i regionen. 
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 I september 2021 passerade Salem 17 000 invånare och nådde vid årsski�et 17 252 invånare. Inför 
 kommande år förväntas den posi�va utvecklingen a� fortsä�a då kommunen planerar för fler nya 
 bostäder, bland annat i Salems stadskärna. 

 I Stockholms län ökade befolkningen under samma period för 2021 med cirka 1%. 

 Befolkningsutveckling i Salems kommun 2017-2021 

 Arbetsmarknad 
 I takt med a� restrik�oner har lä�ats har e�erfrågan på arbetskra� ökat under 2021 och 
 arbetslösheten är �llbaka på samma nivå som före pandemin. Trots a� den totala arbetslösheten har 
 sjunkit så kvarstår lång�dsarbetslösheten på en hög nivå även om den också sjunker något. De 
 vanligaste yrkena som bryter lång�dsarbetslösheten är undersköterska, städare, vårdbiträde, övriga 
 servicearbetare samt personlig assistent. 
 Under 2021 har Sverige ha� en minskad arbetslöshet och så även Salems kommun och Stockholms 
 län. Det kan konstateras a� den totala arbetslösheten för Salems kommun minskade från 6,7% �ll 
 5,5% mellan december 2020 och 2021, Stockholms län hade under samma �d en minskning från 
 8,4% �ll 6,7%. 
 För samma �dsperiod minskade även ungdomsarbetslösheten i Salem från 11,1% �ll 8,5% och i länet 
 minskade det från 9,8% �ll 6,9%. 

 Finansiella risker 
 De av fullmäk�ge beslutade finanspolicyn och policyn för förvaltning av pensionsmedel innehåller 
 regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Kommunen är exponerad för framför 
 allt följande finansiella risker: ränterisk, kreditrisk och marknadsrisk i finansiella placeringar. Under år 
 2021 hanterades finansiella risker i enlighet med de av fullmäk�ge beslutade policyer. 
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 Ränterisk 
 Per den 31 december 2021 ökade kommunens totala upplåning hos kredi�ns�tut �ll 404,9 miljoner 
 kronor jämfört med 234,8 miljoner kronor per 31 december 2020. 

 Upplåningen löper både med fast och rörlig ränta. Per balansdagen uppgick den genomsni�liga 
 räntebindnings�den �ll 1,1 år (0,2 år i årsski�et 2020) och den genomsni�liga räntan minskade �ll 
 0,17% (0,38%). En ökad ränta med en procentenhet skulle medföra ökade kostnader på 4,0 miljoner 
 kronor per år. 

 Finansierings- och refinansieringsrisk 
 Indika�va räntor för fram�da lån och ökade investeringsbehov pekar på högre räntekostnader i 
 fram�den. 

 Kredit- och marknadslikviditetsrisk 
 Kommunen placerade likvida medel i svenska bankins�tut på konton med fria u�ag. 

 Marknadsrisk i finansiella placeringar 
 Per balansdagen låg pensionspor�öljen inom de marknadriskslimiter som definieras för respek�ve 
 �llgångsslag i policyn: 

 ●  andelen ak�er uppgick �ll 37%, per balansdagen fick den uppgå �ll maximalt 40% av 
 por�öljens värde. 

 ●  Svenska ak�er uppgick �ll 32% av ak�eandelen, fick uppgå �ll maximalt 50% av ak�eandelen. 

 Pensionsförpliktelser och förvaltning av pensionsmedel 
 Målen med förvaltningen av pensionsmedel är a�: 

 ●  värdepapperspor�öljen på lång sikt ska finansiera kommunens pensionsförpliktelser. 
 ●  Värdepapperspor�öljen ska ha en justerad för infla�on sni�avkastning på minst 2% per år 

 under en 5-årsperiod. 

 Redogörelse för kommunens pensionsförpliktelser och dess finansiering: 
 Belopp i mnkr  2021  2020  2019  2018 
 Pensionsförpliktelse 

 Total pensionsförpliktelse i balansräkning (A+B)  378,9  367,9  362,5  350,6 
 Avsä�ning inklusive särskild löneska� (A)  146,1  128,8  116,9  94,9 
 Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneska� (B)  232,8  239,1  245,6  255,7 

 Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring*  17,1  17,7  15,4  15,4 
 Summa pensionsförpliktelser (C)  396,0  385,6  377,9  366,0 

 Förvaltade pensionsmedel (marknadsvärde) 
 Totalt pensionsförsäkringskapital*  23,0  23,2  15,4  15,4 

 varav översko�smedel  0,5  0,2 
 Finansiella placeringar avseende pensionsmedel  147,4  124,4  92,3  81,2 

 varav nyinsä�ning under året  11,5  34,7  3,9  0,0 
 Summa förvaltade pensionsmedel (D)  170,4  147,6  107,7  96,6 

 Finansiering 
 Återlånade medel (C-D)  225,6  238,0  270,2  269,4 
 Konsolideringsgrad (D/C)  43,0%  38,3%  28,5%  26,4% 
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 * Källa: KPA Pensionsförsäkring 2021 

 Per den 31 december 2021 ökade kommunens pensionsförpliktelser �ll 396,0 miljoner kronor (385,6 
 per den 31 december 2020). 

 Under 2021 placerades nyinsä�ningar på 11,5 miljoner kronor i por�öljen. Per den 31 december 
 2021 uppgick por�öljens värde �ll 147,4 (124,4) miljoner kronor. Därmed förbä�rades 
 konsolideringsgraden, det vill säga andelen av pensionsförpliktelser som täcks och finansieras av 
 förvaltade pensionsmedel, �ll 43,0% (38,3%). 

 Pensionspor�öljen hade en justerad för infla�on avkastning på 1,9% per år under femårsperioden 
 2017-2021, vilket innebär en marginell årlig underavkastning om -0,1% jämfört med 
 placeringspolicyns långsik�ga avkastningsmål på 2,0%. Den nominella vinsten från pensionspor�öljen 
 uppgick �ll 19,8 miljoner kronor under femårsperioden. 

 Por�öljens utveckling under 2021 

 Bild: Söderberg & Partners 

 För år 2021 uppvisar por�öljens resultat en posi�v avvikelse mot budget om 9,1 miljoner kronor. 
 Por�öljens u�all blev +11,5 miljoner kronor (-2,5 i år 2020), eller 8,8% (-3,5% i år 2020); vilket är 
 2,1% sämre än por�öljens sammansa�a jämförelseindex, som ökade med +10,9% under 2021. 
 Por�öljens avkastning blev sämre än hos jämförelseindex delvis på grund av a� por�öljen 
 inkluderade färre innehav med hög avkastning än jämförelseindex, och delvis på grund av 
 placeringspolicyns rela�vt höga skyddsgolv på 90%. 

 Händelser av väsentlig betydelse 
 2021 har fortsa� präglats av coronapandemin med anpassningar �ll rådande och ändrade 
 restrik�oner under året. Krisledningsnämnden och den centrala krisledningsgruppen har fortsa� vara 
 ak�va och arbetat med informa�on och riktlinjer u�från de na�onella rekommenda�oner som 
 funnits. Verksamheterna har vidtagit åtgärder för a� bromsa och förhindra smi�spridning både 
 genom anpassad verksamhet, �llfälligt nedstängda verksamheter och inställda evenemang. 

 Undervisningen i gymnasiet och i vuxenutbildningen har �ll stor del bedrivits på distans och under 

 25 



 vissa perioder har det även ske� för delar av högstadiet. Elevfrånvaron har minskat men har ändå i 
 perioder varit mer än 10%. Trots utmaningarna i pandemin har flera kvalitetsutvecklande ak�viteter 
 ändå kunnat genomföras såsom digitala förstelärarträffar och verksamhetsbesök. 

 Dagverksamheten för äldre har varit stängd under perioden januari �ll september. 

 Biblioteket och fri�dsgården har under året på e� anpassat sä� kunnat fortsä�a med öppethållande 
 för sina besökare trots pandemin. Under sportlovet och påsklovet erbjöd biblioteket och 
 fri�dsgården evenemang i form av digitala �ps, digitala quiz och frågesporter för barn och unga. 
 Under sommaren har fri�dsgården ha� extra öppet för de ungdomar som varit hemma i kommunen 
 under sommaren. 

 Prästboda bollplan har färdigställts och dri�en är överlämnad �ll Rönninge Salem Fotboll. 

 Under hösten anordnades en utbildningsdag om klimat för kommunens poli�ker och tjänstemän. 

 E�er årets slut har Ryssland invaderat Ukraina. De�a får konsekvenser på ekonomin och 
 förutsä�ningarna för kommunens verksamhet. Det som kan komma a� påverka kommunen är bl.a. 
 flyk�ngströmmar, oro på den finansiella marknaden, högre energipriser samt �llgången på vissa 
 varor som behövs i kommunens verksamhet. Genom omvärldsbevakning och planering hanterar 
 Salems kommun denna händelse �llsammans med övriga samhällsaktörer. 

 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

 Kommunen arbetar med budgetramar för tre år där de övergripande ekonomiska ramarna beslutas 
 framförallt u�från volymförändringar, kompensa�on för löner och kostnadsökningar, prognos för 
 ska�eintäkter, lagförändringar och helårseffekter av budgetbeslut som fa�ats �digare år. I samband 
 med ramprocessen, arbetas också e� planeringsunderlag för investeringar fram. När rambudgeten 
 beslutats vidtar arbetet med mål- och budgetprocessen och den ekonomiska budgeten tas fram 
 u�från fastlagda ramen. 

 Kommunens vision fastställs av kommunfullmäk�ge och u�från denna beslutar de även om de 
 övergripande målen. Fullmäk�ges mål är grupperade inom fem perspek�v: medborgare, miljö, 
 utveckling och lärande, medarbetare samt ekonomi. Målen ska vara långsik�ga, strategiska och gälla 
 för minst en mandatperiod och ska kunna aktualiseras och förändras o�are vid behov. Fullmäk�ge 
 anger i si� beslut om övergripande mål och uppföljning vilka övergripande mål som ska brytas ned av 
 samtliga nämnder respek�ve vilka som ska brytas ned av specifik nämnd/-er. 

 Kommunens och nämndernas mål följs upp med hjälp av indikatorer som ska underlä�a 
 uppföljningen. De beslutade indikatorerna vägs samman �ll e� index som representerar den samlade 
 måluppfyllelsen för respek�ve mål. 

 Nämndernas mål är en nedbrytning av kommunfullmäk�ges övergripande mål och omfa�ar 
 målsä�ningar u�från nämndens verksamhetsområde. Nämnderna ska förutom a� svara upp på de 
 direkt utpekade målområden från fullmäk�ge även beakta möjligheten a� bidra inom si� 
 verksamhetsområde kopplat �ll de övergripande målen. Nämndernas mål är styrande för respek�ve 
 förvaltning när de planerar si� verksamhetsår och nämndsmålen bryts ned �ll respek�ve enhet �ll 
 enhetsmål och ak�viteter. 

 För a� få god kontroll mot de övergripande målen följs dessa upp tre gånger per år i samband delårs- 
 och årsboksluten. Dessa sker i mars, juli samt vid årsbokslutet. Återrapportering �ll fullmäk�ge görs 
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 för de övergripande målen vid alla uppföljnings�llfällen medan samtliga nämndsmål följs upp vid 
 årsbokslutet. 

 För a� säkerställa a� kommunen bedriver verksamhet på e� ändamålsenligt och kostnadseffek�vt 
 sä� samt e�erlever lagar, föreskri�er, riktlinjer och instruk�oner upprä�as årliga internkontrollplaner 
 för kommunen och nämnderna. Dessa tas fram genom en riskanalys och följs upp löpande under 
 året. 

 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

 Utvärdering av god ekonomisk hushållning 
 De verksamhetsmål som utse�s �ll särskilt betydelsefulla för ekonomiska 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. Samtliga mål för 
 god ekonomisk hushållning nåddes för år 2021 och den sammantagna bedömningen är därför a� 
 kommunen har en god ekonomisk hushållning. 
 En u�örligare uppföljning av målen redovisas under avsni�et Målredovisning. 

 Mål 6 Lärande miljö.  Salems kommun har en målsä�ning  a� erbjuda en lärande miljö i förskolor och 
 skolor som ger barn och elever goda förutsä�ningar för a� förvärva kunskaper och ta ansvar för sin 
 fram�da utveckling. E� mål som bedöms uppnå� för år 2021. Eleverna i Salems grundskolor 
 presterar goda kunskapsresultat i både de äldre och de yngre åldrarna. Elevernas upplevelse av si� 
 inflytande i si� lärande har ökat  under 2021 och vidtagna åtgärder för a� stärka eleverna inom 
 området har ge� resultat. 

 Mål 7 A�rak�v arbetsgivare.  Salems kommun har uppnå�  målet a� vara en a�rak�v arbetsgivare. 
 Resultatet för år 2021 har ökat jämfört med föregående år. Antalet ansökningar per utannonserad 
 tjänst och andelen �llsvidareanställningar av totala anställningar har ökat, därutöver har den totala 
 sjukfrånvaron sjunkit och färre personer har slutat. 

 Mål 8 Konkurrenskra�ig ska�esats.  Kommunens ska�esats  bedöms mot genomsni�et på Södertörn, 
 och Salems ska�esats är lägre än sni�et på Södertörn, vilket gör a� målet är uppfyllt. 

 Mål 9 Stabil ekonomi.  Kommunen mäter a� de långfris�ga  skulderna (exklusive VA) per invånare är 
 lägre än riktmärket för Stockholms län. Salems u�all var  16 931 kronor per invånare vilket är bä�re 
 än Stockholms läns sni� som var 27 850 kronor i långfris�ga skulder per invånare för år 2020. Salems 
 skuld har ökat jämfört med år 2020 (exklusive VA) �ll följd av en planerat högre investeringstakt vilket 
 resulterat i en högre upplåning. Men tack vare e� go� resultat har upplåningen �ll viss del kunnat 
 hållas nere. 

 I målet för Stabil ekonomi mäts även hur stort resultatet, exklusive VA -och jämförelsestörande 
 poster, är i förhållande �ll kommunens ska�er och bidrag. Målet ligger på 1% och u�allet blev 4,8%. 

 Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning 
 År 2021 har varit fortsa� präglat av restrik�oner på många områden �ll följd av coronapandemin. 
 Trots det har det resulterat förbä�ras när det gäller både kvalitet och ekonomi. 
 Personalomsä�ningen har minskat då personal har ha� större benägenhet a� stanna på sina arbeten 
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 och en större personalkon�nuitet kan ha posi�va effekter på utvecklingsarbetet. Där�ll har även 
 utmaningar funnits med anpassningar av verksamheter där krea�viteten för lösningar har utmanats. 
 Sjukfrånvaron har minskat vilket kan förklaras av a� andra sjukdomar under perioden har varit färre 
 även om det i perioder varit hög sjukfrånvaro i enskilda verksamheter som utmanat arbetsbördan. 

 Salems kommun har ha� en stabil ekonomi och en god finansiell ställning under många år, vilket 
 inneburit a� kommunen har kunnat bibehålla en konkurrenskra�ig ska�esats. Enligt planerat har 
 kommunen kunnat bibehålla en lägre låneskuld än genomsni�et för övriga kommuner i länet, dock 
 ses nu en expansiv �d framåt med utbyggna�oner och en växande befolkning. 

 En faktor för a� ha en god ekonomisk hushållning är a� kommunens verksamheter klarar a� bedriva 
 sina verksamheter inom den budget som fullmäk�ge beslutat. För andra året har nämnderna totalt 
 se� klarat sig inom den ram som nämnderna har gemensamt.  De nämnder som ha� indika�oner på 
 a� prognoserna för helåret varit på väg a� bli nega�va har �digt vidtagit åtgärder för a� minska eller 
 helt ta bort det befarade undersko�et. 

 Den samlade bedömningen är a� Salems kommun hade en god ekonomisk hushållning för 2021, e� 
 arbete som kräver kon�nuerlig uppföljning och utveckling för a� bibehållas. 

 Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning 
 Resultatutveckling 
 E�er de två senaste årens starka resultat uppgår årets resultat �ll nästan samma nivå (inklusive VA 
 och jämförelsestörande poster) och slutade på 51,3 miljoner kronor som motsvarar 4,8% av ska�er 
 och bidrag (både inklusive och exklusive VA och jämförelsestörande poster). 

 Årets resultat är mycket högre än sni�et för de  senaste fem åren som är 44,2 miljoner kronor.  De 
 poster som har bidragit �ll e� stort posi�vt resultat är framför allt en stark utveckling av 
 ska�eunderlaget. Där�ll har  förvaltningarna �ll största delen hållit sig inom årets beslutade budget, 
 vilket är av stor vikt för en långsik�gt hållbar ekonomi. 
 Kommunens målsä�ning är a� resultatnivån exklusive VA och jämförelsestörande poster ska vara 
 minst 1% i förhållande �ll ska�eintäkter och statsbidrag. Kommunen har uppnå� de�a mål med 
 mycket god marginal. Se vidare beskrivning under uppföljning av mål 9 i avsni� målredovisningen. 
 Kommunens resultat e�er balanskravsjusteringar uppgår �ll 40,4 mnkr och därmed uppfyller 
 kommunen kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Se rubriken ”Balanskravsresultat” för 
 fördjupad informa�on. 

 Budge�öljsamhet 
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 En grundläggande förutsä�ning för god ekonomisk hushållning är a� kommunens nämnder klarar av 
 a� bedriva verksamheten inom givna budgetramar.   Av redovisningen framgår a� budgetavvikelsen 
 för verksamheternas resultat (nämnder och verksamhetsrelaterade kostnader hos 
 finansförvaltningen) är posi�v med 41,3 miljoner kronor. De väsentligaste avvikelserna från budgeten 
 härrör från följande verksamheter: 

 Budgetpost  Avvikelse, 
 mnkr 

 Förklaring 

 Kommunstyrelsen  +4,5 
 Den posi�va avvikelsen hänförs �ll posten medel �ll 
 förfogande. Enheternas totala avvikelse var 
 marginell mot förvaltningens totala budget. 

 Miljö- och samhällsbyggnads- 
 förvaltningen 

 +3,9 

 Den posi�va avvikelsen hänförs �ll 
 fas�ghetsförvaltningen och bland annat lägre 
 kostnader för inhyrning av lägenheter för 
 flyk�ngmo�agande då 27 lägenheter har lämnats 
 �llbaka �ll fas�ghetsägaren. 

 Barn- och utbildningsnämnden  -1,6 

 Den nega�va avvikelsen beror på högre kostnader 
 avseende gymnasieverksamheten samt 
 grundskolans AST-verksamhet där man har startat 
 upp en ny enhet under året. 

 Finansförvaltning  +33,0 

 De stora posi�va avvikelserna härrör sig �ll 
 slutavräkningen av ska�eintäkterna, både för år 
 2020 (+2,8 mnkr) och år 2021 (+25,2 mnkr). U�allet 
 av generella statliga utjämningsbidrag blev drygt 5 
 mnkr högre med anledning av a� befolkningen ökat 
 mer än vad som beräknades vid 
 budgeterings�llfället. 

 För mer detaljerad genomgång av budgetavvikelser per nämnd hänvisas �ll dri�sredovisningen. 

 Investeringar och dess finansiering 
 Kommunens ne�oinvesteringar i uppgick �ll 192,9 miljoner kronor (93,4 miljoner kronor för år 2020). 
 I sni� har kommunen ne�oinvesterat 134 miljoner kronor per år de senaste fem åren. Årets u�all är 
 mycket högre än sni�et.  Utgi�erna för a� uppföra  en ny skola och idro�shall är anledningen �ll den 
 ökade investeringsnivån. En betydande del av de investeringar (närmare 200 mnkr) som ej ny�jat 
 hela budgeten kommer a� överföras �ll nästkommande år. Kommunen har planerat för fortsa� stora 
 investeringsvolymer de närmaste två åren. 
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 Den långfris�ga skulden uppgick �ll 516,8 miljoner kronor, en ne�oökning med drygt 50% vid en 
 jämförelse med år 2017. I sni� har skulden ökat med 19% de senaste fem åren.  Det är den höga 
 investeringsnivån som har gjort a� skulderna ökat så pass mycket under femårsperioden. 

 Självfinansieringsgraden har försvagats �ll  56% under året jämfört med 81,2% för sni�et de senaste 
 fem åren. Tack vare låga räntenivåer har det inte blivit någon stor påverkan på finansne�ot. Trenden 
 pekar på en svagare självfinansieringsgrad under de kommande åren e�ersom kommunen går in i en 
 investeringsintensiv period. 

 För år 2021 budgeterades 415,6 miljoner kronor (ne�o) i investeringar, u�allet blev 192,9 miljoner 
 kronor, vilket motsvarar en genomförandegrad på 46,4%. Avvikelsen mellan budget och u�all blev 
 222,7 miljoner kronor. Nedan redovisas avvikelsen från budget för de väsentligaste investeringarna 
 inom kommunen: 

 Budgetpost  Avvikelse, 
 mnkr 

 Förklaring 

 Ny skola Fågelsången  +184,5 
 Skolans byggstart försenadades pga överklagande under 
 upphandlingsprocessen. De�a innebär en förskjutning i �d 
 av när de budgeterade medlen används. 

 Fas�ghetsstrategi  +28,4 

 Fas�ghetsstrategin hade fyra projekt under året, 
 Skönviksgården, budget 14 miljoner, avvikelse 12,9 miljoner 
 OVK-åtgärder, budget 9 miljoner, avvikelse 9 miljoner 
 energisparåtgärder, budget 4 miljoner, avvikelse 3,6 miljoner 
 Timmermansgården, budget 3 miljoner, avvikelse 2,9 
 miljoner. 
 Budgetavvikelserna beror på a� det inte varit klart vilka 
 verksamheter som ska fly�a in i lokalerna samt på 
 resursbrist inom fas�ghetsenheten. 

 Säby sim- och sporthall  +3,6 
 Försenat projekt. Projektering har påbörjats under 2021 och 
 under 2022 planeras fördjupade analyser och 
 projekteringsarbeten. 

 Reinvestering 
 Plaskdammen  +2,7 

 Av budgeten på 3,1 miljoner har 0,4 miljoner använts under 
 året. Projektet är framfly�at pga byte av projektrör och 
 upphandling sker under år 2022. 

 OVK-åtgärder  +2,4 

 Av budgeten på 8,2 miljoner har 5,8 miljoner använts. 
 Behovet är oförändrat men på grund av stora 
 personalförändringar inom fas�ghetsverksamheten har det 
 inte funnits möjlighet a� u�öra det arbete som var planerat. 

 För mer informa�on kring investeringarna hänvisas �ll investeringsredovisningen. 

 Soliditet 
 Kommunens soliditet har ökat starkt mellan år 2017 �ll 2020, och låg å�a procentenheter bä�re mot 
 Stockholms län vid ingången av året. Soliditeten för helåret 2021 är marginellt nedåtpekande med 
 anledning av pågående stora investeringar i kombina�on av högre upplåning. Kommunens soliditet 
 ligger for�arande mycket bä�re mot Stockholm läns u�all för förra året. 

 Minskningen av soliditeten för 2021 beror bland annat på högre investeringsvolymer med anledning 
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 av en ökande befolkning som skapar ökade behov av kommunal service som skola, omsorg etc. och 
 de�a sä�er e� kortsik�gt avtryck på investeringar, självfinansiering och soliditet.  Upplåningen har 
 inte ökat som beräknats  på grund av det låga u�allet av investeringar mot budget samt e� starkt 
 posi�vt resultat. Soliditeten kommer a� försvagas under de närmaste åren med anledning av stora 
 planerade investeringsvolymer. 

 Nedanstående tabell visar kommunens soliditetsutveckling mot Stockholm län. 

 Denna marginella försvagning är �llfällig och på sikt beräknas kommunen kunna behålla en stark 
 soliditet som är vik�g för kommunens långsik�ga ekonomiska grund. Soliditeten för riket ligger kring 
 28% (2020), och kommunens soliditet som är markant bä�re än rikets kan bedömas som 
 �llfredsställande. 

 Pensionsskuldens utveckling 

 I bokslut 2021 uppgår den totala pensionsskulden i kommunen �ll  396  miljoner kronor (inklusive 
 ansvarsförpliktelser och den  del som är tryggad av  pensionsförsäkringar), vilket är en ökning med 
 2,7% jämfört med år 2020. Det nya livslängdsantagandet är en av de bakomliggande faktorerna �ll 
 den kra�iga ökningen. Pensionsskulden förväntas även fortsä�a öka de kommande åren. 
 Utredningsgraden på pensionsskulden är 97%. 

 Känslighetsanalys 

 Störst effekt på kommunens intäkter har en förändring av utdebiteringen (ska�en) däre�er följer 
 generella statsbidrag samt de löpande avgi�erna. På kostnadssidan är det personalkostnaderna och 
 kostnaderna för inköp av varor och tjänster som har störst effekt om de förändras med 1%. 
 Förändras räntenivån för upplåning har det också en stor effekt på kostnaderna. 

 Nedanstående tabell visar en bild av de olika variabler som finns i känslighetsanalysen: 

 Effekt på kommunens intäkter  Förändring  Effekt +/- mnkr 
 Förändrad utdebitering (ska�)  1kr  46,7 
 Generella statsbidrag och utjämning  1%  2,2 
 Löpande avgi�er/hyror etc.  1%  1 
 100 kommuninvånare  6,5 
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 Effekt på kommunens kostnader  Förändring  Effekt +/- mnkr 
 Personalkostnader  1%  6,4 
 Inköp av varor och tjänster  1%  2,4 
 Räntekostnader  1%  4 
 10 hel�dstjänster  5,9 

 Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning 

 U�från vad som beskrivits i analyserna av årets resultat och den ekonomiska ställningen har Salems 
 kommun en god ekonomi. Se� över en femårsperiod (2017-2021) har den kommunala ekonomin 
 befunnit sig i en rela�vt stabil finansiell ställning. I sni� har resultatnivåerna varit höga, drygt 4,5 
 procent i förhållande �ll ska�er och statliga bidrag,  och överträffat budgeterat resultat. Även 
 soliditeten har förbä�rats kra�igt, och ligger i en nivå som är mycket högre än sni�et för Stockholms 
 län och rikssni�et. 

 Kommunens påbörjade arbete med a� jämföra standardkostnaderna med relevanta kommuner är 
 e� led i a� kunna se om det finns områden som behöver fördjupande analyser om hur resurserna 
 används och ifall de skulle kunna användas mer effek�vt. 

 Balanskravsresultat 
 Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och 
 kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna e� enskilt räkenskapsår uppstår e� undersko� 
 som ska återställas inom de påföljande tre  åren  . 

 Kommunen har sedan balanskravets införandet år 2000, uppfyllt balanskravet, och det finns således 
 inte något undersko� a� återställa. Kommunens resultatutjämningsreserv uppgår �ll 80 miljoner 
 kronor. 

 Årets balanskravsresultat är posi�vt och uppgår �ll 40,4 miljoner kronor (35,2), vilket därmed lever 
 upp �ll lagens krav.  Jämfört mot �digare år är balanskravsresultatet  lite högre avseende 5-års sni� 
 (37,5 miljoner kronor mellan år 2017-2021). 

 Vid avstämning av balanskravet i enlighet med LKBR (se tabellen nedan) görs följande slutsatser: 
 ●  Det finns inte något historiskt undersko� a� återställa. 
 ●  Resultatet innehåller orealiserade vinster i värdepapper på 10,9 miljoner kronor som räknas 

 bort. 
 ●  Det finns ingen planerad reservering �ll resultatutjämningsreserven, då nuvarande nivå på 

 resultatutjämningsreserven anses vara �llräcklig (80 miljoner kronor). 

 32 



 Balanskravsutredning för årsbokslut 2021 

 Väsentliga personalförhållanden 
 Målet a� vara en a�rak�v arbetsgivare är en fortsa� vik�g ambi�on. Sy�et är a� kunna behålla, 
 a�rahera och  rekrytera personal med rä� kompetens och förståelse för uppdraget så a� kommunen 
 kan leverera service och tjänster av hög kvalitet �ll kommunens medborgare. 

 För a� vara en a�rak�v arbetsgivare är det vik�gt a� kommunens medarbetare först och främst 
 upplever a� så är fallet. De�a mäts bland annat genom nyckeltal för personalomsä�ning men även 
 genom medarbetarenkäten som 2021 visade på e� fortsa� ökande och go� resultat. Den totala 
 personalomsä�ningen har fortsa� a� minska under 2021. 

 Personalstruktur 
 Bakgrundsfakta  2021  2020  2019  2018 
 Antal månadsavlönade - genomsni�  (antal)  1 064  1 062  1 084  1 105 
 Andel �llsvidareanställda (%)  87,9  87,2  90,1  87,1 
 Andel kvinnor (%)  78,2  77,8  78  79,1 
 Medelålder (år)  46,1  45,3  45,1  45,2 
 Kor�dssjukfrånvaro 1-14 dgr (%)  3,8  4,2  3,0  2,7 
 Total sjukfrånvaro enl obl redovisning (%)  6,7  7,4  6,1  6,4 
 Andel lång�dssjukfrånvaro (längre än 60 dagar) 
 av den totala sjukfrånvaron (%) 

 35,6  26,1  38,8  45,4 

 Tabell Andel �llsvidareanställda, andel hel�dssysselsa�a och andel kvinnor mäts mot antal månadsavlönade. 

 Under 2021 har det i genomsni� funnits 1 064 personer månadsavlönade anställda med en 
 genomsni�lig sysselsä�ningsgrad på 90 %. De�a innebär a� antalet årsarbetare varit 962,1. 

 Andelen hel�dsarbetande är rela�vt oförändrat mellan 2020-2021 bland både kvinnor och män. 
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 Andelen hel�dsarbetande kvinnor var 69,9% (71,0% år 2020) och bland männen var andelen 79,5% 
 (85,6% år 2020). Del�dsarbete förekommer huvudsakligen  inom socialförvaltningen och då 
 företrädesvis inom äldreomsorgen. E� pågående hel�dsprojekt (“hel�d som norm”) ini�erat centralt 
 av parterna SKR och Kommunal, fortsä�er med ambi�onen a� öka antalet hel�dsarbetande u�från 
 normen om hel�d. Det är en svår och omständlig process men har ändå visat resultat vilket man bl.a. 
 kan se genom a� andelen lönespecifika�oner har minskat under året. 

 Totalt för hela kommunen är personalomsä�ningen 6,7% för år 2021, som är en fortsa� minskning i 
 jämförelse med 2020 då personalomsä�ningen låg på 8,3%. Minskningen ses framför allt inom 
 Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Kultur- och fri�dsförvaltningen. En 
 förklaring är a� coronapandemin fortsa� givit effekten a� många väljer a� stanna kvar på sina 
 nuvarande arbeten. 

 Den totala sjukfrånvaron har trots coronapandemin minskat för kommunen som �ll viss del kan 
 förklaras av en minskning av andra sjukdomar där medarbetare blivit bä�re på a� skydda sig genom 
 a� hålla avstånd och tvä�a händerna. 

 Total sjukfrånvaro�d indelat i åldersgrupper. Beräkning: summa sjukfrånvaro�d per åldersgrupp dividerat med 
 sammanlagd ordinarie arbets�d. 

 Kvinnor har generellt högre sjukfrånvaro än män, de�a förklaras av a� de är överrepresenterade i de 
 grupper som arbetar inom vård skola och omsorg. 
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 Total sjukfrånvaro�d indelat i åldersgrupper. Beräkning: summa sjukfrånvaro�d per åldersgrupp 
 dividerat med sammanlagd ordinarie arbets�d. 

 De som är 29 år och yngre har en fortsa� rela�vt hög sjukfrånvaro även om den har minskat något de 
 senaste åren. Åldersgruppen 50 år och äldre stod 2021 generellt för högst sjukfrånvaro i kommunen. 

 Förväntad utveckling 
 Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, bedöms konjunkturen vara lite starkare under år 2021 
 och 2022 än vad som �digare presenterats. Sysselsä�ningen bedöms fortsä�a a� s�ga, och så 
 kommer även arbetsutbudet. BNP-utvecklingen är prognos�serad �ll 3,6% för år 2022 och kommer 
 däre�er a� sjunka �ll 1,6% år 2023. 
 Kommunens befolkningsprognos visar på en fortsa� befolknings�llväxt, u�allet för år 2021 visar på 
 en folkökning om 1,7%, som kan jämföras mot Stockholm regionens ökning på 0,9%. Till år 2030 
 prognos�seras Salems befolkning öka �ll 19 799 personer och den största ökningen beräknas under 
 år 2025-2026 i samband med bland annat nybyggna�oner i Salem C, Södra Hallsta. 
 I prognosen ses en stor ökning av antalet personer i åldern 80 år och äldre. För kommunen innebär 
 ökningen en ökad e�erfrågan på olika former av samhällsservice, som �ll exempel hemtjänst och 
 äldreboende. 
 Avseende kommunens ekonomiska planering och utveckling har kommunfullmäk�ge fastställt en 
 budget och strategiplan för tre år framåt (budget för 2022 och plan för 2023-2024) i november 2021. 
 En detaljerad budget för 2022 har arbetas fram under hösten.  Den ska�efinansierade verksamheten 
 pressas av ökade kostnader, vilket innebär a� rela�onen mellan resultat från ska�efinansierad 
 verksamhet och ska�eintäkter och statsbidrag, enligt kommunens 
 beräkningar, blir lite svagare, men ändå når upp �ll målet på 1,5 procent under treårsperioden. 
 Verksamhetens ne�okostnader förväntas öka med i sni� 3,4% per år fram �ll år 2024 och 
 ska�eintäkterna med ca 2,8%, vilket är anledningen �ll resultat försvagningen. Kostnaderna för 
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 avskrivningar beräknas öka med närmare 38,6% under den kommande fyraårsperioden (år 2022 �ll 
 2025) om planerade investeringar genomförs. Utrymmet för självfinansiering av investeringar räcker 
 inte �ll och den långfris�ga låneskulden kommer a� öka markant under perioden, men räknas ändå 
 kunna hålla sig lägre än Stockholms läns sni�.  Soliditeten  väntas dock fortsa� vara god även om den 
 sjunker något inför kommande två åren. 

 I tabellen ges en översikt över den ekonomiska planeringen för år 2022-2024. 
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 Ekonomiska sammanställningar 
 Resultaträkning 

 * Enligt kommunfullmäk�ges beslut §49 dat. 2020-11-25 avseende budgeten för år 2021. 
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 Balansräkning 
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 Kassaflödesanalys 
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 Noter 
 Innehåll 
 Not 1  Redovisningsprinciper 
 Not 2  Uppska�ningar och bedömningar 
 Not 3-11  Noter �ll resultaträkning 
 Not 12-29  Noter �ll balansräkning 
 Not 30  Leasing 
 Not 31-33  Noter �ll kassaflödesanalysen 
 Not 34-36  Övriga obligatoriska upplysningar 

 Not 1 Redovisningsprinciper 
 Årsredovisningen är upprä�ad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
 redovisning (LKBR) och rekommenda�oner utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

 Sammanställda räkenskaper 
 Kommunen har inte 20% ägarandel eller väsentligt inflytande i något bolag eller kommunalförbund 
 och därmed upprä�as inte sammanställd redovisning. 

 Värderings- och omräkningsprinciper 

 Gränsdragning mellan kostnad och investering 
 Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en ny�jandeperiod om minst tre år 
 klassificeras som anläggnings�llgång om beloppet övers�ger gränsen för mindre värde. Gränsen för 
 mindre värde är 50 tusen kronor och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella 
 �llgångar samt för finansiella leasingavtal. 

 Anläggnings�llgångar 
 I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader, ränteutgi�er redovisas som kostnad i 
 resultaträkningen. 

 Immateriella rä�gheter, som medför fram�da ekonomiska fördelar, tas upp som immateriell �llgång. 
 Rä�gheter med lång och obegränsad ny�jandeperiod som ledningsrä�er (70 år) och servitut 
 (obegränsad ny�jandeperiod) tas upp som immateriell �llgång oavse� beloppsgräns. Immateriella 
 anläggnings�llgångar är upptagna �ll anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell 
 nedskrivning. Förvärvade IT licenser skrivs av linjärt under avtals�den som är 3–10 år. 

 Materiella anläggnings�llgångar är upptagna �ll anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell 
 nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggnings�llgångar som är utsa�a för 
 värdeminskning. Materiella anläggnings�llgångar som har betydande komponenter med e� 
 anskaffningsvärde på minst 100 tusen kronor, med väsentlig skillnad i ny�jandeperiod skrivs av 
 separat. 

 Maskiner och inventarier skrivs av normalt på 3, 5 eller 10 år. Byggnader och tekniska anläggningar är 
 uppdelade i komponenter med en avskrivnings�d på mellan 3 och 70 år. En samlad bedömning av 
 ny�jandeperioden för respek�ve �llgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av över den närmast 
 lägre avskrivnings�den. 
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 Avskrivnings�der för komponenter på byggnader och tekniska anläggningar 

 Komponent  Avskrivnings�d, år 
 Komponenter för byggnader 
 Grund och stomme  50, evig 
 Fasad, el, värme, sanitet (VS)  10-50 
 Fönster och y�erdörrar  5-33 
 Y�ertak, köksinredning, inre golv, inre ytskikt väggar, innertak  10-33 
 Ven�la�on, hiss  10-40 
 Styr- och övervakningssystem för energiförbrukning  15 
 Gatukomponenter 
 Dränering och diken, toppbeläggning, planteringar  10-33 
 Gatubelysningsanläggningar  10-40 
 Brorepara�on  10-20 
 Lekställningar  5-15 
 VA-komponenter 
 VA-ledningar  33-70 
 VA-byggnader och byggkomponenter  15-50 

 För �llgångar där ny�jandeperioden styrs i avtal (t.ex. inhyrda fas�gheter) används den planerade 
 verkliga ny�jandeperioden som avskrivnings�d. 

 För �llgångar med e� anskaffningsvärde övers�gande 2,5 miljoner kronor och en ny�jandeperiod 
 unders�gande 15 år görs en individuell bedömning av ny�jandeperioden, vilken därmed kan avvika 
 från kommunens normala avskrivnings�der. Omprövning av ny�jandeperioden sker om det finns 
 omständigheter som pekar på a� det är nödvändigt (t.ex. verksamhets-/organisa�onsförändringar, 
 teknikski�en). 

 För �llgångar med en ny�jandeperiod övers�gande 15 år görs dock all�d en omprövning vid större 
 (över 10 miljoner kronor per objekt) repara�ons- eller ombyggnadsåtgärder. Om en ny bedömning av 
 ny�jandeperioden avviker från �digare fastställd avskrivnings�d ändras avskrivnings�den all�d, om 
 den bedöms vara kortare. Bedöms ny�jande�den vara längre, ändras den normalt bara om det 
 oavskrivna beloppet för �llgången övers�ger 2,5 miljoner kronor. 

 Kor�dsinventarier med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier av mindre värde, max 50 
 tusen kronor per objekt, kostnadsförs direkt. 

 Vid köp av utrustning av större omfa�ning, som har e� naturligt samband eller som kan anses 
 ingå som e� led i en större inventarieinvestering inom e� objekt (fas�ghet), avskrivs under 
 ny�jandeperiod samtliga inventarier även om några inventariers anskaffningsvärde unders�ger 
 gränsen för mindre värde. 

 Finansiella anläggnings�llgångar värderas �ll anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
 nedskrivningar. 

 Omsä�nings�llgångar 
 Kundfordringar och övriga kor�ris�ga fordringar är upptagna �ll det belopp varmed de beräknas 
 inflyta. Obetalda kundfakturor med förfallodatum 3 månader och äldre reserveras som befarade 
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 kundförluster. 

 Tomter för försäljning värderas kollek�vt per exploateringsetapp där totala utgi�erna fördelas per 
 tomt u�från yta. I anskaffningsvärdet ingår mark, andel av projektering och direkta utgi�er för 
 åtgärder på tomtmarken. 

 För finansiella instrument värderade �ll verkligt värde har börskursen per balansdagen använts. 

 Leasing 
 Finansiella leasingavtal med e� avtalsvärde per objekt unders�gande 50 tusen kronor har 
 klassificerats som ej uppsägningsbara opera�onella avtal och redovisas därför inte som 
 anläggnings�llgång. Dessa avtal ingår i noten för ej avskrivningsbar opera�onell leasing. 

 Resultatutjämningsreserv 
 Resultatutjämningsreserv (RUR) redovisas som del av eget kapital i balansräkningen och kan 
 användas i balanskravsutredningen för a� utjämna intäkter över en konjunkturcykel. 

 Avsä�ning för pensioner 
 Avsä�ning för pensioner värderas enligt RIPS i enlighet med RKR R10. Skandia beräknar 
 pensionsskuld �ll boksluts�llfällen. Viss�dsförordnanden som ger rä� �ll särskild avtalspension 
 redovisas som avsä�ning när det är troligt a� de kommer a� leda �ll utbetalningar. Avtal som inte 
 lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. 

 Den del av nyintjänad pension som inte utbetalats utan redovisas som avsä�ning är förmånsbestämd 
 ålderspension, pension �ll e�erlevande, PA-KL pension och avsä�ning för pension för 
 förtroendevalda. Utbetalning av avgi�sbestämd ålderspension för 2021 (KAP-KL samt del av AKAP-KL) 
 sker i 2022 och redovisas i rapporten som kor�ris�g skuld. 

 Skulder 
 Offentliga investeringsbidrag och VA-anslutningsavgi�er tas upp som en förutbetald intäkt och 
 periodiseras över anläggningens ny�jandeperiod. 

 Verksamhetens kostnader 
 Internräntan 2021 för fördelning av kapitalkostnader för ak�verade investeringar uppgår �ll 1,25% 
 (1,5% i år 2020) i enlighet med förslag från SKR, med undantag för VA-verksamhet . 

 Not 2 Uppska�ningar och bedömningar 
 Periodisering 
 Väsentligt belopp för a� periodisera intäkter och kostnader är 50 tusen kronor. 

 Andra avsä�ningar 
 Andra nya avsä�ningar för utgi�er som ska betalas inom tre år från räkenskapsåret nuvärdesberäknas 
 inte. 

 Jämförelsestörande poster 
 Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not �ll resultaträkningen. Som 
 jämförelsestörande betraktas följande poster: 

 ●  realisa�onsvinster vid fas�ghetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tom�örsäljning 
 i samband med markexploatering 

 ●  nedskrivning/återföring av anläggnings�llgångar 
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 ●  ne�o av årets resultat för VA-verksamhet och skuldförändring �ll VA-kollek�vet 
 ●  nya avsä�ningar för nedmontering/återställande avseende �den före räkenskapsåret. 

 E�er bokslutets upprä�ande har kommunen erhållit besked från Försäkringskassan daterad februari 
 2022 om y�erligare kompensa�on för höga sjuklönekostnader på +0,9 miljoner kronor avseende året 
 2021. Posten redovisas inte i räkenskaperna för året 2021, utan ska ingå i resultat för året 2022. 
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 E�er bokslutets upprä�ande har SKR publicerat en ny ska�eprognos daterad februari 2022, som signalerar en 
 förbä�ring i den preliminära slutavräkningen för ska�eintäkter med +3,1 miljoner kronor. 
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 Nedskrivningsprövning har ske� under räkenskapsåret. Slutåret för ny�jande av Skogsängsgården är 
 2023, oförändrat. Jämfört med föregående års bedömning har slutperioden för ny�jande av 
 Sky�orpsskolan fly�ats tre år framåt och för kommunhus och bibliotek Murgrönan - fem år framåt, 
 vilket är orsaken �ll återföring av nedskrivningarna med +2,1 miljoner kronor i år 2021. 
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 Översko�sfondens utveckling: Inlösen av pensionsförpliktelser inom förmånsbestämd ålderspension 
 gjordes hos KPA år 2013-2015 med 15,4 miljoner kronor avseende förmånsbestämda delen. 
 Översko�smedel i försäkringen uppgick �ll 0,5 miljoner kronor per 2021-12-31. 

 Hyresperioden för modulhus Södra Vitsippan och Södra Sky�orp är 5 år, september 2017 - augus� 
 2022.  Nedmonteringen och återställandet uppska�as kosta 5,5 miljoner kronor och planeras a� 
 börja i september 2022. Den linjärt beräknade avsä�ningen på 4,8 miljoner kronor avser perioden 
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 september 2017 - december 2021. 

 Beslutet om rivning av Skogängsgården togs i december 2019. Rivningen och återställandet 
 uppska�as kosta 10,0 miljoner kronor och bedöms a� starta i juni 2023. Den linjärt beräknade 
 avsä�ningen på 6 miljoner kronor avser perioden december 2019 - december 2021. 

 Inom kommungränsen finns det nedlagda deponier, som inte bedöms kräva e�erbehandling, och 
 därmed görs det inte avsä�ningar för deponi. Däremot har kommunen e� borgensåtagande utanför 
 balansräkningen mot si� delägda företag SRV som i sin tur har återvinningscentral inom 
 kommungränsen och deponianläggningar. 

 Förutbetalda intäkter för anläggningsavgi�er periodiseras på det antal år vilket är lika med den vägda 
 genomsni�liga ny�jandeperioden för VA-anläggningen, 50 år i sni�. 

 Det offentliga investeringsbidraget periodiseras på det antal år vilket är lika med ny�jandeperioden 
 för den �llgång som bidraget avser, 14 år i sni�. 
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 Upplysning angående Kommuninvest: 
 Salems  kommun ingick i september 2010  en solidarisk borgen som för egen skuld och för 
 Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och fram�da förpliktelser. Samtliga 294 kommuner 
 och lands�ng/regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har 
 ingå� likalydande borgensförbindelser. 
 Vid en uppska�ning av den finansiella effekten av Salems kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
 borgensförbindelse, kan noteras a� per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
 förpliktelser �ll 510,9 miljarder kronor och totala �llgångar �ll 518,7 miljarder kronor. Salems 
 kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick �ll 567,3 miljoner kronor och andelen av de 
 totala �llgångarna uppgick �ll 573,2 miljoner kronor. 
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 Noter 31-33 �ll kassaflödesanalys 

 Not 34 Upprä�ade särredovisningar 
 Särredovisning för VA-verksamhet har upprä�ats under räkenskapsåret i enlighet med Lag om 
 allmänna va�entjänst. VA-redovisningen består av resultaträkning, balansräkning och noter. Dessa 
 finns �llgängliga som bilaga �ll årsredovisningen. 
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 Dri�redovisning 
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 * För budget för år 2021 finns det fullmäk�ges beslut, som är specificerade under resultaträkningen. 
 Upplysningar �ll dri�- och investeringsredovisning om uppbyggnad med mera finns som bilaga. 

 ** Justeringsposter i dri�redovisningen består delvis av �llägg av de verksamhetens intäkter och 
 kostnader som redovisas centralt inom finansenheten; och delvis av avdrag av de poster som finns 
 inom nämnder, men ej är hänförbara �ll verksamhetens intäkter och kostnader i resultaträkningen: 

 Kommunstyrelsens förvaltning  har en posi�v avvikelse  mot budget på 4,5 miljoner kronor. 
 Avvikelsen återfinns inom posten Kommunstyrelsens medel �ll förfogande. I budget fanns 13,2 
 miljoner kronor och 8,6 miljoner kronor användes för bland annat en utökad socioekonomisk 
 resursfördelning inom skolan och utökad skolpeng, kompensa�on för fördyringar av försäkringar, 
 feriearbetare och bidrag �ll föreningar. Jämfört med föregående år har ne�okostnaderna ökat med 
 8,1 miljoner kronor (12,6%), vilket �ll största delen avser de medel som funnits inom 
 kommunstyrelsens medel �ll förfogande.  Kommunstyrelsen exklusive medel �ll förfogande har e� 
 årsresultat som ligger i nivå med årets budget. 

 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  har en posi�v  avvikelse om 3,9 miljoner kronor mot årets 
 budget. Avvikelsen avser framför allt lägre inhyrningskostnader, då kommunen har återlämnat 27 
 lägenheter avsedda för flyk�ngar/nyanlända. Jämfört mot föregående år har ne�okostnaderna ökat 
 med 1,5 miljoner kronor (2,2%). 
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 Markinköp och tom�örsäljning  för kommunen visar a� försäljning ske� med 14 miljoner kronor. I 
 posten återfinns därutöver kostnader för markinköp samt förstudier inom 
 exploateringsverksamheten och dessa har uppgå� �ll 4,6 miljoner kronor. Ne�o 9,4 miljoner kronor i 
 intäkter för helåret. Försäljning av mark budgeteras inte i dri�redovisningen, då dessa är svåra a� 
 förutse när de ska inträffa. Intäkterna avser försäljning av mark inom exploateringsområdet 
 Karlskronaviken. 

 Kultur- och fri�dsnämnden  har redovisat en posi�v  budgetavvikelse med 0,6 miljoner kronor. 
 Avvikelsen beror på a� det funnits vakanser under delar av året. Även under år 2021 har vissa 
 evenemang ställts in, exempelvis Salemsdagen, Na�onaldagen och Valborgsmässofirande. . 

 Barn- och utbildningsnämnden  har en nega�v budgetavvikelse  om 1,6 miljoner kronor. 

 Jämförelser av kostnader för år 2020 och år 2021 visar a� de verksamheter som ökat ne�okostnaden 
 mest är särskolan med 2,3 miljoner kronor och gymnasiet med 7,6 miljoner kronor samt 
 AST-verksamheten med 3,2 miljoner kronor.  Övriga verksamheter har lägre ne�okostnader jämfört 
 med år 2020, eller endast en mindre ökning. 

 Budgetavvikelerna avseende år 2021 består av både posi�va och nega�va delar. Största posi�va 
 avvikelserna står förskola och grundskola för och de största nega�va återfinns inom gymnasiet och 
 AST-verksamheten. De områden med väsentliga avvikelser beskrivs nedan: 

 Förvaltningsövergripande verksamheter (+1,3 miljoner kronor) 
 Avvikelsen innefa�ar vakanser inom förvaltningen samt a� skolskjutsarna fick lägre kostnader mot 
 det som budgeterades. De�a berodde bland annat på en något högre budget i och med a� en ny 
 leverantör �llträdde vid årsski�et. 

 Förskola och pedagogisk omsorg (+4,9 miljoner kronor) 
 För de kommunala förskolorna blev årets översko� 0,5 miljoner kronor. Den största avvikelsen avser 
 färre inskrivna barn än vad befolkningsprognoser och ny�jandegrader antog vid 
 budgeterings�llfället, vilket ledde �ll lägre utbetalda barnpengar både �ll förskolor i egen regi och 
 externt köpta platser.  Det har även varit fler barn från andra kommuner i verksamheten som bidragit 
 �ll det posi�va resultatet. 

 Grundskola (+4,4 miljoner kronor) 
 Grundskolorna i egen regi visar totalt se� en posi�v budgetavvikelse med 0,8 miljoner kronor. Några 
 skolor visade i prognoserna undersko� och har vidtagit åtgärder för a� försöka minska undersko� 
 eller helt hantera de�a. Behovet av skolbarnsomsorg har varit lägre under pandemin och a� det 
 finns fler barn från andra kommuner i vår verksamhet har bidragit �ll nämndens posi�va resultat. 

 Under året fick nämnden e� �llsko� för a� förstärka den socioekonomiska �lldelningen samt medel 
 för a� kunna bibehålla grundskolepengen i nivå med år 2020. 

 Gymnasiet (-7,5 miljoner kronor) 
 Kommunens gymnasium har ha� färre elever än förväntat, vilket har en stor påverkan på 
 verksamheten. De�a har inneburit stora svårigheter a� lägga effek�va schema både avseende lokaler 
 och personal. Kommunens egna gymnasium har en avvikelse på -4,6 miljoner kronor mot årets 
 budget. För de elever som går i andra kommuners skolor har kostnaderna blivit högre än förväntat i 
 och med a� det är svårt a� beräkna vilket program ungdomarna väljer och hur många som behöver 
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 e� y�erligare år på gymnasiet för a� de byter program eller för a� de behöver e� extra år för a� 
 klara programmet. 

 AST-verksamheten (-4,4 miljoner kronor) 
 AST-verksamheten utökades under året med en ny grupp yngre elever, vilket inte var känt vid 
 budgeterings�llfället, vilket står för 1,8 miljoner kronor av avvikelsen. Inom verksamheten har skolan 
 behövt fokusera på a� öka tryggheten i de elevgrupper som funnits och inte kunnat ta emot nya 
 elever, vilket har bety� a� elevpengen för skolan blivit lägre än förväntat. Därutöver har skolan ha� 
 vikariekostnader och behov av högre bemanning för a� behoven hos eleverna varit högt. 

 Socialnämnden  redovisar en posi�v avvikelse om 0,9  miljoner kronor. Inom nämnden återfinns 
 verksamheter med både posi�va och nega�va avvikelser. Avvikelsen beror främst på de intäkter 
 nämnden erhållit i samband med en överklagad dom avseende återsökning av kostnader för 
 placerade barn- och ungdomar. Domstolen biföll kommunens överklagan och Migra�onsverket fick 
 betala ut totalt 1,3 miljoner kronor. 

 Största posi�va avvikelserna finns inom myndighetsenheten avseende funk�onsnedsä�ning och 
 individ- och familjeomsorgen. Posi�v avvikelse finns även inom individ- och familjeomsrogens 
 u�örarverksamheter. De största nega�va avvikelserna återfinns inom äldreomsorgen och då både 
 avseende myndighetsenheten och u�örarverksamheten samt inom funk�onsnedsä�ning u�örare. 
 De mest väsentliga avvikelserna beskrivs nedan: 

 Central administra�on (+1,2 miljoner kronor) 
 Inom administra�onen har funnits medel avsa�a för a� göra en upphandling av nämndens 
 verksamhetssystem. Upphandling har genomförts via förhandsinsyn, vilket inte tog alla medel i 
 anspråk, varför en posi�v avvikelse återfinns. 

 Myndighetsenheten (+3,7 miljoner kronor) 
 Myndighetsenhetens posi�va avvikelse återfinns främst inom familjeenheten och beror på a� 
 kommunen fortsä�er a� arbeta med hemmaplanslösningar, vilket ger lägre kostnader för placeringar 
 inom individ- och familjeomsorgens verksamheter. Det har under 2021 inte funnits några långa 
 ins�tu�onsplaceringar. Kommunen har lämnat �llbaka lägenheter �ll fas�ghetsägare avseende 
 flyk�ngmo�agandet och de�a har inneburit a� kostnaderna för tomhyror har minskat. De lägenheter 
 som är kvar har samtliga anmälts �ll Migra�onsverket och kan därmed återsökas. 
 Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har på helårsbasis kunnat hållas i balans. Under årets första 
 månader sågs en ökning av kostnaderna, de�a har genom täta uppföljningar gjort a� ärenden har 
 avslutats och undersko�et har vänts �ll en ekonomi i balans. Inom myndighetssidan återfinns en 
 nega�v avvikelse inom äldreomsorgen som beror på a� �mersä�ningen ökade mellan år 2020 och 
 2021 sam�digt som behovet av �mmar ökade på grund av a� dagverksamheten varit stängd delar av 
 året och brukarna då erbjöds promenader som stödinsats i stället. 

 U�örare (-4,0 miljoner kronor) 
 Kommunens u�örarenheter redovisar en nega�v avvikelse mot budget med 4.0 miljoner kronor. De 
 nega�va resultaten återfinns främst inom äldreomsorgen och personlig assistans. Äldreomsorgens 
 nega�va avvikelser beror på pandemin och det är framför allt kostnader för över�d och �mvikarier 
 vid sjukdom samt inhyrande av personal �ll Hälso- och sjukvårdsenheten. Inom personlig assistans 
 beror avvikelsen på a� verksamheten har ha� några kostnadsdrivande ärenden där det an�ngen 
 behövs vaken na� på grund av arbetsmiljölagen eller dubbelbemanning dygnet runt. 
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 Socialnämnden har minskat sina ne�okostnader jämfört med föregående år med 1,5 miljoner kronor, 
 vilket är en minskning med 0,5%. 

 Överförmyndarnämnden  har en posi�v avvikelse mot  årets budget med 0,2 miljoner kronor. 
 Verksamheten har ha� lägre kostnader som beror på a� antalet ärenden hos Södertörns 
 överförmyndarnämnd har varit lägre än vad Salems kommun antagit. 
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 Investeringsredovisning 

 *Investeringsbudget 2021 inkluderar KF-beslutade (KF §18 april 2021) överföringar från år 2020: 
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 Investeringsredovisning med större* projekt särredovisade: 

 * Som större investeringsprojekt har de investeringsprojekt definierats, som har 3 miljoner kronor 
 eller mer i budget för år 2021. 

 Investeringarna på samtliga nämnder/förvaltningar förutom hos miljö- och 
 samhällsbyggnadsförvaltningen är främst inventarier. 

 Största avvikelsen avser den nya skolan Fågelsången (+184,5 miljoner kronor) som beror på försenad 
 byggstart �ll följd av a� upphandlingen överklagats. Överklagan innebär en förskjutning i �d av när 
 de budgeterade medlen används. Under året har grundläggningsarbeten och gjutningsarbeten i stor 
 utsträckning färdigställts. 

 Projektet Säby sim och sporthall är försenat. Projektet har under året påbörjat en projektering och 
 under år 2022 planeras fördjupade analyser och projekteringsarbeten. 

 Budgetavvikelsen avseende myndighetskrav OVK beror på a� det ske� personalförändringar och 
 därför har det inte funnits möjligheter a� kunna u�öra det arbete som var tänkt för året. 

 Reinvesteringen av Plaskdammen är framfly�ad på grund av byte av projektrör och upphandling 
 kommer a� ske under år 2022. 

 Fas�ghetsstrategin hade under året fyra projekt och totalt hade de budgeterade 30 miljonerna e� 
 u�all på 1,6 miljoner kronor. En avvikelse på 28,4 miljoner kronor. Budgetavvikelserna beror på a� 
 det inte har varit klart vilka verksamheter som ska fly�a in i de lokaler som skulle renoveras samt a� 
 det varit resursbrist i verksamheten som skulle genomföra projekten. 

 Ny gatubeläggning har gjorts på Karlskronaviksvägen, Solbovägen, Fredriksbergsvägen och del av 
 Sandbäcksvägen. Budgeten för gatubeläggning har använt 0,1 mnkr mer än planerat. 
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 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ha� 68 investeringsprojekt (exklusive exploateringar) 
 som löpt under året. Av dessa blev 51 projekt klara, varav 29 är löpande projekt som återfinns varje 
 år. 17 projekt är pågående, det vill säga a� de kommer a� pågå under e� eller flera år framöver. 

 Upplysningar om dri�- och investeringsredovisningens uppbyggnad 

 Allmänt 

 Den ekonomiska styrningen sker bl.a. genom a� fullmäk�ge i budget anvisar resurser �ll 
 kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. Fullmäk�ges budget utgör 
 därmed en gräns för omfa�ningen av verksamheten och investeringarna. 

 Ekonomisk plan och budget beslutas av fullmäk�ge inför varje verksamhetsår. Nämnderna och 
 kommunstyrelsen upprä�ar däre�er specificerade detaljbudgetar för sina ansvarsområden för beslut 
 i nämnderna. 

 Dri�budget 

 Fullmäk�ge �lldelar nämnderna ne�oanslag för a� bedriva de verksamheter som nämnderna 
 ansvarar för. Det innebär a� anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av 
 taxor, avgi�er och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Ne�oanslagen binds av 
 fullmäk�ge på nämnder och verksamhetsområden. Omdisponering av anslag mellan 
 verksamhetsområden och nämnder samt �lläggsanslag kan beslutas av fullmäk�ge under året. 

 Nämnderna fördelar fullmäk�ges ne�oanslag i sin internbudget. Det sker bru�o uppdelat på intäkter 
 och kostnader samt på de delverksamheter och organisatoriska enheter som respek�ve nämnd 
 bestämmer. Omdisponering av dessa anslag under året får ske genom nämndbeslut, så länge de ej 
 påverkar fullmäk�ges ne�oanslag. 

 Ekonomin för den löpande verksamheten har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör 
 budgetåret och de däre�er följande två åren utgör planeringsår. 

 Investeringsbudget 
 Fullmäk�ge �lldelar nämnderna anslag som binds på varje enskilt investeringsprojekt. Fullmäk�ge 
 �lldelar också nämnderna ramanslag för vissa investeringstyper, t.ex. inventarier samt för 
 komponentbyten. Dessa ramar fördelar respek�ve nämnd i sin internbudget e�er behov. 

 Investeringarna har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de två 
 däre�er följande åren utgör planeringsår. Den beslutade totalutgi�en för investeringsprojekt, vars 
 planerade genomförande�d omfa�ar flera år, fördelas på anslag för budgetåret och respek�ve 
 planeringsår. 

 Posi�va och nega�va budgetavvikelser i investeringsprojekt beslutas av fullmäk�ge a� överföras �ll 
 kommande års investeringsbudget, så länge projektet pågår. Ej förbrukade investeringsmedel som 
 ingår i ramanslag överförs normalt inte som �lläggsanslag i nästa års budget. 
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 VA-verksamhet 

 Den löpande VA-verksamheten finansieras med  egna brukningsavgi�er. VA-verksamhetens 
 investeringar finansieras med VA-anslu�ningsavgi�er. VA:s dri�- och investeringsbudget regleras och 
 beslutas av fullmäk�ge. 

 Redovisningsprinciper i dri�redovisningen 
 Dri�redovisningens intäkter och kostnader ska spegla respek�ve nämnds/förvaltnings/verksamhets 
 (vidare kallad för nämnd) ekonomiska rela�oner �ll sin omvärld, där de andra nämnderna utgör en 
 del av omvärlden. Det innebär a� jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som 
 endast innehåller kommunexterna poster, har dri�redovisningen påförts även kommuninterna 
 poster, såsom interna köp och intern försäljning mellan nämnder. Omvänt finns det poster i 
 resultaträkningen som inte ingår i dri�redovisningen eller som simuleras kalkylmässigt. 

 De väsentliga poster som finns i resultaträkningen, men inte i dri�redovisningen, är: 
 ●  avskrivningar, periodiserade investeringsinkomster, nedskrivningar och utrangeringar (med 

 undantag för VA-verksamheten: VA-verksamhetens avskrivningar och periodiserade 
 anslutningsavgi�er finns i dri�redovisningen) 

 ●  ska�eintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
 ●  finansiella intäkter och kostnader, extraordinära poster 
 ●  några av offentliga kostnadsersä�ningar och riktade statsbidrag 
 ●  gatu- och exploateringsersä�ningar från privata aktörer 
 ●  VA-verksamhetens översko� skuldfört �ll VA-kollek�vet 
 ●  pensionsutbetalningar, förändring i pensionsavsä�ningar mm 
 ●  upplupna löner och semesterlöner. 

 Poster som kalkylmässigt simuleras i dri�redovisningen är: 
 ●  VA-verksamhetens kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet kapital. 

 Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär a� kostnaden består 
 av linjär avskrivning på anläggnings�llgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på 
 �llgångarnas bokförda restvärde. Internräntan 2021 för VA-verksamheten har sa�s 0,17% 
 (0,38% i år 2020) och motsvarar den genomsni�liga räntan för kommunens lån i banker och 
 kredi�ns�tut. 

 De väsentliga kostnader som interndebiteras �ll kommunens olika verksamheter är: 
 ●  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen debiterar VA-verksamhet internhyror för 

 lokaler. 
 ●  VA-verksamhet debiterar övriga förvaltningar brukaravgi�er. 
 ●  Kommunstyrelsens förvaltning debiterar VA-verksamheten för gemensam central 

 administra�on som ekonomi, IT, personal och upphandling. 

 Redovisningsprinciper i investeringsredovisningen 
 Investeringsredovisningens utgi�er består av kommunexterna utgi�er och löner för egen 
 anläggningspersonal. 
 VA-verksamhetens extern och intern fakturering av anläggningsavgi�er sker �ll en och samma taxa. 
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 Dri�- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga 
 delar 
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 Bilagor 
 Ekonomiska sammanställningar för VA-verksamhet 

 Resultaträkning, VA-verksamhet 
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 Balansräkning, VA-verksamhet 
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 Noter �ll resultaträkning, VA-verksamhet 
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 Noter �ll balansräkning, VA-verksamhet 
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 Exploateringsredovisning 

 Exploateringsredovisningen har avgränsats �ll investeringsinkomster och -utgi�er från 
 VA-verksamhet och kommunala gator samt utgi�er och inkomster från tom�örsäljning. Kostnader 
 och intäkter avseende förstudier och planering ingår inte i tabellen. 

 De tre största exploateringsprojekt som pågick under 2021 var Rönninge centrum (-2,4 miljoner 
 kronor), Karlskronaviken (+2,1 miljoner kronor) och Salems stadskärna (13,2 miljoner kronor). 

 Det posi�va u�allet för Salems stadskärna berodde mest på kostnadsföring av �digare års utgi�er 
 för förstudier/planering på 3,9 kronor (kostnader för förstudier/planering syns  inte i tabellen) samt 
 berodde på återföring �ll anläggnings�llgångar på 9,1 miljoner kronor. 

 Utgi�er för Rönninge Centrum på -2,4 miljoner kronor avsåg anläggning av gator. 

 I Karlskronaviken kom den större delen av inkomsterna från tom�örsäljning, och utgi�erna - från 
 gatuanläggning. 
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