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Förvaltningsberättelse per juli 2020 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Femårsöversikt 

UTFALL 2020 
prognos/ 

utfall 
2019 2018 2017 2016 

Kommunal skattesats (N00901) 19,67 19,67 19,67 19,67 19,67 

Verksamhetens nettokostnader, tkr 964 144 969 323 928 562 874 457 837 858 

Finansnetto -/+, tkr -9 347 2 586 6 325 1 838 -4 882 

Årets resultat (inkl. jämf.störande/ 
extraordinära poster), tkr 

46 800 53 116 19 944 46 102 20 403 

Soliditet inkl. totala 
pensionsförpliktelser % (N03002)* 

39,5% 34,1% 31, 1% 30,9 % 30,0 % 

Investeringar (netto), tkr 132 279 159 030 88 919 137 263 69 010 

Självfinansieringsgrad (N03103) 78% 82 % 79 % 70 % 107 % 

Långfristig låneskuld (inkl VA), 
kr/invånare (N03046)*  

20 268 19 945 17 495 20 552 14 433 

Kassalikviditet (N03105)* 196,4% 128,4 % 106,7 % 151, 2% 109,0 % 

Antal anställda (månadsavlönade)* 1 034 1 084 1 105 1 117 1 127 

Befolkning, antal 16 869 16 750 16 786 16 665 16 615 

Befolkningsförändring, antal  119 -36 121 50 189 

Nyckeltalsdefinitioner är enligt Kolada. 
*Nyckeltal utifrån utfall per 2020-07-31.  

Alla nyckeltal förutom investeringsrelaterade indikerar en förstärkning under de senaste fem år. 
Årets resultat har alltid överträffat det antagna målet på 1 procent av skatter och bidrag. Detta 
avspeglas även i årets prognostiserade resultat som  blir ca 2,9 % av skatter och bidrag exklusive 
jämförelsestörande poster.  
 
Självfinansieringsgraden minskar med anledning av att kommunen nu går in i en 
investeringsexpansiv period som andra kommuner i länet. Den långfristiga låneskulden per invånare 
håller sig  inom det  beslutade riktmärke som är länets snitt. Exklusive VA kommer skulden stanna på 
cirka 19 680 kronor mot länets 22 500 kronor.  
Kassalikviditeten är tillfredsställande då den ligger över 100 procent och kan då möta kostnaderna 
för kortfristiga skulder. Finansnettot håller på att försvagas pga svängningar på finansiella 
marknaden.  
 
Den sammanfattande bilden av kommunen utifrån ett finansiellt perspektiv är en kommun med 
mycket god ekonomi i grunden. Detta avspeglas bland annat i en hög soliditet, goda årsresultat och 
god kassalikviditet. 
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Den kommunala organisationen 

Kommunen styrs av förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. 

För varje nämnd finns en tjänstemannaorganisation som är indelad i förvaltningar. Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar dock åt både kommunstyrelsen och bygg- och 

miljönämnden. Kommunens högste tjänsteman är kommundirektören. 
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Upplysningar om koncernföretag 
Kommunen ingår inte i en kommunal koncern och har heller inte något koncernföretag, därmed 

upprättas inte några sammanställda räkenskaper. I årsredovisningen lämnas upplysningar om 

intresseföretag. 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Sveriges ekonomiska utveckling 

Källa: SKR augusti 2020 

Bedömningen som SKR gjorde i vårens prognoser, att BNP under det andra kvartalet skulle falla 

mindre i Sverige än i många andra länder, ser ut att stå sig. Nedgången har varit större än vad som 

antogs i skatteunderlagsprognosen i april. Utsikterna för BNP och sysselsättning helåret 2020 ser 

svagare ut nu, jämfört med SKR:s bedömningar i våras.  

Det är mer stabilt nu, både i Sverige och i omvärlden jämfört med månaderna mars, april och maj. 

Det är dock fortfarande stor osäkerhet om hur den globala utvecklingen ska bli de sista månaderna i 

år. Botten tycks vara nådd och SKR räknar med att BNP ska öka från och med det tredje kvartalet i år. 

Uppgången under det andra halvåret beräknas bli svagare än tidigare antaganden.  

 

Antalet arbetade timmar överskattades i den kalkyl som gjordes i april och i nuvarande antagande är 

antalet arbetade timmar under kvartal två betydligt lägre. För helåret stannar bedömningen om en 

nedgång om 5,5 procent (att jämföra med -3,3 procent i april). Antalet arbetslösa fortsätter upp och 

andelen arbetslösa kommer att ligga över nio procent över en längre tid.  

Det finns ett antal osäkerhetsfaktorer vid bedömningen som bland annat gäller uppskjutna 

avtalsförhandlingar och hur dessa kan påverka beräkningar av lönesumman.  
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Bedömningen är att lågkonjunkturen består ända till år 2023. Först mot slutet av 2023 antas att 
någon form av jämvikt uppstår mellan antal sysselsatta och antal arbetade timmar.  

Kommunsektorns ekonomiska utveckling 

Källa: SKR augusti 2020 

För år 2020 räknar SKR med en ytterligare inbromsning, till följd av fortsatt kraftig minskning av 

arbetade timmar. Detta motverkas något av utbetalningar av permitteringslöner (som syns som 

löneutbetalningar i statistiken, dock utan arbetsinsats, vilket innebär höjda timlöner) men 

lönesumman ökar ändå nästan inte alls. Skatteunderlagstillväxten stannar en bit över två procent. 

Att det inte blir lägre beror på en kraftig ökning av inkomsterna från de beskattningsbara sociala 

ersättningarna (tex arbetsmarknadsersättningar och sjukförsäkringsersättningar). Krisåtgärder som 

satts in för att mildra ekonomiska effekter av covid 19-pandemin bidrar därmed till att hålla uppe 

skatteunderlagstillväxten.  

 

SKR räknar med att konjunkturåterhämtningen börjar under hösten och att antalet arbetade timmar 

börjar återhämtas. Det leder till en större ökning av lönesumman 2021 än 2020 och SKR utgår här 

från att inga permitteringslöner utbetalas nästa år.  

Skatteunderlaget dämpas av att de beskattningsbara sociala ersättningarna minskar när 

“coronaåtgärder” upphör 2021. Det innebär att skatteunderlagstillväxten blir lika låg som 

finanskrisens värsta år, 2009. Den underliggande ökningstakten är den lägsta sedan 1993.  
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I scenariot för att konjunkturell balans 2022-2023 kommer kraftig konjunkturåterhämtning med 

stark sysselsättningstillväxt, tilltagande löneökningar och ett skatteunderlag som växer i historiskt 

genomsnittlig takt.  

 

Jämfört med prognosen i april räknar SKR med en väsentligt högre skatteunderlagstillväxt 2019 och 

2020 (tabell 2).  

Förändringen för år 2019 beror på att möjligheten för enskilda näringsidkare och handelsbolag att 

avsätta 100 procent av vinsten upp till en miljon kronor till periodiseringsfond utnyttjats i betydligt 

mindre omfattning än vad SKR räknat med.  

För år 2020 beror förändringen på att lönesumman bedöms öka mer än föregående prognos. 

Huvudförklaringen är att permitteringslöner (löner som inte motsvaras av någon arbetsinsats) drar 

upp den genomsnittliga timlönen. Samtidigt har antalet arbetade timmar är nedjusterats och 

nettoeffekten av dessa båda är positiv.  

För år 2021 är utvecklingen nedjusterad då scenariot räknar med att lönesumman ökar mindre. Det 

är en följd av att timlönen ökar svagt eftersom det antas att inga permitteringslöner betalas ut.  

Befolkning  

Salems befolkning uppgick till 16 759  invånare den 30 juni 2020. Det var en ökning med 9 personer 

(+ 0,05 procent) jämfört med årsskiftet 2019/2020. Under samma period ökade Stockholms län med 

8 562 personer (+ 0,4 procent).  

Befolkningsökningen i Sverige under första halvåret 2020 har varit den lägsta sedan år 2005. Den 

låga folkökningen beror till stor del på minskning i invandringen samt en ökning av antal dödsfall. 

Antalet födda och antalet som utvandrat har minskat marginellt mot tidigare år. Det har lett till en 

halvering av både invandrings- och födelseöverskottet jämfört med tidigare år.  
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Finansiella risker och riskhantering 

Under januari-juli 2020 hanterades finansiella risker i enlighet med de av fullmäktige beslutade 
finanspolicyn och policyn för förvaltning av pensionsmedel.  

Ränterisk 

Kommunen har amorterat banklån på 101 miljoner kronor under året, motsvarande belopp kommer 
att lånas om under hösten. Per 31 juli 2020 uppgick kommunens totala upplåning hos kreditinstitut 
till 237,2 (338,2 i årsskiftet) miljoner kronor. 

Till följd av kommande investeringar kommer kommunen att ta ett nytt lån i slutet av året eller i 
början av nästa år. 

Per 31 juli 2020 uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden till 0,1 år (0,2 år vid årsskiftet) och 
den genomsnittliga räntan var 0,4 (0,4) procent. En ökad ränta med en procentenhet skulle medföra 
ökade kostnader på 2,4 miljoner kronor per år.  

Finansierings- och refinansieringsrisk  
Utifrån låneskuldens sammansättning per balansdagen, förföll 3,4 (103,4) miljoner kronor eller 1,4 
(30,6) procent av kommunens låneskuld inom ett år. Indikativa räntor för framtida lån tyder på 
marginella förändringar. Ökade investeringsbehov och låneskuldens omfattning pekar dock på högre 
räntekostnader i framtiden. 

Marknadsrisk i finansiella placeringar 
Per 31 juli 2020 låg pensionsportföljen inom de marknadriskslimiter som definieras för respektive 
tillgångsslag i policyn:  

● andelen aktier uppgick till 6 procent (35 procent i årsskiftet), den fick uppgå till maximalt 15 
(39) procent av portföljens värde.  

● Svenska aktier uppgick till 30 (29) procent av aktieandelen, fick uppgå till maximalt 50 (50) 
procent av aktieandelen. 
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Pensionsförpliktelser och förvaltning av pensionsmedel  

Källa: Söderberg & Partners och Skandia  

Enligt placeringspolicyn är syftet med uppföljningen att kontrollera att: 

● förvaltade pensionsmedel på lång sikt finansierar kommunens pensionsförpliktelser.  

● Finansiella placeringar avseende pensionsmedel har en snittavkastning på 2 procent per år 

eller mer under 5-års perioden,  justerat för inflation. 

Redogörelse för kommunens pensionsförpliktelser och dess finansiering, i miljoner kronor: 

 

Per den 31 juli 2020 ökade kommunens pensionsförpliktelser till 385,0 miljoner kronor (377,9 vid 
årsskiftet).  

För att långsiktigt minska belastningen från kommunens pensionsförpliktelser på resultaträkningen 
och likviditeten placerar kommunen medel i en värdepappersportfölj. Under perioden januari-juli 
2020 placerades nyinsättningar på 23,1 miljoner kronor i portföljen. Per den 31 juli 2020 uppgick 
portföljens värde till 110,0 (92,3 i årsskiftet) miljoner kronor. Därmed förbättrades 
konsolideringsgraden, det vill säga andelen av pensionsförpliktelser som täcks och finansieras av 
förvaltade pensionsmedel, till 32,6 (28,5) procent. 

Till 31 december 2020 förväntas den rensade för inflation genomsnittliga årliga avkastningen i 

portföljen under 5 årsperioden bli 1,9 procent, vilket är en aning lägre än placeringspolicyns 

långsiktiga avkastningsmål på 2,0 procent.  

 

För helår 2020 uppvisar portföljens prognos en negativ avvikelse mot budget om -4,9 miljoner 

kronor och förklaras med den snabba börsnedgången till följd av coronavirusets spridning. 
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Portföljens utveckling under januari-juli 2020: 

 

Under januari-juli 2020 blev portföljens utfall -5,4 miljoner kronor (-5,5 procent), vilket är sämre än 

portföljens sammansatta jämförelseindex, som minskade med -1,2 procent under samma period. 

Utfallet under perioden bestod av:  

● +2,1 miljoner kronor som mellanskillnaden mellan försäljnings- och anskaffningsvärdet, som 
genererades vid fondbyten i portföljen. Fondbyten genomfördes i linje med policyns modell 
för hantering av marknadsrisker. 

● -7,5 miljoner kronor i värdereglering, då marknadsvärdet på balansdagen 31 juli 2020 
förändrats negativt jämfört med marknadsvärdet föregående balansdag 31 december 2019.  

Om det ekonomiska läget medger kommer kommunen i överensstämmelse med placeringspolicyn 

att förstärka finansiering av pensionsförpliktelser genom att avsätta nytt kapital i pensionsportföljen. 

Händelser av väsentlig betydelse 

● Under våren har arbetet med att flytta lönehanteringen till Håbo kommun genomförts.  

● Coronapandemin, Covid-19, har påverkat verksamheterna mycket under året. Krisledningsnämnd 
och krisledningsgrupp aktiverades under våren har aktivt arbetat under året. I verksamheterna 
har det vidtagits åtgärder för att bromsa och förhindra smittspridning genom bland annat 
distansundervisning på gymnasiet, besöksförbud på äldreboenden, stängda sysselsättningar för 
äldre och funktionsnedsatta och inställda evenemang och kontinuerlig information till 
medborgare och medarbetare. 

● Rönninge torg har i stort sett färdigställts.  

● Klart för byggstart av Fågelsångens skola och idrottshall. I september inleds arbetet och nya 
Fågelsången beräknas stå färdig våren 2023, en skola för 500 elever från förskoleklass till årskurs 
nio och en idrottshall med fullstor plan och läktare för upp till 300 åskådare.  
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Kommunens vision fastställs av kommunfullmäktige och utifrån denna beslutar de även om de 

övergripande målen. Fullmäktiges mål är grupperade inom  fem perspektiv: medborgare, miljö, 

utveckling och lärande, medarbetare samt ekonomi. Målen ska vara långsiktiga, strategiska och gälla 

för minst en mandatperiod men kan aktualiseras och förändras oftare vid behov. Fullmäktige anger 

vilka övergripande mål som ska brytas ned av samtliga nämnder respektive vilka som ska brytas ned 

av specifik nämnd/-er. 

Kommunens mål anger vad verksamheternas arbete ska leda till och behöver därför utvecklas till 

mätbara indikatorer som gör det möjligt att följa upp arbetet. Indikatorerna för varje mål vägs sedan 

samman till ett index som representerar måluppfyllelsen för respektive mål. 

Nämndernas mål är en nedbrytning av kommunfullmäktiges övergripande mål och omfattar 

målsättningar utifrån nämndens verksamhetsområde. Nämnderna ska förutom att svara upp på de 

direkt utpekade målområden från fullmäktige även beakta möjligheten att bidra inom sitt 

verksamhetsområde kopplat till de övergripande målen. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Utvärdering av god ekonomisk hushållning  
Enligt kommunens policy för god ekonomisk hushållning är de övergripande målen 6 - 9 

verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och ska därmed följas upp i delårsrapporten per juli. 

Övriga kommunövergripande mål följs upp per helår.  

Mål 6, 7, 8 och 9 har i stort uppnåtts per delår. Det är kommunstyrelsens sammanvägda bedömning 

att kommunen har en god ekonomisk hushållning per sista juli 2020. Målet för lärande miljö har 

anpassats till följd av coronapandemin då vissa delmoment inte genomförs i år, såsom nationella 

prov som har ställts in. 

Det är kommunstyrelsens prognos att övergripande mål 6, 7, 8 och 9  uppnås helt per helår. Det är 

kommunstyrelsens sammanvägda bedömning att kommunen kommer att ha en god ekonomisk 

hushållning helåret 2020. 

Mål 6 - Lärande miljö  

Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger barn och elever goda 

förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå 

en kunskapsnivå som ligger över genomsnittet i Stockholms län.  
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Målet för lärandemiljö följs upp med hjälp av ett framräknat index där 2 = målvärdet uppfyllt (grönt), 

1= målvärdet nära uppfyllt (gult) och 0 = målvärdet ej uppfyllt (rött).  

Andelen  elever i grundskolan som anser att lärarna i deras skola tar hänsyn till elevernas åsikter 

ligger på samma nivå som föregående år. Medan resultatet för gymnasiet däremot har försämrats 

mot föregående år. 2019 instämde 40 % i påståendet om att ens synpunkter tas tillvara på ett bra 

sätt på skolan, vilket kan jämföras med årets resultat om att endast 36 % av eleverna instämmer i 

det.  

Måttet för kunskapsnivå följs upp av flera faktorer, men har under året anpassats av barn- och 

utbildningsnämnden till följd av coronapandemin. De nationella proven i svenska och matematik 

som till viss del har legat till grund för bedömningen har inte genomförts detta år varvid dessa 

indikatorer har strukits från årets mätvärden.  

Det prognostiserade resultatet för kunskapsnivåerna har ökat något för behörighet till nationellt 

program i årskurs 9, minskat något för betyg i alla ämnen i årskurs 6 och i genomsnittligt meritvärde 

för årskurs 9. Det sista mätvärdet har inte kunnat tas fram till delårsbokslutet på grund av tekniska 

problem, där uppgifter tas fram för genomsnittlig betygspoäng för högskoleförberedande program 

på Rönninge gymnasium. En jämförelse görs av Salems kommuns elevers kunskapsresultat mot det 

genomsnittliga resultatet i Stockholms regions kommuner. Då jämförelsen görs vid tiden för 

delårsbokslutet har inte resultatet för övriga kommuner presenterats, varvid en jämförelse görs med 

senast kända resultat från föregående år.  

Därmed bedöms målet ej uppfyllt men det har av nämnden bedömts vara för tidigt att dra några 

definitiva slutsatser innan den officiella statistiken presenteras, eftersom vårterminen har varit 

turbulent i alla skolor och präglats av ovanligt hög frånvaro till följd av coronapandemin. 

Mål 7 - Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 

Indikatorerna för målet är antal avgångna tillsvidareanställda i förhållande till senast kända snitt i 

Stockholms län, andel tillsvidareanställningar av totala månadsanställningar i kommunen, 

rekryteringsförmågan som mäts genom antal sökande per tjänst samt sjukfrånvaro i jämförelse med 

Stockholms län. 
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Målet är uppnått vid delårsuppföljningen med ett relativt oförändrat resultat mot föregående år. 

Personalavgångarna är på ungefär samma nivå som föregående år vid samma tidpunkt. Till följd av 

coronapandemin har antalet sökanden per tjänst ökat, delvis kopplat till en rekryteringskampanj 

som gjordes under våren för den händelse att läget skulle förvärras. Det var ca 300 personer som 

sökte tjänster via den kampanjen.  

Vid jämförelse av första halvåret 2019 och 2020 så har år 2020 visat på en högre sjukfrånvaro för 

Salems kommun. Detta kan till viss del kopplas samman med den pågående coronapandemin. Senast 

kända sammanvägda värde för Stockholms läns kommuner är från årsskiftet 2019 som då låg på 6,6 

procent och jämfört med det har Salem en högre sjukfrånvaro. Dock kommer nog siffran se 

annorlunda ut på helårsbasis då de flesta kommuner har haft en högre sjukfrånvaro under våren än 

andra år.   
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Mål 8 - Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn 

Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn. 

 

 
Kommunalskatten är oförändrat mot föregående år och är fortfarande lägre än indikatormålvärdet. 

Detta bedöms ge en konkurrenskraftig skattesats och är lägre än genomsnittet för övriga Södertörn, 

därmed är målet uppnått. 

 

Mål 9 - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi  

Att ha en stabil ekonomi innebär för Salems kommun att vi har lägre kostnader för långfristiga 

skulder per invånare än genomsnittet för Stockholms läns kommuner. Samt att kommunens resultat 

uppgår till minst 1 procent av skatter och bidrag exklusive VA och markförsäljning. 

 

 

 
Årets investeringsprognos ligger på ca 132 miljoner kronor på en total investeringsbudget på ca 317 

miljoner kronor. 

Under år 2020 beräknas investeringstakten bli lägre än budgeterad samt årets resultat inklusive 

jämförelsestörande poster beräknas bli väldigt starkt (ca 46,8 miljoner kronor), därmed hålls 

belåningsgraden nere. Prognostiserat för långfristiga skulder/invånare (exkl. långfristiga skulder till 

VA) uppnår målet med ett beräknat utfall på ca 19 680 kronor/invånare. 

Prognostiserat resultat (exkl. VA och jämförelsestörande poster) beräknas bli ca 2,9 procent av 

skatter och bidrag. Budgeterat resultat är ca 0,6 procent av skatter och bidrag på grund av det 

ansträngda ekonomiska läget. Prognosen inklusive finans (exkl VA och jämförelsestörande poster) 

uppvisar en positiv avvikelse på ca 23,6 miljoner kronor. De största positiva avvikelserna återfinns 

under finans (ca 6,8 miljoner kronor) och KS till förfogande (ca 18 miljoner kronor). Prognosen för 

skatteunderlagets utveckling per augusti (2,4 procent) ser mycket bättre ut jämfört med läget per 

april (0,9 procent) samt att statliga stöd till kommuner ger en starkare grund för årets ekonomiska 

förutsättningar, vilket förklarar positiva avvikelserna under finans och KS till förfogande.  
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Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning  
Periodens resultat exklusive VA och tomförsäljningar är 30,6 miljoner kronor, vilket kan jämföras 

med periodens budget på 6,1 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse med 24,5 miljoner kronor. 

Prognosen för helåret är ett resultat exklusive VA och tomtförsäljningar på 29,8 miljoner kronor som 

ska jämföras med helårsbudgeten på 6,2 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på 23,6 

miljoner kronor. Prognostiserat resultat är som andel av skatter och bidrag 2,9% att jämföra mot 

budgeterat 0,6%.  

I periodens resultat finns inga extraordinära poster.  Se vidare beskrivning under uppföljning av mål 

9 i avsnitt utvärdering av god ekonomisk hushållning.  

Budgetföljsamhet för drift  

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder klarar av 

att bedriva verksamhet inom givna budgetramar. Av nämndernas redovisning kan vi se att 

budgetavvikelsen är positiv och uppgår vid juli månads utgång till 27,5 miljoner kronor. Samtliga 

nämnder förutom Socialnämnden uppvisar positiva resultat mot budget för perioden. Nämndernas 

prognoser för helåret visar på en positiv avvikelse mot budget på 24,5 miljoner kronor. Endast 

Socialnämnd samt Bygg- och miljönämnden redovisar negativa prognoser.  

Skatteintäkterna har ökat i prognosen, beroende på att den procentuella ökningen avseende 

skatteunderlaget för år 2020 har förändrats mellan SKR:s prognos i mars mot den som kom i augusti. 

Detta gör att prognosen för skatteintäkter för Salem går från en negativ avvikelse mot budget i mars 

till en positiv avvikelse mot budget i juli. Samtidigt är prognosen för skatteintäkterna väldigt osäker 

enligt SKR och kommer att bero på hur utvecklingen av antalet arbetade timmar och kostnaderna för 

permitteringslöner förändras under kommande månader.  

Kommunen har haft kostnader kopplade mot Covid-19 främst inom Socialnämndens område. En 

återsökning till Socialstyrelsen lämnades in i slutet av augusti och kommunen begär tio miljoner 

kronor för perioden januari till augusti. Återsökning avseende delposten skyddsutrustning är det 

område som omfattar störst belopp om 4,5 miljoner kronor och därefter området anpassning av 

lokaler med 2,8 miljoner kronor. 
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För helårsutfallet 2020 prognostiseras ett överskott för kommunen totalt jämfört med budget 
om 40,5 miljoner kronor. Resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster för 
markförsäljning blir prognosavvikelsen 23,6 miljoner kronor mot helårsbudgeten.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har för perioden en positiv avvikelse  med 10,9 miljoner kronor och 

prognosen för helåret beräknas till en positiv avvikelse med 18,2 miljoner kronor. 

Avvikelsen avser den kompensation kommunerna fick med utökat statsbidraget som aviserades 

under våren med anledning av pandemin och budgeterades i kommunen som verksamhetens 

kostnad. Övriga enheter har samtliga prognoser som är i balans med tilldelad budget förutom hos 

kansliet som har en negativ prognos med -417 tkr som är kopplat till kommunens arbete med 

kompetensplanering, där del av en tjänst flyttats internt inom kommunen. Motsvarande summa är 

beräknad som ett positivt resultat inom en barn- och utbildningsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen  exklusive VA och markförsäljning redovisar för perioden 

en positiv avvikelse om 4 miljoner kronor. Avvikelsen för helåret visar en positiv avvikelse om 0,1 

miljoner kronor mot budget.  

Vid en jämförelse mot föregående år har nettokostnaderna minskat med 5,1 miljoner. Den positiva 

utvecklingen av resultatet återfinns främst inom gatuenheten och fastighetsenheten.  

Inom gatuenheten har kostnaderna för utemiljö minskat med 2,7 miljoner kronor jämfört med 

samma period föregående år. De minskade kostnaderna beror i huvudsak på att enheten har 

omorganiserat sin verksamhet. Därutöver finns lägre kostnader för vinterunderhåll samt att avtalet 

med leverantören som hanterar kommunens skogsvård har omförhandlats.  

Inom fastighetsenheten förklaras det förbättrade resultatet jämfört med föregående år av minskade 

kostnader för reparationer samt larm och bevakning. Verksamheten har samordnat sina inköp och 

de inköp som avser investeringar har redovisats som investeringar enligt de redovisningsprinciper 
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som finns.  

Bygg- och miljönämndens avvikelse för perioden är 0,6 miljoner kronor och prognosen uppvisar en 

negativ avvikelse om -0,3 miljoner kronor. Avvikelsen för perioden beror på att intäkterna i utfallet 

avser helåret, medan budgeten avser sju månader. För helåret bedöms personalkostnaderna öka 

samt att miljöenheten får lägre intäkter.  

Kultur- och fritidsnämnden har en positiv avvikelse för perioden om 0,7 miljoner kronor och 

prognosen för helåret beräknas till 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen för perioden beror på vakanser 

inom fritidsgård samt att många aktiviteter för biblioteket ligger under resterande del av året. 

Nämnden har påverkats av Covid-19, då det har ställts in större publika event som Salemsdagen, 

valborgsmässofirande samt nationaldagen. Även barnteater, seniorbio och utställningar har varit 

inställda. De förändrade riktlinjer har påverkat öppethållandet på Säby sim- och sporthall och där har 

även skolsimmet pausats. Det har även varit minskade bokningar i idrottshallarna.  

Barn- och utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse med 0,5 miljoner kronor. 

Prognosen för helåret beräknas till 0,5 miljoner kronor.  

Inom förskoleverksamheten ses att den nyöppnade förskolan i Botkyrka har valts av ett antal Salems 

föräldrar, detta innebär att kommunens egna förskolor har minskat med samma antal barn.  

Inom grundskolan finns en negativ prognos för grundskolorna som till största delen balanseras av att 

volymerna är lägre än vad som förväntades inom fritidshem när budgeten lades. Även här ses att 

Botkyrkas nyöppnade grundskola varit attraktiv för föräldrar i Salem.  

Det har varit problematiskt att göra prognos för gymnasiet, då valet till gymnasium inte varit klart 

när prognosen gjorts och bedömningen är att prognosen kommer att vara i nivå med beslutad 

budget.  

Socialnämnden har för perioden en negativ avvikelse med -7,9 miljoner kronor och prognosen 

beräknas till -1,2 miljoner kronor. I resultatet ingår merkostnader för Covid-19 med 7,6 miljoner 

kronor, vilka till stor del kommer att återsökas hos Socialstyrelsen.  

Äldreomsorgen har en avvikelse för perioden på -9,9 miljoner kronor och en prognos på -2,2 

miljoner kronor. Här återfinns största delen av det som ska återsökas avseende Covid-19. 

Hemtjänsten i egen regi har en prognosavvikelse på -3,5 miljoner kronor som avser höga kostnader 

för övertid på grund av ineffektiv schemaplanering. Översyn av schema och övertid har gjorts, vilket 

har medfört att övertidskostnaderna har minskat under juli. Särskilt boende lämnar en prognos på 

1,3 miljoner bättre än budget, vilket är ett resultat av externa intäkter i form av stimulansmedel 

samt intäkter för Covid-19-relaterade kostnader.  

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott på 1 miljon kronor vilket består av lägre 

kostnader avseende arbetsmarknadsåtgärder då de inte har behövt full bemanning under pandemin. 

Det har även varit färre placeringar under första halvåret inom familjevården.  

Blockhyrorna avseende flyktinglägenheter har en prognos på -3,3 miljoner kronor. Detta avser både 

höga kostnader för lokalerna samt att det inte kommer några nya flyktingar till lägenheterna. 

Kostnaderna för försörjningsstöd har minskat och beräknas ge en positiv avvikelse mot budget med 

2,3 miljoner då volymerna minskat.  

Övriga nämnder består av överförmyndarnämnd och revisionsnämnd. Båda nämnderna har en 
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prognos i balans med den budget som finns eller ett liten positiv avvikelse.  

Finans verksamhetsrelaterad innebär de delar av finansförvaltningen som hanterar kostnader och 

intäkter som är hänförbara till verksamhetsresultatet. Det är bland annat skatteintäkter och bidrag, 

avskrivningskostnader och ränta på avskrivningar samt kostnader för semesterlöneskuld och 

pensionskostnader.  

För perioden ligger avvikelsen på en positiv avvikelse om 18,5 miljoner och prognosen visar en 

positiv avvikelse om 6,8 miljoner kronor. Att avvikelsen förändras så mycket beror på att 

semesterlöneskulden i juli månad är låg då många har tagit ut semester och sedan byggs den på 

under hösten. Därutöver har en engångsersättning från Naturvårdsverket för naturmark kommit 

under första delen av året. Skatter och generella bidrag avviker positivt och det avser de medel som 

kommunen erhållit med anledning av pandemin (8,4 miljoner kronor för perioden). Skatteintäkterna 

som enskild post har blivit 5,4 miljoner kronor lägre för perioden.  

Avvikelsen på årsbasis förklaras med svårigheter att budgetera både vilka antaganden som ska göras 

för att bestämma hur mycket semester personalen inte kommer att ta ut och vilka antaganden som 

görs för avsättningen av pensioner. Det är alltfler inom kommunen som berörs av en avsättning då 

lönenivåerna ökar.  

Budgetföljsamhet för investeringar  

Uppföljning per juli för investeringarna resulterar i följande utfall och prognos för nämnder och 

förvaltningar: 

 

För perioden har nämnder och förvaltningar investerat 27,3 miljoner mot planerat 184,7 miljoner 

kronor. Det är en avvikelse på 157,5 miljoner kronor. Precis som tidigare år kommer 

investeringskostnaderna under senare delen av året.  

Prognosen för helåret visar att 132,3 miljoner kronor beräknas att användas under året. I budgeten 

för året ligger en investeringsvolym på 316,7 miljoner kronor. Avvikelsen för investeringsutfallet 

beräknas till 184,4 miljoner kronor.  

Investeringarna beräknas minska med -26,7 miljoner kronor jämfört med föregående års helårsutfall.  
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Störst förbrukning under perioden har Rönninge centrums projekt haft, följt av Fågelsången och 

Karlskronaviken.  

 

De projekt som i prognosen har största förbrukningen är Fågelsångens skola som har uppstart nu 

under hösten samt OVK-åtgärder inom kommunen.  

 

Största avvikelserna mot årets budget har Fågelsångens skola, vilket beror på att projektet 

överklagats och kommer igång först efter sommaren 2020. 

Balanskravsresultat  

Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans mellan intäkter och 
kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett underskott 
som ska återställas inom de tre påföljande åren. Balanskravet avser kommunens nämnds- och 
förvaltningsorganisation.  

Kommunen har sedan införandet år 2000, uppfyllt balanskravet, och det finns således inte något 
underskott att återställa. Kommunens resultatutjämningsreserv uppgår till 59,8 miljoner kronor. 

Årets prognostiserat balanskravsresultat är positivt och uppgår till 53,2 miljoner kronor (46,5), vilket 
därmed lever upp till lagens krav.  

Vid avstämning av balanskravet (prognostiserat resultat) i enlighet med LKBR (se tabellen nedan) 
görs följande slutsatser: 

● Det finns inte något historiskt underskott att återställa. 

● Resultatet innehåller orealiserade förluster i värdepapper på 6,4 miljoner kronor som har 
räknats med/återförts. 

● Årets resultat innehåller realisationsvinster på exploateringsverksamheten om  17 miljoner 
kronor samt en ersättning från Naturvårdsverket för naturmark på 5,9 miljoner kronor, 
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dessa engångsintäkter får ingå i balanskravsresultatet. 

● Det finns ingen planerad reservering till resultatutjämningsreserven, då nuvarande nivå på 
resultatutjämningsreserven anses vara tillräcklig (59,8 miljoner kronor). 

 
Balanskravsutredning för prognostiserat resultat i årsbokslut 2020  (miljoner) 

 

Väsentliga personalförhållanden  

Antalet anställda den 31 juli 2020 var totalt 1436 personer (1531 personer 31 juli 2019), varav 939 

tillsvidareanställda (979 föregående år). Omräknat till årsarbetare uppgår det till 877 

tillsvidareanställda (807 föregående år). 

Sjukfrånvaron för tillsvidareanställda och månadsavlönade var i snitt 7,5 % under perioden januari till 

juli månad 2020, 5,62 % föregående år samma period. Anledningen till den ökade sjukfrånvaron i 

jämförelse med 2019 beror på den pågående coronapandemin, då betydligt fler personer har varit 

sjukfrånvarande även vid lättare förkylningssymptom. 

Antalet ansökningar per tjänst har ökat mycket, till stor del kopplat till den rekryteringssatsning som 

gjordes under våren till följd av coronapandemin.  

Förväntad utveckling  

Kommunen påverkas av att befolkningen under 2019 minskade jämfört med år 2018. Ekonomin 
påverkas både under år 2020 och år 2022 med lägre skatteintäkter som följd. Detta påverkar även 
kostnaderna. På grund av svängningar i skatteprognoser upprättades och beslutades en reviderad 
budget som avser 2020 i april. Ram och budget för år 2021-2023 är byggt utifrån befolkningsprognos 
per 2020-02-15.  
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 2020 2021 2022 2023 

Prognos folkmängd vid tillfället för budget 2020-2022 17 130 17 330 17 359 - 

Prognos folkmängd vid tillfället för ram/budget 2021-2023 16 869 17 162 17 191 17 259 

Differens -261 -168 -168  

 
Effekten av att folkmängden minskat mellan den prognos som användes för budgeten 2020 och den 
som används för ramarna till år 2021-2022 innebär att volymerna för verksamheterna för år 
2021-2022  kommer att bli relativ lägre än de som meddelats i budgeten för år 2020-2022. Det som 
ses är att det är främst barn i förskoleåldern samt vuxna upp till 40-årsåldern som minskar mest. 
Effekten blir att kommunen behöver se över behoven av förskole- och skolplatser till följd av att 
befolkningsprognosen förändrats. Det påverkar även till viss del äldreomsorgen, till exempel 
förskjuts behovet av att bygga nytt särskilt boende etc. 

För att klara de kortsiktiga ekonomiska utmaningarna antog kommunfullmäktige en reviderad 
budget för år 2020 i april (efter delårsuppföljningen per mars). Den reviderade budgeten innebär att 
barn- och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens budget justerats ner utifrån volymer i 
befolkningen med respektive  -4,3 miljoner och -2 miljoner kronor. I  samband med 
ram/budgetarbetet för år 2021 och plan 2022-2023 pågick en redan beslutat effektivisering för att 
matcha mot befolkningsvolymerna samt för BNP svängningarna. Kommunens preliminära resultat 
inför kommande år är lägre än tidigare år för att kommunen ska kunna möta ett allt kärvare 
ekonomiskt läge.  

Under våren 2020 arbetade kommunen fram ett planeringsunderlag för investeringar åren 
2021-2023. I ram/budgetberedningen har särskilt beaktats kommande investeringsbehov avseende 
verksamhetslokaler, bland annat för förskola och skola. Behoven är beräknade med hjälp av 
befolkningsprognos och inriktningsbeslut för kommande översiktsplan.  
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Ekonomiska sammanställningar 

Resultaträkning  

 

 

*För budget för år 2020 finns följande fullmäktiges beslut: 

● VA:s budget (KF §52 2019-11-21) +61 tkr. 

● Överföringar (KF §14 2020-04-23) +266 tkr från 2019 till 2020 års budget; överföringarna 

avser kommunala grundskoleenheters underskott inom Barn- och utbildningsnämnd.  

● Den reviderade budget 2020 exklusive VA (KF §17 2020-04-23) 5970 tkr. 
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Balansräkning 
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Noter 

Innehåll 

Not 1 Redovisningsprinciper. Not 2-8 till resultaträkning. Not 9-21 till  balansräkning.  

Not 1 Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Lag om kommunal bokföring och redovisning och 
rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket bl.a. innebär att 
redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna har varit oförändrade jämfört med den senaste 
årsredovisningen. För ytterligare information om tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till 
årsredovisningen för år 2019 sidan 45. 

Leasing 

Befintliga leasingavtal omfattar i huvudsak bilar, kopiatorer, byggnadsmoduler och 
IT-utrustningar. 
De avtal avseende leasing och hyra av lös egendom som tecknats från och med 2020-01-01 (0,4 

miljoner kronor per 31 juli 2020) redovisar Salems kommun i enlighet med RKR R5. Finansiella avtal 

redovisas som anläggningstillgång (del av not 9c) och förpliktelserna att betala leasingavgifterna 

redovisas som skuld i balansräkningen (not 18d). Påverkan på årets resultat på grund av ändringen 

av redovisningsprincipen är obefintlig.  

Leasingavtal tecknade före 2020 har tagits som operationell leasing (not 21)  i kommunen 
(framför allt utifrån avtalstid samt avtalsinnehåll) och innebär att någon tillgångs- eller skuldpost 
inte redovisas i balansräkningen.  

Gränsdragning mellan kostnad och investering 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 
mindre värde är 1 PBB (47 300 kronor år 2020) och gäller som gemensam gräns för materiella och 
immateriella tillgångar samt för finansiella leasingavtal. 

För tillgångar med identifierbara komponenter på minst 100 000 kronor tillämpas 
komponentavskrivning. Avskrivningstider för komponenter på byggnader och tekniska anläggningar 
finns som bilaga till delårsrapporten. 

Periodisering 
Väsentligt belopp för att periodisera intäkter och kostnader är 50 000 kronor. 
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* Jämförelsestörande poster 
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**Utfallet baseras på SKR:s augusti-cirkulär. Det erhållna stödet från staten för att stärka välfärden 
är på 30,4 miljoner kronor och ingår i prognos 2020 i Övriga generella statsbidrag; 17,7 miljoner 
kronor, som är 7/12 delar av beloppet, ingår i delårsutfallet. 

 

 
Som jämförelsestörande betraktas följande poster:  

● realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning 
i samband med markexploatering 

● nedskrivningar.  
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Linjär avskrivning tillämpas. 
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Linjär avskrivning tillämpas. 

 
Linjär avskrivning tillämpas. 
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Drift- och investeringsredovisning  

Driftredovisning 

 

* Enligt KF-beslut §52 2019-11-21, §14 2020-04-23 och §17 2020-04-23 avseende budget för år 2020. 

** Justeringsposter specificeras i bilaga till delårsrapporten. 
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Investeringsredovisning 
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Investeringsredovisning med större** pågående projekt särredovisade. Faktiska och 

prognostiserade utfall 

 
** Som större investeringsprojekt definieras de investeringsprojekt, som har över 3 miljoner kronor i 

budget för år 2020 samt investeringsprojekt inom exploateringsområden. Projekten var pågående 

(inte färdigställda) per 31 juli 2020. 

Upplysningar till drift- och investeringsredovisning om uppbyggnad med mera finns som bilaga till 

delårsrapporten. 
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Bilagor 

Upplysningar om drift- och investeringsredovisning 

Upplysningar om drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad 

Allmänt  
Den ekonomiska styrningen sker bl.a. genom att fullmäktige i budget anvisar resurser till 

kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. Fullmäktiges budget utgör 

därmed en gräns för omfattningen av verksamheten och investeringarna. 

 

Ekonomisk plan och budget beslutas av fullmäktige inför varje verksamhetsår i juni. Nämnderna och 

kommunstyrelsen upprättar därefter specificerade detaljbudgetar för sina ansvarsområden för 

beslut i nämnderna under oktober.  

Driftbudget 
Fullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter som nämnderna 

ansvarar för. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av 

taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Nettoanslagen binds av 

fullmäktige på nämnder och verksamhetsområden. Omdisponering av anslag mellan 

verksamhetsområden och nämnder samt tilläggsanslag kan beslutas av fullmäktige under året.  

Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i sin internbudget. Det sker brutto uppdelat på 

intäkter och kostnader samt på de delverksamheter och organisatoriska enheter som respektive 

nämnd bestämmer. Omdisponering av dessa anslag under året får ske genom nämndbeslut, så länge 

de ej påverkar fullmäktiges nettoanslag.  

Ekonomin för den löpande verksamheten har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör 

budgetåret och de därefter följande två åren utgör planeringsår.  

Investeringsbudget 
Fullmäktige tilldelar nämnderna anslag som binds på varje enskilt investeringsprojekt. Fullmäktige 

tilldelar också nämnderna ramanslag för vissa investeringstyper, t.ex. inventarier och transportmedel 

samt för komponentbyten. Dessa ramar fördelar respektive nämnd i sin internbudget efter behov.  

 

Investeringarna har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de två 

därefter följande åren utgör planeringsår. Den beslutade totalutgiften för investeringsprojekt, vars 

planerade genomförandetid omfattar flera år, fördelas på anslag för budgetåret och respektive 

planeringsår.  
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Positiva och negativa budgetavvikelser i investeringsprojekt beslutas av fullmäktige att överföras till 

kommande års investeringsbudget, så länge projektet pågår. Ej förbrukade investeringsmedel som 

ingår i ramanslag överförs normalt inte som tilläggsanslag i nästa års budget.  

VA-verksamhet 
Den löpande VA-verksamheten finansieras med  egna brukningsavgiftser. VA-verksamhetens 

investeringar finansieras med VA-ansluttningsavgifter. VA:s drift- och investeringsbudget regleras 

och beslutas av fullmäktige.  

Upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper för driftredovisningen  

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets 

ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av 

omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast 

innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, 

såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Omvänt finns det poster i 

resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt.  

 

Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är: 

● avskrivningar och periodiserade investeringsinkomster (med undantag för VA-verksamheten: 

VA-verksamhetens avskrivningar och periodiserade anslutningsavgifter finns i 

driftredovisningen)  

● skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

● finansiella intäkter och kostnader, extraordinära poster  

● statsbidrag Ersättning för den frivilliga maxtaxan inom barnomsorgen 

● statsbidrag för naturmark från Naturskyddsverket 

● gatu- och exploateringsersättningar från privata aktörer 

● VA-verksamhetens överskott skuldfört till VA-kollektivet 

● pensionsutbetalningar och förändring i pensionsavsättningar. 

  

Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är:  

● VA-verksamhetens kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet kapital. 

Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består 

av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på 

tillgångarnas bokförda restvärde. Internräntan 2020 för VA-verksamheten har satts 

preliminärt till 0,4 % och motsvarar den genomsnittliga räntan för kommunens lån i banker 

och kreditinstitut.  

 

De väsentliga kostnader som interndebiteras till kommunens olika verksamheter är:  

● hyreskostnader: internhyran för inhyrda lokaler interndebiteras av fastighetsförvaltningen 

till några av socialförvaltningens verksamheter; 

● VA-brukaravgifter. 
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De gemensamma kostnader som interndebiteras av Kommunstyrelsens förvaltning  till 

VA-verksamheten är kommungemensamma ledningskostnader, IT-relaterade kostnader, löne- och 

ekonomiadministration samt försäkring.  

Upplysningar till tabellen för driftredovisning 

Justeringsposter består delvis av tillägg 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 till verksamhetens kostnader och intäkter i resultaträkningen. 

 

Upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper för 

investeringsredovisningen 

Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen 

anläggningspersonals timkostnader.  

VA-verksamhetens extern och intern fakturering av anläggningsavgifter sker till en och samma taxa.  
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Drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga 

delar  
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Avskrivningstider för komponenter på byggnader och 

tekniska anläggningar 

Komponent Avskrivningstid, år 

Komponenter för byggnader  

Grund och stomme 50, evig 

Fasad 10-50 

Fönster och ytterdörrar 5-33 

Yttertak 10-33 

Köksinredning 10-33 

Inre golv 10-33 

Inre ytskikt väggar, innertak 10-33 

Ventilation 10-40 

Hiss 10-40 

El 10-50 

Värme, Sanitet (VS) 10-50 

Styr- och övervakningssystem för energiförbrukning 15 

Gatukomponenter  

Gatudränering och diken 10-33 

Toppbeläggning 10-33 

Gatubelysningsanläggningar 10-40 

Planteringar 10-33 

Broreparation 10-20 

Lekställningar 5-15 

VA-komponenter  

VA-ledningar 33-70 

VA-byggnader och byggkomponenter 15-50 
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