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av Arne Närström (S) och Mats Nittve (MP)

6 Förvärv av Uttringe 1:682

7 Avsägelser och fyllnadsval

8 Inkomna motioner, interpellationer och frågor

Olle Glimvik 
 Ordförande Linnea Edström 
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Kommunstyrelsen 

KS § 74 Dnr. l(S/2017:262.042 

Delårsrapport för Salems kommun 

Helårsprognosen visar ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster på 29,9 
mnkr vilket är 5,0 mnkr högre än budget. Resultatet inklusive VA och jämförelsestörande 
poster prognostiseras till 32,0 mnkr. 

Verksamhetens nettokostnader förväntas bli 4,3 mnkr högre än budget. 
Budgetavvikelserna är främst hänförliga till: 

• socialnämnden -1,6 mnkr 

• barn- och utbildningsnämnden +2,0 mnkr 

• miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (exkl tomtförsäljn .) -1,1 mnkr 

• centrala justeringar (semesterlöneskuld, pensioner och upplupna kostnader) - 2,7 
mnkr 

• lägre avskrivningskostnader än budgeterat (pga lägre investeringstakt) + 4,9 mnkr 
• lägre nettointäkter av tomtförsäljning -5,6 mnkr pga tidsmässig förskjutning 

Övriga poster som prognostiseras avvika från budget är i huvudsak: 

• Skatter och bidrag väntas överstiga budget med+ 1,5 mnkr, framför allt pga högre 
fastighetsavgift än budgeterat. 

• Bättre finansiellt netto än budgeterat om totalt+ 2,2 mnkr pga reavinster på 
värdepapper och lägre räntekostnader. 

Jämfört med prognosen per mars 2017 har resultatet exklusive VA och 
jämförelsestörande poster ökat med 7,4 mnkr. Detta främst p.g.a. minskade 
nettokostnader för verksamheten med 5,3 mnkr (bl.a. prognosjustering BoU) samt bättre 
finansnetto med 2,0 mnkr. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per juli och helårsprognosen för 2017. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Bergström 
Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

Delårsrapport per juli 2017 för Salems Kommun 

Förslag  till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per juli och 
helårsprognosen för 2017. 

Sammanfattning 

Helårsprognosen visar ett resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster på 29,9 mnkr 
vilket är 5,0 mnkr högre än budget. Resultatet inklusive VA och jämförelsestörande poster 
prognostiseras till 32,0 mnkr. 

Verksamhetens nettokostnader  förväntas bli  4,3 mnkr högre än budget. Budgetavvikelserna 
är främst hänförliga till: 

● socialnämnden -1,6 mnkr

● barn- och utbildningsnämnden +2,0 mnkr

● miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (exkl tomtförsäljn.) - 1,1 mnkr

● centrala justeringar (semesterlöneskuld, pensioner och upplupna kostnader) - 2,7
mnkr

● lägre avskrivningskostnader än budgeterat (pga lägre investeringstakt) + 4,9 mnkr
● lägre nettointäkter av tomtförsäljning -5,6 mnkr pga  tidsmässig förskjutning

Övriga poster som prognostiseras avvika från budget är i huvudsak: 

● Skatter och bidrag väntas överstiga budget med + 1,5 mnkr, framför allt pga högre
fastighetsavgift än budgeterat.

● Bättre finansiellt netto än budgeterat om totalt + 2,2 mnkr pga reavinster på
värdepapper och lägre räntekostnader.

Jämfört med prognosen per mars 2017 har resultatet exklusive VA och  jämförelsestörande 
poster ökat med 7,4 mnkr. Detta främst p.g.a. minskade nettokostnader för verksamheten 
med  5,3 mnkr (bl.a. prognosjustering BoU) samt bättre finansnetto med 2,0 mnkr. 

Balansräkningen 

Anläggningstillgångarna beräknas jämfört föregående år öka med 117,7 mnkr, framför allt 
inom byggnader och mark samt pågående ny-/ombyggnationer. Omsättningstillgångarna 

Salems 
kommun 
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prognostiseras minska med 20,8 mnkr, främst inom likvida medel. Det egna kapitalet 
beräknas öka med 32,0 mnkr. De långfristiga skulderna ökar med 95,7 mnkr och de 
kortfristiga skulderna minskar med 37,4 mnkr. Skuldförändringen hänför sig framför allt till 
nyupplåning för investeringar 60 mnkr  - samt omsättning av lån 40 mnkr där skulden skiftar 
klassificering från kortsiktig skuld till långsiktig dito. 

Utanför balansräkningen ökar pensionsförpliktelserna marginellt med 1,8 mnkr. 
Sammanfattningsvis väntas soliditeten inkl. pensionsförpliktelser förstärkas från 30,2% till 
30,5%. 

I delårsrapporten specificeras också en delpost inom det egna kapitalet på 59,8 mnkr som 
resultatutjämningsreserv. 

Drift 

Helårsutfallet exklusive Finansförvaltning förväntas gå sämre än budget med - 6,5 mnkr varav 
budgetavvikelse jämförelsestörande poster för markförsäljning utgör negativa -5,6  mnkr.  

Det noteras avseende verksamhetsrelaterade  kostnader att: 
● socialnämndens kostnader ökar jfrt budget och nettoavvikelsen för nämnden jfrt

budget prognostiseras till 1,6 mnkr. Kostnaderna ökar för bl a hemtjänst och
personlig assistans. I prognosen har också absorberats en merkostnad för fördyrad
hyra  av paviljonger jfrt budget med 1,3 mnkr.  Detta beroende på fördyringar vid
byggnationen av paviljongerna  (nya momsregler, kostnader för installationer, etc).
Om fördyringen inte hade inträffat hade enheten för ekonomiskt bistånd (IFO vuxen)
visat ett ekonomiskt överskott i förhållande till ursprunglig budget.

● barn- och utbildningsnämnden vidgår totalt netto kostnadsminskningar på totalt 2,0
mnkr under budget. Differensen är främst hänförliga till överskott i grundskolan
(lägre cateringkostnader än budgeterat samt fler sålda platser), överskott i
gymnasieverksamheten (färre köpta sprint-platser) men också en viss
kostnadsökning för särskoleverksamheten (extern köpta platser).

● miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har en kostnadsavvikelser på 1,1 mnkr.
Denna beror framför allt på tillkommande personalkostnader, en justering av tidigare 
av förvaltningen gjord felregistrering i budgetsystemet. Kommunen ser över
möjligheten att minska risken för liknande felgrepp i systemet genom utökade

Salems 
kommun 

1 - Kommunstyrelsen 

21 - Miljö och sa mh förva ltn 

23- Byggro miljö nämnd 

25 - VA-v erket 

29- Markförsäljning 

3 - ~}'llg; och m!.'e.____ 

4- Kultur och Fr~id 

6- Barn och Utbildninjl 

7 - Socia It slö cl och omsorg 

8- Fina.ns 

9- ö v riga nämnder 

Summa Ansvarsstruktur 

-36685 

-1 2,@ 
-1 821 
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-240452 

-136 770 

4856431 
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36340 
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-36935 ~,t ~~, -64 442 
ol 0 0 -2253 
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Prognos Avvikelse 
2017 

-55425 -55 784 -359 
-63 219 -64 301 -1 082 

' 0 0 

- l96 -645 -249 

8292 2694 -5 598 

-2 l97 -2 39l 4 

-14 657 -1 4299 358 _ ____, 
-44:,962 -441 964 1 998 

-247635 -249224 -1 589 

8537~ 859 570 5850 

-1 630 -1 630 0 
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automatiska systemkontroller. 

Nettokostnaderna prognostiseras öka mot föregående helår med totalt 39,3 mnkr (4,7 %). 
Ökningen återfinns framför allt inom barn- och utbildningsnämnden med 22,7 mnkr (5,4%) 
bl.a. beroende på fler elever samt hos socialnämnden med 7,7 mnkr (3,1 %)  där kostnaderna 
ökar för bla äldreomsorg, daglig verksamhet och ekonomiskt bistånd. 

Jämförelsen mellan helårsprognos upprättad per mars och helårsprognos i delårsrapporten 
visar att prognosen för driftresultatet har förbättrats  med + 6,8 mnkr. Den huvudsakliga 
förändringen består av att barn- och utbildningsnämnden prognostiserar en 
resultatförbättring jämfört tidigare prognos med + 5,1 mnkr. 

Investeringsredovisning  (tkr) 

Uppföljning per juli för investeringarna resulterar i följande budgetavvikelse för 
helårsprognosen (tkr), se kolumn längst till höger. 

Viktiga investeringar är bl a köksanpassningar samt utvecklingen av Rönninge centrum och 
Heliodal.  Helårsprognosen för investeringar visar att 50,9 mnkr inte väntas användas under 
året. Det förklaras  av mindre förskjutningar i diverse projekt. Trots det lägre utfallet jämfört 

med budget beräknas investeringarna öka mot föregående helår med totalt 91,2 mnkr.
Ökningen återfinns framför allt inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som ökar 
med 89,3 mnkr. 

Jämförelsen mellan helårsprognosen upprättad per mars och helårsprognosen i 
delårsrapporten visar att årsprognosen minskat med 34,7 mnkr, främst inom miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Måluppföljning 

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

Salems 
kommun 

Resultaträllning1, investeringar, ansvar, tkr 

1- Kommunstyrelsen -2166 -4378 

2 - Miljö och s;amhällsbyggnacl -2.8 506 -113 880 

3 - Bygg och miljö -593 

4. - Kultur och Fritid 351 -496 

6 - Barn och Utbi ldning -23 -788 

7 - Socialt stöd och omsorg -1382 -3 044 

8 - Finans 0 

Ansvarsstrulc:t:ur -31726 -123 178 

-284 

-63 878 

-S95 

-117 

-204 

-928 

0 

-66 006 

4094 -3 723 -7SOS -4 810 2695 

50002 -61406 -195 223 -150 710 44S13 

-3 -1016 -1016 0 

379 205 -851 -701 150 

S84 -1282 -1350 -1350 0 

2116 -2 805 -5118 -1658 3560 

0 ,0 

57172 -690ll0 -211 163 -160 245 50 918 
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verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och ska därmed följas upp i delårsrapporten 
per juli. Övriga kommunövergripande mål följs upp per helår. Mål 6, 8 och 9 har uppnåtts per 
delår. Mål 7 är delvis uppnått (gult). Det är kommunstyrelsens sammanvägda bedömning att 
kommunen har en god ekonomisk hushållning per sista juli 2017. 

Det är kommunstyrelsens prognos att övergripande mål 6, 8 och 9 uppnås helt även per 
helår. Övergripande mål 7 bedöms bli delvis uppnått (gult). Detta med anledning av att 
personalomsättningen ligger på en för hög nivå för att målet ska nås till fullo.  Det är 
kommunstyrelsens sammanvägda bedömning att kommunen kommer att ha en god 
ekonomisk hushållning helåret 2017. 
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6. Kommunens öv,ergrip,ande mål - lärande miljö 

Må/beskrivning 
Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande milj1ö som ger lbam och elever goda fö:rutsättningar 
för att fö~rva kunskaper och ta ansv.ar för sin framtida utveckli1ng. Elevema ska nå ,e1n kunskapsnivå 
som ligger över genomsnittet i Stockholms län. 

Detta mål är ,ett verksamh,etsmål för god ekonomi.sk hushå ining. 

100 

I • I I • 

tärande - Bam- och utbildningsnämndens mål -
an.svar odh i nf lytande 

tärande - Bam- och utbildningsnämndeM mnå l -
kuns.kapsnivå 

Må/uppföljning 

2 

2 

2 50% • 
2 SO% • 

Då inga officiel la siffror har kommit från SCB gå Ilande länets resultat når del året rapportera.s jämförs 
Salems resultat med länets resulttit från före,gående år. Tm bokslutet redovisas Salems. resulttit i 
jämförelse med årets resultat. 

Målet:! r uppfyll,t och har ,en ökande t r,end i jå mfö relse med utfallet för d elå ret 2016. Utfallet vis.ar att 
,eleverna i Salems kommun ttir an.s11a1r för :sitt lärande och upplever att de har inflytande över sitt 
.skolarbete. Vidare har elev,erna i kommunen en god kunskapsnivå och årskurserna ligger i de flesta fa ll 
över länsgenomsnlttet. 
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7. Kommunens, övergripande. mål - Attraktiv arbetsgiv.ar,e 

Må/beskrivning 
Salems kommun ska vara en attraktiv aribel::sgivare. 

Detta mål är ett verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 

62 

·- - - "..., r:m.rr . - - l!J1Mn ..... ""' .... I ··=-
. pers,onal - Personalavgångar 6% 14.2 % 

Personal - Ti llsvidareanställningar 88% 89.3 % 

'Pers,onal - Total rekryteringsförmåga ll2 13 

Pers.onal - Total sjukfrånvaro jl!mförelse 7% 7.04% 
Stockholms lån 

Måluppfö.ljning 

i'Jl!ij, -
~·JJ~ 

25% • 
25% • 
25% 

,. 
25% 

Eft!e1rsom personalavgånga1r bedöms ut ifrån t:idiigare satt mål om 6% förefa ller resultatet oroväckande. 
Doclk kommer j mförelisepunkt att fr.o.m .. 2018 vara genomsnittet i Stockholms län vilket är väsentligt 
högre. Måluppfyllelsen kommer därför med största sannolikhet att se anMrlunda ut f ramöver . 

. s. Kommunens ,öv,erg:ripande må.I - Konkurr,enskraftig skatt,esats 

Må/beskrivning 
Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertö:rn. 

Detta mål ,är ,ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning. 

100 

Ekonomi - Skattesats 

Må/uppföljning 
Salem har inför år 2016 sänkt kommunalsikatten ti ll 19,67. o,å detta bedöms ge en konkurrenskraftig 
skattesats som ä,r lägre än genomsnittet för övriga Södertörn är målet därmed uppnått .. 
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Viktiga händelser  under år 2017 
 

● Kommunen planerar för ny grundskola i Fågelsången och temporära skolbyggnader 
uppförs på Skogsängsskolans gård 

● Byggnationer i Rönninge centrum med sikte på nya bostäder, upprustad infrastruktur 
och butiker 

● Kommunen arbetar med planering av nya Salem centrum 
● Framtagande av ny översiktsplan ska slutföras 

 

Medel för framtida pensioner 

Ackumulerat per juli 2017 har pensionsportföljen under året avkastat 1,8 % vilket är något 
bättre än ett sammansatt jämförelseindex som stigit med 1,1 % under samma period. I 
ränteportföljen är de marknadsmässiga avkastningsnivåerna för närvarande låga. Den 
nominella ränteportföljen stigit med 0,6 % jämfört med index 0,0 % och den reala 
ränteportföljen har sjunkit med - 0,2 %  jämfört med index - 0,6 %. Aktieportföljen har 
utvecklats starkare och den svenska aktiedelen,  som utgör cirka 9 % av totalportföljen, har 
ökat med 7,0 % jämfört med index som ökat med 7,5 %. Den utländska aktiedelen som utgör 
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9. Kommunens övergripande. mål - Stabil elc;onomi 

Må/beskrivning 
Salems kommun ska ha en stabil ,ekonomi. 

Detta mål är ,ett fi1nansiellt måll för god ekonomisk hushållning. 

100 

Ekonomi - långfristiga skulder/invåna<e, jämför 
201S 

1Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag 

Må/uppföljning 

23390 

1% 

20028 40% • 
3.2 % 50% • 

Resultatet för k,ommunen har jämfört budget stå1rkt:s genom llägre avskrivningskostnader, båttre 
finansnetto ,och högre skatte- och bidragsint äkter än budgeterat. Kommunens result at exkl VA oclh EO i 
proc~nt andel av skatt er och bidrag prognostiseras för helåret 201'7 uppgå tJU 3,2%. 

Kommunens långfristiga skulder har undediret ökat genom omsättning av kortfnlstig sku ld (40 mnkr), 
samt nyuppilåning (60 mnkrJ,. Upplåniingen är gjord för att finansiera kommande investeringar. Långfnistig 
skuld per invånare pmgnostisera.s per helå1ret 2017 uppgå till 20 028 kr per invånare. 

Båda indikat.o rema uppnås.och kommunen ha1r en stabil eko.nomi. Målletupp1nås därmed. 
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29 % av portföljen har rört sig uppåt med 4,0 %, vilket är  bättre än jämförelseindex som ökat 
med 2,0 %. 
  
Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde per juli 2017 på cirka 79,0 
mnkr. Målsättningen för pensionsportföljen är oförändrad mot tidigare år, vilket är att täcka 
en andel av de kommande årens pensionsutbetalningar. Tillgångarna mäts mot nuvärdet av 
dessa utbetalningar, som de täckte till 100 % i januari 2007. Tillgångarna täckte per juli 2017 
201,7% vilket är en hög nivå jfrt målsättningen. Den höga nivån förklaras av ansamlad 
värdestegring i portföljen samt en ny värdering av utestående betalningsförpliktelser. Frågan 
om justering av målsättningen, med avseende  på täckande av en större andel av kommande 
utbetalningar, kan därför framledes komma att väckas. 
 

 
 
 
 

    Per Almström                                                   Mats Bergström 
    Kommundirektör                                              Ekonomichef 
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Förvaltningsberättelse per juli 2017 

Omvärldsanalys 

Sveriges ekonomiska utveckling 
Källa: SKL, (cirk 17:42) augusti 2017 

Svensk ekonomi har haft en utveckling under det första halvåret som varit starkare än 
tidigare prognoser från SKL. Detta främst till följd av att växande byggnadsinvesteringar 
givit ökat produktion i byggsektorn. SKL bedömer nu att BNP för helåret 2017 ska landa 
på 3,3 %, att jämföra med 2,9 % förra året (kalenderdagskorrigerat). Ökningstakten för 
resten av året förväntas dock minska något vad gäller såväl investeringar som ekonomin 
generellt. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 
Prooentueft fOrandring om Inte &Mat anges 

2016 2017 2018 2019 2020 
BN~ 2 ,9 3,3 2,3 1,4 1,4 
Sysselsättning, timmar' 1,7 1,1 1, 1 0,0 0 ,0 

Relativ arbetslashet, nivå 6,9 6,6 6,5 6,5 6,6 

nmtan, nationalrakenskapem11 2,6 3,1 3,1 3,4 3,4 
Timlön, konjunkturtooestatistiken 2,4 3,0 3,1 3,4 3,4 
Konsumentpris, KPIF-KS 1,3 2,0 1,7 1,9 2,0 

Konsumentpris, KPI 1,0 1,8 1,7 2,3 2,9 
Realt skatteunderlag 2,6 1,1 1,2 0 ,5 0,6 

Befolkning 1,3 1,4 1, 1 1,0 1,0 

•Kalenderkorr,.gerad u1vec.Jdi11g. 

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi gör att sysselsättningen fortsätter att 
öka och att arbetslösheten pressas tillbaka under år 2017. Därefter förutspås att tillväxten 
i sysselsättningen, i likhet med BNP tillväxten, planar ut - men på en fortsatt hög nivå. 
lnflationstakten förväntas vara något högre än väntat under år 2017, runt 2%, för att 
därefter pressas tillbaka kommande året pga stark kronkurs. 

Kommunsektorns ekonomiska utveckling 
Källa: SKL , (clrk 17:42) augusti 2017 

Den starka ekonomiska tillväxten har under några år bidragit till ett växande 
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skatteunderlag. Nu planar tillväxttakten successivt ut och ökningen av antal arbetade 
timmar upphör. Detta medför att skatteunderlaget framledes inte kommer att växa i 
samma takt som tidigare år, se tabell 2. 

Tabell 2. Olika skatteunderlagsprognoser 

Procentuell fOrandring 

2016 2017 2018 2019 2020 20164020 

SKL, aug 5,0 4,3 4,1 3,6 3,S 22,3 

ESV, jun 5,4 4,6 3,7 3,6 3,6 22.,7 

SKL, apr 5,0 4,4 4 ,0 3,5 3,6 22,2 

Reg, apr 4,9 4,8 4 ,1 4,2 3,9 24,0 

KMa: ~ Regemgen. SKL 

SKL är mer pessimistisk än regeringen avseende skatteunderlagets utveckling de 
kommande åren. Framförallt skiljer sig prognoserna åt vad avser år 2017, 2019-2020 då 
regeringen väntar sig fortsatt större ökning i sysselsättningen än vad SKL gör. 

Ser vi till skatteunderlagets reala tillväxt blir det än tydligare att kommunernas underlag 
för skatteintäkter bromsar in rejält i tillväxt. För kommunsektorn prognostiserar SKL att 
det kommer det att medföra en alltmer problematisk situation då befolkningen och 
behoven av kommunala tjänster såsom skola, vård och omsorg samtidigt växer extra 
snabbt. Takten för kostnadsökningen motsvaras inte av samma takt för intäktsökningar. Se 
diagram nedan (källa: SKL Ekonomirapporten maj 2017). SKL pekar därför på behovet av 
ökat fokus på effektiviseringar och pekar på förbättringsområden såsom ny teknik, 
jämförelser med "best practise" samt mindre statliga styrning. 

Diagram , 'Un'l!ding av kostnader och sbtteundertag 
fttW.1"1g Ptt it I tut.a priset, PfOfflll 

- li9t. sl:Attl!,.i~~ 

- .. tftltd'et ~dlnlapaff 
lfftwut~- ..... 

'E ;.Cl 

J \S 

w 
&_!i 

QC -'---='--.l..L.--_._._ __ ..;;..s.. __ ...1..L. __ -"--"-_,---'--!!'-.__.....,.~.,. 

"'°~ 
,'f,Jlt: 1'>0 JOl!i • 1,; 

~llil- ?1~ "2a'i,.>4 



3 

Befolkning 
Källa: Befolkningsprognos mars 2017 från WSP samt SCB AllKD 2017-06--30 

Salems befolkning uppgick till 16 687 medborgare 30/6-2017. Det var en ökning med 72 
personer jämfört med årsskiftet 2016/17. Under samma period ökade Stockholms län 
med 18 890. Under perioden 2007-2016 har befolkningen i Salem ökat med 1 862 
personer eller 1,1 % per år i snitt. 

Från 31 december 2015 till 31 december 2016 ökade Salems befolkning med 1,1 %. 
Diagram enligt nedan bygger på senast gjorda prognos. Den kan komma att justeras då en 
ny översiktsplan är under framtagande och framtida befolkningsökning är i hög grad 
beroende av vilken bostadsutbyggnad som däri kommer att planeras. I antal beräknas 
utifrån nuvarande läge befolkningen att öka men den procentmässiga utvecklingen 
mellan åren beräknas minska. 

Befolknlngsutveckllng 

1:i,rn, 

11,f.'.'J 10).:!,C\, 

1:.u<,•. 

Staplarna i diagrammet visar på de faktiska befolkningssiffrorna per 2015 och 2016. För 2017 och 
2018 visas de prognostiserade siffrorna. Den röda linjen visar på befolkningsutvecklingen i % 
mellan åren. 

Viktiga händelser under år 2017 

• Kommunen planerar för ny grundskola i Fågelsången och temporära 
skolbyggnader uppförs på Skogsängsskolans gård 

• Byggnationer i Rönninge centrum med sikte på nya bostäder, upprustad 
infrastruktur och butiker. 

• Kommunen arbetar med planering av nya Salem centrum 
• Framtagande av ny översiktsplan ska slutföras 

Övergripande mål 

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, 8 
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och 9 har uppnåtts per delår. Mål 7 är delvis uppnått (gult). Det är kommunstyrelsens 
sammanvägda bedömning att kommunen har en god ekonomisk hushållning per sista juli 
2017. 

Det är kommunstyrelsens prognos att övergripande mål 6, 8 och 9 uppnås helt även per 
helår. Övergripande mål 7 bedöms bli delvis uppnått (gult). Detta med anledning av att 
personalomsättningen ligger på en för hög nivå för att målet ska nås till fullo. Det är 
kommunstyrelsens sammanvägda bedömning att kommunen kommer att ha en god 
ekonomisk hushållning helåret 2017. 

En guide till hur målutvärderingen på nämnds- och central nivå ska tolkas i 
verksamhetsrapporten för Salems kommun finns på kommunens hemsida: 
http://www.salem.se/kommun--politik/kommunfakta/ekonomi--styrning/mal-och-styrn i 
DEJ.. Här finns bl.a. förklaring till hur poängsättning för de övergripande målen samt 
indikatorerna görs. 

6. Kommunens övergripande mål - Lärande miljö 
Mdlbeskri11ning 
Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger bam och elever goda förutsättningar 
för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå 
som ligger över genomsnittet i Stockholms län. 

Detta mål är ett verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 

1 3 100 

Indikator/Indikatorer lnd1ka tormålvärde Ut fall Vikt Vardering 

lArande - Barn- och utbildningsnamndens mål - 2 2 50% • ansvar och inflytande 

lärande - Barn- och utbildnlngsnamndens mål - 2 2 50% • kunskapsnivå 

Må/uppföljning 
Då inga off,ciella siffror har kommit från SCB gällande länets resultat när delåret rapporteras jämförs 
Salems resultat med länets resultat från föregående år. Till bokslutet redovisas Salems resultat i 
jämförelse med årets resultat. 

Målet är uppfyllt och har en ökande t rend i jämförelse med utfallet för delåret 2016. Utfallet visar att 
eleverna i 5alems kommun tar ansvar för sitt lärande och upplever att de har inflytande öve; sitt 
tkolarbete. Vidare har eleverna i kommunen en god kunskapsnivå och årskurserna ligger I de flesta fall 
över länsgenomsnittet. 
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7. Kommunens övergripande mål - Attraktiv arbetsgivare 
M6/beskrivning 
Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Detta mål är ett verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 

Indikator/Indikatorer lnd1katormålvärde Utfall 

Personal - Personalavgångar 6% 14.2 % 

Personal - Tillsvidareanställ ningar 88 " 89.3 " 
Personal - Total rekryteringsf örmåga 12 13 

Personal - Total sjukfrånvaro jämförelse 7" 7.04" 
Stockholms län 

M6/upp/liljning 

Vikt Värdering 

2S" • 
25" • 
25" • 
25" 

Eftersom per$0nalavgångar bedöms utifrån tidigare satt mål om 6% förefaller resultatet oroväckande. 
Dock kommer jämförelsepunkt att fr.o .m. 2018 vara genomsnittet i Stockholms lån vilket är väsentligt 
högre. Måluppfyllelsen kommer därför med största sannolikhet att se annorlunda ut framöver. 

8. Kommunens övergripande mål - Konkurrenskraftig skattesats 
Må/beskrivning 

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

Detta mål är ett finansiellt mål för god ekonomisk hu$hållning. 

# 3 100 

M6/uppföljning 
Salem har inför år 2016 sänkt kommunalskatten t ill 19,67. Då detta bedöms ge en konkurrenskraftig 
skattesats som är lägre än genomsnittet för övriga Södertörn är målet därmed uppnått. 
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9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi 
Må/beskrivning 
Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

Detta mål är ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning. 

# ~ 100 

Indikator/Indikatorer lnd1katormålvärde 
.. - - - - - - ·- -

Ekonomi - Långfristiga skulder/invånare, jämför 23390 
2015 

Ekonomi - Resultat av skatter/bidra& 1" 

Måluppf61jning 

Utfa ll Vakt Varde r ing 
-· -

20028 40% • 
3.2" 60,t, • 

Resultatet för kommunen har Jämfört budget stärkts genom lägre avskrivningskostnader, bättre 
finansnetto odl högre skatte- och bidragsintäkter än budgeterat. Kommunens resultat exkl VA oth 1:0 i 
procentandel av skatter O<:h bidrag prognostiseras for helåret 2017 uppgå till 3,2%. 

Kommunens långfristiga skulder har under året ökat genom omsättning av kortfristig skuld (40 mnkr) 
samt nyupplåning (60 mnkr). Upplåningen är gjord för att finansiera kommande investeringar. LångfriStig 
skuld per invånare prognostiseras per helåret 2017 uppgå t ill 20 028 kr per invånare. 

Båda Indikatorerna uppnås och kommunen har en mbil ekonomi. Målet uppnås därmed. 

Balanskravet 

Årets resultat prognostiseras till 32,0 mnkr inklusive VA och jämförelsestörande poster 
och 30,0 mnkr exklusive VA och jämförelsestörande poster. Resultatet inklusive VA och 
jämförelsestörande poster beräknas bli 0,7 mnkr lägre än budget för år 2017. Större 
budgetavvikelser är: 

• Verksamheternas nettokostnadsöverskridande (exkl jfr.stör. och avskr.) med - 3,8 
mnkr 

• Jämförelsestörande poster (tomtförsäljning) lägre intäkter med -5,5 mnkr 
• Lägre avskrivningskostnader än budgeterat (pga lägre investeringstakt) + 4,9 mnkr 
• Skatter och bidrag väntas överstiga budget med+ 1,5 mnkr, framför allt pga högre 

fastighetssavgifter än budgeterat . 
• Bättre finansiellt netto än budgeterat om totalt+ 2,2 mnkr pga reavinster på 

värdepapper och lägre räntekostnader. 

Från kommunens resultat på 32,0 mnkr ska realisationsvinster (tomtförsäljning) 
uppgående till 2,7 mnkr dras av vid avstämning mot balanskravet. Justerat resultat blir 
29,3 mnkr och därmed klaras balanskravet (kravet är minst 0 kr i resultat) år 2017. I 
årsbokslut 2016 var kommunens justerade resultat 17,2 mnkr och balanskravet klarades 
alltså även då. 
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Driftredovisning (tkr) 

Uppföljning per juli för nettodriftkostnaderna resulterar i följande budgetawikelse för 
helårsprognosen (tkr), se kolumn längst till höger. 

Bud avv 

Vtf Jan - B.id Jan - Ulf Jan . Jan - Jul Budget Prognos Bud avv 

.. Jul 2016 Jul 2017 Jul 2017 2017 Utf 2016 2017 2017 2017 

1 - ICDIIWllunstyn,tsen -26830 -3232<1 -29846 H?i -SO 111 .55425 -SS?M .359 

2 • Miljö och samhihbvggnad -36474 -32297 ~692 -8394 -6625<1 -55323 ~252 -6929 

3 - Bygg och milj6 -1391 -1578 -187 -2 397 -2 393 4 

4 - ICultur om fritid -7196 -8534 -11<12 792 .13190 -1" 657 ·14 299 358 

6 • Bam och Utbildning -240 452 -259273 -248601 10672 -419245 -443962 -441 964 1998 

7 - Sociah st6d och omsorg -136770 ·143411 -140739 2672 -2.e1482 -247635 -249224 -1 589 

8 - finans 485643 498 004 510300 U297 812922 853720 8S9570 51150 

9 · Ovnaa nlmnder -981 -1 216 -1101 115 -1638 -1630 -1 630 0 --· 36340 19557 40002 204"5 20403 32692 32 02A -al 

Helårsutfallet exklusive Finansförvaltning förväntas gå sämre än budget med - 6,5 mnkr 
varav budgetawikelse jämförelsestörande poster för tomtförsäljning (vilken ingår under 
rubriken miljö- och samhälls- byggnadsförvaltningen) utgör negativa -5,6 mnkr. 

Det noteras avseende verksamhetsrelaterade kostnader att: 
• socialnämndens kostnader ökar för bl a hemtjänst och personlig assistans jfrt 

budget. Nettoawikelsen för nämnden jfrt budget prognostiseras till 1,6 mnkr. 
• barn- och utbildningsnämnden vidgår totalt netto kostnadsminskningar på totalt 

2,0 mnkr under budget. Differensen är främst hänförliga till överskott i 
grundskolan (lägre cateringkostnader än budgeterat samt fler sålda platser), 
överskott i gymnasieverksamheten (färre köpta sprint-platser) men också en viss 
kostnadsökning för särskoleverksamheten (extern köpta platser). 

• miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens (inkl VA, exkl tomtförsäljning) 
kostnadsawikelser för tillkommande personalkostnader och hyresregleringar med 
0,9 mnkr jämfört budget. 

Nettokostnaderna prognostiseras öka mot föregående helår med totalt 39,3 mnkr (4,7 %). 
Ökningen återfinns framför allt inom barn- och utbildningsnämnden med 22,7 mnkr 
(5,4%) bl.a . beroende på fler elever samt hos socialnämnden med 7,7 mnkr (3,1 %) där 
kostnaderna ökar för bla äldreomsorg, daglig verksamhet och ekonomiskt bistånd. 

lnvesteringsredovisning (tkr) 

Uppföljning per juli för investeringarna resulterar i följande budgetawikelse för 
helårsprognosen (tkr), se kolumn längst till höger. 
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Resultatrlknlng, Investeringar, ansvar, tkr 

-, .. . . ~is·-· . . ,/Budaw '~ .. ' .. • .. l ~·r:. < _ r · .~9

~ ~ ,. ;: • 1 . : ~- : 
.,--lltf Jan - Bud Jan - Utf Jan - Jan - Jul Budget Prognos llud avv '. 

. Jul2016 JuU017 Jul 2017 2017 Utf 2016 2017 2017 2017 

l· «omrn~ -2 166 --4 37& -2114 • O!M .3 723 . 7.5,QS --4 810 269S 

2 . Majö om sarrM~ -28S06 -113880 -63878 50002 -61 406 -195223 -150710 44 513 
.. 

3. Bygg och milj6 -593 ·S95 .3 -1016 -1016 0 

4 • (ijtur adl fritid 351 ~96 -117 379 20S -851 -701 150 

6 - Bam och Utbilmlini -23 -788 • .!(M 584 -1 281 -1350 ·1350 0 

7 ·Socialtstöd odl omsc,i · l 3&2 .3 044 ·928 2 116 -280S -5 218 -1658 3 .560 

8 . firuins 0 0 0 0 

~ -11726 -lll 1'1 -6611116 57172 -0010 -2111'3 -UOW SO!lll 

Viktiga investeringar är bl a köksanpassningar samt utvecklingen av Rönninge centrum 
och Heliodal. Helårsprognosen för investeringar visar att 50,9 mnkr inte väntas användas 
under året. Det förklaras av mindre förskjutningar i diverse projekt. Trots det lägre 
utfallet jämfört med budget beräknas 

investeringarna öka mot föregående helår med totalt 91,2 mnkr. Ökningen återfinns 
framför allt inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som ökar med 89,3 mnkr. 

Upplysningar om kommunala koncernen 

Kommunen har inte 20 % ägarandel eller väsentligt inflytande i något bolag eller 
kommunalförbund. Med anledning därav upprättar Salems Kommun till årsredovisningen 
en koncernöversikt som i stort beskriver de bolag som kommunen har intressen i samt 
bolagens resultat. Kommunen redovisade i årsredovisningen för år 2016 ägarandelar 
enligt följande: 

• SYVAB: 16,67% 
• AB Vårljus: 3,1% 
• SRV Återvinning AB: 2,75% 

Koncernöversikten har i inget avseende förändrats sedan tillfället för årsbokslut 2016. 

Finansiell analys 

Underlagen för 2018-2019 bygger på faktorer som var kända vid budgettillfället hösten 
2016 (budget och plan år 2017-2019). 

Skatter/bidrags- och nettokostnadsutveckling 

Under året beräknas skatter/bidrag öka med 5,8 % och nettokostnader exklusive 
jämförelsestörande poster med 4,6 %. På fem år väntas skatter/bidrag öka med 19,3 % 
och nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster med 19,4 %, i belopp räknat 
innebär det i stort sett en balans mellan intäkter och nettokostnader. Framåt i tiden kan 
man se att kommunens kostnadsökningar årligen är budgeterade på en 4%-ig nivå medan 
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ökningen av skatteunderlaget är under stagnerande. Detta är likartad den trend vi kan se 

för hela kommun-Sverige, den demografiska förändringen skapar fortsatt stigande 

kostnader för barn och äldre medan skatteunderlaget stagnerar pga avstannade 
konjunktur tillväxt. (se avsnittet ovan om Sveriges ekonomiska utveckling) 

lntäkts-/kostnadsutveckling mot föregående år 

- Nettokostn exkl jämt störande - Skatter/ bidrag (tjock linje) 

Nettokostnadsutvecklingen 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och bidrag visar hur stor del av intäkterna som 
går till den löpande verksamheten. En rimlig nivå är 96-98 % eftersom räntekostnader och 
delar av investeringarna skall finansieras med skatteintäkterna. 

Nettokostnaders andel av Intäkter I procent år 2014-2019 (exkl koncern) 
0,99 • Salem (KFi, inkl finansnetto) - Salem (Kolada, tjock linje) - Länet (Kolada) 

0.91 

0,91 

0.16 

0,95 

0,94 
201 4 20 15 2016 2017 , 011 2011, 

Måttet ligger de närmsta åren i linje med Salems Kommuns 1% resultatmål. 

Investeringar 

Kommunens investeringsverksamhet bör präglas av god planering och framförhållning. En 
självfinansieringsgrad över 100 % innebär att kommunen klarar att minska sina skulder 
och öka det finansiella handlingsutrymmet. 
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- lnvHlO<ln;er (mnkr. stap<l) - S)6Mlnansl1ring % fem 6r (lln)e htlger ou l) 

200 200!1 

2015 2016 2017 20,e 2018 

Genomsnittligt har investeringarna under åren 2012-2016 varit 42,3 mnkr per år. 
Kommunen finansierar investeringarna genom egna medel som består av överskott i 
resultaträkningen och avskrivningar, eller genom externa lån. Resultat och avskrivningar 
var under femårsperioden totalt 371,0 mnkr medan investeringarna uppgick till 211,4 
mnkr. Självfinansieringsgraden över fem år utgjorde därmed 175% (156 % per föregående 
år). Självfinansieringsgraden förväntas nu minska under kommande åren. Detta då 
kommunen går in i en intensiv investeringsperiod. 

Periodens resultat (exklusive VA och jämförelsestörande poster) 

Perioden januari-juli redovisar ett positivt resultat på 40,2 mnkr vilket är 25,2 mnkr bättre 
än budget varav verksamhetens nettokostnader står för 17,0 mnkr och lägre avskrivningar 
för 3,4 mnkr. Jämfört med föregående år resultat för juli månad är årets resultatet per juli 
5,3 mnkr bättre. 

Verksamhetens intäkter har mellan de två delårsperioderna ökat med 3,3 mnkr medan 
kostnaderna har ökat med 29,9 mnkr. Avskrivningarna har ökat med 0,9 mnkr. 
Nettokostnadsökningen mellan perioderna är överlag rimliga i förhållande till 
nämndernas verksamheter och ligger per juli månad inom ramen för periodiserad budget. 

För perioden augusti-december förväntas resultatet uppgå till - 11,0 mnkr. Såväl 
Socialnämnden som Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ökande kostnader 
under resterande delen av året. 

Årets resultat 

Målet är att resultat exklusive VA och jämförelsestörande poster ska vara minst 1 % av 
skatter och bidrag. Årets resultat 2017 väntas bli 29,9 mnkr eller 3,2 % (inklusive VA och 
jämförelsestörande poster 32,0 mnkr) medan budget är 24,9 mnkr (inklusive VA och 
jämförelsestörande poster= 32,7 mnkr) . År 2016 var resultatet 18,3 mnkr eller 2,1% 
(inklusive VA och jämförelsestörande poster 20,4 mnkr). Att resultatet förväntas stiga med 
11,6 mnkr mellan åren förklaras främst av nettokostnads- ökningen understiger 
intäktsökningen av skatter och bidrag. 
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Resuhat före extraordinära poster, exklus;ve koncem. i % av skatter och bidrag 

- AMulro1 • Re:;uli.:it e.1kljarnföielsc11öraodc & VA{~ock linJf') - Rcsul1:n lllnc1 ------

Soliditetsutvecklingen 

Soliditeten är ett av de de viktigaste måtten på kommunens ekonomiska styrka på lång 
sikt. Det anger hur stor del av de totala tillgångarna som kommunen själv finansierat. De 
faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen och tillgångarnas förändring. 

- Salem {tjodo: ltnje) - Lllntt 

Soliditeten förbättrades 2016 tack vare ett bra resultat och låga investeringar och under 
2017 väntas talet förbättras ytterligare. Soliditeten väntas bli ca 30,5 % 2017 vilket är bra 
jämfört med länssnittet 2016 som var 23,9 %. Talet förväntas hamna runt 
tillfredsställande 30-35 % kommande år. 

Medel för framtida pensioner 

Ackumulerat per juli 2017 har pensionsportföljen under året avkastat 1,8 % vilket är något 
bättre än ett sammansatt jämförelseindex som stigit med 1,1 % under samma period. I 
ränteportföljen är de marknadsmässiga avkastningsnivåerna för närvarande låga. Den 
nominella ränteportföljen stigit med 0,6 % jämfört med index 0,0 % och den reala 
ränteportföljen, vilken ska matcha pensionsskulden och kommande 
pensionsutbetalningar, har sjunkit med - 0,2 % jämfört med index - 0,6 %. Aktieportföljen 
har utvecklats starkare och den svenska aktiedelen, som utgör cirka 9 % av 
totalportföljen, har ökat med 7,0 % jämfört med index som ökat med 7,5 %. Den 
utländska aktiedelen som utgör 29 % av portföljen har rört sig uppåt med 4,0 %, vilket är 
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bättre än jämförelseindex som ökat med 2,0 %. 

Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde per juli 2017 på cirka 79,0 
mnkr. Målsättningen för pensionsportföljen är oförändrad mot tidigare år, vilket är att 
täcka en andel av de kommande årens pensionsutbetalningar. Tillgångarna mäts mot 
nuvärdet av dessa utbetalningar, som de täckte till 100 % i januari 2007. Tillgångarna 
täckte per juli 2017 201,7% vilket är en hög nivå jfrt målsättningen. Den höga nivån 
förklaras av ansamlad värdestegring i portföljen samt en ny värdering av utestående 
betalningsförpliktelser. Frågan om justering av målsättningen, med avseende på täckande 
av en större andel av kommande utbetalningar, kan därför framledes komma att väckas. 

Medarbetare 
Antal månadsavlönade medarbetare i kommunen uppgick den 31 juli 2017 till 1 097 (31 
december 2016, 1127). Andelen tillsvidareanställda var 86,6 % (31 december 2016, 

--,,nr.,,.,_ 7n). ,,.. --...,_ 

Per Almström 

Kommundirektör 

• 

Ekonomichef 
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Redovisningsprinciper 

Upplysningar om redovisningsprinciper 

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

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

Kontoplan och kodplan 

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

Sammanställd redovisning 

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

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 
resultaträkningen och/eller i kassaflödesrapporten. 
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 1,6 mkr. 
Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader 
och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande. 

Intäkter 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter i utfallet t o m juli baseras på SKL:s prognos från 
2017-06-15 i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Efter bokslutets upprättande har SKL publicerat 
en ny prognos den 2017-08-17. Kommunens helårsprognos för skatteintäkter baseras på SKL:s 



Salems 
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prognos från den 2017-08-17. Augusti helårsprognosen från SKL pekar på ett försämring med 715 tkr. 

Övriga intäkter 

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

Kostnader 

Avskrivningar 

Se avsnitt Materiella anläggningstillgångar nedan. 

Internränta 

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

Leasing 

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

Exploateringsverksamhet, intäkter från försäljningar 

Intäkter från försäljning av tomter resultatförs direkt i driftredovisningen för tomtförsäljning i 
bokslutsperioden då tillträdet sker. Gatukostnader redovisas som investeringsutgifter. 

Periodisering 

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

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

Bokslut Obetalda kundfakturor reserveras som befarade kundförluster 

förfallodatum mellan 3 och 12 månader förfallodatum 1 år och äldre 

2013-2014 50% 100% 

from 2015 100% 100% 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde: 1 PBB (44,8 
tkr år 2017). 

Inventarier och maskiner 

Maskiner och inventarier, som inte är materiella anläggningstillgångar, kostnadsredovisas inom 
resultaträkningen. 

Vid köp av utrustning av större omfattning aktiveras (avskrivs under nyttjandeperiod) samtliga 
inventarier även om några inventariers anskaffningsvärde understiger gränsen för mindre värde. 

Finansiella tillgångar 

Kommunens pensionsmedelsportfölj är klassificerad som finansiell omsättningstillgång fr o m 2012. 
Tidigare var samtliga placeringsmedel klassificerade som finansiella anläggningstillgångar. Portföljens 
förvaltning regleras i av fullmäktige antaget reglemente. Samtliga placeringsmedel är värderade til l 
det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet. 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar och avskrivning 

Anskaffningsvärde 

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

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

Avskrivningstider 

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 33, 40, SO och 70 år. 

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs 
sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden. 

För tillgångar med identifierbara komponenter som har olika nyttjandeperiod där varje komponents 
värde uppgår till minst 100 000 kr tillämpas komponentavskrivning. 

För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal (t.ex. inhyrda fastigheter) bestäms avskrivningstid 
till den kortaste av kontraktstiden och den planerade verkliga nyttjandeperioden. 

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är 
nödvändigt (t. ex. verksamhets-/organisationsförändringar, teknikskiften). Normalt omprövas dock 
inte tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är 15 år eller lägre och det bokförda restvärdet 
understiger 1,6 mkr. 

För tillgångar med en nyttjandeperiod överstigande 15 år görs dock alltid en omprövning vid större 
(över 10 mkr per objekt) reparations- eller ombyggnadsåtgärder när två tredjedelar av ursprungligt 
bedömd nyttjandetid förflutit . 
Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras 
avskrivningstiden alltid om den bedöms vara kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre ändras den 
normalt bara om det oavskrivna beloppet för tillgången överstiger 1,6 mkr. 

Övergång till komponentavskrivning för befintliga tillgångar 

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

Resultatutjämningsreserv 

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

Avsättningar och ansvarsförbindelser 

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

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. 
Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är 
troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som 
ansvarsförbindelse. 

Pensionsskuld och särskild löneskatt 

Den del av nyintjänad pension som inte utbetalats utan redovisas som avsättning är 
förmånsbestämd ålderspension, pension till efterlevande och PA-KL pension. Utbetalning av 
avgiftsbestämd ålderspension för 2017 sker i mars 2018 och redovisas i rapporten som kortfristig 
skuld. Även den särskilda löneskatten på denna ålderspension är redovisad som kortfristig skuld. 
KPA beräknar pensionsskuld till bokslutstillfällen. Pensionsavsättningar och pensionsförpliktelser i 
ansvarsförbindelser räknas årligen upp med genomsnittlig statslåneränta. Räntekostnaden för 
avsättningar redovisas som finansiell kostnad för pensioner. 

Privata medel 

Likvida medel tillhörande omsorgstagare inom äldre- och handikappomsorgen redovisas som 
ansvarsförbindelse i balansräkningen. 
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Ord och uttryck 

Anläggningskapitalet är skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder samt 
avsättningar. 

Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Skillnaden 
mellan tillgångar och skulder utgör det egna kapitalet. 

Driftredovisningen visar årets intäkter och kostnader på organisationsnivån. 

Intäkt är en periodiserad inkomst, det vill säga inkomst hänförd till räkenskapsåret den avser. 

lnvesteringsredovisningen visar under året erhållna investeringsinkomster (tex 
gatukostnadsersättningar, investeringsbidrag) och investeringsutgifter på organisationsnivån. 

Kassaflödesanalysen redovisar betalningsflöden uppdelade på sektorerna löpande verksamhet, 
investeringar och finansiering. Årets kassaflöde visar förändringen av likvida medel under 
räkenskapsperioden. 

Kostnad är en periodiserad utgift, det vill säga utgift hänförd till räkenskapsåret den avser. 

Resultaträkningen visar årets samtliga intäkter, kostnader och resultat. Resultaträkningen visar 
även förändringen av det egna kapitalet under räkenskapsåret, något som också kan utläsas 
genom att jämföra balansräkningen för de två senaste åren. 

Räkenskapsår omfattar ett kalenderår. 

Rörelsekapital är en finansiell term som betyder skillnaden mellan omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder. 

Skulder är dels kortfristiga (förfaller/betalas inom ett år) och dels långfristiga. 

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med 
eget kapital. 

Tillgångar är dels anläggningstillgångar och dels omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är 
avsedda för stadigvarande bruk eller innehav, somt.ex. fastigheter, maskiner, inventarier och 
långfristiga fordringar. Omsättningstillgångar är tillgångar för ej stadigvarande bruk, somt.ex. likvida 
medel och kortfristiga fordringar. 
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RESULTATRÄKNING 
Tkr , Not Utfall Budget Utfall Bokslut • Budget , Prognos A1111ike/se A1111ikelse 

2016 2017 2017 2016 2011 1 2017 2017 2017 
tom juli tom juli " tom juli tom dec tom dec tom dec progn-budget progn mot fg. 6r 

Verksamhetens intäkter 1a 152 932 129 597 , 159 554 271536 222 166 255 123 32957 -16 413 

Jämförelsestörande post ____ I 1b 3 318 --~~ 0 3 254 26 905 4000 -22 905 746 ---, ·---- ---- ·:::::::-r ~ - - - --------------Summa verksamhetens intäkter 156 250 145292 159 554 274 790 249 0711 259123 10052 -15667 

Verksamhetens kostnader I 2a ·596 569 -614 9181 ·626 526 -1 071448 -1054981 -1091654 -36673 -20206 
Jämförelsestörande ost 

' 2b -43 ·10 928 -13 -43 -18 733 , -1306 17427 -1263 ---
Summa verksamhetens kostnader 2 -596 612 -625 846 -626538 -1071491 -1073 714, -1092 960 -19246 -21469 

. Avskrivningar/nedskrivnin_.6ar ____ 3 ·23 803 · 28117 -24 713 -41 156 -48 200 -43 342 4 858 -2 186 - ---------, ----·----·--·-----i -- ---·-- -------
Verksamhetens nettokostnader (Al -464165 -508671 -491697 -837 857 -872843 -an 119 -4336 -39322 

Skatteintäkter 4 430 887 447 256 448 757 741829 766 725 767 611 886 25 782 

Generella stat sbidrag och utjämning 5 72 246 84 671 85020 121 313 1~5 15ol_ 145 747 597 . .?.~~~ 
5319271 

-
Summa skatteintäkter -och bidrag (Bl 503133 5337n 863142 911875 913358 1483 50216 

Finansiella intäkter 6 1007 610 1926 1607 1046 2 215 1169 608 
Finansiella kostnader 7 -3 635 -4 309 -4 003 -6489 -7 387 _±370 1 017 119 

Summa finansnetto (Cl -2628 -3699 1 -2077 -4881 -6341 -4155 2186 726 

Resultat före extraordinära poster ( A+B+c ) 36340 19557 40002 20404 32692 32024 -668 11620 

Extraordinära poster 0 0 0 0 0 0 0 0 

.~!e~ !esul~?t ti!I !3/~ ~ --; 36340 __ 19 ~~71 - 40002 20404 32692 32024 -668 11620 ----·-
Årets resultat exkl. VA 38161 19 757 40194 21524 33088 32669 -419 11145 

Årets resultat inkl. VA och exkl. 

jämförelsestärande poster 33065 14 790 40015 17193 24520 29330 4810 12137 

Årets resultat exkl. VA och exkl. 34886 14990 40207 18313 24916 29975 5059 11662 
jämförelsestörande poster 

•Arets budgeterat resultat är inkl. överföringar från år 2016 till budget år 2017 (utifrån Kf. Beslut§ 26 dt 201705111 som 
avser Kompetensutvecklingsmedel 379 tkr. 
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Noter 

Tkr Utfall Utfall Bokslut Budget Prognos Avvikelse Avvikelse 
2016 2017 2016 20171 2017 2017 2017 

tom juli ' tom juli tom dec tom dec1 tomdec progn-budget progn mot fg. år 
Not la Verksamhetens intäkter 

Försäljningsmedel 686 1 726 1216 1056 
Taxor/Avgifter 29 782 " 30886 55 004 53 133

1 

Hyror & arrenden 16 205 18847 27 357 30049 
Bidrag 76 959 76956 132 699 86 633 
Försäljn av verksamh. -och entreprenad 29302 32146 55 266 51295 
Reavinster av anlägg.tillgångar/övrigt -1 -8 -6 0 
Summa intäkter exkl. jämför.stör. poster 152 932 159554 271536 222166 255123 32957 -16413 

Not lb Jämförelsestörande poster: 

Försäljn av expl. mark, tomträtt etc. 3 318 0 3 254 26 905 
Summa jämförelsestör. Intäkter 3318 0 3 254 26905 4000 -22 905 746 

Summa externa intäkter ( la + lb ) 156 250 159554 274 790 249 071 259123 10052 -15667 

Avstämning mot Driftredovisningen: 

Verksamhetens intäkter enl driftredovisn. 338 853 353475 602 317 569498 571 796 2298 -30 521 
Verksamhetens intäkter, centralt 6080 5062 11195 7706 8677 971 -2518 
Interna poster mellan förvaltningarna -188 683 -198983 -338 723 -328132 -321350 6 782 17 373 

Verksamhetens intäkter 156 250 159554 274 790 249071 259123 10051 -15666 

Not 2a Verksamhetens kostnader 
Anläggnings- och underhållsmaterial -1 148 -1100 -2 013 -1597 
Elkraft, vatten för distribution -1511 -1477 -2 536 -2 215 
Lämnade bidrag -13 340 -13 541 -22 784 -26 574 
Köp av huvudverksamhet -182 097' -186 988 -315 835 -309174 
Kostnader för arbetskraft -321940 -340 310 -578 668 -570 510 
Lokalhyror och fastighetskostnader -24 333 -28625 -43 708 -44 591 
Hyra/leasing av anläggn. tillgångar -2 674 -3 367 -5 605 -6 395 
Bränsle, energi och vatten -7 778 -8141 -13 608 -14 380 
Förbrukn inventarier & material -15 198 -13 303 -32 915 -25 713 
Transporter och resor -3 671 -3174 -6 540 -6 712 
Konsult, inhyrd personal etc. -11 905 -14 600 -24139 -24449 
Övriga verksamhetskostnader -10 972 -11299 -23 097 -22 672 

Summa kostn. exkl. jämför.stör. poster -596 569 ·626526 -1 071448 ·1054 981 ! -1091654 -36 673 -20206 

Not 2b Jämförelsestör. post: 

Tomt/fastighetsförsäljn . bokfört värde -43 -13 -43 -18 7331 -1306 17427 -1263 

Summa externa kostnader ( 2a + 2b I -596 612 -626 538 -1071491 -1073 714 -1092960 -19245 -21469 

Avstämning mot driftredovisningen: 

Verksamhetens kostn. enl driftredovisning -788157 -823 773 -1 394 836 -1390 526 -1399 343 -8817 -4507 
Verksamhetens kostnader, centralt 6194 1271 -8195 -6 649 l 2179 8828 10374 
Interna poster mellan förvaltningar 189 951 200556 339425 331 274 , 312 075 -19199 -27349 
Interna poster investeringsredovisning 94 26 189 0 45 45 -144 

' Utbetalda pensioner -7 316 -7397 -12 601 -12 727 . -12 681 46 -80 
Justering avskrivningar (VA) 2 590 2 747 4461 4 851 4 710 -141 248 
Dröjsmålsränta mm. (finansiella kostn.) 32 33 69 61 57 -4 -13 
Verksamhetens kostnader -596 612 -626538 -1 071491 -1073 714 -1092960 -19246 -21469 
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Noter 
Tkr Utfall • Utfall Bokslut Budget i Prognos Awikelse Awikelse 

2016 ' 2017 2016 2017[ 2017 201.7 201.7 

tom juli l tom juli tom dec tom decj tom dec progn-budget progn mot fg. år 
Not 3 Avskrivningar/nedskrivningar 

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -89 -662 -254 -250 -1284 -1034 ·1 030 
Avskrivningar fastigheter -19 771 -19922 -34 222 -41485 -34 829 6656 -607 
Avskrivningar inventarier -3 944 -4129 -6680 -6 465 , -7 228 -764 -548 
Summa avskrivningar/nedskrivningar -23 803 ·24 713 -41156 -48 200 -43 342 4 858 ·2 186 

Not 4 Skatteintäkter 

Preliminär kommunalskatt 434 308 450 762 744 528 771 7701 772 736 966 28208 
Preliminär slutavräknlng innevarande år -2 793 -3 366 -3 378 -5045 -6486 -1441 -3108 
Slutavräkningsdifferens föregående år -628 1361 679 0 1361 1361 682 
Summa skatteintäkter 430887 448757 741829 766725 1 767611 886 25781 

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning ! 
Kostnadsutjämningsbidrag 32 523 35 301 55 753 61871 60516 -1355 4 763 
lnkomstutjämningsbidrag 25 215 31809 43 225 54 262 54530 268 11304 
Regleri ngsbidrag/-avgift -327 -95 -561 149 -162 -311 399 
Avgift till L55-utjämning -4 432 ·1543 -7 597 -2 814 -2 646 168 4 951 
Kommunal fastighetsavgift 15 790 16580 27 016 27069 28422 1353 1406 
Tillfäll.flyktingsstöd/del av tillskottet 3477 2968 3477 4 613 5088 474 1610 
Summa generella statsbidrag och utjämning 72246 85020 121313 145150 145 747 597 14434 
•utfall tom Juli ( not 4 & 5) enligt SKL cirkl. 17:32 dt.2017-06-15 
.. P,ognosjusterats utifrån SKL cirkl. 17:42 dt. 2017-08-17 

Not 6 Finansiella intäkter 
Ränteintäkter likvida medel -7 28 4 1 28 27 24 
Ränteintäkter kundfordringar 94 54 149 109 65 -44 -84 
Ränteintäkt., aktieutdelning, fondrabatt på pensionsplacering 919 905 1 235 936 1184 248 -51 
Vinst vid avyttring av fin. oms.tillgångar, pensionsplacering 0 938 219 0 938 938 719 
Summa finansiella intäkter 1007 1926 1607 1046 · 2215 1169 608 

Not 7 Finansiella kostnader 

Ränt ekostnader -3031 -2 391 -4 976 -5 019 -3888 1131 1 088 
Finansiella kostn. pension (ränte- o basbeloppsuppräkn.) -260 -1176 -880 -1393 -1568 -175 -688 
Nedskrivning, konsultkostnader avs. pensionsplaceringar -278 -354 -519 -741 -741 0 -222 
Bankkostnader, räntekostnader för leverantörsskulder -67 -82 -113 -234 -173 61 -60 
Summa finansiella kostnader -3 635 -4003 -6489 -7 387 -6370 1 017 119 

Not 8 Årets resultat 

Avstämning mot kommunallagens balanskrav 

=Årets resultat enligt resultaträkningen 36 340 40002 20404 32692 31024 -668 11620 
-reducering av samtliga realisationsvinster (tomtförsäljn.) -3 275 0 -3 211 -8172 1 -2694 5478 517 
+justering för realisationsförluster 0 13 0 

24 52~1 

0 0 0 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 33 065 40015 17193 29 330 4810 12 137 

Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 0 ol 0 0 0 
Medel från resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0 0 

Årets balanskravsresultat 33 065! 40015 17 193 24 5201 29330 4810 12 137 
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KASSAFLÖDESANAL YS 
Tkr Not Utfall Budget , Utfall Bokslut *Budget Prognos Avvikelse Avvikelse 

2016 2017 , 2017 2016 2017 2017 1017 1017 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
tom juli tom juli tom Juli tom dec. tom dec. ! tomdec. progn. ·budget progn mot fg. 6r 

Årets/periodens resultat 8 36 340 19 557 40002 20403 32 692 i 32024 -668 11 621 
Därav jömförelsestöronde post (netto} ' 1b-2b 3275 4 7671 -13 3211 8 292 1 2694 -5598 -517 

Justeringar för ej likviditetspåverkande poster• 27 734 28117 30156 46111 48200 51 234 3034 5123 

Medel fr6n verksamheten före förändr. av rörelsekopital 64074 47 674 701S8 66S14 80892 832S8 2366 16 744 

Ökning(-)/ minskn (+) kortfristiga fordringar 12 15 879 6 214 11530 -6457 10652 5 765 -4887 12 222 

Ökning (-)/minskning(+) exploatering 11 -3 233 319 -1390 -3 880 546 -1640 -2186 2 240 

Ökning(-)/ minskn. (+) finansiella omsättningstillg. 
t 

13 -271 -68 -1094 -1014 ·1171 -1094 -977 -80 

Ökning(+)/ minskn. (-) kortfristiga skulder 19 -19 713 -10 3901 -88063 4 334 -6614 1 -37 427 -30813 -41 761 

Kassaflöde fr6n den löpande verksamheten 56736 43747 -88S9 59497 85359 , 48862 -36497 -10635 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 

Investering i immateriella anläggningstillgångar 9.1 -1 495 -2 147 -242 -3234 -3 680 -3127 553 107 

Investering i materiella anläggningstillgångar 9.2-9.4 -31506 -76 017 -61201 -60991 -130315 -145 624 -15 309 -84633 

Investering i långfristiga aktier, bostadsrätter etc. 10 -3 258 -7 583 -6201 -11 318 -13 000 -12 308 692 -990 

Försäljn./avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 58 0 182 100 0 -100 -182 

lnvesteringsbidrag etc. 18 4001 292 -299 2 298 500 -512 -1 012 -2810 
Kassaflöde fr6n investeringsverksamheten -32258 -85397 ~7943 -73064 -146 395 ·161571 -15176 -88 508 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

Nyupptagna lån(+) 0 :;:::[ 100000 53400 81 000 100000 19000 46600 

Minskning/amortering av lån(-) 18 -40 940 ·940 -43413 -43 413 -3413 40000 40000 

Förutbet. avg.jersättningar, minskning(-)/ ökning(+) 18 -247 350 923 2 370 600 -329 -929 -2 699 

Minskning av pensionsavsättningar pga. utbetaln. (-) 17 -749 -858 -749 -1 036 -1 470 -1310 160 -274 
Kassaflöde fr6n finansieringsverlcsamheten -41 936 21418 1 99234 11321 36 717 94948 58231 83627 

Årets/periodens kassaflöde -17 458 -20231 t 22432 -2246 -24 319 -17 761 65S8 -15515 

Likvida medel vid årets början 73 686 71440 l 71440 73 686 71440 71440 0 -2246 

Likvida medel vid årets/periodens slut 14 56228 51209 1 93872 71440 47121 S3679 6558 -17 761 

•specifikation 011 ej lik11iditetspå11erkande poster: 
Justering för av- och nedskrivningar 23803 24 713 41156 43 342 

Justering för pension avsättningar 3 933 5439 8339 7888 

Justering för övriga ei likviditetsp6verkande poster -2 4 -3384 4 

Summa 27734 30156 46 111 51234 

Kommentarer: 
Betalningsflödesp6verkonde händelser som owiker fr6n det normolaverksamheter: 

+ Til/fä/1/ga flyktingsstödet 3 767 

+Aterbetalade AFA ovgifter 4 631 

-Explooteringsverksomhet (mark-inköp} -3232 -14 500 
-Utbetalning ov premier/pension försäkring -10400 

Summa -3232 0 -16502 0 

Avstämning mot in11esteringsredo11isning: Not 
Investering i immateriella onläggningsti/lg(Jngar 9.1 ·1495 -242 -689 -3127 

Investering i materiella anlöggningstillg6ngar 9.2-9.4 -31506 -61200 -60991 -145 624 

Investering i l(Jngfristiga aktier, bostadsrätter etc. 10 -3 258 -6201 -1807 -12 354 

Justering för aktier-Kommuninvest 64 50 116 50 

Justering för omklassificering fr6n p6g6ende arbeten tillp(Jg(Jende skulder 549 

-Interna kostnader /Socialnämnden, finns med brutto-kostn.} -630 -217 0 

Totala utgifter enligt lnvesteringsredovisning -36276 -67 593 -63588 -161055 

•sudgeterade kassaflödesanalys är justerats utifrån överföringar från å r 2016 till 2017 samt utfallet per 2016-12-31. 
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BALANSRÄKNING 
Tkr Not Utfall Budget Utfall Bokslut Budget Prognos Avvikelse Avvikelse 

2016 2017 2017 2016 2017 2017 2017 2017 
31-jul 31-jul , 31-jul 31-dec 31-dec 31-dec progn-budget progn mot fg. år 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 9.1 2095 4290 3249 3669 6152 5512 -640 1843 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggn. o tekniska anläggn. 9.2 763 257 848 890 769872 789 798 891098 832 245 -58853 42447 
Maskiner och inventarier 9.3 34198 38 911 33151 37 233 40108 36532 -3576 -701 
Pågående ny-/ombyggnationer 9.4 38122 12 241 81814 20660 6 227 82478 76251 61818 

Summa materiella anläggningstillgångar 835 576 900041 · 884837 847 691 937 434 951255 13821 103564 

Finansiella anläggningstillgångar 

Långfristiga aktier, bostadsrätter 10 13 095 25 786 27 355 21154 29 095 33462 4367 12308 
Summa finansiella anläggningstillgångar 13095 25 786 27 355 21154 29 095 33462 4367 12308 

Summa anläggningstillgångar 850766 930117 915441 872 515 972 681 990229 17548 117714 

Omsättningstillgångar 
18 914 ! Exploateringsverksamhet 11 18 846 20883 19493 18 500 21133 2633 1640 

Kortfristiga fordringar ' 12 61824 78 995 72 630 84160 63 500 78395 14895 -5 765 
Finansiella omsättningstillgångar 13 59 481 59 869

1 
61318 60224 58 806 61318 2 513 1 094 

Kassa och bank 14 56 228 51209 93872 71440 47121 53679 6558 -1 7 761 
Summa omsättningstillgångar 196 379 208 987 248703 235 317 187 927 214526 26599 -20791 

SUMMA TILLGÅNGAR 1047145 1139104 1164145 1107 832 1160607 1204 755 44148 96923 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

Eget kapital 15 -630424 -630 661 . -651106 -611104 -643 796 -643128 668 -32024 

Därav 
Periodens/årets resultat (vinst) -36 340 -19557 -40002 -20 403 -32 692 -32024 668 -11 621 

Resu/tatutjämningsreserv 16.1 -59800 -59800 -59800 -59 800 -59800 -59800 0 0 
Övrigt eget kapital 16.2 -534 284 -551304 -551304 -530900 -551304 -551304 0 -20403 

Avsättningar 
Avsättning- pensioner inkl löneskatt 17 -54 820 -60 633 -63629 -58 939 -61844 , -65 517 -3673 -6578 

Summa avsättningar -54 820 -60 633 -63629 -58939 -61844 -65 517 -3673 -6578 

Skulder 
Långfristiga skulder 18 -187 957 -272 509 -339 482 -239 797 -295 875 -335 545 -39670 -95 748 
Kortfristiga skulder 19 -173 945 -175 300 -109 929 -197 992 -159 092 -160 565 -1 473 37427 

Summa skulder -361901 -447 810 -449410 -437 789 -454967 -496110 -41143 -58321 

SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR 

OCH EGET KAPITAL -1 047145 - 1139104 -1164145 -1107 832 -1160 607 -1204 755 -44148 -96 923 

Panter och ansvarsförbindelser 
Pensionsförpliktelser 20 -284 995 -274 829 -279 112 -279002 -271849 -277181 -5332 1821 
Övriga ansvarsförbindelser 21 -343 410 -321850 -325 647 -339184 -309 469 -320 188 -10 719 18996 



Noter 
Tkr 
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Utfall 

2016 1 

31-juli1 

Utfall 

2017 
31-juli 

Not 9 Immateriella och materiella anläggningstillgångar. 1Del 1 

9.1 Immateriella anläggningstillgångar 

Förvärvade immateriella tillgångar 

Anskaffningsvärde 2184 6355 

Ackumulerade avskrivningar -89 -3106 

Ackumulerade nedskrivningar 0 0 

Bokfört värde 2095 · 3249 

Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år 

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga immateriella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

9.2 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
Anskaffningsvärde 1301467 1288018 
Ackumulerade avskrivningar -538 210 -518146 
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 
Bokfört värde 763 257 769872 
Avskrivningstider 5-70 år 5-70år 

Bokslut
1 

20161 
l 

31-dec 

' 6 305 

-2 6361 

0 

3 669 

3-10 år f 

1342 457 1 
-552 659 

0 
789 798 
5-70 år 

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar, se avsnittet Redovisningsprinciper 

9.3 Maskiner och inventarier 
Anskaffningsvärde 70882 71585 74073 
Ackumulerade avskrivningar -36 684 -38 434 -36 840 
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 
Bokfört värde 34198 33151 37 233 ' 
Avskrivningstider 3-25 år 3-25 år 3-25 år 
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga maskiner och inventarier 

9.4 Pågående investeringar 
Anskaffningsvärde 

38 12~1 81814 20 660 
Ackumulerade avskrivningar 0 0 
Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 
Bokfört värde 38122 1 81814 20660 
Pågående investeringar avskrivs ej I 

Summa Materiella anläggningstillgångar (= 9.2 + 9.3 + 9.4) 
Anskaffningsvärde 1412 6531 1447 772 1443 496 
Ackumulerade avskrivningar -574 982 l -559 686 -592 135 

' Ackumulerade nedskrivningar 0 0 0 
Bokfört värde 835 576 884837 847 691 

Prognos 

2017 
31-dec 

9 240 

-3 728 

0 

5 512 

3-lOår 

1365 297 
-533 053 

0 
832 245 
5-70år 

78066 
-41 533 

0 
36532 

3-25 år 

82 478 
0 
0 

82478 

1525 841 
-574 586 

0 
951254 

Awikelse 

Prognos 

mot fg år 

2 935 

-1092 

0 

1843 

22 840 
19 606 

0 
42448 

3 992 
-4 693 

0 
-701 

61817 
0 
0 

61817 

82 345 
17 549 

0 
103 563 
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Noter Utfall Utfall Bokslut; Prognos Avvikelse 

Tkr 2016 1 2017 2016 2017 Prognos 
' 31-juli 31-juli 31-dec 31-dec motfg år 

Not 9 Immateriella och materiella anläggningstillgångar. Del2 

9.1 Immateriella anläggningstillgångar 

Förvärvade immateriella tillgångar 
Redovisat värde vid årets början 689 1 3 669 689 3 669 2980 
Investeringar 1495 242 2 399 3127 728 
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT 0 0 0 0 0 

därav anskaffn värde av utrangeringar -192 -192 -192 
ack avskrivningar av utrangeringar 192 192 192 

Nedskrivningar 0 0 0 0 0 
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 0 
Avskrivningar -89 -662 -254 -1284 -1 030 
Överföring från eller till annat slag av tillgång 0 0 835 0 -835 

därav onskoffn värde av överföringar 0 3 217 0 -3 217 
ock avskrivningar av överf öringor 0 -2 382 0 2 382 

Redovisat värde vid årets slut 2095 3249 3 669 5512 1843 

Materiella anläggningstillgångar 

9.2 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 
Redovisat värde vid årets början 771274 789 798 771274 789 798 18524 
Investeringar 5 558 0 32 399 77 280 44881 
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT 0 0 gl 0 0 

därav onskoffn värde av utrangeringar 0 -54436 -54436 -54436 
ock avskrivningar av utrangeringar 0 54436 0 54436 54436 

Nedskrivningar 0 0 0 
Återförda nedskrivningar 0 0 0 
Avskrivningar -19 772 -19 922 -34 222 -34829 -608 
Överföring från eller till annat slag av tillgång 6198 -4 20346 -4 -20350 

därav anskoftn värde av överföringar 6196 -4 20345 -4 -20 349 
ack avskrivningar av överföringar 1 0 1 0 -1 

Redovisat värde vid årets slut 763 257 • 769872 789 798 832 245 42447 

I 
9.3 Maskiner och inventarier 
Redovisat värde vid årets början 32 743 37 233 32 743 37 233 4490 
Investeringar 2 240 47 9 610 6527 -3 083 
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT 0 0 -182 0 182 

därav anskoftn värde av utrangeringar -3386 -2535 -3 769 -2535 1234 
ack avskrivningar av utrangeringar 3386 2535 3 587 2535 -1 052 

Nedskrivningar 0 0 0 0 0 
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 0 
Avskrivningar -3 942 -4129 -6 6801 -7 228 -548 
Överföring från eller till annat slag av tillgång 3 157 0 1 743 , 0 -1 743 

därav onskaffn värde av överföringar 3158 0 -637 0 637 
ack avskrivningar av överföringar -1 0 2 380 0 -2 380 

Redovisat värde vid årets slut 34198 33151 37 233 36532 -701 

9.4 Pågående investeringar 

23 767
1 Redovisat värde vid årets början 23 767 20660 20660 -3107 

I 
Investeringar 26354 67305 30 522 74121 43599 
Överföring från eller till annat slag av tillgång -12 000 -6151 -33 629 -12 304 21325 
Redovisat värde vid årets slut 38122 81814 20660 82478 61817 

Summa Materiella anläggningstillgångar(= 9.2 + 9.3 + 9.4) 

Redovisat värde vid årets början 827 784 847 691 827 784 847 691 19907 
Investeringar 34151 67 351 72 531 157 928 85397 
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade/sålda AT 0 0 -182 , 0 182 

därav anskaffn värde av utrangeringar -3386 -56970 -3 769 -56970 -53 201 
ack avskrivningar av utrangeringar 

338~f 56970 3587 . 56970 53383 
Nedskrivningar 0 0 0 0 
Återförda nedskrivningar 0 0 0 0 0 
Avskrivningar -23 714 -24 051 -40 902 -42 057 -1156 
Överföring från eller till annat slag av tillgång -2 645 -6154 -11 539 -12 308 -768 

därav anskaftn värde av överföringar -6154 -13 921 -12 308 1613 
ack avskrivningar av överföringar 0 2 382 0 

Redovisat värde vid årets slut 835 576 884837 847 691 951254 103563 
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Noter Bokslut ' Bokslut Bokslut Prognos Awikelse 
Tkr 20161 2017 2016 · 2017 2017 

31-jul 31-jul 31-dec 
I 

31-dec progn mot fg. år 
Not 10 Långfristiga aktier och bostadsrätter 

I 
Kommuninvest 18391 1889 1839 1939 100 
Aktier och andelar 364 364 364 1 364 0 
Bostadsrätter 108921 25102 18 951 1 31159 12 208 
Summa värdepapper, andelar och bostadsrätter 13 09S ! 27355 21154 33462 12308 

Not 11 Exploateringsverksamhet 
Rönninge Centrum 

759~ 
824 776 824 48 

Heliodal, Expl Mark 156 1097 760 1097 338 
Karlskronaviken, Expl Mark 0 24 0 24 
Solliden, Expl Mark 162 527 189 527 338 
Södra Hallsta, Expl Mark 14 738 14 738 14 738 14 738 0 
Salems centrum, Expl Mark 0 642 0 892 
Rönningel: 322, Expl Mark (Ej VA/Gata) 3 031 3031 3 031 3031 0 
Summa exploateringsverksamhet 18846 20883 19493 21133 1640 

Not 12 Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 16 362 3 675 22 491 13083 -9408 
Interimsfordringar 259 1164 110 637 527 
Periodiseringsposter 26 581 17008 1S 506 15603 97 
Fordringar hos staten 113 0 73 0 -73 
Fordran fastighetsavgift 11868 13 549 12 415 14 358 1943 
Skattefordringar, slutavräkning* 64 0 1371 0 -1371 
Fordran hos Migrationsverket 0 20212 17914 19063 1149 
Moms 4 917 14 365 12148 13 257 1108 
Fordran hos leverantörer 1662 2658 2131 2 394 263 
Summa kortfristiga fordringar 61824 72630 84160 78395 -5 764 

Not 13 Finansiella omsättningstillgångar 
Fonder 23 673 22523 23 051 22700 -351 
Obligationer 38 517 42078 40064 42368 2304 
Värdereglering värdepapper -2 709 -3 283 -2 892 -3 750 -858 
Summa kortfristiga placeringar 59481 61318 60 224 r 61318 1094 

Marknadsvärde för samtliga finansiella omsättn. tillgångar 75 415 79023 77647 79023 1376 

Not 14 Kassa och bank 
Bankmedel 49 015 85003 60314 43 682 -16 632 
Postgiro 7 212 8869 11126: 9997 -1129 
Summa kassa och bank 56228 93872 71440 53679 -17 761 

Kommunen har en checkkredit på 55 mkr som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället. 

I 
• Skatteintäkter specifikation, utfall tom juli ( SKL cirkl. 17:32 dt.2017-06-15) 
0 Prognos justerats utifrån SKL cirkl. 17:42 dt. 2017-08-17 
Prel skatteintäkter under året 434 308 450 762 744 528 772 736 28208 
Prognos för slutavräkning innevarande år -2 793 -3 366 -3 378 -6486 -3 108 
Justeringspost året efter inkomståret -628 1361 679 1 1361 682 
Summa skatteintäkter 430887 448 757 741829 ! 767611 25782 
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Noter Bokslut Bokslut Bokslut; 
Tkr 2016 2017 2016, 

31-jul 31-jul 31-dec ; 
Not 15 Eget kapital t 

Anläggningskapital -607 990 1 -512 331 -573 779 
Rörelsekapital -22 434 • -138 775 -37 325 
Eget kapital före justeringar -630424 -651106 -6111041 

• Justeringar pga. VA kapital flyttas till skulden 0 0 
-6111~1 Utgående eget kapital -630424 ' -651106 

(from år 2015 VA-egets kapital hor flyttats till VA-kollektivets skuld) 
. 

Not 16.1 Resultatutjämningsreserv 
Reservering från 2010 års resultat* -21300 -21300 -21300 
Reservering från 2011 års resultat* 0 0 0 
Reservering från 2012 års resultat* -14 400 -14400 -14 400 , 
Reservering från 2013 års resultat** -24100 1 -24100 -24 1001 

-59800 1 -59 800 -59800 
*Enligt beslut Kf §25 dt 2013-06-13 
**Enligt beslut Kf § 10 dt 2014-04-24 

Not 16.2 övrigt eget kapital 
Ingående övrigt eget kapital -506668 -530900 -506 668 
Överföring av förra årets resultat -27 616 -20403 -27 616 
Justeringar - Skuld t ill VA-kollektivet 0 0 o! 
Justeringar - Semesterlöneskuld till semester grupp-3 0 0 3 384 

-534284 -551304 -530 900 

Not 17 Avsättningar till pension 
Ingående avsättning -51636 · -58464 -51636 
Pension försäkringar (KPA) 0 0 0 
Pensionsutbetalningar 603 603 1036 
Nyintjänad pension -2 970 -3 327 -6070 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar -209 -946 -499 
Sänking av diskonteringsränta inkl. löneskatt* 0 0 0 
Nya efterlevandepensioner 0 0 0 
Förändring av löneskatt -622 -891 -1333 
Övrigt 14 -3 381 
Avsättning inkl löneskatt -54 820 -63 028 -58 464 

Avsättning inkl löneskatt OPF-KL politiskt förtroendevalda -601 -475 
Summa avsättning inkl. OPF-KL -54820 -63 629 -58 939 

Aktua/iseringsgrad 90% 93% 93% 

OPF-KL: Avtalet började gälla from år 2015. Skulden var ca 220 tkr vid utgången av 2015 & var bokat som upplupna kostnader. 

Fr o m utgången av 2016 överförts dessa skulder under OPF-KL avsättningen under konton 2212 & 2252. 

överskotts/andens utveckling : Inlösen ov pensionsförpliktelser inom färmånsbestämd 

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

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

som avser förmånsbestämd delen. Överskottsmedel i försäkringen per 31 juli 2017 uppgår till O tkr. 

Prognos Awikelse 
2017 2017 

31-dec progn motfg. å r 

-589 167 -15 388 

-53 961 -16 636 

-643128 -32024 
0 0 

-643128 -32024 

-21300 0 

0 0 

-14400 0 
-24100 0 

-59800 0 

-530900 -24 232 

-20 403 7213 

0 0 

0 -3 384 

-55,1304 -20404 

-58 464 -6 828 
0 0 

1054 18 

-4831 1239 

-1 262 -763 

0 0 
-120 -120 

-1242 91 

39 1 

-64826 -6362 

-691 -216 

-65 517 -6 578 

93% 096 
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Noter Bokslut . Bokslut Bokslut Prognos Awikelse 
Tkr 2016 2017 2016 2017 2017 

31-jul , 31-jul 31-dec 31-dec progn mot fg. år 
Not 18 Långfristiga skulder 
Lån i banker (anläggningslån**) -56 000 -209400 -109 400 -209 400 -100000 
Lån i banker (anläggningslån, energioptimering**) -19 074 -15 661 -16 601 -13 188 3413 
Skulder för investeringsbidrag -5 643 -7871 -81701 -7658 512 
Förutbetalda anslutningsavgifter VA -29 459 -31 734 -31144 -32 155 -1012 
Förutbetalda gatukostnadsersättningar -5 835 , -s 647 -5 7481 -5 574 174 
Överlåtelse av avskrivningsbara mat. anlägg. tillgång. -45 932 -43 957 -45109 -43134 1975 
Skulder till VA-kollektivet -1650 0 0 0 0 
Övrigt (skulder avser pågående investeringar) -24 365 -25 213 -23 626 -24436 -810 
Summa långfristiga skulder -187 957 -339482 -239 797 -335 S45 -95 748 

**Genomsnittlig räntebindningstid (exkl. rörliga delen) ca. 3,6 år ca. 3,37 år ca. 4,09 år ca. 3,1 år 
"*Genomsnittlig ränta 3,71 3,40 4,07% 3,40"/4 
**Upplåningens förfallostruktur: 

-3 mån. rörlig/löpande 0,00% 23,73% 42,38% 23,73% -18,65% 
-bunden 1 till 2,9 år 34,20% 69,31% 44,44% 69,31% 24,87% 
-bunden 3 till 4,9 år 47,88% 3,55% 7,09% 3,55% -3,54% 
-bunden 5 till 6,9 år 17,92% 3,41% 6,08% 3,41% -2,67% 
-bunden 7 till 10 år 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Not 19 Kortfristiga skulder 

Kortfristig del av långfristig skuld -73 413 -3413 -43 413 -3413 40000 
Civilförsvaret -2 370 -3007 -2494 -2 640 -147 
Leverantörsskulder -16 678 -14030 -ss 992 -52 750 3 242 
Moms och punktskatter -995 -318 -1531 -924 607 
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag -9 432 -9276 -8392 -9354 -962 
Upplupna löner -6689 -5419 -6943 -6181 762 
Semesterlöneskuld -19 209 -27 717 -32 074 -32 716 -641 
Upplupen löneskatt, pension och fastighetsskatt etc. -4 292 -1840 -2 788 -1170 1618 
Upplupna pensionskostn avgiftsbestämd ÅP -10 566 -11261 -18 266 -19 413 -1147 
Förutbetalda skatteintäkter, Skattteavräkning -2 793 -5383 -3 378 -8503 -5125 
Övriga kortfristiga skulder -27 507 -28 266 -22 722 -23500 -778 
Summa kortfristiga skulder -173 945 -109929 -197 992 -160565 37428 

Not 20 Pensionsförpliktelser 
{Pensionsförpliktelser som inte har upptagits blond skulder eller 
ovsöttningor) 

Ingående ansvarsförbindelse- exkl löneskatt -236 sos , -224531 -236 505 -224531 11974 
Ränteuppräkning -1558 -1 543 -2 886 -2 619 267 
Basbeloppsuppräkning -246 -3 453 -246 -3453 -3 207 
Försäkringar 0 0 0 0 0 
Aktualisering 3 535 1 734 3 963 1734 -2229 
Övrig post -1260 -3618 -428 -5898 -5470 
Åtets/periodens utbetalningar 6 680 6792 11571 11 702 131 
Summa pensionsförpliktelser ·229 354 -224619 -224 531 , ·223065 1466 
Löneskatt -55 641 -54493 -54 471 1 -54116 356 
Utgående ansvarsförbindelse -284995 -279112 -279 002 1 -277181 1822 
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Noter Bokslut , Bokslut Bokslut Prognos Awikelse 
Tkr 2 016

1 
2017 20161 2017 2017 

31-jul 31-jul 31-dec ! 31-dec progn mot fg. år 
Not 21 Övriga ansvarsförbindelser 
Borgen o förpliktelser gentemot delägda företag -24 986 1 -25 568 -25 568 ( -25 568 0 
Kommunalt borgens- o förlustansvar, egna hem -78 , -20 -41 I -4 37 
Förpliktelser mot kontrakterade entreprenörer -46 900 -46 900 -46 900 -46 900 0 
övriga förpliktelser -20 112 -20053 -20077 , -20036 41 
Leasingavtal 
Leasing - Utbetalning inom 1 år -2 840 -3667 -3901 -4200 -299 
Leasing - Utbetalning senare än ett år men inom 5 år -2 892 -3451 -5408 -5500 -92 
Leasing - Utbetalning senare än 5 år o, 0 0 0 0 
Inhyrda lokaler och privata medel 
Inhyrda lokaler/fastigheter -245 573 -225 956 -237 255 -217 940 19315 
Privata medel -29 -32 -34 -40 -6 
Summa övriga ansvarsförbindelser -343 410 f -325 647 -339184 -320188 18996 
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DRIFTREDOVISNING 
Tkr Utfall Budget Utfall Bokslut 

r 
*Budget1 Prognos Avvikelse Avvikelse 

2016 2017 2017 2016 2017 2017 2017 2017 

I 
KOMMUNSTYRELSE 

tom juli tom juli I tom juli tom dec. tom dec. tomdec. progn-budget progn mot fg. lir 

Intäkter 1 439 1 409 2428 2489 241 5 2866 451 377 
Kostnader -28 269 -33 733 -32 273 -52 600 -57 840 -58 650 -810 -6050 
Nettokostnader -26 830 -32 324 -29 846 -50111 -55 4251 -55 784 -359 -5673 

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGG.FÖRVAL T. 
Intäkter 16 833 18 282 18 350 29806 31 340 25279 -6 061 -4 527 
Kostnader -53 518 -55 216 -58836 -94 248 -94 559 -89579 4980 4669 
Nettokostnader -36 685 -36 935 -40486 -64442 -63 219 -64300 -1081 142 

TOMTFÖRSÅLJNING 
Intäkter 3 318 15695 0 3254 26905 4000 -22 905 746 
Kostnader -43 -10 858 -13 -43 -18 613 -1 306 17 307 -1263 
Nettokostnader 3275 4837 -13 3 211 8292 2694 -5 598 -517 

VA-VERKSAMHET 
Intäkter 11 440 13 057 13397 20 794 22 384 22404 20 1610 
Kostnader -1 3 261 -13 257 -13 590 -23 564 -22 780 -23 050 -270 514 
Nettokostnader -1 821 -200 -192 -2770 -396 -646 -250 2124 

BYGG- OCH MILJÖNÄMND 
Intäkter 2 302 1 791 1 863 3848 3070 3373 303 -475 
Kostnader -3 544 -3 182 -3 441 -6102 -5 467 -5 766 -299 336 
Nettokostnader -1243 -1 391 -1578 -2 253 -2397 -2393 4 -140 

KUL TUR- OCH FRITIDSNÄMND 
Intäkter 352 364 517 740 624 816 192 76 
Kostnader -8148 -8 898! -8259 -14 529 -15 281 -15115 166 -586 
Nettokostnader -7796 -8534 -7742 -13 790 -14 657 -14299 358 -509 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 
Intäkter 204 986 211 172 219460 366 307 359 912 361 019 1107 -5288 
Kostnader -445 438 -470 445 -468 061 -785 552 -803 873 -802 983 890 -17 431 
Nettokostnader -240452 -259 273 -248601 -419 245 -443 962 -441964 1998 -22 719 

SOCIALNÄMND 
Intäkter 97 363 71 250 97151 173 713 122 298 151 372 29074 -22 341 
Kostnader -234132 -214 661 l -237 890 -415 195 -369 933 -400 597 -30 664 14 598 
Nettokostnader -136 770 -143 411 1 -140 739 -241 482 -247 635 -249225 -1590 -7 743 

REVISORSNÄMND 
Kostnader -324 -351 -229 -645 -602 -602 0 43 
Nettokostnader -324 -351 -229 -645 -602 -602 0 43 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 
Intäkter 822 321 . 308 1 366 550- 667 117 -699 
Kostnader -1 479 -1 185 -1 181 -2 359 -1 578, -1695 - 117 664 
Nettokostnader -657 -864 -872 -993 -1 0281 -1 028 0 -35 

TOTALA INTÄKTER 338 853 333 339 , 353475 602 317 569 498 571796 2 298 -30 521 
TOTALA KOSTNADER -788157 -811 785 -823 773 -1 394 836 -1 390 526{ -1399343 -8 817 -4507 

NETTOKOSTNADER -449 303 -478 446 -470 298 -792 519 -821 029; -827 547 -6 518 -35 028 

*Inkl. överföringar (Kf. Beslut§ 26) från 2016 till budget 2017 som avser kompetenspengar (KSF) -379 tkr. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 

Tkr Utfall Budget : Utfall Bokslut 
2016 2011 1 2017 2016 

tom juli tom juli tom juli tom dec. 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING I 
Inkomster 0 0 0 0 
Utgifter -2 166 -4 378 -284 -3 723 
Nettoutgifter -2166 -4 378 -284 -3 723 

MIUÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING (,exkl VA & Mark, inkl. expl gata) 
Inkomster 4 120 
Utgifter -26 346 
Nettoutgifter -22 226 

VA-VERKSAMHET ( Inkl.exploateringar VA) 

Inkomster 0 
Utgifter -6 242 
Nettoutgifter -6 242 

BYGG· OCH MIUÖNÄMND 

Inkomster 
Utgifter 
Nettoutgifter 

0 
-38 
-38 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND 
Inkomster 400 

-49 
351 

Utgifter 
Nettoutgifter 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 

Inkomster 0 
Utgifter -23 
Nettoutgifter -23 

SOCIALNÄMND 
Inkomster 
Utgifter 
Nettoutgifter 

TOTALA INKOMSTER 

TOTALA UTGIFTER 

NETTOUTGIFTER 

29 
-1411 
-1382 

4 549 

-36 276 

-31 726 

0 
-95 127 
-95 127 

642 
-19 395 
-18 754 

0 
-593 
-593 

0 
-496 
-496 

0 
-788 
-788 

0 
-3 044 , 
.3 044 

642 

-123 320! 
I 

-123178 i 

1587 
-53 246 
-51659 

0 
-12 219 
-12 219 

0 
-595 
-595 

0 
-117 
-117 

0 
-204 
-204 

0 
-928 
-928 

1587 

-67 593 

-66006 

6120 
-57 700 
-51580 

0 
-9 128 
.9128 

0 

-698 
-698 

400 
-195 
205 

0 
-1282 
-1282 

0 
-2 805 
-2805 

6 520 

-75 530 

-69 010 

*Budget , 

2011 j 
tom dec. 

o' 
-7 5051 
-7 505 

0 
·163 074 
-163 074 

1100 
-33 249 
-32149 

0 
-1016 
-1016 

0 

-851 
-851 

0 
-1350 
-1350 

0 
-5 218 
-5 218 

1100, 

-212 263 1 

-211163 

Prognos 

2017 
tom dec. 

0 
-4810 
-4810 

810 
-128 293 
-127 483 

0 
-23 227 
-23 227 

0 
-1016 
-1016 

0 
-701 
-701 

0 
-1350 
-1350 

0 
-1658 
-1658 

810 

-161 oss 
-160 245 

Avvikelse 
2017 

progn-budget 

0 
2695 
2695 

810 
34 781 
35591 

-1100 
10022 
8922 

0 
0 
0 

0 
150 
150 

0 

0 
0 

0 
3560 
3560 

-290 

51208 

50918 

*Inkl. beslutade (utifrån Kf. beslut§ 26 dt 20170511) överföringar från år 2016 till budget år 2017 som är fördelat enligt nedan: 
Tkr . ............................................................................................................................................................................. ·..------, 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING -2 905 

MILJÖ· OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTN/NG ( Exkl VA & Mark Inkl. expl gata) -68 259 

VA-VERKSAMHET ( inkl.exploateringar VA) -11 660 

\ BYGG-OCHMIUÖNÄMND -1 016 

1 KULTUR -OCH FRITIDSNÄMNDEN -451 

I SOCIALNÄMND -4 218 ..... ·············································································································································-----
Totalt -88509 

Avvikelse 
2017 

progn mot fg. år 

0 
-1 087 
-1087 

-5 310 
-70 593 
-75 903 

0 
-14 099 
-14 099 

0 
-318 
-318 

-400 

-506 
-906 

0 
-68 
-68 

0 
1147 
1147 

.5 710 

-85 525 

-91235 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-08-28 

6 av 9 

Socialnämnd 

SN § 81 Dnr.2 017 :125. 728 

Delårsrapport för socialnämnden per 31 juli 2017 

Socialnämndens budgetomslutning är 247 635 tkr tkr. Delårsrapporten per 31 juli, 2017 

för Socialnämnden till årets slut visar ett underskott med - 1 589 tkr vilket är en 

förbättring jämfört med marsprognosen med 2 040 tkr då prognosen visade ett 

underskott med - 3 629 tkr. 

Socia lnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna delårsrapporten per 31 juli 2017 och överlämnar 

den till kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. 

Bes I utsexped ie ring: 

Akten 

Biblioteket 

Revisorer 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Ordf. sign. 

~ .. J .. ........ . 
Just. sign . 



Socialförvaltningen 

Socialnämnden 

Delårsrapport för socialnämnden per 31 juli 2017 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE/PM 

2017-08-16 
Dnr SN/2017:125.728 

1 av 2 

Socialnämnden noterar till protokollet att den tagit del av delårsrapport per 31 juli 2017 
och beslutar att överlämna den till kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämndens budgetomslutning är 247 635 tkr tkr. Delårsrapporten per 31 juli, 2017 
för Socialnämnden till årets slut visar ett underskott med - 1 589 tkr vilket är en 
förbättring jämfört med marsprognosen med 2 040 tkr då prognosen visade ett 
underskott med - 3 629 tkr. 

Ärendet 
Socialnämndens budgetomslutning är 247 635 tkr. Delårsrapporten per 31 juli, 2017 för 
Socialnämnden till årets slut visar ett underskott med - 1 589 tkr. Prognosen har 
förbättrats sedan mars med 2 040 tkr då prognosen var ett underskott med - 3 629 tkr. 
Prognosen har förbättrats för familjeenheten p.g.a. färre placeringar än prognosticerat 
samt för personlig assistans och köpta platser för äldre. Prognos-en har försämrats för 
hemtjänst samt för ekonomiskt bistånd då hyror för boendepaviljongerna är avsevärt 
mycket högre än den uppgift förvaltningen hade vid marsprognosen. 

Förvaltningen har under året arbetat med åtgärder för att minska budgetunderskottet. 
Åtgärder för att nå budget i balans är 

• Flytt av en äldre från externa placeringar till kommunens äldreboenden är 
genomförd under juni, Anpassning 300 tkr. Dialog pågår med ytterligare en äldre 
och dess företrädare. 

• Ändrade riktlinjer för hemtjänsten där städfrekvens minskas från varannan vecka 
till var tredje vecka (under förutsättning att socialnämnden fattar beslutet). 
Ändring sker för varje brukare i samband med biståndshandläggarnas 
uppföljningar. Anpassning på helårsbasis, 600 tkr För 2017, utifrån det successiva 
genomförandet, anpassning 150 tkr. 

• Ändrade riktlinjer tillsynsbesök, målgrupp för tillsynsbesök blir avgränsas, vilket 
kommer att leda till färre tillsynsbesök (under förutsättn ing att socialnämnden 
fattar beslut om ändring av riktlinjer). Ändring sker för varje brukare i samband 
med biståndshandläggarnas uppföljningar. 2017 har 147 brukare beslut om 
tillsynsbesök, bör kunna minskas med 25 %. Full effekt 2018. Anpassning 100 tkr. 

• Försäljning av korttidsplatser till andra kommuner. 100 - 300 tkr. Kontakt har tagit 
med grannkommunerna. 

• Beslut om att hemtjänsten inte ska ta emot delegeringar från landstinget from 



TJÄNSTESKRIVELSE/PM 

2017-08-16 
Dnr SN/2017:125.728 

2 av 2 

15 november. Vårdcentralen kommer att ersätta kommuner för utförda delegerar 
125 tkr (cirka 1 000 tkr/år), avtal kommer att skrivas under juni. Övriga 
vårdgivaren kommer att ansvara för medicindelning och andra hälso- och 
sjukvårdsuppgifter. 

• Bättre uppföljning av underlag för fakturering av hemtjjänsttimmar och tydliga 
rutiner för när ej utförda insatser kan flyttas till annan vecka .. Företag som inte 
använder inloggning/utloggning kommer att avslutas som LOV-företag. Minskning 
av utförda timmar 10 % av externa LOV-företags timmar. Anpassning 460 tkr 

• Omförhandling av avtal för fyra externa placeringar gruppbostad 935 tkr. 
• Upphandling av inköp av mat via internet samt tvätt inom hemtjänsten (under 

förutsättning av socialnämnden fattar beslutet). Upphandlingen kommer att ske i 
samarbete med Telge inköp och kommer förmodligen att bli klar under senare 
delen av hösten. Den ekonomiska effekten 2017 kommer inte att bli så stor under 
året, utan kostnadsminskning kommer först 2018. 

• Restriktivitet vad gäller vikarietillsättning, efter riskbedömning av chef, och inköp i 
hela förvaltningen. Anpassning 200 tkr. 

Investeringar: 
Prognos O förutom för inventarier till äldreboendet Söderby Park då medel kommer att 
finnas kvar vid årsskiftet. Skälet är att Botkyrka kommun, som hyr två våningsplan har 
tagit med sig egna möbler till plan 2 och 3. 

Finansiering 

Bilagor 

Delårsrapport för socialnämnden per 31 juli 2017 

Delges 

Akten 

Biblioteket 

Revisorer 

KS 

KF 
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Överförmyndarnämnden 

ÖFN § 50 

Delårsuppföljning 

Ärendebeskrivning 

Enligt reglementet för budgetansvar och internkontroll ska uppföljning ske av redovisade 
kostnader och intäkter per den 31 juli 2017. 

Driftbudgetens resultat per 2017-07-31 visar ett litet överskridande med -7 tkr. 

Överskridandet beror på att flertalet arvoden där kommunen står som utbetalare har 
utbetalats. Nämnden väntar även återsökningspengar från Migrationsverket. 

Prognos till årets slut beräknas bli enligt budget. 

Se bilaga. 

Överförmyndarnämndens beslut 

Nämnden beslutar att godkänna upprättad delårsuppföljning per 2017-07-31 och 
överlämnar den till kommunstyrelsen. 

Beslutsexpediering-KS 

6 ' 
~ -f_-··~-i~-n. 2.1, 

Just. s~? -



Överförmyndarnämnd 
Nämndens ordförande: Gun ny Jörlen (C) 

Delår juli 2017 

Vision 

Salem är den nära kommunen . Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till 
naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan boende och alla som arbetar för dem. Vi tar 
tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi. 
Våra främsta kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande 
föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför. Samarbete, tillgänglighet, engagemang och 
nytänkande är värdeord för kommunens arbete. 

Medborgare - Perspektiv 

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

Överförmyndarnämnden-Granskning av årsredovisningar 2017 

Må/beskrivning 
Granskning av årsredovisningarna sker inom rimlig tid. 

Överförmyndarnämnden-Rättssäker handläggning 2017 

Må/beskrivning 
Huvudmännen ska kunna känna sig trygga i att deras ekonomi och personliga situation handläggs 
rättssäkert och i övrigt korrekt av både överförmyndarnämnden och ställföreträdarna . 

Öf - Djupgranskning av årsräkningarna 10 % 

Öf - Kontroll av ställföreträdare 100% 

Överförmyndarnämnden - Utbildning och information 

Må/beskrivning 

50% 

50% 



Ställföreträdarna är utbildade och informerade om sitt uppdrag. 

Öf - Erforderligt stöd till ställföreträdarna 8 

Öf - Utbildning och information 3 

Ekonomi - Perspektiv 

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

Överförmyndarnämnden - Ekonomiska resultat 

Må/beskrivning 
Överförmyndarnämndens resultat ska följa fastställd budget 

Överförmyndarnämnden - Prognossäkerhet 

Må/beskrivning 

Nämnden ska uppvisa en hög prognossäkerhet gällande årets resultat. 

SO% 

SO% 

Salems 
kommun 



Ekonomisk översikt 

Resultaträkning, drift, konto, tkr 

3 - Intäkter 822 292 308 17 1216 500 617 117 

9 - Interna intäkter 29 -29 150 so so 0 

INTÄKTER 822 321 308 -12 1366 550 667 117 

5 - Kostnader för arbetskraft -1400 -1141 -1097 43 -2 248 -1501 -1630 -128 

6 - Övr verksamhetskostnader -8 -8 -10 -2 -8 -13 -12 1 

7 - Övr verksamhetskostnader -71 -37 -73 -36 -103 -63 -53 10 

9 - Interna kostnader -1 

KOSTNADER -1479 -1185 -1181 5 -2 359 -1 578 -1695 -117 

Totalt -657 -864 -872 -8 -993 -1028 -1 028 0 

Resultaträkning, drift, ansvar, tkr 

9200 - Överförmyndaren 

nämnd -104 -89 -98 -10 -172 -152 -153 -1 

9211 - Överförmyndare 

handläggare -554 -776 -774 2 -821 -876 -875 1 

92 Överförmyndarnämnden -657 -864 -872 -8 -993 -1028 -1028 0 

Resultaträkning, investeringar, ansvar, tkr 



Ekonomisk redogörelse 

Drift: Budget per den 31 juli 2017: -864 tkr. Utfall per den 31 juli 2017: -872 tkr visar på ett litet 
överskridande med -7 tkr. Utifrån budgetutfallet per den 31 juli 2017 beräknas inga avvikelser på 
årsbasis. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kultur- och fritidsnämnden 

KoF § 29 Dnr KFN/2017: 

Delårsrapport 31 juli 2017, prognos 2018 
Budgetuppföljningenför kultur- och fritidsförvaltningen 2017-07-31 visar en avvikelse på + 
792 tkr mot budget, fördelat på+ 182 tkr för biblioteket, + 587 1tkr för fritidsgården och 

+23 tkr för kultur- och fritidsenheten. Avvikelsen kommer från främst fritidsgårdar men 
även idrottsanläggningar och bibliotek, där åtgärder ligger under tredje och fjärde kvartalet 
ex åtgärder i idrottsanläggningar och mediainköp för biblioteket:. Även intäkter för 
idrottsanläggningar och bibliotek (arbetsmarknadsstöd) gör att budgeten visar plusresultat. 
Fritidsgårdsverksamheten visar överskott på personalkostnadema pga vakanser. För 2016 
visade delårsrapporten på + 496 tkr. 

Prognos för helår 2017 beräknas för Kultur- och fritidsnämnden till + 400 tkr. För 
2016-07-31 redovisades resultat på + 496 tkr. Prognosen inrymmer att den av kultur- och 
fritidsnämnden beslutade kulturpotten på 100 tkr har använts under 2017 samt att 
biblioteket använder budgeterade medel för media inköp fullt ut. 

Investeringarna visar på ett resultat för 2017-07-31 på +734. Avvikelse i 
investeringsbudget kommer av att delar av investeringsåtgärderna beräknas slutföras 
under 3:e-4:e kvartalet, där största delen av avvikelsen kommer av att arbetet med den 
konstnärliga utsmyckning i Rönninge rondell endast påbörjats under vt 2017. För 2016 var 
resultatet på+ 455 tkr för investeringar. 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av kultur- och fritidsförvaltningens 

budgetuppföljning för 2017-07-31 samt prognos för 2017. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

J ,,• I 

/ i '. 

Ordf. sign . 

2017-08-24 

5 av 14 

Just. sign . 
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Kultur- och fritidsförvaltningen 
Rolf johanson 
Kultur- och fritidschef 

TJÄNSTESKRIVELSE/PM 
2017-08-14 

Dnr xxxx/xx 
1 av 2 

Kultur- och fritidsnämnden 

Delårsrapport 2017-07-31 samt helårsproi~nos 2017 för 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden har tagit del av upprättad delårsrapport 2017-07-31 samt 
helårsprognos 2017 för Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen skall enligt anvisning lämna delårsrapport för 2017-07-31 

samt uppföljningsprognos 2017. 

Delårsbokslut per 2017-07-31 samt helårsprognos för 2017, drift och investering 

Budgetuppföljningen 2017-07-31 visar en avvikelse på+ 792 tkr mot budget, fördelat på 

+ 182 tkr för biblioteket,+ 587 tkr för fritidsgården och +23 tkr för kultur- och 
fritidsenheten. Avvikelsen kommer från främst fritidsgårdar men även 
idrottsanläggningar och bibliotek, där åtgärder ligger under tredje och fjärde kvartalet ex 
åtgärder i idrottsanläggningar och media inköp för biblioteket. Även intäkter för 
idrottsanläggningar och bibliotek (arbetsmarknadsstöd) gör att budgeten visar 

plusresultat. Fritidsgårdsverksamheten visar överskott på personalkostnaderna p g a 
vakanser. Under juni var samtliga tjänster tillsatta eller rekryterade, men nya vakanser 
kommer under kv 3. I delårsbokslutet inryms även projektmedel från MUCF för 
sommarverksam het 169 tkr. Dessa finns nu som intäkt. Men kostnaderna kommer i 

redovisning först under kv 3. För 2016 visade delårsrapporten på + 496 tkr. 

Prognos för helår 2017 beräknas för Kultur- och fritidsnämnden till+ 400 tkr. För 
2016-07-31 redovisades resultat på + 496 tkr. Prognosen inrymmer att den av kultur- och 
fritidsnämnden beslutade kulturpotten på 100 tkr har använts under 2017 samt att 
biblioteket använder budgeterade medel för mediainköp fullt ut. 

Investeringarna visar på ett resultat för 2017-07-31 på +379. Avvikelse I 
investeringsbudget kommer av att delar av investeringsåtgärderna beräknas slutföras 
under 3:e-4 :e kvartalet, där största delen av avvikelsen kommer av att arbetet med den 
konstnärliga utsmyckning i Rönninge rondell endast påbörjats under vt 2017. Större delen 
av utsmyckningens kostnad ligger i kvartal 4. Prognos för 2017 visar på +150 tkr. Detta 
kommer av att arbetet med att byta lokalbokningssystem, ej kommer vara genomfört 
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TJÄNSTESKRIVELSE/PM 

2017-08-14 

Dnr xxxx/xx 

under 2017. lnvesteringsåtgärden med hörselslinga i Villa Skönvik har genomförs på ett 

kostnadseffektivare sätt än de budgeterade 50 tkr. För 2016 var resultatet på+ 455 tkr för 

investeringar. 

I de bifogade sammanställningarna över delårsrapport finns även avstämning 2017-07-31 
samt prognos för helåret 2017 över hur måluppfyllelsen utfaller. 

Redovisning av indikatorer som är uppföljningsbara finns i särskild bilaga. 

Finansiering 
Då budgetprognosen visar att budget för 2017 beräknas hållas föreslås inga åtgärder. 

Gt¼ 
Rolf Johanso 
Kultur- och fritidschef 

Bilagor 

Verksamhetsplan för Kultur- och fritidsförvaltningen 2017, delår 2017-07-31 

2 av 2 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-08-30 

6 av 16 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KSTU § 90 

Delårsrapport per juli 2017 för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Dnr. KS/2017 :258.042 

Delårsbokslutet per juli 2017 för MSB (exklusive bygg- och miljö) summerar i en 

budgetavvikelse på -3 544 tkr, avvikelser beskrivs i bilagd verksamhetsplan. 

Enligt uppdrag från tekniska utskottet §57 den 17 maj 2017 ska MSB vidta åtgärder för att 

helårsbudgeten 2017 ska kunna hållas och återrapportera detta till kommunstyrelsens 

tekniska utskott i samband med delårsrapporten per 31 juli. Dessvärre visar 

helårsprognosen en budgetavvikelse på -1 331 tkr, vilket också beskrivs i 

verksamhetsplanen. Den negativa budgetavvikelsen beror framförallt på lokalhyror, ökade 

konsultkostnader i och med inhyrd gata/VA-chef och ett negativt utfall för 

VA-verksamheten . Förvaltningen anser att det inte är möjligt att genomföra åtgärder för 

att hålla budget och samtidigt ha en fungerande verksamhet. 

Beträffande lokalhyror så förklaras prognosavvikelsen bland annat av 

• Skogsängsskolan -348 tkr, fel tecken i budget beträffande lokalhyreskostnad. Beror 

på bristande kvalitetssäkring av budgeten, systemet varnar inte om man lägger en 

kostnad med positivt tecken . Systemleverantören arbet ar på en lösning. 

Arbetsgången är att hyresförvaltaren med bistånd av ekonomen fyller i 

budgetbelopp per objekt (tex en skola) för det kommande budgetåret i 

ekonomisystemets budgetförslag. Efter godkännande i budgetprocessen attesteras 

budgeten därefter av fastighetschefen . 

• Äldreboende Söderby Park -180 tkr som förklaras av ej budgeterad 

indexuppräkning av hyreskostnaden, som ej var klar vid budgettillfället. Utredning 

får visa om kostnadsökningen kan tas ut av motsvarande intäktsökning från 

hyresgästerna. 

Delårsbokslutet per juli 2017 för Mark inköp och försäljning visar en budgetavvikelse på -4 

850 tkr, avvikelser beskrivs i bilagd verksamhetsplan. Helårsutfallet prognostiseras till 

-5598 tkr mot budget, främst inom Rönninge Centrum och Södra Hallsta . 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2017-08-23 samt ordförandeförslag daterat 

2017-08-24. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tekn iska utskott godkänner redovisad delårsrapport per juli 2017 för 

miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, inklusive helårsprognos. 

Ordf. sign. Just. sign. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-08-30 

7 av 16 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Tekniska utskottets beslut 
1. Kommunstyrelsens tekniska utskott ansluter sig till ordförandens synpunkter 

enligt ordförandeförslag (bilaga 1). 
2. Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner i övrigt redovisad delårsrapport 

per juli 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, inklusive 

helårsprognos. 

Beslutsexpediering: 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign . 
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Salems 
kommun 

ORDFÖRANDE FÖRSLAG 

2017-08-24 
1 av 1 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Ordförandeförslag avseende Delårsrapport per juli 2017 för 
miljö- och samhä!lsbyggnadsförva ltningen 

Sammanfattning av ärendet 
Det är viktigt att det i kommunens ekonomisystem kan säkerst13'1as att de felregistreringar 

som beskrivs i tjänsteskrivelsen inte ska kunna orsaka de problem som nu skett. 

Min uppfattning är att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inte ska instrueras att 

vidta besparingsåtgärder p g a dessa felregistreringar, ej heller p g a ökade 

konsultkostnader för chefsfunktionen inom gata/VA. Beträffande övriga prognostiserade 

underskott på helår bör miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vidta de åtgärder som 

visar sig möjliga för att minimera dessa underskott . Någon minskning av 

personalresurserna ska dock inte ske . 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2017-08-24. 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens tekniska utskott ansluter sig till ordförandens synpunkter enligt 

ovan. 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner i övrigt redovisad delårsrapport per 

juli 2017 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, inklusive helårsprognos. 

1j -' 1i· -------/ /.,, I / 1 I I 
! / . _ l \ , f ·· ri -

L'ennart Kalderen 

Kommunalråd (M) 

'; - '-' 
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Salems 
kommun 

Kanslienheten 
Per Almström 

Kommundirektör 

Delårsrapport per juli 2017 för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-08-18 

Dnr KS/2017:2S8.042 
1 av 2 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner redovisad delårsrapport per juli 2017 för 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, inklusive helårsprognos. 

Sammanfattning av ärendet 
Mål och indikatorer 

Dessa redovisas i verksamhetsplanen, men följs upp först i samband med årsbokslutet. 

Drift 

Delårsbokslutet per juli 2017 för MSB (exklusive bygg- och milljö) summerar i en 
budgetawikelse på -3 544 tkr, avvikelser beskrivs I bilagd verksamhetsplan. 

Enligt uppdrag från tekniska utskottet §57 den 17 maj 2017 ska MSB vidta åtgärder för att 
helårsbudgeten 2017 ska kunna hållas och återrapportera detta till kommunstyrelsens 
tekniska utskott i samband med delårsrapporten per 31 juli. Dessvärre visar 
helårsprognosen en budgetawikelse på -1 330 tkr, vilket ocksii beskrivs i 

verksamhetsplanen. Den negativa budgetawikelsen beror framförallt på lokalhyror, 
ökade konsultkostnader i och med inhyrd gata/VA-chef och ett negativt utfall för 
VA-verksamheten. Förvaltningen anser att det inte är möjligt att genomföra åtgärder för 
att hålla budget och samtidigt ha en fungerande verksamhet. 

Delårsbokslutet per juli 2017 för Mark inköp och försäljning visar en budgetavvikelse på 
-4 850 tkr, avvikelser beskrivs i bilagd verksamhetsplan. Helårsutfallet prognostiseras till 
-5598 tkr mot budget, främst inom Rönninge Centrum och Södra Hallsta. 

Investeringar 

Investeringar inom MSB (exklusive bygg- och miljö) har en ackumulerad budgetavvikelse 
på +50 002 tkr, och för helåret prognostiseras en budgetawikelse på +44 513 tkr. 

Finansiering 
Ärendets ekonomiska konsekvenser beskrivs i texten ovan samt i bilagorna. 

). 
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J _.. 

Christina Lood 

Förvaltningschef 

Bilagor 

Jan Lorichs 

Planeringsstrateg 

1. Verksamhetsplan TU Delår juli 2017 
2. Verksamhetsplan Mark inköp och försäljning Delår juli 2017 
3. Exploateringsredovisning Delår juli 2017 

Delges 

Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
Arkiv 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-08-18 

Dnr KS/2017 :258.042 

2 av 2 



Salems 
kommun 

SAM MANTRÄDESPROTOKO LL 

2017-08-29 

4 av 7 

Bygg- och miljönämnden 

BoM § 36 Dnr. 2017/377 

Bygg- och miljönämndens budgetuppföljning per halvår juli 2017 

Ärendebeskrivning 

Delårsrapport per juli 2017 

Drift: bygg- och miljönämnden summerar i en budgetavvikelse på -187 tkr. Helårsutfallet 

prognostiserar en avvikelse om +4 tkr mot budget, främst pga intäkter bygglov. Åtgärder 

för att helårsbudgeten ska kunna hållas består av intäkter från bygglov. 

Investeringar: Investeringar inom bygg- och miljönämnden visar ett utfall på -595 tkr 

vilket ger en avvikelse på -3 tkr tom juli. Helårsutfallet förväntas motsvara budget. 

För mer information se till beslutet hörande tjänsteskrivelse från 2017-08-18. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att nämnden tagit del av budgetuppföljning per halvår juli 

2017 samt helårsprognos. 

Beslutsexpediering: 

Akten 
KS för kännedom 

.i~': 
Ordf. sign. Just. sign. 
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Salems 
kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE/:PM 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Douglas Lindström 

Bygg- och miljöchef 
Till bygg- och miljönämnden 

Bygg~ och miljönämndens budgetuppföljning per halvår juli 

2017 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslås besluta att nämnden tagit del av delårsrapporteringen 
per juli 2017 samt helårsprognos. 

Sammanfattning av ärendet 

De/årsrapport' per juli 2017 

170;818 
Dnr 2017/:377 

1 av 2 

Drift: bygg- och miljönämnden summerar i en budgetavvikelse på -187 tkr. Helårsutfallet 

prognostiserar en avvikelse om +4 t kr mot budget, främst pga intäkter bygglov. Åtgä rder 

för att helårs budgeten ska kunna hållas består av intäkter från bygglov. 

Investeringar: Investeringar inom bygg- och miljönämnden visa r ett utfall på -595 t kr 

vilket ger en avvikelse på -3 tkr tom juli. Helårsutfallet förväntas motsvara budget. 

Ärendet 

3000 Bygg- och miljönämnd: Med ett utfall om -253 blir avvikelsen -62 tkr mot budget 

främst pga extra nämndsammanträde. Helårsbudgeten väntas överskridas med -20 tkr 

pga extra nämndsammanträde. 

3111 Adm : Utfall per juli -1127 tkr vilket ger en avvikelse på -274 tkr mot budget. 

Avvikelsen beror främst på ökade personalkostnader. Helårsbudgeten väntas överskridas 

med -139 tkr. 

3112 Bygg: Enheten visa r ett utfall på -30 vilket ger en avvikelse om -336 tkr. Detta beror 

främst på fördröja fakt ureringar. För helåret väntas ett positivt utfall vilket ger en 

avvikelse på +111 tkr. Ökningen kan förklaras genom tf.EC, ökade intäkter. 

3113 Miljö: Miljöenheten redovisar ett utfall på -168 tkr vilket ger en budgetavvikelse på 

+484 tkr främst pga ökade intäkter för kontroll livsmedel, årlig avgift miljöskydd och 

bergvärmeansökningar. För helåret väntas ett utfallet bidra till en avvikelse på +51 tkr . 



. i 
i 
I 

Salems 
kommun 

Douglas Lindström 
Bygg- och miljöchef 

Bilagor 

Verksamhetsplan, delårsuppföljning 2017 

Delges 

KS 

) 

TJÄNSTESKRIVELSE/PM 

170818 
Dnr 2017/377 

2 av 2 
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"•• Salems 
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

BoU § 46 

Delårsbokslut juli 2017 

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL 

2017-08-22 
6 av 11 

Dnr. BUN/2017:259 

Barn- och utbildningsförvaltningens utfall per 31 juli visar en positiv avvikelse på 
10 672 tkr och helårsprognosen indikerar en positiv avvikelse på 1 998 tkr. Prognosen bygger 
på beräkningar av antalet barn/elever inom respektive verksamhet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslut per juli 2017 och överlämnar 
redovisningen till kommunstyrelsen. 

Beslutsxpediering: 

Kommunstyrelsen 

Arkiv 

),- . 

l_ /11 
.. ............ 
Ordf. sign . Just. sign . 



Barn- & utbildningsförvaltningen 
Maria Rindefors Dufva 
Förvaltningsekonom 

Delårsbokslut juli 2017 

Förslag till beslut 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-08-17 
Dnr BUN/2017:259 

1 av 2 

Barn- & utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslut per juli 2017 och överlämnar 
redovisningen till kommunstyrelsen . 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningens utfall per 31 juli visar en positiv avvikelse på 
10 672 tkr och helårsprognosen indikerar en positiv avvikelse på 1 998 tkr. Prognosen 
bygger på beräkningar av antalet barn/elever inom respektive verksamhet. 

Block inkl enhetemas Budget Bu.cl:get utfall Awikelse• Prognos 
awikel.ser 2017 iam-juli jan-juli jan-juli helår 

Förvalt.övergrip inkl 
nämnden 12 675 7 333 6 194 1 140 -338 

Förskola & ped.oms 97 412 56 828 57 240 - 41 1 129 

Grundskola 207 747 121 314 113 276 8 129 3 210 

Särskola 10 512 6127 6 774 - 647 - 2 113 

Vuxenutbildning 6 260 3 650 3 237 41 4 0 

Elevhälsan 28 512 16 610 15 595 1 01 5 0 

Kulturskolan 4 348 2496 2 429 67 0 

Gymn asieskola 66 847 39 356 38 487 869 1 109 

Flerspråkighet 9 647 5 557 5 460 97 0 

TOTALT tkr 443 962 259273 248690 10672 1998 

Den största avvikelsen återfinns i grundskoleverksamheten som visar totalt på en positiv 
avvikelse på 8 129 tkr. Centralt visar blocket en positiv avvikelse på 6 815 tkr. Av dessa 
avser 1 750 tkr catering inom köksprojektet på Säbyskolan, 3 716 tkr är höstterminens 
socioekonomiska resursfördelning som ska betalas ut i september/oktober. Grundskolan 
har dessutom sålt fler platser än prognostiserat och fått in mer intäkter i form av 
barnomsorgsavgifter för fritidsomsorg. Även inom förvaltningsövergripande verksamhet 
finns en ganska stor avvikelse på 1140 tkr och det beror bland annat på sent inkomna 



TJÄNSTESKRIVELSE 
2017-08-17 

Dnr BUN/2017:259 
2 av 2 

intäkter från Migrationsverket på 754 tkr som ska omföras till enheterna i augusti. 

Helårsprognosen för grundskoleverksamheten indikerar en positiv avvikelse på 3210 tkr 
medan förvaltningsövergripande prognostiserar en negativ avvikelse på 338 tkr. 

Enheternas resultat 

Enheterna tkr 

Öppna förskolan 

Säby förskoleområde 

Skogsängs förskoleområde 

Rönninge förskoleområde 

Nytorpsskolan 

Rönninge skola 

Skogsängsskolan 

Centrum för flerpråkighet 

Säby skolan 

Salernskolan (AST) 

Salemskolan Särskola 

Rönninge gymnasium 

TOTALT tkr 

Katarina Montenius 

Tf Förvaltningschef 

Bilaga 

Delår 2017 

Avvikelse 
jan-:tu,l:ii 

- 7 
186 
452 
162 
427 
256 
168 

1 012 

-464 
-85 
249 
466 

2823 

Prognos 
helår 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Maria Rindefors Dufva 
Förvaltningsekonom 



Kommunrevisionen 
Salems kommun 

Utlåtande i samband med delårsrapport per 2017-07-31 

Kommunfullmäktige 
r-::-:--:-----------. 

SALEMS 1(0/v\MUN 
Kommunstyre lsen 

2017 -09- 2 0 
Diorienr 

På uppdrag av Salems kommuns revisorer har KPMG genomfört en granskning av kommunens 
delårsrapport per den 31 juli 2017. 

Kommunens resultat per sista juli uppgår till 40 002 tkr. Årets resultat prognostiseras till 32 024 tkr. 
Resultatet per juli överstiger per helår prognostiserat resultat med 7 978 tkr på grund av att 
verksamhetens intäkter har ökat på grund av bidrag från Skolverket, Socialstyrelsen och 
Migrationsverket. För perioden augusti - december förväntas resultatet exklusive VA uppgå till -11 145 
tkr. Både Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ökande kostnader resten av 
året. 

Vi bedömer att delårsrappo1ten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat och 
ställning. Delårsrappmten har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed, d v s delårsrappo1ten följer RKRs rekommendation 22. 

Vår sammanfattande bedömning vad gäller de finansiella målen med bäring på god ekonomisk 
hushållning är att resultatet enligt delårsrappo1ten är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
finansiella målen och vår bedömning är att de två finansiella målen kommer att uppnås för 2017. 

Vår sammanfattande bedömning vad gäller de verksamhetsmässiga målen med bäring på god 
ekonomisk hushållning är att resultatet enligt delårsrapporten delvis är förenligt med de av fullmäktige 
fastställda verksamhetsmålen och vår bedömning är att verksamhetsmålet Lärande miljö kommer att 
uppnås för 201 7 och att verksamhetsmålet Attraktiv arbetsgivare inte kommer att uppnås för 2017. 

~-
Hans Jörlen 
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Salems kommun 
översiktlig granskning av delårsrapport 2017-07-31 
KPMG AB 
2017-08-30 

1 Sammanfattning 
Vi har av Salems kommuns revisorer fått i uppdrag att !Jranska delårsrapporten för 
perioden 2017-01-01 - 2017-07-31. Uppdraget ingår i revis ionsplanen för år 2017. Vårt 
uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning. 

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten 

Kommunens resultat per sista juli uppgår till 40 002 tkr. Arets resultat prognostiseras till 
32 024 tkr. Resultatet per juli överstiger per helår prognostiserat resultat med 7 978 tkr 
på grund av att verksamhetens intäkter har ökat på grund av bidrag från Skolverket, 
Socialstyrelsen och Migrationsverket. För perioden augusti - december förväntas 
resultatet exklusive VA uppgå till -11 145 tkr. Både Socialnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden prognostiserar ökande kostnader resten av året. 

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens 
resultat och ställning. Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den 
kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella 
mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning . Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade 
målen för den ekonomiska förvaltningen. 

Vår bedömning är att resultatet av de finansiella målen är förenliga med vad fullmäktige 
fastställt. 

Vår bedömning är att resultatet av verksamhetsmålen är förenliga med vad fullmäktige 
fastställt. 
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2 Inledning 
Vi har av Salems kommuns revisorer fått i uppdrag att granska delårsrapporten för 
perioden 2017-01-01 - 2017-07-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. Vårt 
uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning. 

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

Kommunens ekonomiavdelning upprättar anvisningar och tidplaner som skickas ut till 
respektive förvaltning . I anvisningarna framgår syftet med delårsrapporteringen samt 
anvisningar rörande periodiseringar, underlag till balansposter och 
redovisningsprinciper. Avstämning och periodiseringar görs i redovisningen vid 
respektive förvaltning. Tidplanen anger när i tiden åtgärder måste vara klara och när 
systemen stänger för attest av kund- och leverantörsfakturor. 

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

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 

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

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

• Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av 
utlåtandet till kommunfullmäktige 

2.2 Avgränsning 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL 1 och Skyrev2. Det innebär att vi 
planerat och genomfört översiktlig granskning för att med hög men inte absolut säkerhet 
försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

Granskningen av räkenskaperna är översiktlig i syfte att utgöra underlag för bedömning 
av fullmäktiges finansiella mål. En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och 
riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som 

1 Sveriges Kommuner och Landsting 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 

3 

© 2017 KPMG AB. All rights reserved . 

Document classification : KPMG Confidential 



Salems kommun 
Översiktlig granskning av delårsrapport 2017-07-31 
KPMG AB 
2017-08-30 

vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan 
säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en 
fullständig revision utförts. 

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande 
noter. Sidorna 19-21 och 23-29 har endast granskats utifrån om informationen är 
förenligt med de finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de 
finansiella siffrorna och att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de 
finansiella delarna, dvs. vi granskar inte alla siffror på nämnda sidor. 

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

2.3 Revisions kriterier 
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer: 

- Kommunallag (KL) och kommunal redovisningslag (KRL) 

- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 

- Interna regelverk och instruktioner 

- Fullmäktigebeslut 

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige 
beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning. 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser Kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 8 kap 20 a § 
kommunallagen ska behandlas av Kommunfullmäktige. 

Rapporten är saklighetsgranskad av ekonomiavdelningen. 

2.5 Projektorganisation 
Granskningen har genomförts av Elisabeth lnnala, revisor, och Maria Bohlin, revisor, 
under ledning av Cecilia Kvist, auktoriserad revisor. Anders Petersson har deltagit i sin 
roll som kundansvarig. 

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

- Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 

- Intervjuer med berörda tjänstemän 

- Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 
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- Stickprovsvis granskning av specifikationerna till delårsbokslutet med tillhörande 
underlag för avstämning och verifiering av väsentliga balansposter i den omfattning 
som krävs som underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål 

- Översiktlig analys av resultaträkningen 

3 Resultat av granskningen 

3.1 Anvisningar och styrdokument 
Av KRL framgår att kommunerna ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta 
en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, d v s minst sex 
och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period. 

Kommunens ekonomikontor upprättar anvisningar och tidplaner som skickas ut till 
respektive förvaltning. I anvisningarna framgår syftet med delårsrapporteringen samt 
anvisningar rörande periodiseringar, underlag till balansposter och 
redovisningsprinciper. Avstämning och periodiseringar görs i redovisningen vid 
respektive förvaltning. Tidplanen anger när i tiden åtgärder måste vara klara och när 
systemen stänger för attest av kund- och leverantörsfakturor. 

Kommentar 

Vi bedömer att anvisningar och styrdokument avseende delårsbokslutet är 
ändamålsenliga. 

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

• sådana förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens resultat och 
ställning 

• sådana händelser av väsentlig betydelse för kommunen som har inträffat under 
rapportperioden eller efter dennas slut 

Sedan 2014 finns även en rekommendation från RKR avseende delårsrapport (RKR 22). 
Syftet med rekommendationen är att ange minimikraven för innehållet i en delårsrapport 
och principerna för bedömning av vilka poster som ska tas med i delårsrapporten och 
hur dessa ska värderas. 

Kommentar 

Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag 
till kommunens förvaltningsberättelse. Såsom framgår under avgränsning har vi inte 
granskat nämndvis redovisning . 
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Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en rätt
visande bild av kommunens resultat och ställning. 

Sammantaget bedömer vi att delårsrapporten följer RKRs rekommendation 22. 

3.3 Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen skett 
enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med KRL 
och RKRs rekommendationer. 

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via intervjuer 
med redovisningschefen samt översiktlig avstämning av kommunens delårsrapport mot 
RKRs gällande rekommendationer. 

Kommentar 

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att kommunen i huvudsak efterlever 
RKRs rekommendationer. 

3.4 Bedömning utifrån fullmäktiges mål 

3.4.1 Bakgrund 

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

Salems kommun har utifrån sin vision brutit ned målen till fem perspektivområden: 

• Medborgare 

• Miljö 

• Utveckling och lärande 

• Medarbetare 

• Ekonomi 

Till dessa fem perspektivområden finns det nio mål satta, finansiella mål och 
verksamhetsmål. 

Kommunen använder Hypergene för uppföljning. 
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3.4.2 Finansiella mål 

Salems kommun har beslutat om två finansiella mål. 

Mål fastställda av 
fullmäktige 

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

Stabil ekonomi - Salems 
kommun ska ha en stabil 
ekonomi. 

Kommentar 

Kommunens bedömning 

Skattesatsen uppgår till 19,67% 
och indikatormålvärde till 19,86%. 
Målet uppnås. 

Långfristiga skulder/invånare 
uppgår till 20 028 kr 
(indiktormålvärde 23 390 kr) och 
Resultat av skatter/bidrag uppgår 
till 3,2% (indikatormålvärde 1 %). 
Viktningstalet är 50% för respektive 
indikator. 

Målet uppnås. 

Indikatorer 

Kommunen har en 
indikator och den 
bedöms vara uppfylld. 

Kommunen har två 
indikatorer där båda 
bedöms vara 
uppfyllda. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enliglt delårsrapporten är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen och vår bedömning är att de två 
finansiella målen kommer att uppnås för 2017. 

3.4.3 Verksamhetsmål 

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk 
hushållning ur ett verksamhetsperspektiv skall upprättas. Dessa mål skall följas upp och 
kommenteras i samband med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport. 

Av delårsrapporten framgår bedömningen av måluppfyllelsen avseende 
verksamhetsmålen som följer: 
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Mål fastställda av 
fullmäktige 

Lärande miljö - Salems 
förskolor och skolor ska 
erbjuda en lärande miljö som 
ger barn och elever goda 
förutsättningar för att 
förvärva kunskap och ta 
ansvar för sin framtida 
utveckling. Eleverna ska nå 
en kunskapsnivå som ligger 
över genomsnittet i 
Stockholms län . 

Attraktiv arbetsgivare -
Salems kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare. 

Kommentar 

Kommunens bedömning Indikatorer 

Målet uppnås. Ansvar och inflytande har ett 
indikatormålvärde på 2 och 
utfallet 2 och detsamma 
gäller för kunskapsnivå. 
Målet uppfylls. 

Målet är delvis uppfyllt. Kommunen har fyra 
indikatorer (25 % per 
indikator) där två bedöms 
uppfyllda, en delvis uppfylld 
och en inte uppfylld. 

Vår sammanfattande bedömning att resultatet enligt delårsrapporten delvis är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen och vår bedömning är att 
verksamhetsmålet Lärande miljö kommer att uppnås för 2017 och att verksamhetsmålet 
Attraktiv arbetsgivare endast delvis kommer att uppnås för 2017. 

Sammanvägd bedömning 

Kommunstyrelsen har gjort en sammanvägd bedömning av de finansiella målen och 
verksamhetsmässiga målen i delårsrapporten med bäring på god ekonomisk hushållning 
(Lärande miljö och Attraktiv arbetsgivare, se 3.4.2 Verksamhetsmål). Utav de fyra målen 
som har bäring på god ekonomisk hushållning konstateras att tre mål har uppnåtts och 
ett mål har delvis uppnåtts och kommunstyrelsens bedömning är att så kommer även 
bedömningen vara för respektive mål vid årsbokslutet. 

Kommentar 

Kommunen har viktat sina mål vid flera indikatorer för att bedöma om målet uppfyllts, 
delvis uppfyllts eller inte uppfyllts. 

Vi delar Salems kommuns bedömningar och gör den samlade bedömningen att 
redovisningen av måluppfyllelsen i delårsrapporten i allt väsentligt är ändamålsenlig 
och tydlig . 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt 
med de av fullmäktige fastställda finansiella målen och vi delar kommunstyrelsens 
bedömning att tre av fyra mål kommer uppnås vid helåret och ett mål kommer inte 
uppnås vid helåret. 
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3.5 Balanskrav 
I kommunallagen finns de gällande reglerna om balanskravet, vilket innebär att 
kommunens intäkter ska överstiga kostnaderna. Eventuella negativa resultat som upp
kommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. I kommunallagen stadgas även 
att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat 
krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker 
kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi. 

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

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

Kommentar 

Arets resultat prognostiseras till 32 024 tkr inklusive VA samt jämförelsestärande 
poster och 29 975 tkr exklusive VA samt jämförelsestärande poster. Resultatet 
inklusive VA och jämförelsestärande poster beräknas bli 6138 tkr lägre än budget för år 
2017. Från kommunens prognostiserade resultat på 32 024 tkr ska vid 
balanskravsberäkning realisationsvinst (tomtförsäljning) om ca 2 700 tkr avräknas från 
balanskravet. Prognostiserat justerat resultat blir då 29 300 tkr och därmed klaras 
balanskravet år 2017. 

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år. 

Vi bedömer att kommunen uppfyller balanskravet per delåret. 

3.6 Resultaträkning 

Delår Delår Bokslut Budget 
Belopp i tkr 20170731 20160731 20116 2017 

Verksamhetens intäkter 159 554 156 250 274 790 249 071 

Verksamhetens kostnader -651 251 -620 415 -1 112 647 -1 121 914 

Skatteintäkter och statsbidrag 533 777 503 133 863 142 911 875 

Finansnetto -2 077 -2 628 -4 881 -6 341 

Arets resultat 40 002 36 340 20 404 32 691 
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259 123 

-1 136 302 

913 358 

-4 155 

32 024 
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Nettokostnader inkl. 
finansnetto i relation till 
skatteintäkter och bidrag % 93 

Kommentar 

93 98 96 96 

Resultatet per sista juli uppgår till 40 002 tkr. Arets resultat prognostiseras till 32 024 tkr. 
Resultatet överstiger prognostiserat resultat med 7 9178 tkr på grund av att 
verksamhetens intäkter har ökat på grund av bidrag från Skolverket, Socialstyrelsen och 
Migrationsverket. För perioden augusti - december förväntas resultatet uppgå till -11 
000 tkr. Både Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ökande 
kostnader resten av året. 

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

3. 7 Jämförelsestörande poster 
Enligt RKRs rekommendation om extraordinära poster och upplysningar för jäm
förelseändamål är det väsentligt att kommentera viktiga händelser eller transaktioner för 
att kunna analysera och göra jämförelser. 

Kommentar 

Kommunen har redovisat i not 2b jämförelsestärande poster avseende försäljning av 
tomter uppgående till 13 tkr. 

Vi bedömer att jämförelsestärande poster har redovisats korrekt. 

3.8 Kassaflöde 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes 
överensstämma med RKRs rekommendation 16.2. 

Kommentar 

Utfallet per juli 2017 visar ett positivt kassaflöde på 22 432 tkr (-17 458 tkr). Förändringen 
beror främst på att kommunen har tagit ett nytt lån på 100 000 tkr som främst har använts 
till investeringar av materiella anläggningstillgångar på 61 000 tkr, Kommunen har även 
löst ett gammalt lån, som klassificerats under kortfristiga skulder, på 40 000 tkr. 

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

3.9 Balansräkning 

De/år De/år Prognos 
Be/ooo i tkr 20170731 20160731 Bokslut 201' 6 Budget 2017 2017 
Balansomslutninq 1 164 145 1047145 1 107 82:2 1160607 1204755 
Redovisat eqet kapital 651 106 630 424 611 104 643 796 643 128 
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Eget kapital inkl. 
ansvarsförbindelse 371 994 345 429 
Redovisad soliditet 56% 60% 
Soliditet med hänsyn till 
ansvarsförpliktelse 32% 33% 
Omsättninqstillqånqar 248 703 196 379 

Lånqfristiqa skulder 339 482 187 957 
Kortfristiqa skulder 109 929 173 945 
Balanslikviditet 2,3 1,1 

Kommentar 

332 102 371 947 365 947 
55% 55% 53% 

30% 32% 30% 
235 3'17 187 297 214 526 

239 7B7 295 875 335 545 
197 9B2 159 092 160 565 

1,2 1,2 1,3 

Till samtliga balansposter har huvudboksbilagor och specifikationer upprättats. 

Kommunens soliditet med hänsyn till ansvarsförpliktelse uppgår till 32 %, vilket betyder 
att kommunen har täckning för sina skulder. 

Långfristiga skulder har ökat med 100 000 tkr mot bokslutet 2016 på grund av ett nytt 
lån uppgående till 100 000 tkr. Kortfristiga skulder har minskat främst på grund av 
amortering av ett lån på 40 000 tkr. 

Omsättningstillgångarna har ökat vilket är hänförligt till det nya lånet som inte har 
investerats till fullo . 

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

Utfall Utfall Budget 
Belopp i tkr 20170731 20160731 20170731 

Kommunstyrelsen -29 846 -26 830 -32 324 

Miljö och samhällsbyggnad -40 692 -36 474 -32 297 

Bygg och miljö -1 578 0 -1 391 

Ku Itu r och fritid -7 742 -7 796 -8 534 

Barn och utbildning -248 601 -240 452 -259 273 

Socialt stöd och omsorg -140 739 -136 770 -143 411 

Finans 510 300 485 643 498 004 

övriga nämnder -1 101 -981 -1 216 

Summa 40 001 36 340 19 558 

Kommentar 

Utfall jul i Avvikelse 
2017- budget-
budget Budget Prognos prognos 
delår 20171231 20171231 20171231 

2 478 -55 425 -55 784 -359 

-8 395 -55 323 -62 252 -6 929 

··187 -2 397 -2 393 4 

792 -14 657 -14 299 358 

10 672 -443 962 -441 964 1 998 

2 672 -247 635 -249 224 -1 589 

12 296 853 720 859 570 5 850 

115 -1 630 -1 630 0 

20 443 32 691 32 024 -667 

Helårsutfallet exklusive Finansförvaltningen förväntas gå sämre än budget med 6 500 
tkr vilket är främst hänförligt till tomtförsäljning (vilken ingår under rubriken miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen) som utgör 5 600 tkr. 

Vi bedömer att driftredovisningen är korrekt redovisad . 

3.11 lnvesteringsredovisning 

3.12 

Salems kommuns årsbudget för investeringar 2017 uppgår till 211 000 tkr. Till och med 
juli har kommunen nyttjat 66 000 tkr. Årsprognosen visar att kommer kommunen att 
nyttja 160 000 tkr, vilket ger ett överskott på 51 000 tkr. Det beror på förskjutningar i olika 
projekt. 

Kommentar 

Vi bedömer att investeringsredovisningen är korrekt redovisad . 

Sammanställd redovisning 
Enligt KRL 8 kap 2 § ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska 
personerna i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Enligt RKR 8:2 framgår att 
betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna 
i en annan juridisk person, men även andra faktorer ska beaktas. Det finns dock 
möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller 
balansomslutning . 

Kommunen har inga företag eller andra väsentliga ägarandelar i någon organisation som 
överstiger 20 % av ägarandel eller väsentligt inflytande. Därmed upprättas ingen 
sammanställd redovisning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-09-17 

6 av 14 

Kommunstyrelsen 

KS § 73 Dnr. KS/2017:203 

Förslag till ändring i renhållningstaxa 

SRV har tagit fram ett förslag på renhållningstaxa för 2018. Förslaget innehåller en höjning 

av taxan med 4 % enligt index, samt innehåller ett antal mindre justeringar. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 16 augusti 2017 och behandlades av 

kommunstyrelsen tekniska utskott den 30 augusti 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs i 

enlighet med SRV:s förslag enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2017-08-16. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan gäller från och med den 1 

januari 2018. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign, 



""'-" Salems g kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-08-30 
4 av 16 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KSTU § 88 Dnr. KS/2017:2031 

Förslag till ändring i renhållningstaxan att gälla från och med 
januari 2018 

SRV har tagit fram ett förslag på renhållningstaxa för 2018. Förslaget innehåller ett förslag 
till höjning av taxan med 4 % enligt index, samt innehåller ett antal mindre justeringar. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2017-08-22. 

Tekniska utskottets beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs i 

enlighet med SRV:s förslag enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad 2017-08-16. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan gäller frå n och med den 1 

januari 2018. 

Beslutsexpediering: 
Kommunstyrelsen 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Anders Ramqvist 
Gata/VA-chef 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

Förslag till ändring i renhållningstaxan att gälla från och 
med januari 2018 

Förslag  till beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan för Salems kommun fastställs
i enlighet med SRV:s förslag enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad
2017-08-16.

2. Kommunfullmäktige beslutar att renhållningstaxan gäller från och med den 1
januari 2018.

Sammanfattning 
SRV har tagit fram ett förslag på renhållningstaxa för 2018. Förslaget innehåller ett 
förslag till höjning av taxan med 4 % enligt index, samt innehåller ett antal mindre 
justeringar. 

Bakgrund 

SRV Återvinning AB (SRV) har efter beslut i sin styrelse 2017-06-30 hemställt att 

kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxan i enlighet med bilaga 1 att gälla från och 

med 1 januari 2018. SRV föreslår även att förslaget till ändringar av renhållningstaxan 

beslutas så snart som möjligt för att informationen ska kunna nå berörda 

kommuninvånare i god tid innan den börjar gälla. 

SRV har delegation på att höja taxan i enlighet med Avfallsindex. Taxan föreslås höjas 
generellt med 4 % enligt index.  

De större förändringarna är: 
- Då återvinningscentralerna blivit allt mer populära har behandlingsavgifterna för
centralerna ökat. Därmed föreslås grundavgifterna höjas med 50 kr/år inklusive moms för
enbostadshus och med 34 kr/år inklusive moms för hushåll i flerbostadshus.

- Höjning av hämtningsavgifterna för osorterat vid enbostadshus med 300 kr/år för att
öka incitamentet för matavfallssortering. Effekten tros bli att 20% av dagens kunder
flyttar över från ett osorterat till ett sorterat abonnemang.

Salems 
kommun 
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- Höjning av hämtningsavgiften för matavfallssortering för flerbostadshus som skulle
innebära en 23 % höjning av taxan för sorterat abonnemang vilket innebär att taxan för
sorterat blir 33 % lägre än den osorterade taxan 2018.

- Höja priset från 57 kr/hämtning till 90 kr/hämtning för matavfallssortering från
restauranger och storkök för att täcka SRVs kostnader. För att inte förlora incitamenten
att sortera höjs samtidigt taxan för osorterat med 23 %. För att kunden ska kunna erhålla
den osorterade tjänsten skall dispens erhållas av respektive kommun. Av denna
anledning specificeras taxan med texten “efter dispens från kommunen”.

- Taxan för tömning av fettavskiljare höjs till 314 kr/kbm inkl moms från 244 kr/kbm inkl
moms. Ambitionen är att sätta taxan i relation till SRVs kostnad. Stora prishöjningar har
genomförts av SRVs leverantörer varför SRV bedömer att priset för korrigeras.

- För att ge kunderna ett ökat incitament att välja bottentömmande behållare istället för
kärl föreslås att taxan för hämtning sänks med 10 %.

- Övergångstaxan för val av matavfallssortering kommer att tas bort under 2017.
Övergångstaxan för enbostadshus kommer att vara kvar ytterligare ett år med orsak att
SRV inte kunnat erbjuda hushåll i skärgården abonnemang med matavfallssortering.

- För att reglera felaktig sortering i de bruna kärlen (en- respektive flerbostadshus)
alternativt de vita (restauranger och storkök) kärlen föreslår SRV reglering i skriften i
taxan. Förslag på skrivning i taxan är: “För det fall kund som har abonnemanget
matavfallssortering under en längre period inte sorterat ut matavfall eller vid upprepade
tillfällen sorterat annat än matavfall i det bruna/vita kärlet kommer SRV, efter skriftligt
påpekande, att ha en personlig kontakt för dialog om kundens avfallssituation. Om
ovanstående insats inte leder till ett förändrat beteende kontaktar SRV berörd kommun
som har möjlighet att ställa om kundens abonnemang alternativt besluta om
tilläggsdebitering”.

För SRVs motiveringar till förändringarna i sin helhet och analys av konsekvenser, se 
bilaga 2. 

Christina Lood                                       Anders Ramqvist 
Förvaltningschef                        Gata/VA-chef 

Bilagor 
1. Förslag till förändringar av Taxan 2018
2. Förslag till förändringar av Taxan 2018, jämförelse med 2017

Delges 
Kommunstyrelsen 
Arkiv 

Salems 
kommun 
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Salems kommun 
Kommunstyrelsens kansli 
Säby torg 16 
144 80 Rönninge 

Förslag till ändringar i renhållningstaxan att gälla från 
och med 1 januari 2018 

Efter beslut i SRV s styrelse den 21 juni hemställes att kommunfullmäktige 
fastställer renhållningstaxan i enlighet med bilaga 1 att gälla från och med 

1 januari 2018. 

Det är av stor vikt att ärendet hanteras så tidigt som möjligt under hösten 2017 
då SRV vill informera kommuninvånarna om kommande förändringar i god tid 

innan dessa träder i kraft. 

För eventuella frågor eller behov av förtydliganden kontakta SRV Christer 
Jernberg, mobil 070-6804000 eller christer.jernberg@srvatervinning.se 

Med vänlig hälsning 

SALEMS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2017 -07.,.· 0 2 
Kajsa Hedberg Diorienr 

VD SRV återvinning AB 

Bilagor 
Bilaga 1 Renhållningstaxa att gälla från 1 januari 2018 

Bilaga 2 som beskriver de förändringar som föreslås gälla från och 

med 1 januari 2018 



<JsRv Bilaga lb - Styrelsen 2017-06-21 

RENHÅLLNINGSTAXA 2018 

Avsnitt 1 
Avsnitt 2 
Avsnitt 3 
Avsnitt 4 
Avsnitt 5 
Avsnitt 6 
Avsnitt 7 

Renhållningstaxa enbostadshus sid. 2-5 

Renhållningstaxa fritidshus & kolonistugor (fastland och skärgård) sid. 6-7 
Renhållningstaxa slamhämtning hos enbostadshus & fritidshus sid. 8-9 
Renhållningstaxa latrinhämtning hos enbostadshus sid. 1 O 
Renhållningstaxa latrinhämtning hos fritidshus sid. 11 
Renhållningstaxa flerbostadshus sid. 12-14 
Renhållningstaxa restaurang och storkök sid. 15-17 

SALEMS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2017 -Dl- O 2 
-
Diorienr 



AVSNITT 1: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2018 - ENBOSTADSHUS 
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

• Kommunen ansvarar för insamling av hushållssopor. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB. 
• Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insamling och behandling av 

avfallet. 
• Kommunfullmäktige i respektive kommun bestämmer om kommunens renhållningstaxa. 
• Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgifter samt ev. tillägg och rabatter 
• Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av SRV återvinning AB i form 

av en årsfaktura i början av året. Ersättning erläggs direkt till SRV återvinning AB. 
• Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras. 
• Sopkärlen ska vid tömningstillfället vara uppställda vid tomtgränsen, eller plats som kommunen 

anvisat, på följande sätt: 
o kärlen ska stå på gatunivå 
o kärlen ska stå högst 1,5 meter från körbar väg 
o fritt utrymme runt kärlen ska vara minst 50 centimeter 
o området ovanför kärlen ska vara fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar 
o kärlen ska vara utställda på rätt plats från klockan 06.00 tömningsdagen 

• Avfallsbehållaren får inte vara fyllt mer än att det är lätt att tillsluta. 
• Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till tömningsplatsen för avfallsbehållaren 

framkomlig. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon. 

• Restavfall och utsorterat matavfall hämtas varannan vecka. 

Förutom tömning av kärl och hämtning av säck för hushållsavfall ingår följande i taxan: 

• Inlämning av grov-, el- och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, 
kemikalier etc.) vid SRVs återvinningscentraler. 

• Inlämning av farligt avfall vid särskilda miljöstationer. 
• Hämtning av kyl- och frysskåp vid uppställningsplats som anvisas av SRV. 
• Hämtning året runt på öar utan fast landförbindelse vilket förutsätter att kund är mantalsskriven på 

adressen eller att fastigheten ligger i ett område där SRV redan har befintlig året runt hämtning. 
• Ingen grundavgift utgår för obebyggda fastigheter - anmälan görs direkt till SRV. 
• Grundavgift debiteras per hushåll - om fler än ett hushåll delar samma fastighet utgår grundavgift per 

antal hushåll som delar på fastigheten. 

1. GRUNDA V GIFT PER FASTIGHET (HUSHÅLL) OCH ÅR 

2A. HÄMTNINGSA V GIFTER 

Per år 
697 kr (872 kr) 

• Årsavgift vid tömning varannan vecka av kärl placerade inom fordonets verksamhetsområde (1,5 m 
från väg med 50 cm fritt område runt kärlet). 

• För 2101 säck är maxvikten 25 kg. Fyllnadsgraden skall medge knop mån. 
• Avgiften för 210 liters säck baseras på hämtning från fristående säckhållare. 
• Säckhämtningen kommer att upphöra. 
• Större kärl än 240 1 är inte tillåtet för enbostadshus - kan endast användas vid 

gemensarnhetsanläggningar. 
• Enbostadshus kan välja mellan "Abonnemang källsortering av matavfall", då matavfall och restavfall 

slängs i två separata kärl, "Abonnemang osorterat" då allt hushållsavfall slängs i ett och samma kärl 
samt "Abonnemang Sorterahemma" där kunden kan sortera åtta fraktioner samt batterier och 
glödlampor i två separata fyrfackskärl. 

2 



• Egen kompost eller avfallskvarn ska vara godkänd av kommunen för att SRV ska kunna tillämpa 
taxan för källsortering av matavfall. 

• För det fall kund, som har abonnemanget matavfallssortering, under en längre period inte sorterat ut 
matavfall eller vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i det bruna kärlet kommer SRV, 
efter skriftligt påpekande, att ha en personlig kontakt för dialog om kundens avfallssituation. Om 
ovanstående insats inte leder till ett förändrat beteende kontaktar SRV berörd kommun som har 
möjlighet att ställa om kundens abonnemang alternativt besluta om tilläggsdebitering. 

Abonnemang källsortering av matavfall - årsavgift 
140 liter kärl matavfall + 140 l eller 190 1 kärl restavfall 

140 liter kärl matavfall + 240 1 kärl restavfall 

Avgift för tillkommande kärl för restavfall - årsavgift per kärl: 1> 

190lkärl 

240 l kärl 

Abonnemang osorterat - årsavgift 
140 l kärl - 190 1 kärl osorterat 

240 1 kärl osorterat 

Avgift för tillkommande kärl för restavfall - årsavgift per kärl: 1> 

190 l kärl 

240 1 kärl 

Övergångstaxa - hämtningsavgift - årsavgifter 
140 liter kärl - 190 1 kärl 

240 liter kärl 

210 liters säck (inga nya abonnemang) 

Avgift för tillkommande kärl för restavfall - årsavgift per kärl: 1l 

190 1 kärl 

2401 kärl 

Per år 
703 kr (879 kr) 

899 kr (1 123 kr) 

Per år 
889 kr (1 112 kr) 

2 388 kr (2 985 kr) 

Per år 
1 362 kr (1 703 kr) 

1 630 kr (2 038 kr) 

Per år 
1 362 kr (1 703 kr) 

2 754 kr (3 442 kr) 

Per år 
752 kr (940 kr) 

950 kr (1 187 kr) 

1 176 kr (1 471 kr) 

Per år 
941 kr (1 176 kr) 

2 453 kr (3 067 kr) 

Övergångstaxa tillämpas for hushåll som ännu inte har fått göra ett aktivt val mellan "Abonnemang käl/sortering 
av matavfall" och "Abonnemang osorterat". 

1) Vid fler än ett kärl per hushåll räknas alltid det minsta kärlet som första kärl. 

Tillägg och rabatter - årsavgifter 
• Rabatt vid delat kärl. Vid abonnemang källsortering krävs det att 

hushållen delar både på matavfallskärlet och restavfallskärlet för att 
rabatt ska utgå 2> 

• Rabatt vid månadshämtning 3> 

• Tillägg för hämtning av kärl inne på fastigheten - årsavgift -
kärlen får vara placerade högst 10 m från tomtgräns och gångvägen ska 
vara med hårdgjord dragyta. Tjänsten gäller ej Sorterahemma kärl. 

• Tillägg för byte av kärlstorlek eller abonnemangsform överstigande 1 gång 
per år 

3 

Per år 
350 kr 

160 kr 
927 kr 

396 kr 

(438 kr) 

(201 kr) 
(1 159 kr) 

( 495 kr) 



Extratjänster 
• Utökad service för hämtning av kärl inne på tomten vid ordinarie 

hämtningstillfälle, vid enstaka tillfällen, (beställs minst två dagar i förväg) 
Max avstånd från tomtgränsen 10 meter. 

• Extra hämtning av kärl/säck utanför ordinarie hämtningsdag 
(beställs minst en dag i förväg) 4> 

• Extra hämtning vid ej utställt eller felplacerat kärl på hämtningsdag 
• Hämtning av lössopor, per kbm 

Pris per gång 
72 kr (89 kr) 

160 kr 

124 kr 
469 kr 

(201 kr) 

(155 kr) 
(587 kr) 

2) För kärl som delas av flera hushåll fördelas avgiften lika på berörda fastighetsägare och debiteras 

var och en. Vid delning under del av året är avgiften för den permanentboende 75% av årsavgiften. 

3) Månadshämtning förutsätter av kommunen godkänd kompostering eller källsortering av matavfall i separat kärl 

som hämtas av SRV. Anmälan görs till SRV. 

4) Extra tömning av kärl eller hämtning av säck utanför ordinarie hämtningsdag kan göras max 12 ggr per år 

Abonnemang Sorterahemma - årsavgift 
Tömning hushållsavfall 

Sorterahemma - förpackningar 

Avgift för tillkommande kärl för restavfall - årsavgift per kärl: 
140 1 kärl 

Per år 
703 kr (879 kr) 

524 kr (655 kr) 

Per år 
106 kr (133 kr) 

2B. SOPHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR - KÄRL 

• Taxan för tömning vid gemensarnhetsanläggning är beräknad på att 7 st. hushåll delar på ett 660 
liters kärl med tömning varje vecka. I de fall det är färre eller fler hushåll räknas taxan fram 
proportionerligt så att avgiften per kärltömning blir den samma. Storlek på kärl och 
tömningsfrekvens avgörs av SRV i samråd med kunden. 

Årsavgift per kärl vid sophämtning varje vecka vid högst 10 m gångväg på plan mark 

Abonnemang Källsortering av matavfall - faktura per hushåll och år 
Gemensarnhetsanläggning, kundägda kärl 

Gemensarnhetsanläggning - kärl ingår 

Gemensarnhetsanläggning med kärlskåp 

Abonnemang Osorterat - Faktura per hushåll och år 
Gemensarnhetsanläggning, kundägda kärl 

Gemensarnhetsanläggning - kärl ingår 

Gemensarnhetsanläggning med kärlskåp 

Per år 
422 kr 

422 kr 

527 kr 

Per år 
674 kr 

674 kr 

841 kr 

(528 kr) 

(528 kr) 

(659 kr) 

(842 kr) 

(842 kr) 

(1 05 1 kr) 

Taxan för gemensarnhetsanläggning baseras på taxan för enbostadshus med en rabatt på gällande taxa 

med 40 % för kärl och med 25 % för kärlskåp. Ovan redovisade belopp motsvarar det faktiska beloppet, 

netto, per hushåll - oavsett om kunden har egen faktura eller om samfakturering sker till samfälligheten. 

ÖVergångstaxa motsvarande "Abonnemang Källsortering av matavfall " gäller för de gemensamhetsanläggningar 

som ännu ej har erbjudits att ja göra ett aktivt val mellan "Abonnemang källsortering av matavfall" och " 

Abonnemang osorterat". 

4 



2C. SOPHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR - BOTTENTÖMMANDE 
BEHÅLLARE 

Abonnemang Källsortering av matavfall - avgift per gång 
Tömning av matavfall- bottentömmande behållare 8001- per gång 

Tömning av restavfall - bottentömmande behållare 3 kbm - per gång 
Tömning av restavfall - bottentömmande behållare 5 kbm -per gång 
Avgift per innersäck för restavfall 

Abonnemang Osorterat - avgift per gång 
Tömning bottentömmande behållare 3 kbm - per gång 
Tömning bottentömmande behållare 3,5 kbm-per gång 
Tömning bottentömmande behållare 5 kbm-per gång 
Avgift per innersäck för restavfall 

115 kr 

195 kr 
284 kr 
42 kr 

418 kr 
478 kr 
526 kr 
42kr 

(144 kr) 

(244 kr) 
(355 kr) 
(52 kr) 

(523 kr) 
(598 kr) 
(658 kr) 
(52 kr) 

ÖVergångstaxa motsvarande "Abonnemang Käl/sortering av matavfall" gäller för de gemensamhetsanläggningar 
som ännu ej har erbjudits att få göra ett aktivt val mellan "Abonnemang källsortering av matavfall" och 
"Abonnemang osorterat". 

2D. GROVSOPSHÄMTNING VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 

Grovsopor vid gemensamhetsanläggningar 
Avgift för hämtning 1 gång/vecka - per ton grovsopa 
Tillägg för extra hämtning av grovsopor utöver 1 gång/vecka - per tillfälle 
Städning i samband med tömning, när soprummen är överfulla och kunden 
begär extra städning, debiteras per nedlagd städtimme 

1 714 kr 
23 kr 

1 353 kr 

(2 142 kr) 
(29 kr) 

(l 691 kr) 

2E. GÅNGTILLÄGG VID GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR - PER SÄCK/KÄRL - PER 
ÅR: 

Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter):* 
Årsavgift (hämtning 52 ggr/år) 
0-10 meter = 0 tillägg 

11-20 meter= 1 tillägg 

21-30 meter = 2 tillägg 
31-40 meter = 3 tillägg 
41-50 meter= 4 tillägg 

51-60 meter = 5 tillägg 

Per år 

777 kr (971 kr) 
1 554 kr (I 942kr) 
2 331 kr (2 914 kr) 
3 109 kr (3 886 kr) 
3 885 kr (4856kr) 

*gångtillägg beräknas enkel väg för avståndet från hämtstället till uppställningsplats för fordon. Gångvägen ska 
vara hårdgjord yta. 
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AVSNITT 2: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2018 - FRITIDSHUS OCH KOLONISTUGOR 
(FASTLAND & SKÄRGÅRD) 
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

• Kommunen ansvarar för insamling av hushållssopor. Uppdraget utförs av SRV återvinning AB. 
• Fastighetsinnehavaren ansvarar för att betala renhållningsavgift för insamling och behandling av 

avfallet. 
• Kommunfullmäktige i respektive kommun bestämmer om kommunens renhållningstaxa. 
• Renhållningsavgiften består av grundavgift och hämtningsavgift samt ev. tillägg och rabatter 
• Fakturering av renhållningsavgiften sker på uppdrag av kommunerna av SRV återvinning AB i form 

av en årsfaktura under våren. Ersättning erläggs direkt till SRV återvinning AB. 
• Fastighetsinnehavaren ansvarar för att meddela SRV om äganderättsförhållandena förändras. 
• Sopkärlen ska vid tömningstillfället vara uppställda vid tomtgränsen eller plats som kommunen 

anvisat, på följande sätt: 
o kärlen ska stå på gatunivå 
o kärlen ska stå högst 1,5 meter från körbar väg 
o fritt utrymme runt kärlen ska vara minst 50 centimeter 
o området ovanför kärlen ska vara fritt från exempelvis trädgrenar och låga ledningar 
o kärlen ska vara utställda på rätt plats från klockan 06.00 tömningsdagen 

• Avfallsbehållaren får inte vara fyllt mer än att det är lätt att tillsluta. 
• Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till tömningsplatsen för avfallsbehållaren 

framkomlig. Vägen ska hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon. 
• Restavfall och utsorterat matavfall hämtas varannan vecka. 

Förutom sophämtning ingår följande i taxan: 

• Inlämning av grovavfall, elavfall och trädgårdsavfall samt farligt avfall (oljor, lösningsmedel, färger, 
kemikalier etc.) vid återvinningscentral. 

• Hämtning av kyl- och frysskåp på av SRV anvisad plats. 

1. GRUNDAVGIFT PER FRITIDSBOSTAD OCH ÅR 

2. HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSA VGIFTER 

A. HÄMTNING VID ENSKILD FASTIGHET 1> 

Årsavgift för hämtning vid 12 tillfällen per säsong under maj till oktober 

190 liters kärl 

210 liters säck 

350 liters säck 

558 kr (698 kr) 

Per år 
586 kr (732 kr) 

579 kr (724 kr) 

1 080 kr (1 350 kr) 

1) Då kärl delas av flera hushåll fördelas kärlavgiften lika och debiteras respektive hushåll. 
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B. TÖMNING AV ENSKILT KÄRL VID GEMENSAM UPPSTÄLLNINGSPLATS 

Årsavgift för hämtning vid 12 tillfällen per säsong under maj till oktober 

190 liters kärl 

240 liters kärl 

Per år 
529 kr (661 kr) 

1 117 kr (1 396 kr) 

C. TÖMNING AV STÖRRE KÄRL VID GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

Årsavgift för hämtning varje vecka under maj till oktober 
660 liters kärl (samfakturering) varje vecka 

660 liters kärl (sarnfakturering) varannan vecka 

370 liters kärl (samfakturering) varje vecka 

370 liters kärl (samfakturering) varannan vecka 

Per fastighet 
Gemensamhetsanläggning, kundägda kärl 

Gemensamhetsanläggning 

Gemensamhetsanläggning med kärlskåp 

Tillägg och rabatter 
Rabatt för delat kärl (gäller ej gemensamhetsanläggning) 

Extratjänster 
Extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning - per gång 

Hämtning av lössopor, per kbm 
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Per år 
2 553 kr (3 192 kr) 

2 074 kr (2 593 kr) 

1 247 kr (1 559 kr) 

1 010 kr (1 263 kr) 

Per år 
420 kr (525 kr) 

496 kr (620 kr) 

543 kr (679 kr) 

Per år 
292 kr (365 kr) 

160 kr (201 kr) 

412 kr (515 kr) 



AVSNITT 3: 

Renhållningstaxa 2018- Slamhämtning enbostadshus och fritidshus 
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

Slam från slamavskiljare med avlopp från enbart bad, disk och tvätt ska hämtas minst en gång vartannat 
år. Slam från sluten tank, slamavskiljare med vattentoalettanslutning och reningsverk ska hämtas vid 
behov, men minst två gånger per år vid enbostadshus för permanentboende och minst en gång per år vid 
fritidshus. 

Fastighetsinnehavaren ska se till att hålla transportvägen till avfallsbehållares hämtnings- och 
tömningsplats framkomlig. Transportvägen och vändplatsen ska vara så dimensionerad och hållas i 
sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon. Då aviserad tömning ej kan genomföras p.g.a. att 
ingen framkomlighet finns tas en avgift ut enligt nedan fastställd taxa .. 

Ekonomitömning 
Enligt Renhållningsföreskrifterna föreskriven hämtning och under de veckor som 
aviseras i förväg av SR V 
• Behållare eller slamavskiljare 0-3 m3 

• Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3 

• Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3 

• Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning, max 10 meters 
avstånd, till tank eller annan avskiljare och som töms i samband 
med tömning av sluten tank eller annan avskiljare. 

• Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym 

Avtalad tömning 
beställd av kunden och inplanerad av SRV återvinning. 
• Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m3 

• Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3 

• Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3 

• Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning till tank 
eller annan avskiljare och som töms i samband med 
tömning av sluten tank eller annan avskiljare 

• Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym 

Extra tömning 
beställd av kunden vid behov 
• Behållare eller slamavskiljare, 0-3 m3 

• Behållare större än 3 m3, men högst 6 m3 

• Tillägg per påbörjad m3 utöver 6 m3 

• Slamavskiljare högst 3 m3 i direkt anslutning till tank eller 
annan avskiljare och som töms i samband med tömning 
av sluten tank eller annan avskiljare 

• Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym 

Tömning med sug- och spolbil 1> 

• Debiteras per timme - både transport och tömningstid räknas 
• Behandlingsavgift per m3 tank- eller brunnsvolym 
• Fosforfällor - behandlingsavgift per ton 
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Per hämtning 
624 kr 

842 kr 

104 kr 
166 kr 

106 kr 

Per hämtning 
773 kr 
992 kr 
104 kr 

166 kr 

106 kr 

Per hämtning 
863 kr 

1 083 kr 
104 kr 

166 kr 

106 kr 

1 057 kr 
106 kr 

1 103 kr 

(780 kr) 
(1 054 kr) 

(130 kr) 

(208 kr) 

(133 kr) 

(966 kr) 

(1 241 kr) 
(130 kr) 
(208 kr) 

(133 kr) 

(1 080 kr) 

(1 353 kr) 

(130 kr) 
(208 kr) 

(133 kr) 

(1 321 kr) 

(133 kr) 
(1 379 kr) 



Tillägg 
• Framkörningsavgift för hämtning under nästkommande arbetsdag 

eller annan veckodag än den fastställda extra hämtningsdagen 
• Vid ej utförd hämtning pga. ingen framkomlighet tas en avgift ut på 
• Vid slangdragning utöver 10 m debiteras för varje påbörjat 10-tal 

meter (max 1 800 kr per tömningstillfälle och oberoende av om en 
slamkärra används eller ej) 1> 

• Fast avgift för färjetransport per tillfälle för extra slam
tömningar utanför ordinarie tömningsveckor under sommar
säsongen 

Per tillfälle 
537 kr (671 kr) 

537 kr (671 kr) 

212 kr (265 kr) 

3545kr (4431kr) 

1
) Antal meter draglängd mäts från slambilens uppställningsplats på farbar väg, dvs mätningen kan komma att omfatta mark 

utanför fastighetsgränsen. 

Jourtömning 
Jourtömning 3 130 kr (3 914 kr) 

Jourtelefon Har du ett brådskande fall- som inträffar utom kontorstid. Ring SRV's 24 timmars 
jourtelefon 08-657 64 00. 
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AVSNITT 4: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2018 - LATRINHÄMTNING ENBOSTADSHUS 
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

Latrin vid permanentbostäder ska hämtas minst varannan vecka. 

Årsavgift vid hämtning av latrin varannan vecka. 
Förslutet kärl 

Tillägg 
Tillägg för hämtning av latrinkärl inne på TC (särskilda skäl) I) 

Gångvägstillägg för varje påbörjat 10-tal meter utöver 10 meter 

Extra hämtning 
Skiftat och förslutet kärl i samband med ordinarie hämtning - per kärl 
Skiftat och förslutet kärl inom 5 arbetsdagar - per kärl 
Skiftat och förslutet kärl inom 2 arbetsdagar - per timme 

I) Särskilda skäl, tex handikapp, ska anmälas skriftligt till SRV återvinning AB 

10 

Per år 
524lkr (655lkr) 

Per år 
1 611 kr (2 013 kr) 

49 kr (61 kr) 

194 kr 
805 kr 

1 289 kr 

(243 kr) 
(1 007 kr) 
(1 611 kr) 



AVSNITT 5: 

RENHÅLLNINGST AXA 2018 - LATRINHÄMTNING FRITIDSHUS 
Belopp inkl. moms redovisas inom parentes. 

Latrin ska, för fritidshus, hämtas minst åtta gånger per år under tidsperioden maj till oktober. 

Årsavgift för hämtning av latrin 8 gånger per säsong 
Förslutet kärl 

Tillägg 
Tillägg för hämtning inne på TC (särskilda skäl) t) 
Gångvägstillägg för varje påbörjat 10-tal meter utöver 10 meter 

Extra hämtning 
Skiftat och förslutet kärl i samband med ordinarie hämtning - per kärl 
Skiftat och förslutet kärl inom 5 arbetsdagar - per kärl 
Skiftat och förslutet kärl inom 2 arbetsdagar - per timme 

1) Särskilda skäl, tex handikapp, ska anmälas skriftligt till SRV återvinning AB 
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Per är 
2 375 kr (2 969 kr) 

807 kr 
49 kr 

194 kr 
805 kr 

1 289 kr 

Per är 
(1 009 kr) 

(61 kr) 

(243 kr) 
(1 007 kr) 
(1 611 kr) 



AVSNITT 6: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2018 - FLERBOSTADSHUS 
Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

Förutom tömning av kärl och hämtning av säck så ingår hämtning av kyl- och frysskåp i taxan. 
Transportavgift tillkommer. 

1. GRUNDA V GIFTER 
Grundavgift per lägenhet och år (inkl. sopsugslägenheter) 
Grundavgift per lägenhet och år för fastigheter utan grovsopshämtning 

Grovsopor: 
•Avgift för hämtning och behandling av grovsopor per ton (1 gång/vecka) 
• Tillägg per hämtnings besök utöver 1 gång per vecka 
• Städning av grovsopsrum, begärd av kund, i samband med hämtning - per 

påbörjad timme 

2 A. HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSA V GIFTER 
Årsavgifter vid hämtning 1 gång/vecka 

Engångssäckar (avgift per säck) 
160 l 
2401 

Kärltömning - källsortering av matavfall 1l 

140 l - matavfall 
370 l - matavfall 
kr/år 
1901 - restavfall 
240 l - restavfall 
370 1- restavfall 

660 1 - restavfall 
Hulkbehållare - 2,5 kbm, restavfall 

Max
vikt(kg) 
15 
15 

40 
40 
40 

66 

Kärltömning - osorterat (ingen utsortering av matavfall) 
190 1 - restavfall 40 
240 1 - restavfall 40 
370 l - restavfall 40 
660 l - restavfall 66 
Hulkbehållare - 2,5 kbm, restavfall 

Per år 
394 kr/år 
466 kr/år 

1 714 kr/ton 
1215kr/år 

1 353 kr/timme 

Per år 
1 341 kr/år 
2 010 kr/år 

Per år 
606 kr/år 

1 601 kr/år 

514 kr/år 
649 kr/år 

1 000 kr/år 

1 785 kr/år 
17 389 kr/år 

Per år 
925 kr/år 

1 168 kr/år 
1 801 kr/år 
3 212 kr/år 

38 246 kr/år 

1lKällsortering av matavfall kräver ett minimi antal kärl för matavfall beräknat på 2 liter matavfall per lägenhet och 
vecka 

Tillägg - per hämtställe 
Besöksavgift per tillfälle - hämtning I gång per vecka (52 ggr/år) 
Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka (52 ggr/år) 
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Per år 
938 kr/år 

I 215 kr/år 



Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter): 
Arsavgift (hämtning 52 ggr/år) 
11-20 meter= 1 tillägg 
21-30 meter= 2 tillägg 
31-40 meter = 3 tillägg 
41-50 meter= 4 tillägg 
51-60 meter = 5 tillägg 

Per år 

777 kr/år 
1 554 kr/år 
2 331 kr/år 
3 109 kr/år 
3 885 kr/år 

2 B. TÖMNING AV BOTTENTÖMMANDE BEHÅLLARE - 1 GÅNG PER VECKA 

Källsortering av matavfall 1l 

Bottentömmande behållare 800 1 - matavfall 
Bottentömmande behållare 1000 1 - matavfall 
Bottentömmande behållare 1,5 kbm - matavfall 
Bottentömmande behållare 3 kbm - matavfall 
Bottentömmande behållare 3,5 kbm - matavfall 

Bottentömmande behållare 800 1 - restavfall 
Bottentömmande behållare 1,3 kbm - restavfall 
Bottentömmande behållare 2,2 kbm - restavfall 
Bottentömmande behållare 3 kbm - restavfall 
Bottentömmande behållare 3,2 kbm - restavfall 
Bottentömmande behållare 3,5 kbm - restavfall 
Bottentömmande behållare 4 kbm - restavfall 
Bottentömmande behållare 5 kbm - restavfall 
Avgift per innersäck för restavfall 

Osorterat (ingen utsortering av matavfall) 
Bottentömmande behållare 800 l 
Bottentömmande behållare 1,3 kbm 
Bottentömmande behållare 2,2 kbm 
Bottentömmande behållare 3 kbm 
Bottentömmande behållare 3,5 kbm 
Bottentömmande behållare 5 kbm 
Avgift per innersäck för restavfall 

42 kr/säck 

42 kr/säck 

Per år 
5 973 kr/år 
7 466 kr/år 

10 026 kr/år 
13 795 kr/år 
16 094 kr/år 

4 992 kr/år 
6 157 kr/år 
7419kr/år 

10 117 kr/år 
10 315 kr/år 
11 282 kr/år 
12 894 kr/år 
14 775 kr/år 
2 184 kr/år 

Per år 
8 093 kr/år 

11 197 kr/år 
15 948 kr/år 
21 747 kr/år 
24 851 kr/år 
27 328 kr/år 
2 184 kr/år 

För kunder som har bottentömmande behållare för restavfallet och vill kombinera detta med 
kärl för matavfall så gäller ordinarie kärl taxa för matavfallet. 

2 C. KUNDSPECIFIK HÄMTNING 
Hämtning vid sopsugsanläggning 
Behandling av hushållsavfall 
(transport debiteras separat, grundavgift enligt ovan) 

Sopsugsanläggningen i Brandbergen (per lägenhet och år) 

Tömningsavgift mobil sopsug 

13 

562 kr/ton 

160 kr/år 

2 232 kr/timme 



3. EXTRATJÄNSTER 
Extra hämtning av sopor i säck/kärl i samband med ordinarie hämtning - avgift per säck/kärl 

Max-

•210 l säck 
•240 l säck 
•370 l kärl- källsorterat restavfall 
•660 l kärl - källsorterat restavfall 
•370 l kärl - osorterat restavfall 
• 660 I kärl - osorterat restavfall 

vikt(kg) 
15 
15 
40 
66 
40 
66 

Extra hämtning lössopor i samband med ordinarie hämtning 
Framkörningsavgift vid extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning 

80 kr/gång 
94 kr/gång 
15 kr/gång 
27 kr/gång 
32 kr/gång 
58 kr/gång 

348 kr/ m3 

645 kr/gång 

4. TJÄNSTER UNDER AVVECKLING (inga nya abonnemang)- tömning 52 ggr/år 

Tömning av s.k. flexbehållare (7 m3 med frontlastare) 

Behållare för komprimerat avfall (Minimax-behållare) 
3,5 m3 

240 1 kompsäck (årsavgift) 
Extrahämtning i samband med ordinarie hämtning - 240 1 kompsäck/per säck 

350 l säck (årsavgift) 
Extrahämtning i samband med ordinarie hämtning - 350 I/per säck 
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43 859 kr/år 

43 859 kr/år 

2 926 kr/år 
131 kr/gång 

2 926 kr/år 
131 kr/gång 



AVSNITT 7: 

RENHÅLLNINGSTAXA 2018 - RESTAURANGER OCH STORKÖK 
Mervärdesskatt tillkommer på angivna priser. 

Storkök, restauranger och liknande som hanterar livsmedel ska sortera ut matavfall för biologisk 
behandling. Det kan krävas ett kylt avfallsutrymme för matavfallet när det är nödvändigt för att 
olägenhet inte ska uppstå. 

För det fall kund som har abonnemanget matavfallssortering under en längre period inte sorterat ut 
matavfall eller vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i det vita kärlet kommer SRV, efter 
skriftligt påpekande, att ha en personlig kontakt för dialog om kundens avfallssituation. Om 
ovanstående insats inte leder till ett förändrat beteende kontaktar SRV berörd kommun som har 
möjlighet att ställa om kundens abonnemang alternativt besluta om tilläggsdebitering. 

1. REN FRAKTION MATA VFALL - (52 ggr/år) Il 
Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg. 
Kärlhämtning förutsätter plan dragväg. 

Kärl 
140 1 - per kärl och tillfälle 
Tillägg för ej utställt 140 1 kärl vid ordinarie hämtning 

370 1- per kärl vid ordinarie hämtning 
Tillägg för ej utställt 370 1 kärl vid ordinarie hämtning 

Matavfallstank/behållare 
Besöksavgift - per timme 
Behandlingsavgift - per ton 

Bomköming - tömning av matavfallstank har ej kunnat genomföras 

Per gång 
90 kr/gång 
90 kr/gång 

150 kr/gång 
150 kr/gång 

1 096 kr/timme 
820 kr/ton 

439 kr/gång 

Per år 
4 680 kr/år 

7 800 kr/år 

I) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen 
På grund av vikten begränsas hämtning av matavfallskärl till kärl placerade inom 20 meter från fordonets 
uppställningsplats 

2 A. REN FRAKTION BRÄNNBART RESTA VFALL 

HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSA VGIFTER- (52 ggr/år) 1> 

Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg. 
Kärlhämtning förutsätter plan dragväg. 

Besöksavgift - hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år) 

Engångssäckar 
1201 
160 1 - 210 1 
2401 

Maxvikt (kg) 
15 
20 
26 

15 

Per år 
387 kr/år 

Per år 
1 285 kr/år 
1 821 kr/år 
2 142 kr/år 



Kärl 
3701 
6601 

40 
66 

Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka 2> 

Per år 
3 156 kr/år 
4 592 kr/år 

645 kr/år 

1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen. 
2) Förutom tillägget uttas ovan redovisade avgift för respektive behållarstorlek vid varje hämtningsbesök. 

2B. OSORTERAD FRAKTION RESTAVFALL, efter dispens från kommunen*) 

HÄMTNINGS- OCH BEHANDLINGSA VGIFTER - (52 ggr/år) 1> 

Årsavgifter vid hämtning 1 gång per vecka vid högst 10 meters gångväg. 
Kärlhämtning förutsätter plan dragväg. 

Besöksavgift - hämtning 1 gång per vecka (52 ggr/år) 

Engångssäckar 
120 1 
2101 
2401 

Kärl 
140-370 1 
6601 

Maxvikt (kg) 
15 
20 
26 

40 
66 

Tillägg för varje hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka 2> 

Per år 
387 kr/år 

Per år 
3 047 kr/år 
4319kr/år 
5 081 kr/år 

Per år 
7 483 kr/år 

10 202 kr/år 

645 kr/år 

1) Vid annan frekvens än en gång per vecka omräknas avgiften i relation till den efterfrågade frekvensen 
2) Förutom tillägget uttas ovan redovisade avgift för respektive behållarstorlek vid varje hämtningsbesök 

*) Storkök, restauranger och liknande verksamheter skall enligt renhållningsföreskriftema sortera ut matavfall för 
biologisk behandling. 

3. TÖMNING AV BOTTENTÖMMANDE BEHÅLLARE-1 GÅNG PER VECKA 

Källsortering av matavfall 1J 

Bottentömmande behållare 800 1 - matavfall 
Bottentömmande behållare 1000 1 - matavfall 
Bottentömmande behållare 1,5 kbm - matavfall 
Bottentömmande behållare 3 kbm - matavfall 
Bottentömmande behållare 3,5 kbm - matavfall 

Bottentömmande behållare 800 1 - restavfall 
Bottentömmande behållare 1,3 kbm - restavfall 
Bottentömmande behållare 2,2 kbm - restavfall 
Bottentömmande behållare 3 kbm - restavfall 
Bottentömmande behållare 3,2 kbm - restavfall 
Bottentömmande behållare 3,5 kbm - restavfall 
Bottentömmande behållare 4 kbm - restavfall 
Bottentömmande behållare 5 kbm - restavfall 
Avgift per innersäck för restavfall 

Osorterat (ingen utsortering av matavfall) 
Bottentömmande behållare 800 1 

42 kr/säck 

16 

Per år 
5 973 kr/år 
7 466 kr/år 

10 026 kr/år 
13 795 kr/år 
16 094 kr/år 

4 992 kr/år 
6 157 kr/år 
7419kr/år 

10 117 kr/år 
10 315 kr/år 
11 282 kr/år 
12 894 kr/år 
14 775 kr/år 
2 184 kr/år 

Per år 
8 093 kr/år 



Bottentömmande behållare 1,3 kbm 
Bottentömmande behållare 2,2 kbm 
Bottentömmande behållare 3 kbm 
Bottentömmande behållare 3,5 kbm 
Bottentömmande behållare 5 kbm 
Avgift per innersäck för restavfall 42 kr/säck 

4. GROVSOPOR -ÅRSAVGIFT HÄMTNING 1 GÅNGNECKA 

Avgift för hämtning 1 gång/vecka - per ton 
Tillägg per hämtningsbesök utöver 1 gång per vecka 

5. Gångtillägg per säck eller kärl (för dragväg överstigande 10 meter): 
Arsavgift (hämtning 52 ggrlår) 
11-20 meter= 1 tillägg 
21-3 0 meter = 2 tillägg 
31-40 meter = 3 tillägg 
41-50 meter = 4 tillägg 
51-60 meter = 5 tillägg 

6. Extratjänster 

11 197 kr/år 
15 948 kr/år 
21 747 kr/år 
24 851 kr/år 
27 328 kr/år 

2 184 kr/år 

1 714 kr/ton 
1214kr/år 

Per år 

777 kr/år 
1 554 kr/år 
2 331 kr/år 
3 109 kr/år 
3 885 kr/år 

Extra hämtning av sopor i samband med ordinarie hämtning - avgift per säck/kärl 
• 1201 säck 
• 210 I säck 
• 240 1 säck 
• Kärl 140 1 - matavfall 
• Kärl 370 1- ren fraktion 
• Kärl 370 1- blandad fraktion 
• Kärl 660 1- ren fraktion 
• Kärl 660 1- blandad fraktion 

Hämtning lössopor/grovsopor i samband med ordinarie hämtning 
Framkörningsavgift vid extra hämtning utan samband med ordinarie hämtning 

Leveransavgift större behållare - per gång 

7. Fettavskiljare 
Tömning per gång 0-3 kbm 
Tömning per gång 4-6 kbm 
Tömning per gång 7-9 kbm 
Tömning per gång 10-12 kbm 
Tömning per gång 13-15 kbm 
Behandlingsavgift per kbm 

8. Tjänster under avveckling (inga nya abonnemang) 
Hämtning vid budning 2 m3 behållare 
Hämtning vid budning 8-10 m3 behållare 

350 I säckar - blandad fraktion 
Extra säck i samband med ordinarie hämtning - 350 I säck 

Hämtning 380 I kärl komp blandat avfall 
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56 kr/gång 
76 kr/gång 

108 kr/gång 
59 kr/gång 
60 kr/gång 

121 kr/gång 
88 kr/gång 

165 kr/gång 

399 kr/m3 

645 kr/gång 

776 kr/gång 

Per gång 
1 234 kr/gång 
1 797 kr/gång 
2 362 kr/gång 
2 926 kr/gång 
3 490 kr/gång 

251 kr/kbm 

Per gång 
579 kr/gång 

1 557 kr/gång 

6 000 kr/år 
149 kr/gång 

8 340 kr/år 



<JsRV Bilaga la -Styrelsemöte 21 juni 2017 

Förslag på förändringar i taxan 2018 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis föreslås följande förändringar i taxan: 

1. Generell taxehöjning med enligt Avfall Sveriges index A12:1MD. 

2. Höjning av grundavgiften för en bostadshus och för flerbostadshus. 

3. Höjning av hämtningsavgifter för osorterat för enbostadshus. 

4. Höjning av hämtningsavgiften för matavfallssortering från flerbostadshus. 

5. Höjning av hämtningsavgiften för matavfallssortering samt för osorterat från restauranger 

och storkök. 

6. Höjning av behandlingsavgiften vid tömning av fettavskiljare. 

7. Sänkning av taxan för bottentömmande behållare. 

8. Övergångstaxan. 

9. En skrivning vid felsortering. 

I slutet av detta dokument finns en konsekvensanalys på resultatet av taxeförändringarna. 

Förslag 

1. Generell indexhöjning 

SRV använder Avfall Sveriges index A12:1MD. De senaste åren har indexförändringen baserats på 

index per mars. Eftersom SRVs kostnader i stor utsträckning indexregleras efter senare tidpunkt kan 

detta, förutom fasförskjutningen, innebära betydande differenser för enskilda år. För 2017 innebar 

det t.ex. en uppskjuten intäktskompensation mellan taxehöjningen på 1,0% och indexrelaterade 

kostnadshöjningar vilket innebar en resultatdifferens på -3,0 MSEK. 

Höjningen enligt index A12:1MD mellan mars 2016 och mars 2017 ger en taxehöjning på 4 % vilket 

SRV föreslår för samtliga tjänster i taxan om inte undantag anges nedan. Med beräknad indexhöjning 

från maj till november på 0,4 % innebär detta en resultatförstärkning på 1,5 MSEK under 2018. 

2. Höjning av grundavgiften 

Grundavgifterna skall täcka kostnaderna för återvinningscentraler, farligt avfall och overhead

kostnader. 

Eftersom SRVs återvinningscentraler är populära har inlämnade volymer ökat. Till detta har 

behandlingsavgifterna som SRV erlägger till materialproducenter och värmeverk ökat markant de 

senaste åren. 
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För att kompensera för dessa ökade kostnader behöver SRV höja grundavgifterna. Förslaget är en 

höjning med 50 kr/år inklusive moms (40 kr/år exklusive moms) för enbostadshus och med 34 kr/ år 

inklusive moms (27 kr/år exklusive moms) för hushåll i flerbostadshus. Grundavgiften för frit idshus 

lämnas orörd förutom föreslagen indexhöjning. 

3. Höjning av hämtningsavgifter för osorterat vid enbostadshus. 

Utvecklingen av kunder som valt matavfallssortering från enbostadshus har de senaste åren varit 

mycket positiv. I dagsläget har ungefär 60 % valt att sortera ut matavfallet vilket följ er målet i den 

långsiktiga avfallsplanen. 

För att ytterligare öka incitamentet för matavfallssortering höjs taxan för osorte rat med 300 

kronor/år (från 2139 kr/år inklusive moms till 2439 kr/år inklusive moms före indexuppräkning). 

Prisskillnaden mellan dessa abonnemang ökar därmed vilket sannolikt påverkar anta let abonnemang 

med matavfallssortering positivt. Effekten av den föreslagna taxeförändringen beräknas bli att 20 % 

av dagens kunder med osorterade abonnemang flyttar över till ett sorterat abonnemang. 

Taxan för Sorterahemma respektive för Matavfallssortering behålls orörd förutom föreslagen 

indexhöjning. 

4. Höjning av hämtningsavgiften för matavfallssortering för flerbostadshus. 

Eftersom SRVs kostnad för hantering av matavfall har ökat föreslår SRV en höjning av taxan avseende 

matavfallssortering för flerbostadshus. Taxan för matavfallssortering inom flerbostadshus är under 

2017 46 % lägre än motsvarande taxa för osorterat abonnemang. SRVs förslag innebär en 23 % 

höjning av taxan för sorterat vilket innebär att taxan för sorterat blir 33 % lägre än den osorterade 

taxan 2018. 

Trots den föreslagna höjningen av taxan bedömer SRV att incitamentet för att välja tjänsten 

matavfallssortering kvarstår. 

5. Höjning av hämtningsavgiften för matavfallssortering samt för osorterat från 

restauranger och storkök. 

För att skapa ett ökat intresse sänkte SRV år 2013 taxan för att hämta matavfall från restau ranger 

och storkök från 97 kronor (exklusive moms/hämtning) till 54 kronor. Effekten har varit mycket 

lyckad. Sorteringen från restauranger och storkök når uppsatta mål i avfallsplanen. Taxan 2017, 57 

kronor/hämtning, räcker dock inte för att täcka SRVs kostnader varför förslaget är att höja priset till 

90 kronor år 2018. 

För att inte förlora incitamentet att sortera höjs samtidigt taxan för osorterat med 23 %. 

Exempel (exklusive moms): 

Osorterat 660 kärl 

Brännbart 660 kärl samt 140 kärl matavfall 

2017: 

8 277 kr/år 

7 379 kr/år 
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2018 (Förslag): 

10 202 kr/ år 

9 095 kr/år 



I Renhållningsföreskrifterna står "Storkök, restauranger och liknande som hanterar livsmedel ska 

sortera ut matavfall för biologisk behandling." Detta innebär att för att kunden skall kunna erhålla 

den osorterade tjänsten skall dispens erhållas av respektive kommun. Av denna an ledning föreslå r 

SRV att den osorterade taxan specificeras med texten "efter dispens från kommunen". 

6. Höjning av behandlingsavgiften vid tömning av fettavskiljare. 

I samband med taxa 2016 sänktes behandlingsavgiften markant, från 725 kronor/kbm till 244 

kronor/kbm inkl. moms, vid tömning av fettavskiljare. Ambitionen var att sätta taxan i relation t ill 

SRVs kostnad. Därefter har stora prishöjningar genomförts av SRVs leverantörer varför SRV bedömer 

att priset bör korrigeras. 

SRVs förslag är att taxan för 2018 är 314 kronor/kbm inkl. moms. Ett pris som är betydligt lägre än 

jämförbara taxor i närliggande kommuner. 

7. Sänkning av taxan för bottentömmande behållare. 

För att förbättra kund- och arbetsmiljön samverkar SRV med befintliga och nya fastighetsägare. Ett 

prioriterat och viktigt verktyg är användande av bottentömmande behållare i stället för kärl. 

För att ge kunderna ett ökat incitament att välja en bottentömmande behållare föreslår SRV att 

taxan för hämtning sänks med 10%. 

8. Övergångstaxan 

Under 2017 fortsätter arbetet med att erbjuda våra kunder matavfallssortering. SRVs kunder, ägare 

av flerbostadshus, har fått erbjudandet om matavfallssortering. Många är nu klara med sin process 

och har valt sorteringsalternativ, några för vi dialog med. Övergå ngstaxan för flerbostadshus kommer 

att tas bort under 2017. 

Övergångstaxan för en bostadshus kommer att vara kvar ytterligare ett år. Orsaken är att SRV inte 

kunnat erbjuda hushåll i skärgården abonnemang med matavfallssortering. Under 2017 kommer 

SRVs kunder på fastlandet att ha fått erbjudandet och kunnat göra ett va l mellan osorterat och 

matavfallssortering. Om det finns några kunder som SRV fortfarande för en dialog med kommer även 

dessa kunder att kunna nyttja övergångstaxan under 2018. 

9. En skrivning vid felsortering 

SRVs kunder har i allt större utsträckning valt abonnemang med matavfallssortering. I de allra flesta 

fall fungerar sorteringen utmärkt men det finns även kunder med låg alternativt felakt ig sortering. Då 

fel avfall sorteras i de bruna kärlen (en- respektive flerbostadshus) alternativt de vita (restauranger 

och storkök} kärlen blir processen lidande och kan även riskera stora skador i förbehandlings

anläggningen. Detta regleras delvis i den skrivning som beslutades för taxa 2016. Med låg alternativt 

ingen utsortering levererar inte kunden enligt det avtal hen ingått med SRV. SRV önskar därför ha en 

möjlighet att agera för att tillsammans med kunden förbättra kvaliteten på sorteringen. 

3 



Förslag på skrivning i taxan är: 

"För det fall kund som har abonnemanget matavfallssortering under en längre period inte 

sorterat ut matavfall eller vid upprepade tillfällen sorterat annat än matavfall i det bruna/vita 

kärlet kommer SRV, efter skriftligt påpekande, att ha en personlig kontakt för dialog om kundens 

avfallssituation. Om ovanstående insats inte leder till ett förändrat beteende kontaktar SRV 

berörd kommun som har möjlighet att ställa om kundens abonnemang alternativt besluta om 

tilläggsdebitering." 

Konsekvensanalys av föreslagna intäktsförändringar, resultat. 

Beskrivning: Effekt 2018, nuvarande Kommentarer: 
anslutningsgrad, 

MSEK (exkl. moms) 
Generell taxehöjning enligt 1,5 
index 
Höjning av grundavgifterna 4,3 

Höjning av hämtningsavgifter 1,8 Inkluderande en kalkylerad 
för en bostadshus överflyttning på 20% från Osort. 

Höjning av hämtningsavgift för 1,7 
flerbostadshus 

Höjning av hämtningsavgift för 2,3 Överflyttning till sorterad taxa 
Restauranger och storkök samt baserad på dispenskrav kalkyleras 
införande av dispenskrav. -1,3 till 1,3 MSEK. 
Höjning av behandlingsavgift vid 1,1 Behandlingsavgiften höjs från 246 
tömning av fettavskiljare kronor till 314 kronor inkl. moms. 

Sänkning av taxan för -1,5 Taxan sänks med 10 %. 
bottentömmande behållare 

Summa 9,9 

Taxeförändringar per hushåll, inklusive indexuppräkning med 4,0 % 2018. Exempel: 

Taxa 2017 Taxa 2018 Differens 
Enbostadshus 
Osorterat 2 139 kr/år (inkl. moms) 2 575 kr/år (inkl. moms) +20,3 % 
Matavfallssortering 1 635 kr/år (inkl. moms) 1 750 kr/år (inkl. moms) +7,0% 

Sortera hemma 2 265 kr/år (inkl. moms) 2 406 kr/år (inkl. moms) +6,2 % 

Flerbostadshus 
Grundavgift, med 441 kr/år (inkl. moms) 493 kr/år (inkl. moms) +11,8 % 
grovsoprum 
Grundavgift, utan 528 kr/år (inkl. moms) 583 kr/år (inkl. moms) +10,4 % 

grovsoprum 

Restauranger och 
storkök 
Osorterat, 660 kärl 10 346 kr/år (inkl. moms) 12 752 kr/år (inkl. moms) +23,2 % 
Brännbart 660 kärl, 9 849 kr/år (inkl. moms) 11 369 kr/år (inkl. moms) +15,4 % 
Matavfall 140 kärl 
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Taxejustering inför 2018 innebär en ökad kostnad för SRVs kunder. Förklaringarna till detta är 

markant ökade externa kostnader för transporter och behandling av avfallet under de senaste åren 

samt eftersläpad indexreglering. 

Vid jämförelser enligt Avfall Sverige samt enligt Nils Holgersson-rapporten ligger SRVs taxa bland de 
lägsta (20-30 av 290 kommuner) i landet. Om SRV skulle höja taxan fullt ut enligt förslaget förändras 
positionen till plats 30-40 utan att hänsyn tagits till eventuella förändringar i andra kommuners taxor. 
Med den föreslagna taxan kommer fortsatt tre kommuner inom Stockholms län att ha lägre taxor än 
SRV. 

Styrelsen föreslås besluta 

att godkänna Renhållningstaxan för år 2018 samt 

att hemställa hos KF i respektive ägarkommun att besluta i enlighet med styrelsens förslag 

till Renhållningstaxa för år 2018. 

Bilaga: Renhållningstaxa 2018 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-09-17 
10 av 14 

Kommunstyrelsen 

KS § 77 Dnr.KS/2017:234 

Förslag till timtaxa för dödsbo i Salems kommun 

När någon avlider ska dödsbodelägarna enligt ärvdabalken gemensamt förvalta den 
avlidnes egendom under boets utredning. Socialnämnden har ansvaret för boets 
provisoriska förvaltning till dess nämnden spårat och underrättat dödsbodelägare. 
Socialnämnden har således rätt att ta ut ersättning av boet för kostnader som uppstått 
kring dödsboförvaltningen och åtgärder enligt begravningslagen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 10 maj och behandlades på 
socialnämndens sammanträde den 21 juni 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Avgiften för dödsboförvaltning fastställas till en timtaxa motsvarande 0,8 procent 

av gällande prisbasbelopp, vilket motsvarar en avgift på 358 kronor per timme för 
2017. 

2. Timtaxan gälla från och med den 1 november 2017. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

Ordf. sign. 
.L. 
Just. sign. 



Salems 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-06-21 

Socialnämnd 

SN § 73 

Timtaxa dödsbo 

Dnr. 

SN/2017.93. 767 

När någon avlider ska dödsbodelägarna enligt ärvda balken gemensamt förvalta den 
avlidnes egendom under boets utredning. Socialnämnden har ansvaret för boets 
provisoriska förvaltning till dess nämnden spårat och underrättat dödsbodelägare . 

Socialnämnden har således rätt att ta ut ersättning av boet för kostnader som uppstått 

kring dödsboförvaltningen och åtgärder enligt begravningslagen . 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om avgift för dödsboförvaltning. 
Förslaget är att fastställa en timtaxa motsvarande 0,8 procent av gällande prisbasbelopp, 

vilket motsvarar en avgift på 358 kronor per timme för 2017. Timtaxan föreslås gälla från 

och med den 1 november 2017 . 

Beslutsexpediering: 

Akten 
Biblioteket 
Revisorer 
Kommunfullmäktige 

Utredare IFO 

SALEMS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2017 -0[- 2,6 

Diorienr 

zft< 
Ordf. sign . 

7 av 12 

Just. sign . 



Socialförvaltningen 
Sandra Momic 
Utredare 

Timtaxa dödsbo 

Förslag till beslut 

Socialnämnden 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-05-10 
Dnr SN/2017.93.767 

1 av 2 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om avgift för dödsboförvaltning. Förslaget är att 
fastställa en timtaxa motsvarande 0,8 procent av gällande prisbasbelopp 44800, vilket motsvarar en avgift på 
358 kronor per timme. Timtaxan gäller från och med den 1 november 2017. 

Sammanfattning av ärendet 
När någon avlidit ska dödsbodelägarna enligt ärvda balken gemensamt förvalta den avlidnes egendom under 
boets utredning. Socialnämnden har ansvaret för boets provisoriska förvaltning till dess nämnden spårat och 
underrättat dödsbodelägare. Socialnämnden har således rätt att ta ut eirsättning av boet för kostnader som 
uppstått kring dödsboförvaltningen och åtgärder enligt begravningslagen. 

Ärendet 
Enligt 18 kap 2 § ärvdabalken och 5 kap 2 § begravningslagen har socialnämnden rätt att ta ut ersättning av 
boet för sina kostnader gällande dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen . En kommun får 
enligt 8 kap 3c § kommunallagen inte ta ut en högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för tjänsten 
som kommunen tillhandahåller. Ersättningen skall därför motsvara kommunens självkostnad. 
Salems kommun har hittills inte tagit ut någon avgift för dödsboförvaltning. 



Finansiering 
Ärendet medför inga kostnader. 

Delges 

Akten 
Biblioteket 
Revisorer 
Kommunfullmäktige 

Utredare IFO 

. c_)c2A-t I #'q 
1
40/N ~. 

Sandra Momic 
Utredare 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-05-10 

Dnr SN/2017.93.767 
2 av 2 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-09-17 
11 av 14 

Kommunstyrelsen 

KS § 78 Dnr. KS/2017:235 

Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts enligt 
Sol och Lss 1:a kvartalet 2017 

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § Sol {socialtjänstlagen), 28 f § Lss (lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h §Solskyldighet att rapportera 
gynnande beslut som inte verkställts. Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF 
(omsorg till personer med funktionsnedsättning) och IFO {individ-och familjeomsorg). 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 12 april 2017 och behandlades av 
socialnämnden vid sammanträdet den 21 juni 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Rapporteringen av gynnande beslut som ej verkställts godkänns enligt Sol och Lss, 

1:a kvartalet 2017. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

Ordf. sign. 
-~ 
Just. sign. 



Salems 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-06-21 

Socialnämnd 

SN § 75 Dnr. 
SN/2017:78. 726 

Rapportering av gynnande beslut enligt Sol och LSS, 1:a 

kvarta let 2017 som ej verkstä llts 

Kommunerna har enl igt 16 kapitlet 6f § Sol (socialtjänstlagen), 28 f § lSS (lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h §Solskyldighet att rapportera 

gynnande beslut som inte verkställts . Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), OF 

(omsorg till personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg) . 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande 
beslut enligt Sol och lSS, 1 :a kvartalet 2017 som ej verkställts. 

Beslutsexpediering: 

Akten 
Biblioteket 
Revisorer 
Kommunfullmäktige SALEMS KOMMUN -\ 

Kornrnunstyre\ssn 

2011 --mi- 2.,6 
..... --- --,_...__,· 

Diarienr 

9 av 12 

~ ............ ... 
Ordf. sign . Just. sign. 



•'--• Salems 
kommun 

Socialförvaltningen 
Lena Persson 
Systemförvaltare 

Socialnämnden 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-04-12 
Dnr 2017 :78.726 

1 av 2 

Rapportering av gynnande beslut enligt Sol och LSS, 1:a 
kvartalet 2017 som ej verkställts 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av gynnande 
beslut enligt Sol och LSS, 1:a kvartalet 2017 som ej verkställts. 

Ärendet 

Kommunerna har enligt 16 kapitlet 6f § Sol (socialtjänstlagen), 28 f § LSS (lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade) samt 16 kapitlet 6h §Solskyldighet att 

rapportera gynnande beslut som inte verkställts . Rapporteringen avser ÄO (äldreomsorg), 

OF (omsorg till personer med funktionsnedsättning) och IFO (individ- och familjeomsorg). 

Socialnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera 

• gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § Sol och 9 § LSS, som inte 

verkställts tre månader från dagen för beslut. 

• gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § Sol och 9 § LSS, där 

verkställigheten avbrutits och inte verkställts inom tre månader från datum för 

avbrott. 

• gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § Sol och 9 § LSS, som avslutats 

av annan anledning utan att verkställas. 

• gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § Sol och 9 § LSS, som tidigare 
rapporterats som ej verkställda men som senare verkställts. 

Socialnämnden rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg, revisorer och 
fullmäktige att för perioden 2017-01-01- 2017-03-31 finns fem (5) gynnande beslut som 
ej verkställts att rapportera (se bilaga). Vidare finns ett (1) gynnande beslut som ej 
verkställts från tidigare period att rapportera (se bilaga) och som ännu inte verkställts. 



TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-04-12 
Dnr 2017 :78.726 

2 av 2 

För perioden finns inga (0) avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts 
inom 3 månader att rapportera (se bilaga). 

För perioden finns ett (1) gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att 
verkställas att rapportera (se bilaga) 

För perioden finns inga (0) gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställt 
men som nu verkställts (se bilaga) . 

/' \ 

~ 
Socialchef 

Bilaga: 

Lena Persson 
Systemförvaltare 

Rapportering av gynnande beslut enligt Sol och LSS, 1:a kvartalet 2017 som ej verkställts 

Delges 
Akten 
Biblioteket 
Revisorer 
Kommunfullmäktige 

~ =· 



Bilaga 1 

Dnr 2017:78.726 

Rapportering av gynnande beslut enligt Sol och LSS som inte verkställts inom 3 månader från 

beslutsdatum, 1:a kvartalet 2017 

Datum för beslut Typ av bistånd 

2016-05-25 Bostad med särskild service till barn och 
ungdom 9 § 8 p. LSS 

2016-12-30 Lägervistelse enligt 9 § 6 p. LSS 

2016-11-11 Korttidsvistelse enligt 9 § 6 p. LSS 

2016-11-22 Korttidsvistelse enligt 9 § 6 p. LSS 

2016-11-18 Särskilt boende enligt 4 kap. 1 § Sol 

2016-05-25 Kontaktperson enligt 9 § 4 p. LSS* 

Antal kalenderdagar 

sedan beslut 

113 

91 

140 

129 

133 

310 

Orsak/kommentar Kön 

Individen är placerad i en familj sedan 2016-06-20 av Individ M 
och familjeomsorgens familjeenhetet i avvaktan på bostad 
med särskild service till barn och ungdom. 

Insatsen avser lägervistelse som kommer att verkställas under K 
vecka 26 sommaren 2017 

Handläggaren inväntar korttidsfamiljen godkännande av K 
ersättning. Individen har kontaktperson som tillgodoser 
behovet under tiden . 

Insatsen avser lägervistelse som kommer att verkställas under M 
vecka 26 sommaren 2017 

Individen har fått psykiatrisk vård och tvångsvård vid tre K 
tillfällen under mars och i början av april 2017. På grund 
individens psykiska hälsa, har Skönviksgårdens äldreboende 
inte ansett sig kunna erbjuda den omvårdnad som personen 
har behov. Individens behov har tillgodosetts med 
korttidsboende på Skönviksgården från och med 2016-12-16 
och pågående. Individen har även hemtjänst, ledsagning och 
trygghetslarm. 

Samordnaren av kontaktpersoner och biståndshandläggaren K 
har inte fått tag i brukaren, vare sig via telefon, 2016-06-07, 
2016-06-13, 2016-10-06 bland annat, eller brev, 2016-09-05. 

1 



*Har rapporterats tidigare 

2016-10-18 försöker samordnaren återigen få tag på brukaren 

då ny kontaktperson rekryterats men brukaren svarar inte. 

2016-11-01 och 2016-11-22 försöker samordnaren få kontakt 

men misslyckas. Rapporterar till handläggare. 2017-01-25 

kontaktar samordnaren handläggaren och informerar om att 

brukaren kontaktas ett flertal gånger under december och 

januari 2017 och fortfarande inte går att nå . 2017-02-21 

journalför samordnaren att brukaren sökts vid flera tillfällen 

under februari 2017 utan resultat. 

Rapportering av avbrott i verkställigheten där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från 

datum för avbrott 

Datum Datum 

för beslut för avbrott 

Typ av bistånd Antal kalenderdagar 

sedan avbrott 

Orsak/kommentar Kön 

2 



Rapportering av gynnande beslut som avslutats av annan anledning utan att verkställas 

Datum Datum Typ av bistånd 

för beslut för avslut 

2016-08-22 2017-01-19 Avlösarservice enligt 9 § 5 p. 

LSS 

Antal kalenderdagar 

mellan beslut och avslut 

150 

Orsak/kommentar 

2017-01-18 återtas ansökan. 

Rapportering av gynnande beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda men som nu 

verkställts 

Datum Datum Typ av bistånd 

för beslut för verkställighet 

Antal kalenderdagar 

mellan beslut och verkställighet 

Orsak/kommentar 

Kön 

M 

Kön 

3 
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Kommunstyrelsen 

KS § 80 Dnr. KS/2016:21.101 

Svar på motion - Digitala handlingar till kommunens 
nämnder av Arne Närström (S) och Mats Nittve (MP) 

Arne Närström (S} och Mats Nittve (MP} har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
18 februari 2016 väckt en motion om att införa digitala handlingar till kommunens 
nämnder. Motionärerna vill införa digitala handlingar i kommunfullmäktige, nämnder och 
styrelse senast hösten 2018 samt att under 2017 prova digitala handlingar i minst två 
nämnder. Handlingarna till kommunstyrelsens arbets- och personalutskott (KSAU} skickas 
i dagsläget digitalt. Motionärerna har inget krav på att kommunen ska tillhandahålla den 
tekniska plattformen men anser att det måste vara möjligt att avstå från 
pappershandlingar. 

Kansliets bedömning är att ett flertal av kommunens nämnder kan ha digita la utskick via 
länk på webbsidan eller e-post som ett komplement till pappersutskick. Med undantag för 
socialnämnden och bygg- och miljönämnden som hanterar ärenden som gäller 
myndighetsutövning eller som omfattas av sekretess. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 11 juli 2017. 

Yrkanden 

Arnes Närström (S} och Petter Liljeblad (L} yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige bifaller motionen vad avser att digitala handlingar ska utgöra ett 
komplement till pappersutskick. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Linnea Edström 
KF sekreterare  / KS registrator 

Kommunstyrelsen 

Svar på motion - Digitala handlingar till kommunens 
nämnder av Arne Närström (S) och Mats Nittve (MP) 

Förslag  till beslut 

Kommunstyrelsens  förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Sammanfattning  av ärendet 

Arne  Närström (S) och Mats Nittve (MP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
18 februari 2016 väckt en motion om att införa digitala handlingar till kommunens 
nämnder. Motionärerna vill införa digitala handlingar i kommunfullmäktige, nämnder och 
styrelse senast hösten 2018 samt att under 2017 prova digitala handlingar i minst två 
nämnder.  Handlingarna till kommunstyrelsens arbets- och personalutskott (KSAU) 
skickas i dagsläget digitalt.  

Bakgrund 

Arne  Närström (S) och Mats Nittve (MP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 
18 februari 2016 väckt en motion om att införa digitala handlingar till kommunens 
nämnder. Motionärerna vill införa digitala handlingar i kommunfullmäktige, nämnder och 
styrelse senast hösten 2018 samt att under 2017 prova digitala handlingar i minst två 
nämnder. Motionärerna vill att möjligheten att avstå från pappershandlingar ska 
erbjudas samtliga ledamöter och ersättare i nämnder, utskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. I dagsläget skannas pappershandlingarna till kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott (KSAU) och skickas som en PDF.  

Med undantaget för KSAU körs i dagsläget samtliga utskick av handlingar hem till 
ledamöter och ersättare i nämnder, utskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
Kallelse  och protokoll skannas och publiceras på kommunens webbsida med undantag 
för handlingar som rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.  

Av arbetsordning/reglemente framgår det att ledamöter och ersättare ska kallas en vecka
innan sammanträdet men det är inte preciserat hur handlingarna ska göras tillgängliga.  

Samtliga av kommunerna i Södertörn har idag digitala utskick till nämnder, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med undantag för en kommun som planerar 
på att införa digitala utskick successivt under hösten 2017.  

Salems 
kommun 
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Bedömning 

Kansliet ser positivt på att ledamöter och ersättare får handlingarna digitalt via e-post 
eller via länk på webbsidan och bedömer att ett flertal av kommunens nämnder kan ha 
digitala utskick via länk på webbsidan eller e-post som ett komplement till 
pappersutskick. Med undantag för socialnämnden och bygg- och miljönämnden som 
hanterar ärenden som gäller myndighetsutövning eller som omfattas av sekretess.  

Jennie Portnoff 
Kanslichef 

Linnea Edström 
KF sekreterare  / KS registrator 

Bilagor 

Motion - Digitala handlingar till kommunens nämnder. Väckt av Arne Närström (S) och Mats Nittve 
(MP) 

Delges 

Arkiv 

Salems 
kommun 



Motion till Salems Kommunfullmäktige februari 2016 

Vi har under flera år diskuterat att kunna digitalisera handlingarna i Salems Kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har provat under 5 år att ha digitala handlingar. 

Vi tycker nu det är dags att komma vidare med digitala handlingar i övriga nämnder. 
För att det ska ge full effekt behövs ett bra ärendehanteringssystem som är sökbart för 
ledamöter och ersättare i nämnderna 

För att säkerställa att vi har en bra lösning som fungerar i alla nämnder under nästa 
mandatperiod är det hög tid att testa i flera nämnder. 

Teknikutvecklingen har sedan testet startade i KSAU kommit långt. 
Vi har inget krav på att kommunen ska tillhandhålla tekniskplattform för läsning av de 
digitala handlingar. Men vi anser att det måste vara möjligt att avstå från pappershandlingar. 

Vi föreslår därför 

att Salems Kommun ska ha digital handlingar i fullmäktige, nämnder och styrelser senast 
hösten 2018. 

att Salems Kommun under 201 7 provar digitala handlingar i minst två nämnder. 

,~4~ 
Arne Närström 
Socialdemokraterna i Salem 

. l 1' ·\ ' ' V \ u (;r 
Mats Nittve 
Miljöpartiet 
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Kommunfullmäktige 

KF § 10 Dnr. 

Inkomna motioner, interpellationer och frågor 

Inkommen fråga 
Anders Klerkefors (Röp) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Lennart 
Kalderen angående minskad vägbredd och trafiksäkerhet på Garnuddsvägen vid 

infartsparkering Ålkistan. Lennart Kalderen besvarar frågan. 

Inkomna motioner 
Följande motioner har inkommit: 

Motion "Salem.se" angående kommunens webbplats 

Anders Klerkefors (Röp) 

Motion om att tillgängliggöra kommunstyrelsens utskottsarbete 

Anders Klerkefors (Röp) 

Motion "Mål för ett minskat trafikflöde med bil till och från Rönninge centrum" 

Anders Klerkefors (Röp) 

Motion om digitala handlingar i kommunens nämnder 

Arne Närström (S) och Mats Nittve (MP) 

Motion om publicering av protokoll från bygg- och miljönämnden 

Mats Nittve (MP) 

Inkommen interpellation 
Kommunfullmäktige har under detta sammanträde behandlat en interpellation från 

Anders Klerkefors (Röp), se KF § 8. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige anser frågan besvarad. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionerna till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Beslutsexpediering: 

Arkiv 

l 
/ I 

-~ ·-· 
rdf. sign. 
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Kommunstyrelsen 

KS § 70 Dnr. KS/2017:264 

Förvärv av Uttringe 1:682, Sandbäcksvägen 99 

Fastigheten Uttringe 1:682, belägen på Sandbäcksvägen 99 vid Rosenlundsskolan har varit 
ute till försäljning. Efter platsbesök av Lennart Kalderen, Björn Kvist, Christina Lood och 
Sonia Khan från kommunen, tillsammans med mäklare Patrik Alwin, ser kommunen 
positivt på möjlighet för förvärv av mark. 

Fastighetsarean är ca 11 781 m2 och ligger vid Rosenlundsskolan. Det är en bra möjlighet 
för kommunen att förvärva mark för framtida behov av förskola, tillbyggnad av skola och/ 
eller för bostäder. På fastigheten finns två stora ekar vid ingången till fastigheten som 
skulle behöva bevaras vid ett eventuell köp. 

Med anledning av en pågående budgivningen på fredag den 8 september 2017 fattade 
kommunstyrelsens ordförande genom kontakt med KSAU ett brådskande 
delegationsbeslut om att ingå avtal under förutsättning av kommunfullmäktiges 
godkännande gällande förvärv av fastigheten Uttringe 1:682, Sandbäcksvägen 99 till en 
köpeskilling på 10,2 mnkr. Stämpelavgift tillkommer. 

Enligt köpekontraktet ska Salems kommun betala handpenning den 15 september 2017 
om 1,02 mnkr samt resterande belopp om 9,18 mnkr på tillträdesdagen. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 11 september 2017. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner avtal för förvärv av Uttringe 1:682, 
Sandbäcksvägen 99. 

2. Kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsbudget för år 2017 med 10,2 
mnkr för förvärv av fastigheten Uttringe 1:682, Sandbäcksvägen 99. 

3. Kommunfullmäktige beviljar möjlighet till upptagande av nya lån för förvärv av 
fastigheten med 10,2 mnkr under perioden 2017-2019. 

Kommunstyrelsens beslut för egen del 
1. Kommunstyrelsen har tagit del av minnesanteckningar från KSAU 2017-09-08 

samt brådskande delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande 
2017-09-08 gällande förvärv av Uttringe 1:682, Sandbäcksvägen 99. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Yrkanden och proposition 

Petter Liljeblad (L), Mats Nittve (MP), Björn Kvist (M), Ankie Bosander (C) och Arne 
Närström (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Ordf. sign. 

.L: 
Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

§ 70 (forts.) 

Ordföranden konstaterar att enbart ordförandens förslag till beslut föreligger och att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner avtal för förvärv av Uttringe 1:682, 

Sandbäcksvägen 99. 

2. Kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsbudget för år 2017 med 10,2 
mnkr för förvärv av fastigheten Uttringe 1:682, Sandbäcksvägen 99. 

3. Kommunfullmäktige beviljar möjlighet till upptagande av nya lån för förvärv av 
fastigheten med 10,2 mnkr under perioden 2017-2019. 

Kommunstyrelsens beslut för egen del 
1. Kommunstyrelsen har tagit del av minnesanteckningar från KSAU 2017-09-08 

samt brådskande delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande 
2017-09-08 gällande förvärv av Uttringe 1:682, Sandbäcksvägen 99. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Deltar ej i beslut 

Anders Klerkefors (RÖP) deltar ej i beslutet. 

Beslutsexpediering: 
Arkiv 

Ordf. sign. 

~ ...... ......... 
Just. sign. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Bergström 
Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

Förvärv av Uttringe 1:682, Sandbäcksvägen 99 

Förslag  till beslut 

Kommunstyrelsens  förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner avtal för förvärv av Uttringe 1:682,
Sandbäcksvägen 99.

2. Kommunfullmäktige beviljar utökad investeringsbudget för år 2017 med 10,2
mnkr för förvärv av fastigheten Uttringe 1:682, Sandbäcksvägen 99.

3. Kommunfullmäktige beviljar möjlighet till upptagande av nya lån för förvärv av
fastigheten med 10,2 mnkr under perioden 2017-2019.

Kommunstyrelsens beslut  för egen  del 
1. Kommunstyrelsen har tagit del av minnesanteckningar från KSAU 2017-09-08

samt brådskande delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande
2017-09-08 gällande förvärv av Uttringe 1:682, Sandbäcksvägen 99.

Sammanfattning  av ärendet 

Fastigheten Uttringe 1:682, belägen på Sandbäcksvägen 99 vid Rosenlundsskolan har 
varit ute till försäljning.  Efter platsbesök av Lennart Kalderén,  Björn Kvist, Christina Lood 
och Sonia Khan från kommunen, tillsammans med mäklare Patrik Alwin, ser kommunen 
positivt på möjlighet för förvärv av mark.  

Fastighetsarean är ca 11 781 m2 och ligger vid Rosenlundsskolan.  Det är en bra möjlighet 
för kommunen att förvärva mark för framtida behov av förskola, tillbyggnad av skola och/ 
eller för bostäder. På fastigheten finns två stora ekar vid ingången till fastigheten som 
skulle behöva bevaras vid ett eventuell köp.  

Med anledning av en pågående budgivningen på fredag den 8 september 2017 fattade 
kommunstyrelsens ordförande genom kontakt med KSAU ett brådskande 
delegationsbeslut om att ingå avtal under förutsättning av kommunfullmäktiges 
godkännande  gällande  förvärv av fastigheten Uttringe 1:682, Sandbäcksvägen 99 till en 
köpeskilling på 10,2 mnkr, se bilaga.  

Enligt köpekontraktet ska Salems kommun betala handpenning den 15 september 2017 
om 1,02 mnkr samt resterande belopp om 9,18 mnkr på tillträdesdagen.  

Finansiering 

Förvärv av fastigheten Uttringe 1:682  är ej ett planerat investeringsobjekt i beslutad 

Salems 
kommun 
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investeringsbudget år 2017-2019. Det är därför vårt förslag att kommunfullmäktige fattar 
ett beslut om utökad investeringsbudget för år 2017 med belopp motsvarande 
investeringsbeloppet 10,2 mnkr. Kortsiktigt finansieras förvärvet genom tillgänglig 
likviditet. Kommunen står dock inför omfattande nyinvesteringar och befintlig likviditet, 
kombinerad med planerad upplåning, är planerad att finansiera dessa. Det är därför vårt 
förslag att kommunfullmäktige beviljar en tillkommande möjlighet för kommunen att 
under perioden år 2017-2019 upptaga lån med belopp motsvarande förvärvsbeloppet 
10,2 mnkr. 

Per Almström 
Kommundirektör 

Mats Bergström 
Ekonomichef 

Bilagor 

Minnesanteckningar KSAU 2017-09-08 
Delegationbeslut - Förvärv av Uttringe 1:682, Sandbäcksvägen 99 
Köpekontrakt 

Delges 

Ekonomi 

Salems 
kommun 
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Salems 
kommun 
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Kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Förvärv av Uttringe 1:682, Sandbäcksvägen 99 

Sammanfattning  av ärendet 
Fastigheten Uttringe 1:682, belägen på Sandbäcksvägen 99 vid Rosenlundsskolan är ute 
till försäljning. Efter platsbesök av Lennart Kalderén,  Björn Kvist, Christina Lood och Sonia 
Khan från kommunen, tillsammans med mäklare Patrik Alwin, ser kommunen positivt på 
möjlighet för förvärv av mark.  

Tomtarean är ca 11 781 m2 och ligger vid Rosenlundsskolan.  Det är en bra möjlighet för 
kommunen att förvärva mark för framtida behov av förskola, tillbyggnad av skola och/ 
eller för bostäder. På tomten finns två stora ekar vid ingången till tomten som skulle 
behöva bevaras vid ett eventuell köp.  

Med enhälligt godkännande från KSAU fattar kommunstyrelsens ordförande ett 
brådskande beslut på delegation om att lägga bud på 10,2 mkr på Uttringe 1:682. 

Finansiering  
Förvärvet avses kortsíktigt finansieras genom tillgänglig likviditet och långsiktigt genom 
upptagande av lån. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal under förutsättning av kommunfullmäktiges 
godkännande  gällande  förvärv av fastigheten Uttringe 1:682, Sandbäcksvägen 99 till en 
köpeskilling på 10,2 mnkr.  

Lennart Kalderén 
Kommunstyrelsens ordförande 
Enligt KS delegationsordning punkt 2 

Salems 
kommun 
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Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 

Tid: Fredagen den 8 september 2017, kl. 11.00-14.30, ajournering kl. 11.30-14.00. 
Plats: Högantorp, kommunhuset 

Närvarande: Ordinarie: 

Lennart Kalderén (M), Arne  Närström (S), Mia Franzén (L) (via telefon) 

Ersättare:  

Lennart Ejenäs (M), Ankie Bosander (C) (via telefon), Patrik Robbertte (S) 

Övriga: 

Per Almström (kommundirektör), Christina Lood (miljö- och 
samhällsbyggnadschef), Mats Bergström (ekonomichef), Linnea Edström 
(KF sekreterare/ KS registrator).  

1. Förvärv av fastigheten Uttringe 1:682, Sandbäcksvägen 99

Det har uppkommit en möjlighet att förvärva fastigheten Uttringe 1:682 i 
Rönninge.  Uttringe 1:682 är en strategisk tomt för kommunen med tanke på 
utvecklingsbehovet för skola och förskola. Tomten ligger i angränsning till 
Rosenlundsskolan. Om tomten inte skulle användas för skolverksamhet kan det 
bli exploaterat på annat vis med detaljplaneändring. Utgångspriset är 5,75 mnkr 
och har i pågående budgivning  stigit till 9,7 mnkr. Enligt uppgift från mäklaren 
finns totalt sju intressenter.  

Christina Lood får i uppdrag att kontakta mäklaren för att föra en diskussion. 

KSAU beslutar att ingå i budgivningen för fastigheten Uttringe 1:682.  

Mötet ajourneras kl. 11.30-14.00.  

Vid mötets återupptagande har ett bud från kommunen på 10,2 mnkr 
accepterats.  

KSAU godkänner brådskande delegationsbeslut från kommunstyrelsens 
ordförande om att ingå avtal under förutsättning av kommunfullmäktiges 
godkännande gällande  förvärv av fastigheten Uttringe 1:682, Sandbäcksvägen 
99 till en köpeskilling på 10,2 mnkr.  

KSAU beslutar att ärendet går vidare till kommunstyrelsens sammanträde på 
måndag den 11 september 2017 samt för beslut i kommunfullmäktige den 28 
september. 

KSAU beslutar att, vid behov, skriva letter of intent. 

/Linnea Edström 
KF sekreterare  / KS registrator 

Salems 
kommun 
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