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Kommunstyrelsen 

KS § 86

Mål och budget 2019 med ekonomisk plan för 2020-2021 

Ekonomiska ramar för dri�budget och övergripande mål för 2019-2021 beslutades av 
fullmäk�ge 2018-06-14. Som grund för ramarna låg den prognos för ska�er och bidrag som 
grundade sig på befolkningsprognosen för kommunen och uppgi�er från SKL. 

Den svenska ekonomin bedöms av SKL e�er några år av stark �llväxt vara i en högkonjunktur 
som dock ma�as av något under planeringsperioden med en bo�en 2020. 

Den fortsa� posi�va utvecklingen i svensk ekonomi gör a� sysselsä�ningen fortsä�er a� öka 
och a� arbetslösheten pressas �llbaka under år 2018. Däre�er förutspås a� �llväxten i 
sysselsä�ningen, i likhet med BNP �llväxten, planar ut och försvagas något under senare 
delen av perioden 2019-21. Infla�onstakten förväntas vara fortsa� rela�vt låg under år 2018 
för a� successivt öka under de däre�er kommande åren. 

De som är väletablerade på arbetsmarknaden har �ll stor del full sysselsä�ning. Den 
avma�ade sysselsä�ningsökningen får �ll konsekvens a� �llväxten i det reala 
ska�eunderlaget minskar sam�digt som kostnaderna för Sveriges kommuner pga den 
demografiska utvecklingen ökar. 

Sammanfa�ningsvis innebär budge�örslaget a� kommunen uppnår följande resultat 
exklusive VA-verksamheten och jämförelsestörande poster: 9,9 mnkr för 2019, 10,2 mnkr för 
2020 och 10,5 mnkr för 2021. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat den 22 oktober 2018. 

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut för egen del 
Kommunstyrelsen beslutar a� fastställa mål och indikatorer för kommunstyrelsen år 2019 
enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Kommunfullmäk�ge fastställer förslag �ll dri�- och investeringsbudget för år 2019,

ekonomisk plan för åren 2020 och 2021 enligt tjänsteskrivelse daterad 2018-10-22.
2. Kommunfullmäk�ge fastställer de övergripande målen och indikatorerna för Salems

kommun år 2019 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilagor.
3. Kommunfullmäk�ge fastställer a� följande verksamhetsmål är mål av betydelse för

god ekonomisk hushållning:
a. Mål nr 6  - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger

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

b. Mål nr 7 -  Salems kommun ska vara en a�rak�v arbetsgivare.
4. Kommunfullmäk�ge fastställer a� följande finansiella mål är mål av betydelse för god

ekonomisk hushållning:
a. Mål nr 8  - Salems kommun ska ha en ska�esats som är konkurrenskra�ig på

Södertörn.
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b. Mål 9  - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 
5. Kommunfullmäk�ge uppmärksammas på a� kommunstyrelsen inte tagit ställning �ll 

revisorernas budgetäskande: 658 tkr (2019), 661 tkr (2020) och 664 tkr (2021). 
6. Kommunfullmäk�ge fastställer utdebiteringen för år 2019 �ll 19:67 kronor per 

ska�ekrona. 
7. Kommunfullmäk�ge beslutar a�  extra amortering  av lån kan ske under planperioden 

om likviditeten och resultatet så �llåter. 
8. Kommunfullmäk�ge beslutar a� kommunstyrelsen under år 2019 har rä� a� omsä�a 

lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller �ll betalning 
under år 2019. 

9. Kommunfullmäk�ge beslutar a� VA-taxan för år 2019 ska höjas med 2 kr per m3 
medan den för år 2020 och år 2021 kvarstår oförändrad. Taxehöjningar för 2020 och 
framåt ska omprövas i slutet av 2019 u�från bokslut 2018 samt prognosen för 2019. 
Beslut om 2019 års taxehöjning fa�as såsom en del av de�a beslutsärende. 

10. Kommunfullmäk�ge beslutar a� finansieringen av investeringarna sker med 
a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 207 mnkr 

under perioden 2019-2021. 
b. Finansiering från markförsäljning 78 mnkr under perioden 2019-2021. 
c. Egen likviditet om 60 mnkr som används under 2019. 
d. Upptagande av nya lån med 402 mnkr under planperioden, varav 120 mnkr år 

2019, 125 mnkr år 2020 och 157 mnkr år 2021. 
 

Yrkanden och proposition  
Mia Franzén (L) yrkar bifall �ll ordförandens förslag �ll beslut. 

Ordföranden konstaterar a� enbart ordförandens förslag �ll beslut föreligger och a� 
kommunstyrelsen beslut i enlighet med det.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens beslut för egen del 
Kommunstyrelsen beslutar a� fastställa mål och indikatorer för kommunstyrelsen år 2019 
enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilaga. 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Kommunfullmäk�ge fastställer förslag �ll dri�- och investeringsbudget för år 2019, 

ekonomisk plan för åren 2020 och 2021 enligt tjänsteskrivelse daterad 2018-10-22. 
2. Kommunfullmäk�ge fastställer de övergripande målen och indikatorerna för Salems 

kommun år 2019 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilagor. 
3. Kommunfullmäk�ge fastställer a� följande verksamhetsmål är mål av betydelse för 

god ekonomisk hushållning: 
a. Mål nr 6  - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som ger 

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

b. Mål nr 7 -  Salems kommun ska vara en a�rak�v arbetsgivare. 
4. Kommunfullmäk�ge fastställer a� följande finansiella mål är mål av betydelse för god 

ekonomisk hushållning: 
a. Mål nr 8  - Salems kommun ska ha en ska�esats som är konkurrenskra�ig på 

Södertörn. 
b. Mål 9  - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 
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5. Kommunfullmäk�ge uppmärksammas på a� kommunstyrelsen inte tagit ställning �ll 
revisorernas budgetäskande: 658 tkr (2019), 661 tkr (2020) och 664 tkr (2021). 

6. Kommunfullmäk�ge fastställer utdebiteringen för år 2019 �ll 19:67 kronor per 
ska�ekrona. 

7. Kommunfullmäk�ge beslutar a�  extra amortering  av lån kan ske under planperioden 
om likviditeten och resultatet så �llåter. 

8. Kommunfullmäk�ge beslutar a� kommunstyrelsen under år 2019 har rä� a� omsä�a 
lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller �ll betalning 
under år 2019. 

9. Kommunfullmäk�ge beslutar a� VA-taxan för år 2019 ska höjas med 2 kr per m3 
medan den för år 2020 och år 2021 kvarstår oförändrad. Taxehöjningar för 2020 och 
framåt ska omprövas i slutet av 2019 u�från bokslut 2018 samt prognosen för 2019. 
Beslut om 2019 års taxehöjning fa�as såsom en del av de�a beslutsärende. 

10. Kommunfullmäk�ge beslutar a� finansieringen av investeringarna sker med 
a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 207 

mnkr under perioden 2019-2021. 
b. Finansiering från markförsäljning 78 mnkr under perioden 2019-2021. 
c. Egen likviditet om 60 mnkr som används under 2019. 
d. Upptagande av nya lån med 402 mnkr under planperioden, varav 120 mnkr år 

2019, 125 mnkr år 2020 och 157 mnkr år 2021. 
 

Deltar ej i beslut 
Arne Närström (S), Mats Ni�ve (MP) och Anders Klerkefors (R) deltar ej i beslutet. 

 

______________________ 
 
Beslutsexpediering 
Verksamhetscontroller 
Arkiv 
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Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsen

Ansvarsfull budget med skolsatsningar, konstgräs och 
fastigheter i fokus
För Alliansen, bestående av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna, överlämnas följande förslag till budget 2019 och ekonomisk plan 2020-
2021.

Ännu ingen konjunkturförsämring
Den relativa högkonjunkturen består. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) bedömer att konjunkturen kommer att mattas av under planperioden, en bedömning 
som varit bestående de senaste åren utan att ha blivit verklighet. I Sverige ligger 
minusräntan kvar oförändrad. Den amerikanska Federal Reserve Bank har dock höjt 
styrräntan något. SKL:s prognoser spår en fortsatt hygglig tillväxt av skatteunderlaget.

Tre stora projekt
I samband med beslutet om de ekonomiska ramarna beskrevs att två av kommunens tre 
stora projekt hade “hakat upp sig”, nämligen Rönninge och Salems centrum. Dagsläget för 
Rönninge centrum är att SMÅA förväntas börja bygga Torghuset men måste avvakta 
överklagandet av lantmäteriförrättningen. I kvarteret Trädgårdslunden har dock 
inflyttningen påbörjats.

Salems centrum-projektet står nu inför en nystart med ny intressent. Förhandlingarna ska 
nu bedrivas snabbare och mer koncentrerat. Ett tydligt resultat väntas till nyåret. 
Målsättningen är fortfarande minst 400 nya bostäder m m.

Den nya grundskolan i Fågelsången projekteras vidare, bl a fastställs fasadmaterial och 
färgsättning i närtid. Detaljplanen är överklagad vilket förhoppningsvis är avklarat till 
årsskiftet.

Detaljplanen för Bovieran är fastställd och försäljning pågår i detta nu. Det talas om den 
snabbaste försäljningen i Bovierans historia. Detaljplanen för Norra Vitsippan med 100 nya 
hyresrätter behandlas av fullmäktige i november.

Målet för god ekonomisk hushållning uppnås
Driftbudgeten uppfyller kommunens 1 %-mål för överskott under hela perioden fram till 
2021. För det sista året finns ett effektiviseringsuppdrag. Behovet av effektiviseringar 
prövas under nästa år.
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Investeringsbudgeten har genomgått hårda prioriteringar. När Miljö- och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) undersökt ett antal av kommunens fastigheter för 
att ta fram en underhållsplan, har MSB istället dragit slutsatsen att en renoveringsplan 
behövs. Stora renoveringsinsatser planeras, men kommunen behöver en strategi för att 
bedöma med vilket tempo arbetet ska bedrivas för att gå i takt med kommunens långsiktiga 
ekonomi. En sådan strategi arbetas nu fram för behandling i KSTU.

Satsningar på skolan och socialtjänsten
Strävan från rambudgeten ligger fast, att prioritera konkurrenskraftiga löner för lärarna och 
volymökningarna till särskilt boende, ekonomiskt bistånd, hemtjänst och LSS.

Satsningen på konkurrenskraftiga lärarlöner har fallit väl ut. kommunen garanterar 
löneökningarna från lärarlönelyftet (oavsett om staten drar sig ur satsningen eller ej) samt 
betalar en extra-pott till lärare som uppfyller kraven för “lyftet” men som inte fått ingå. 
Åtgärderna har tagits emot väl då personalsituationen i skolor och förskolor varit mycket 
mer stabil än under förra året. En annan ljusglimt för Salems kommun är de internationella 
besök från Japan och Sydkorea som skett. Kommunen har stått värd och visat upp väl 
fungerande skolor och förskolor och skaffat sig ett rykte på andra sidan jordklotet som en 
intressant plats att besöka där ambitionen för skolor och förskolor är hög.

De särskilda nyheterna i driftbudgeten är följande:
● Kulturskolans avgifter har länge diskuterats. Alliansen föreslår nu en sänkning fr o 

m 2019 som 2021 innebär ca 700 tkr i lägre intäkter och som kommer att 
finansieras inom Barn- och Utbildningsnämndens ram. Ärendet kommer upp i Barn- 
och Utbildningsnämnden, förslaget är en säkning i tre steg från dagens normalavgift 
på 1400 kr/termin ned till 600 kr..
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● Kommunens säkerhetssamordnare kommer fr o m nästa årsskifte att vara en 
heltidstjänst. Detta föranleds bl a av de ökade väktar- / ordningsvaktsinsatserna.

● Tekniska utskottet har godkänt en upphandling av kommunens 
utemiljöverksamhet, genomförd av Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Upphandlingen kommer att ge kostnadsminskningar på 1,7 mnkr. Av dessa medel 
går 800 tkr tillbaka till förvaltningen för att förstärka fastighetsdriften.

● Barn- och Utbildningsnämnden får ytterligare 800 tkr - 2 mnkr respektive år för fler 
elever än tidigare beräknat.

● Bygg- och Miljöenheten får 256 tkr för att kunna behålla en halvtidstjänst som 
bygglovsassistent.

● Anslag fördelas till nya arvoden och utbildningssatsningar för de förtroendevalda.
● För 2021 finns en effektiviseringspost motsvarande 1,4 % som senare ska diskuteras 

närmare om behov uppstår.

På investeringssidan bör bl a detta nämnas:
● Kommunens låneskuld prognosticeras till 25 000 kr/inv. vid planperiodens slut, 

vilket ligger inom kommunens finansiella mål att vår låneskuld inte ska överstiga 
genomsnittet i Stockholms län.

● Prästboda bollplan har egentligen aldrig varit riktigt spelbar med naturgräs. 
Diagnosen är svår att ställa men många försök har gjorts för att planen ska kunna 
användas för fotbollsspel. Nu anslås 4,0 mnkr för konstgräs samt 1,8 mnkr för en 
byggnad som bl a kommer att innehålla toaletter. P g a tidigare kommunalt löfte till 
de kringboende blir det ingen belysning eller matchspel på planen.

● Kommunen behöver en fastighetsstrategi för att ta fram en behovsprövad och 
genomtänkt målsättning för underhåll, renovering och ev nybyggnad av 
kommunala lokaler, särskilt förskolor. KSTU kommer att ta ställning till ett förslag 
till strategi så snart det är möjligt.

● De första exemplen på kommunala lokaler som behöver renoveras är Bergsgården 
och Timmermansgården. Projekteringsmedel anslås i avvaktan på 
fastighetsstrategi. En förstudie kommer även att göras av Kommunalhusets 
möjligheter att härbärgera ytterligare arbetsplatser och erbjuda hugsvalelse under 
varma sommardagar.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar enligt Ekonomienhetens tjänsteskrivelse 2018-10-22.

Lennart Kalderén

<BeslutsT
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 Kommunstyrelseförvaltningen 
Mats Öberg 
T f Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 
 

 
 Mål, budget och skattesats 2019 samt ekonomisk plan 

2020-2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer förslag till drift- och investeringsbudget för år 
2019, ekonomisk plan för åren 2020 och 2021 enligt tjänsteskrivelse daterad 
2018-10-22. 

2. Kommunfullmäktige fastställer de övergripande målen och indikatorerna för 
Salems kommun år 2019 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilagor.  

3. Kommunfullmäktige fastställer att följande verksamhetsmål är mål av betydelse 
för god ekonomisk hushållning: 

a. Mål nr 6  - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som 
ger barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och 
ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå 
som ligger över genomsnittet i Stockholms län. 

b. Mål nr 7 -  Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.  
4. Kommunfullmäktige fastställer att följande finansiella mål är mål av betydelse för 

god ekonomisk hushållning: 
a. Mål nr 8  - Salems kommun ska ha en skattesats som är 

konkurrenskraftig på Södertörn. 
b. Mål 9  - Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

5. Kommunfullmäktige uppmärksammas på att kommunstyrelsen inte tagit 
ställning till revisorernas budgetäskande: 658 tkr (2019), 661 tkr (2020) och 664 
tkr (2021).  

6. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2019 till 19:67 kronor per 
skattekrona. 

7. Kommunfullmäktige beslutar att extra amortering av lån kan ske under 
planperioden om likviditeten och resultatet så tillåter.  

8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att 
omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning under år 2019. 

9. Kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan för år 2019 ska höjas med 2 kr per m3 
medan den för år 2020 och år 2021 kvarstår oförändrad. Taxehöjningar för 2020 
och framåt ska omprövas i slutet av 2019 utifrån bokslut 2018 samt prognosen 

 



 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE

2018-10-22 
Dnr KS/2018:344.041 

2 av 12 
 

för 2019. Beslut om 2019 års taxehöjning fattas såsom en del av detta 
beslutsärende.  

10. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringarna sker med  
a. Resultat, exklusive avskrivningar och extraordinära poster, om totalt 207 

mnkr under perioden 2019-2021. 
b. Finansiering från markförsäljning 78 mnkr under perioden 2019-2021.  
c. Egen likviditet om 60 mnkr som används under 2019.  
d. Upptagande av nya lån med 402 mnkr under planperioden, varav 120 mnkr 

år 2019, 125 mnkr år 2020 och 157 mnkr år 2021. 
 
Kommunstyrelsens beslut för egen del  
 

1. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa mål och indikatorer för 
kommunstyrelsen år 2019 enligt förslag i denna tjänsteskrivelse samt bilaga.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiska ramar för driftbudget och övergripande mål för 2019-2021 beslutades av 
fullmäktige 2018-06-14. Som grund för ramarna låg den prognos för skatter och bidrag 
som grundade sig på befolkningsprognosen för kommunen och uppgifter från SKL.  
 
Den svenska ekonomin bedöms av SKL efter några år av stark tillväxt vara i en 
högkonjunktur som dock mattas av något under planeringsperioden med en botten 
2020.  
 
Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi gör att sysselsättningen fortsätter att 
öka och att arbetslösheten pressas tillbaka under år 2018. Därefter förutspås att 
tillväxten i sysselsättningen, i likhet med BNP tillväxten, planar ut och försvagas något 
under senare delen av perioden 2019-21. Inflationstakten förväntas vara fortsatt relativt 
låg under år 2018 för att successivt öka under de därefter kommande åren. 
 
De som är väletablerade på arbetsmarknaden har till stor del full sysselsättning. Den 
avmattade sysselsättningsökningen får till konsekvens att tillväxten i det reala 
skatteunderlaget minskar samtidigt som kostnaderna för Sveriges kommuner pga den 
demografiska utvecklingen ökar.  
 
Sammanfattningsvis innebär budgetförslaget att kommunen uppnår följande resultat 
exklusive VA-verksamheten och jämförelsestörande poster: 9,9 mnkr för 2019, 10,2 mnkr 
för 2020 och 10,5 mnkr för 2021.  
 

Bakgrund  

Bedömning av samhällsekonomin 

(Källa: SKL Cirkulär 18:18, 18:27 samt Ekonomirapporten maj 2018, SKL) 

Sveriges ekonomi  har under senaste året varit i  snabb tillväxt och fjolåret avslutade 
också relativt starkt med 2,7 % i BNP-ökning. SKL:s bedömning är att konjunkturen 
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kommer att vara fortsatt hygglig men att tillväxttakten är under avmattande med en 
botten 2020. Den framtida produktions-tillväxten bedöms baseras på bra fart på 
exporten och hushållens konsumtion emedan investeringar och offentlig konsumtion 
förväntas växa i något långsammare takt.  
 
 

 
Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi gör att sysselsättningen fortsätter att 
öka och att arbetslösheten pressas tillbaka under år 2018. Därefter förutspås att 
tillväxten i sysselsättningen, i likhet med BNP tillväxten, planar ut och försvagas något 
under senare delen av perioden 2019-21. Inflationstakten förväntas vara fortsatt relativt 
låg under år 2018 för att successivt öka under de därefter kommanden åren. 
 
SKL bedömer att det främsta dragloket för svensk ekonomi har varit den egna inhemska 
efterfrågan de senaste åren. Bostadsbyggandet har varit högt och ökningen av den 
offentliga konsumtionen likaså, det senare är bland annat drivet av ett stort antal 
asylsökande. Bedömningen är nu att antalet nya ansökningar minskar kraftigt vilket 
kommer att ha en positiv effekt på statens kostnadsutveckling. Effekterna på 
kommunerna kvarstår dock i flera år framöver i takt med att flyktingarna slussas ut till 
anvisningskommunerna. Inte minst måste bostadsfrågan lösas och fler utlandsfödda 
komma i arbete. De svenska hushållens ekonomi bedöms dock vara fortsatt god även om 
en viss avmattning kan ses och sparkvoten ökar.  
 
Kommunerna har under de senaste åren bakåt i tid, haft goda år med starka ekonomiska 
resultat och ett växande realt skatteunderlag. Framåt ser den svenska kommunala 
ekonomin mer problematiskt ut. Det är sedan länge känt att kommunerna står inför en 
demografisk utmaning till följd av allt fler äldre med tillkommande kostnader för bl a 
äldrevård. Till detta kan nu adderas ett befolkningstillskott med anledning av 
migrationen och ett ökat barnafödande. Den totala befolkningsökningen kommer att 
ställa stora krav på utbyggnad av den kommunala servicen i form av t ex skola, 
socialtjänst, kulturverksamhet, infrastruktur och bostadsbyggande. Sammantaget är 
bilden att ökningen i kommunernas skatteunderlag inte fullt ut kommer att räcka till för 
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att finansiera de framtida kostnadsökningarna. SKL anger att kommunerna sammantaget 
kommer att ha ett finansiellt underskott om ca 30 miljarder kronor år 2021 om inte nya 
stora förändringar görs.  
 
SKL  pekar därför på behovet av statsbidrag, verksamhetsutveckling genom ny teknik och 
vikten av mer framgångsrik integration så att fler kommer i arbete. Salems kommun har i 
budgetberedningen tagit i beaktande de kostnader som i närtid förutspås uppkomma pga
den demografiska förändringen. Kommunen arbetar tillika med en långsiktig plan för 
förskole- och skolförsörjningen vilket också återspeglar sig i investeringsbudgeten för 
förskolor och ny grundskola. 
 
Tillväxten i ekonomin har gett positiva effekter på sysselsättningen. Efterfrågan på 
arbetskraft är fortsatt hög. Personalsituationen för kommunsektorns del blir särskilt 
problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter växa i 
snabb takt. Arbetslösheten förväntas dock öka något jämfört dagens nivå och landa på ca 
6,6 % år 2021.  Det konjunkturella läget bedöms av SKL ge effekter på 
timlöneutvecklingen (lönenivå i relation till antalet arbetade timmar). Inflationen 
förväntas vara runt 2% i början av perioden för att sedan stiga något till 2,8 % i slutet av 
perioden. 
 
Statsbidrag 
(Källa: SKL Cirkulär 18:37 okt 2018) 
 
Med anledning av det oklara parlamentariska läget så är höstens budgetproposition 
försenad. Vid ett ordinarie riksdagsval som leder till regeringsskifte har den tillträdande 
regeringen tre veckor på sig att presentera en budgetproposition (BP) för riksdagen. 
Propositionen måste dock ligga på riksdagens bord senast den 15 november. Om någon 
ny regering inte hinner tillträda i tid för att presentera en BP det datumet blir det 
övergångsregeringen som utarbetar den. Det ser nu ut att dröja ytterligare veckor innan 
övergångsregeringen kan lämna över makten till en ny regering. SKL räknar därför med 
att en budgetproposition lämnas till riksdagen i mitten av november, utan förslag med 
någon betydande påverkan på skatteunderlaget. 

Skatteunderlaget  

(Källa: SKL Ekonomirapport maj 2018) 
 
SKL prognostiserar att kommunernas skatteunderlag efter några år av ökad tillväxt, 
under kommande år bromsar in till en långsammare tillväxt för att åter öka i slutet av 
planeringsperioden. Detta beror på att konjunkturen går in i en mer normal nivå och 
sysselsättningsökningen successivt avmattas. Samtidigt förväntas priser och inflation 
stiga varför den reala tillväxten förväntas bli väsentligen lägre än den nominella. 
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Budgetberedningens förslag – budget 2019 
 
I budgetarbetet har beredningen särskilt fokuserat på  frågor gällande kommunens 
trygghet. Följande bör omnämnas särskilt: 
 

● beredningen skjuter till extra driftmedel för säkerhetssamordning. Detta i linje 
med att skapa tryggare Salem. 

● resursförstärkning har skett för bygglov, fastighet samt miljöarbeten. 
● minskning av avgift för kulturskolan inom BoU:s ram etc. 

 
 
Budgetförslag i jämförelse med beslutad ram 

(tkr) Ram Förslag Differens Not 

Kommunledning och stab -18 657 -19 370 - 713 a) 

Ekonomienheten (inkl SBF) -15 569 -15 653 -84 b) 
KF/KS anslag till förfogande -2 558 -558 2 000 c) 

HR-enheten -10 812 -10 812 0 d) 

IT-enheten -15 925 -14 925 1 000 e) 

Miljö- o samhällsbyggnadsförvaltning -66 867 -66 587           280 f) 

Exploatering Mark, Tomtförs, netto 12 107 28 107 16 000 g) 

Bygg- o miljönämnd -2 786 -3 155 -369 h) 

Kultur- o fritidsnämnd -16 035 -16 235 -200 i) 

Barn- och utbildningsnämnd -469 132 -469 836 - 704  j) 

Socialnämnd -285 794 -285 697 97 k) 

Övriga nämnder/förvaltningar -1 737 -1 739 -2  l) 

Summa exkl VA-verksamhet -893 765 -876 460 17 305  
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Statsbidrag maxtaxa barnomsorg 5 116 5 116 0  

Pensionskostn. inkl löneskatt etc -18 773 -21 476 -2 703 m) 

Intern ränta VA, sem löneskuld, fast avg 2 845 2 800 -45 n) 

Avskrivningar exkl VA & överlåtelser  -48 811 - 47 536 1 275  o) 

Summa nettokostnader exkl VA -953 388 -937 556  15 832  

Summa skatter och bidrag 981 909 982 298 389  

Finansiella intäkter 592 128          -464 p) 

Finansiella kostnader exkl ränta TAC  -7 006 -6 885 121 p) 

Resultat exkl VA  22 107 37 985 15 878  

Resultat VA 1 572 965 -607 q) 

Resultat inkl VA  23 679 38 950 15 271  

Resultat inkl VA exkl jämf stör poster 11 572 10 843 15 471  

Resultat exkl VA och jämf stör poster 10 000 9 878 16 078  

 
Kommentarer till differensbeloppen mellan ramarna och budgetförslaget (tkr): 
 

a. Utbildning 205 tkr (förtroendevalda efter valet), 
säkerhetssamordning 335 tkr, nattvandring 50 tkr, 
bevakning 100 tkr, arvode justering till förtroendevalda 23 tkr 

b. Kostnadsökning pga nyanställning av chef inom KSF 84 tkr  
c. Minskning av KS och KF anslag till förfogande för ett år 2 000 tkr 
d. Inga förändring mellan ram och budget 
e. Lägre kostnader för IT för nya leasingavtal för datorer 1 000 tkr 
f. Diverse kostnader fastighet 800 tkr, minskade kostnader ny 

upphandling utemiljö 1 700 tkr, Sjörensning Flaten 200 tkr (2 år),  
bevakningskostnader 270 tkr, serviceavtal brandlarm 150 tkr 

g. Tillkommande markförsäljningar 16 000 tkr 
h. Bygglovsassistent (50%) 256 tkr, skötsel av Nedre Söderby reservat 

100 tkr, arvode justering till förtroendevalda 13 tkr 
i. Dokumentation Salems centrum 150 tkr (1 år), skötsel av bollplan 

                             40 tkr, arvode justering till förtroendevalda 10 tkr 
j. Minskat riksprislistan gymnasiet 130 tkr, kostnadsökningar pga 

volymförändring 819 tkr, arvode justering förtroendevalda 15 tkr, avgift 
sänkning -184 tkr samt finansiering inom BoU:s ram 184 tkr.  

k. Kostnadsminskning utifrån demografi 104 tkr, arvode justering till 
förtroendevalda 7 tkr 

l. Arvode justering förtroendevalda 2 tkr 
m. Justering pensionskostnader enligt uppdaterad prognos (delår 2) med 

 2 703 tkr 
n. Justering pga nya räntenivåer 45 tkr 
o. Justering avskrivningar pga investeringstakt 1 275 tkr  
p. Justering pga nya räntenivåer (framför allt avs lån) 
q. Justering VA resultat i enlighet med ny budgeterad taxa 
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Av bilaga 1 framgår per nämnd vilka förändringar som skett mellan nämndernas 
budgetramar och budgetberedningens förslag. 

VA-verksamhetens ekonomi 

Det egna kapitalet för VA-verksamheten ska över tid balanseras till noll. Vid utgången av 
år 2018 prognostiseras det egna kapitalet uppgå till ca 0,4 mnkr. Vid beräkning av 
framtida avgiftshöjningar har hänsyn tagits till balansering av det egna kapitalet över tid. 
Det egna kapitalet beräknas vara 3,2 mnkr år 2021. Denna ekonomiska planering 
förutsätter en höjning av VA-taxan motsvarande 2 kr/m3 för år 2019 , 2 kr/m3 för år 
2020 och oförändrat för år 2021. Taxehöjningar för 2020 och framåt ska omprövas i 
slutet av 2019 utifrån bokslut 2018 samt prognosen för 2019. Beslut om 2019 års 
taxehöjning föreslås fattas såsom en del av detta beslutsärende.  
 

Utveckling pris, resultat och eget kapital VA verksamheten 

Benämning  Progn 2018 Budg 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Beräknat behov 
prishöjning 
 

1,00 kr/m3 2,00 kr/m3 2,00 kr/m3           inga 

VA resultat (tkr) 1 577 965 1 606 283 

VA eget kapital (tkr) 376 1 341 2 947 3 230 

Kommunens skatteintäkter och bidrag  

Nedan följer en tabell som beskriver intäktsutvecklingen i Salems kommun. 
 

(mnkr)  Prognos Budget Plan Plan 

 2018 2019 2020 2021 

Egna skatteintäkter 800,4 826,5 853,8 887,1 

Slutlig skatteavräkn föregående år -2,2    

Slutlig skatteavräkn innev år -0,02    

Summa skatteintäkter 798,2 826,5 853,8 887,1 

Inkomstutjämning 42,1 42,8 45,4 46,0 

Kostnadsutjämning 66,3 67,9 68,6 69,2 

Regleringsbidrag/-avgift 2,6 7,4 12,0 11,1 

Strukturbidrag 0 0 0 0 

Införandebidrag 0 0 0 0 

LSS-utjämning -2,1 1,7 1,7 1,7 

Summa utjämning 108,9 119,8 127,7 128 

Fastighetsavgift 29,5 30,5 30,5 30,5 
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Statlig bidrag (övrigt) 5,3 5,5 2,7 0 

Summa intäkter 941,8      982,3 1 014,7 1 045,7 
 
Vid skatteberäkningen har hänsyn tagits till uppdaterad befolkningsprognos, baserad på 
uppdaterad plan för bostadsbyggande. Innehållet i kommande budgetproposition vad 
gäller t ex tillkommande generella statsbidrag, vet vi i dagsläget inget om då den är 
försenad med anledning av den oklara parlamentariska situationen på riksplanet. 

Revisorernas budgetförslag 

Revisorerna har i sitt budgetförslag utgått från den av fullmäktige fastställda ramen för 
budget-/planperioden. Revisorernas budgetäskande föreslås överlämnas till fullmäktige 
för beslut utan ställningstagande i kommunstyrelsen. 

 

Investeringsbudget 

Samtliga investeringsäskanden har prioriterats i kommunledningsgruppen inför 
budgetberedningen. En del investeringar har lagts in med nyckeltalsberäknade belopp i 
avvaktan på en mer detaljerad kalkyl. Budgetberedningen har efter genomgång av 
investeringsäskandena tillstyrkt investeringar enligt nedanstående tabell. 
 
 

Investeringsram (mnkr) 2019-2021 2019 2020 2021 

Reinvesteringar (exkl VA) 89,6 24,9         24,8 39,9 

Nyinvesteringar + beräknad 
överföring från 2018 

571,6 208,8 163,0 199,8 

Exploateringar gata (netto) 47,3 20,1 5,3 21,9 
 

Investeringar VA 16,2 5,4 5,4 5,4 

Exploateringar VA (netto) 22,8 14,5 -1,2 9,5 
 

Summa investeringar 747,5 273,7 197,3 276,5 
 

Finansierat av resultat före 
avskrivningar, exkl avsättning 
och exploateringar 

206,8 65,3 66,9 74,6 

Finansiering från 
markförsäljning (netto) 

78,2 28,1 4,9 45,2 

Finansiering egen likviditet 60,0 60,0 0 0 

Finansierat av lån (netto) 402,5 120,3 125,5 156,7 

 
Låneskuld/invånare, exkl VA 

 
Kronor 

   
25 130 
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Kommunen finansierar investeringarna på i huvudsak fyra sätt. Dessa är med resultat 
exklusive avskrivningar, med markförsäljningar, med befintlig likviditet vid ingången av 
perioden samt med lån. Den likviditetsnivå som beräknas finnas i kommunen vid 
årsskiftet är högre än den nivå som vi vill hålla framöver och därför används den 
beräknade extralikviditeten till delfinansiering av investeringarna under 2019. Framtida 
investeringar, 747,5 mnkr under planperioden, kommer därför att finansieras genom 
resultat om 206,8 mnkr, genom markförsäljningar 78,2 mnkr, genom befintlig likviditet 
60,0 mnkr samt genom nyupptagande av lån om 402,5 mnkr.  
 
Vid beräkningen av låneskuldens storlek har hänsyn tagits till att alla investeringar 
historiskt sett inte färdigställts under respektive år utan brukar bli förskjutna framåt i 
tiden. Låneskuld per invånare, exkl VA skuld, blir i förslaget 25 130 kr vid utgången av 
planperioden, att jämföra med det senast kända måltalet 23 915 kr (länssnitt 2017).  
 
Salems kommun arbetar aktivt med tillskapande av nya bostäder. Till följd av bla detta 
stiger kommunens invånarantal, inte minst ökar antalet barn i kommunen. Som en del i 
kommunens planeringsunderlag för investeringar finns därför poster avsatta för framtida 
byggnationer av förskolor och grundskola. I planeringsarbetet kalkylerar kommunen med 
en produktionskostnad om ca 31 tkr/m2, inkl riskreserv,  för denna typ av lokaler. 
Tidigare erfarenheter från andra kommuners genomförda byggnationer, visar på en 
genomsnittlig produktionskostnad om ca 25 tkr/m2, men med betydande variationer 
beroende på förutsättningar, utformning och konjunktur. Kommunen räknar med att vi 
fram till år 2025  behöver skapa ca 8 500 m2 nya förskolor/skola för kommunens barn. 
De investeringsposter som finns med i planeringsunderlaget för förskolor och skola under
planperioden (374 mnkr) kommer att åtföljas av investeringsbelopp längre fram. 
Tidpunkt för dessa beror på i vilken takt kommunens invånarantal expanderar genom 
byggnationer och demografiska förändringar. Beloppets storlek är också beroende av 
framtida val uppförande- och driftsformer. Kommunen ska även arbeta fram en ny 
fastighetsstrategi för att långsiktigt förbättra planeringen av underhåll och upprustning 
av befintligt fastighetsbestånd. 
 
I investeringsbudgeten ingår också kommunens exploateringsprojekt. Beredningen vill 
särskilt lyfta fram Salems centrum som varandes ett för kommunen stort och viktigt 
projekt men fortfarande i ett relativt tidigt skede planeringsmässigt. Den 
exploateringsbudget som finns för projektet visar att kostnaderna för gatuarbeten 
beräknas uppstå huvudsakligen år 2019/2020 och där projektets totala netto för samma 
period beräknas uppgå till ca -1 mnkr. Markförsäljningen av Salem Centrum planeras 
genomföras tidigast år 2021 och där försäljningen budgeteras resultera i totalt netto om 
32 mnkr. 
  
Amortering av lån  
I allt väsentligt planeras kommunens likviditet att nyttjas för den löpande driften. 
Kommunen bedömer inte att det finns något större utrymme för amorteringar då 
kommunen är i en investeringsintensiv planperiod. Om resultat- och 
likviditetssituationen så tillåter kan dock kommunen komma att  göra extra amorteringar 
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under planperioden. 
 
Skattesats för år 2019 
Enligt kommunallagens 8 kap 6 § ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång 
föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten 
under nästkommande budgetår. 
 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa utdebiteringen för år 2019 till 19:67 kronor per 
skattekrona vilket är oförändrat i förhållande till föregående år. 
 
Kommunfullmäktiges mål och nämndernas mål för verksamheterna  
Fullmäktige beslutar om de övergripande målen medan nämnderna beslutar om mål för 
de verksamheter man ansvarar för. Nämnderna informerar fullmäktige om sina mål i 
samband med att beslut ska tas om budget och plan för den närmaste treårsperioden.   
 
Kommunfullmäktiges mål 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer de 
övergripande målen och indikatorerna enligt denna tjänsteskrivelse samt bilaga: Salems 
kommun Mål och Budget 2019. Beslutet ska gälla från och med 2019-01-01.  

 

Justering av indikatorer:  

Övergripande mål 2 - Trygghet  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 2 har följande lydelse: Salem ska vara en av 
Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i Stockholms 
län. 

Målet följs upp med fem indikatorer som är lika viktade. Indikatorerna är Barn- och 
utbildningsnämndens mål, Kultur och fritidsnämndens mål, Ohälsotal Försäkringskassan, 
Socialnämndens mål - individen i fokus, Socialnämndens mål - värdeorden samt SKL:s 
mätning Trygg kommun. 

Då Socialnämndens mål - värdeorden: “Socialnämndens verksamheter ska utvecklas 
utifrån värdeorden” inte längre finns med i Socialnämndens verksamhetsplan och en av 
de andra indikatorerna representerar socialnämnden, föreslår kommunstyrelse- 
förvaltningen att detta mål tas bort som en indikator till fullmäktigemålet. Därmed 
behöver viktning av övriga indikatorer justeras. 

Förslag: Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ta bort indikatorn Socialnämndens 
mål - värdeorden och därmed göra om viktningen på övriga indikatorer till 20 % vardera. 

 
Övergripande mål 5 - Hållbar miljö  
Kommunfullmäktiges övergripande mål 5 har följande lydelse: Salems kommun ska ta sitt 
ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö.  
 
Den 15 juni 2017, § 34, beslutade kommunfullmäktige, efter förslag från tekniska 
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utskottet (KSTU), att justera indikatorn för miljöbilar. Indikatorn mäter nu andelen 
fossilbränslefria personbilar av det totala antalet personbilar som finns i kommunens 
fordonspark. Detta ska definieras som bilar med möjlighet att transporteras helt utan 
fossila drivmedel.  

 

Indikatorintervallen för år 2018 fastställdes enligt:  
Grönt: 15 % - 100 % fossilfria bilar 
Gult: 10 % - 14, 9 % fossilfria bilar 
Rött: 0% - 9,9 % fossilfria bilar. 
 
Vidare fastställdes även nya indikatorintervall för år 2019:  
Grönt: 30 % - 100 % fossilfria bilar 
Gult: 20 % - 29,9 % fossilfria bilar 
Rött: 0 % - 19,9 % fossilfria bilar 

 
Mål för god ekonomisk hushållning 
Vad gäller verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning noteras särskilt att följande 
verksamhetsmål och finansiella mål utpekas som mål av betydelse för god ekonomisk 
hushållning: 

a. Mål nr 6  - Salems förskolor och skolor ska erbjuda en lärande miljö som 
ger barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och 
ta ansvar för sin framtida utveckling. Eleverna ska nå en kunskapsnivå 
som ligger över genomsnittet i Stockholms län. 

b. Mål nr 7 -  Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.  
c. Mål nr 8  - Salems kommun ska ha en skattesats som är 

konkurrenskraftig på Södertörn. 
d. Mål 9  -  Salems kommun ska ha en stabil ekonomi. 

 
Detta i enlighet med bestämmelserna i 8 kap. 5 § Kommunallagen (1991:900) samt 
kommunens policy för god ekonomisk hushållning. 

För kommunstyrelsen att besluta för egen del - Kommunstyrelsens mål 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen för egen del  fastställer 
målen och indikatorerna enligt denna tjänsteskrivelse samt bilaga: Kommunstyrelsen Mål 
och Budget 2019. Beslutet ska gälla från och med 2019-01-01.  

 

 
 Mats Bergström 

Kommundirektör 

Katarina Sjödin 
Verksamhetscontroller KSF 

Mats Öberg 
Tf Ekonomichef 
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 Bilagor 

Bilaga 1, Resultaträkning 2019 - 2021 samt beskrivning av förändring mellan Ram och Budget 
Bilaga 2, Budget 2019, inkl investeringar, samt ekonomisk plan 2020 och 2021 

 

 




















































































































































































































































