
KALLELSE
2021-04-07

1 av 1

Kommunstyrelsen

Tid: 2021-04-12, kl. 19:00

Plats: Digitalt möte, ni loggar in på mötet via er kalenderinbjudan (Google meet)

Ärenden:

1 Anmälningsärenden

2 Delegationsbeslut

3 Krisledningsnämndens minnesanteckningar

4 Salems kommuns årsredovisning 2020. På sammanträdet kommer alla 
nämndordförandena att redogöra för sina respektive nämnder. 

5 Uppföljning av internkontroll för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen år 2020

6 Internkontrollplan 2021 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

7 Äldreplan 2021-2026

8 Förslag på taxa för laddstolpe för laddning av elfordon i Rönninge 
centrum vid infartsparkeringen

9 Överföring av driftmedel för särskilda lönesatsningar

10 Svar på  Remiss - Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen

11 Begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen

12 Revidering av Överförmyndarnämndens reglemente

13 Svar på motion - Klimatsmart mat på våra skolor, väckt av Anna-Carin 
Ehn (R), Maria Trap (R) och Anders Klerkefors (R)

Lennart Kalderén (M) Ida Malmborg
Ordförande Sekreterare
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 § XX KS/2021:16

Anmälningsärenden

- S
ocialnämndens mål- och budget

- K
OF § 12 årsredovisning samt målavstämning

- K
OF § 15 investeringar enligt reviderad budget

- R
apport angående tillsynen av registerförteckningen

- T
jänsteskrivelse angående tillsyn av registerförteckningen

- K
STU § 20 Uppföljning av tillsyn av registerförteckningen 

- S
krivelse angående Södra Ekdalen

- B
UN årsredovisning 2020

- S
ynpunkt på planprogram för Södra Ekdalen

- S
ynpunkt på naturvårdsbedömning

- B
rev till KSAU från Birgitta och Björn Hafström
KSTU den 31 mars
KSAU den 25 mars

Här finns underlagen till ärendet. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

______________________

Beslutsexpediering

Arkiv

• • Salems 
kommun 

https://drive.google.com/drive/folders/1sVlcTPxZr2eOEx25cvreKFqUiip0usQS?usp=sharing


PROTOKOLLSUTDRAG
2021-04-12

1 av 1

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

                                                                   2
 § XX KS/2021:134 

Delegationsbeslut
- Tilldelningsbeslut, TI  2020-1065
- Tilldelningsbeslut, utvärdering, TI 2020-1096
- Tilldelningsbeslut, signerat, TI 2020-1117
- Tilldelningsbeslut, TI 2020-1155
- Tilldelningsbeslut, TI 2020-1156
- Tilldelningsbeslut, signerat, TI 2019-1107
- Tilldelningsbeslut, TI 2019-1107
- Tilldelningsbeslut, utvärdering, TI 2020-1096
- Tilldelningsbeslut, TI 2020-1182

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

______________________

Beslutsexpediering
Arkiv
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 § XX KS/2020:104 

Krisledningsnämndens minnesanteckningar

Krisledningsnämnden har varit aktiverad sedan den 2 mars 2020 med anledning av Corona-
virusets spridning.

Enligt § 7 i krisledningsnämndens reglemente avseende dokumentation, uppföljning, 
återrapportering ska krisledningsnämndens beslut anmälas vid närmast följande 
kommunstyrelsesammanträde och närmast följande sammanträde med kommunfullmäktige.

Här är underlagen till ärendet. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av krisledningsnämndens protokoll och 
minnesanteckningar.

______________________

Arkiv

______________________

Sändlista

• • Salems 
kommun 

https://drive.google.com/drive/folders/1bHw-QIRxKVfZU0F5dCUC37owY1xX9L8-?usp=sharing


PROTOKOLLSUTDRAG
2021-04-12

1 av 2

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign. 

……………
Just. sign.

                                                                   4
 § XX KS/2021:3 

Salems kommuns årsredovisning 2020
Av kommunens övergripande mål är sju uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Gällande 
kommunens fyra mål för god ekonomisk hushållning är tre av fyra mål helt uppfyllda, det 
fjärde målet är delvis uppfyllt, den sammanvägda bedömningen är att kommunen har en god 
ekonomisk hushållning. 

Årets resultat uppgår till 50,5 miljoner kronor. Resultatet exklusive VA, jämförelsestärande 
poster uppgår till 36,9 miljoner kronor, vilket är 30,7 miljoner kronor bättre än årets budget 
på 6,2 miljoner kronor. 
De större avvikelserna i förhållande till budget är: 

● V
erksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar har en positiv avvikelse om 44,3 
miljoner kronor, vilket främst hänförs till försäljning av mark och intäkter från staten 
på grund av pandemin.

● I 
posten avskrivningar finns en nedskrivning av fastighet med 3,3 miljoner kronor.

● F
inansnettot har varit tre miljoner kronor lägre än budget och det beror på negativa 
effekter på pensionsportföljen på grund av försäljningar till följd av pandemin (-3,1 
miljoner) och lägre kostnader för räntor på grund av en lägre investeringstakt än 
planerat samt att ränteläget varit fördelaktigt. 

Nettoinvesteringarna budgeterades till 316,7 miljoner kronor och utfallet blev 93,4 miljoner 
kronor, en avvikelse på 223,3 miljoner kronor. Den största avvikelsen finns inom miljö- och 
samhällsbyggnad och beror främst på förseningar inom exploateringsprojekt samt att 
byggnationen av ny skola i Fågelsången är försenad. 

Soliditeten blev 38,8 procent år 2020, vilket är bra jämfört med länssnittet 2019 som var 26,3 
procent. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2020.

2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel enligt följande från 2020 till 2021 års 
    investeringsbudget:
    a) Kommunstyrelseförvaltningen, 4 511 tkr
    b) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, investeringar, 207 626 tkr
     c) Socialnämnden, 2 123 tkr
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Totalt 214 260 tkr

3. Kommunfullmäktige beslutar att att överföra driftmedel från 2020 till 2021 års 
   driftbudget till (tkr):

a) B
arn- och utbildningsnämnd, - 2 208 tkr avseende överföring av kommunala 
  grundskoleenheters underskott.

4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen.

5. Kommunfullmäktige beslutar att 20 200 tkr avsätts till resultatutjämningsreserven.

6. Kommunfullmäktige godkänner en utökning av upplåningsramen för 2021 om 
    170 miljoner kronor.

______________________

Ekonomienheten 
Kommunikation
Alla nämnder
Arkiv

Salems 
kommun 
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Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsen 

Ordförandeförslag - Årsredovisning 2020 

Stabilitet trots Corona 

Resultatet för 2020 uppgår till 36,9 mnkr (efter revidering för jämförelsestörande poster), 
vilket är ca 30, 7 mnkr bättre än budget. Resultatet totalt är 50,5 mnkr, vilket är 44,2 mnkr 
bättre än budget. 

Tidigare år har ett gott resultat kunnat läggas till handlingarna efter stabil verksamhet och 
ekonomiskt läge. Sådant är icke fallet för 2020. Förra verksamhetsåret präglades av 
Corona-pandemin som bröt ut i mars, minskade i styrka under sommaren, men återkom i 
en andra våg under senhösten och vintern, varefter vi genomgår en tredje våg i skrivande 
stund under våren 2021. Krisledningsnämnden har inkallats regelbundet under denna tid . 
Inom framför allt socialtjänsten och barn- och utbildningsområdet har verksamheten 
påverkats avsevärt och anpassningar fått ske. Nu, under våren 2021, är det vaccineringen 
som är den viktigaste faktorn för salemborna, kommunens personal och förtroendevalda . 

Pandemin har orsakat en stegring av arbetslösheten från 5% till 6,7% mellan december 
2019 och december 2020 som kompenserats genom en expansiv statsbudget. När 
pandemin såg ut att minska kommunernas skatteintäkter reviderades budgeten för 2020 
under våren . Därefter har statliga bidrag balanserat situationen så pass att kommunerna 
totalt sett upplevde en förbättrad intäktssida under 2020, så också Salems kommun. 
Alliansmajoriteten har dock strävat efter att bygga in en buffert i ekonomin för 2021 och 
åren framöver eftersom den långsiktiga utvecklingen är osäker. 

God övergripande måluppfyllelse 

Av de nio övergripande målen har sju uppfyllts, medan två indikerar att de nästan 
uppfyllts. Det är en styrka för kommunen att de finansiella målen uppfylls väl år från år. 
De mål som är förknippade med kommunens främsta varumärken som en god 
boendemiljö och tillgänglighet är också uppfyllda. År 2020 växlade målet för "Lärande 
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miljö" från grönt till gult eftersom vi upplevde viss försämring i den tidigare långsiktiga 
förbättringen av grundskoleresultaten. 

"Hållbar miljö" är oförändrat mot föregående år och delvis uppfyllt, då målet för 
energiförbrukning i kommunens lokaler inte nått målet. Under vintern utarbetades "Nytt 
klimatinitiativ 2021" för att sätta rätt etikett på kommunens klimat- och miljöarbete, men 
också bredda målsättningar och inriktningar på klimatområdet. 

Utvecklingsområden i sydvästra Rönninge 

Heliodal, Solliden och Karlskronaviken är tre av kommunens största exploateringar 
någonsin, som i princip avslutades under 2020. Gator har breddats, vatten- och avlopp 
har dragits fram där det fattades, gång- och cykelvägar har anlagts. Avstyckningar har 
genomförts. Det faktum att kommunens detaljplaner anger en möjlighet att bygga hus 
med generationsboende i kombination med lagstiftningen om "Attefallshus" har lett till 
fler hus än beräknat på en del platser, vilket påverkar infrastrukturen och stadsbilden . En 
översyn sker nu över planbestämmelserna för att undvika denna utveckling, tex i Södra 
Ekdalen där programarbete nu pågår. 

De avslutande besluten för att fullfölja gång- och cykelvägen över Dånviken till Östertälje 
har fattats under 2020 och början av 2021. Bron beräknas stå färdig under 2021. 
Rönn inge Kungsgårds-området befinner sig fortfarande på programstadiet, i avvaktan på 
eventuella arkeologiska utgrävningar samt överenskommelse om exploateringsgrad m m. 

De stora projekten 

Efter två skeden av överklaganden kom bygget av Fågelsångens skola med idrottshall, 
inklusive anslutningsväg, igång under 2020. Byggnaderna ska stå klara till hästterminen 
2023. lnvesteringsbudgeten för projektet ligger på totalt 443 miljoner. Kompletteringen 
av Rönn inge centrum slutförs med kv Flädern, som påbörjades under vintern . Norra 
Vitsippan, med 108 hyresrätter, har framskridit under 2020 och beräknas stå klart för 
inflyttning under sommaren. Kommunen har ett avtal som garanterar att 50% av 
lägenheterna i inledningsskedet ska gå till sa lem bor. 

Under 2020 avslutade kommunen förhandlingarna med centrumägaren Grandholm AB 
och påbörjade omedelbart ett omtag av Salems centrum-projektet. Omtaget inriktas på 
den kommunala marken kring köpcentrumet, med målsättningen 600 nya bostäder. 
Under vintern har förslag till strukturplan tagits fram som i skrivande stund går ut på 
medborgardialog. 

Under ett par år har diskussionerna om de äldre förskolefastigheterna setts som en 
utmaning. Förra året antogs en fastighetsstrategi som anger att 30 miljoner kronor ska 
reserveras i investeringsbudgeten varje år för upprustning av äldre fastigheter. 
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Övrigt 

Under beredningen av bokslutet har det noterats att Bygg- och Miljönämndens mål om 
"Giftfri miljön visar rött pga Bygg- och Miljöenheten inte påbörjat arbetet med målet 
under 2020. Avsikten med att fastställa mål och indikatorer är att nämnderna ska sträva 
efter att de uppnås. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens 
tjänsteskrivelse 2021-04-01 

Lennart Kalderen 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Siv Jönsson Westerlund 
Ekonomichef 

Årsredovisning för år 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2021-04-01 
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1. Kommunfullmäktige godkänner den upprättade årsredovisningen för år 2020. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att överföra medel enligt följande från 2020 till 

2021 års investeringsbudget: 
a. Kommunstyrelseförvaltningen, 4 511 tkr 
b. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, investeringar, 207 626 tkr 
c. Socialnämnden, 2 123 tkr 

Totalt 214 260 tkr 
3. Kommunfullmäktige beslutar att att överföra driftmedel från 2020 till 2021 års 

driftbudget till (tkr): 
a. Barn- och utbildningsnämnd, - 2 208 tkr avseende överföring av 

kommunala grundskoleenheters underskott. 
4. Kommunfullmäktige godkänner måluppföljningen i årsredovisningen. 
5. Kommunfullmäktige beslutar att 20 200 tkr avsätts till 

resultatutjämningsreserven. 
6. Kommunfullmäktige godkänner en utökning av upplåningsramen för 2021 om 

170 miljoner kronor. 

Sammanfattning 

Av kommunens övergripande mål är sju uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Gällande 
kommunens fyra mål för god ekonomisk hushållning är tre av fyra mål helt uppfyllda, det 
fjärde målet är delvis uppfyllt, den sammanvägda bedömningen är att kommunen har en 
god ekonomisk hushållning. 

Årets resultat uppgår till 50,5 miljoner kronor. Resultatet exklusive VA, 
jämförelsestärande poster uppgår till 36,9 miljoner kronor, vilket är 30,7 miljoner kronor 
bättre än årets budget på 6,2 miljoner kronor. 

De större avvikelserna i förhållande till budget är: 
• Verksamhetens nettokostnad exklusive avskrivningar har en positiv avvikelse om 

44,3 miljoner kronor, vilket främst hänförs till försäljning av mark och intäkter 
från staten på grund av pandemin. 

• I posten avskrivningar finns en nedskrivning av fastighet med 3,3 miljoner 
kronor. 

• Finansnettot har varit tre miljoner kronor lägre än budget och det beror på 
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negativa effekter på pensionsportföljen på grund av försäljningar till följd av 
pandemin (-3,1 miljoner) och lägre kostnader för räntor på grund av en lägre 
investeringstakt än planerat samt att ränteläget varit fördelaktigt. 

Nettoinvesteringarna budgeterades till 316,7 miljoner kronor och utfallet blev 93,4 
miljoner kronor, en avvikelse på 223,3 miljoner kronor. Den största avvikelsen finns inom 
miljö- och samhällsbyggnad och beror främst på förseningar inom exploateringsprojekt 
samt att byggnationen av ny skola i Fågelsången är försenad. 

Soliditeten blev 38,8 procent år 2020, vilket är bra jämfört med länssnittet 2019 som var 
26,3 procent. 

Kommunens övergripande mål 
Kommunens övergripande måluppfyllelse har ett relativt oförändrat resultat mot 
föregående år och 2020 är sju av de nio målen uppfyllda. Övriga två mål är delvis 
uppfyllda. Nedan presenteras måluppfyllelsen i korthet, där grönt står för uppfyllt, gult 
för delvis eller nästan uppfyllt och rött för inte uppfyllt: 

Kommun- Utfall Utfall 
övergripande mål 2019 2020 

Trend Kommentar 

Kommunen arbetar aktivt för att bibehålla en hög nivå av tillgänglighet 
Tillgänglig het Oförändrad för sina medborgare och resultatet ligger i samma nivå som 

föregående år. 
Positiv förändring på fier områden. Skolan arbetar aktivt med att öka 

Trygghet Positiv tryggheten för sin a barn/elever och satsningar har under aret gjorts 
på dels väktarinsatser och att se över ev. skadegörelse. 

Infrastruktur Oförändrad 
Fortsatt bra resultat från VA-verksamheten, vägunderhåll och 
fastighetsunderhålL 

En mindre förbättring mot föregående år i Salem, resultatet jämförs 
Boendemiljö Oförändrad med Stock.halms län . Flera olika boendeformer håller på att växa fram 

i kommunen vilket kommer vara positivt för bostadsmarknaden. 

Kommunen arbetar för en hållbar miljö , dels genom att byta ut sina 
bilar till fossilbränslelria alte rnativ. Vid årsskiftet låg vi lite ovanför plan 

Hållbar miljö Oförtmdrad på 48 % av fossilbrä nslefria alternativ. Energiförbrukningen hade ökat 
någol Målvärdena fö r fosfor i lä tortsnära sjöar nådde in te målvärdet 
för åreL 

Eleverna uppvisar fortsatt goda resultat, men en viss påverkan syns 
Lärande m iljö Negativ till följd av coronapandemin och uppföljn ingen har inte kunnat göras 

på samma sätt då exempelvis nationella prov stä llts in 

Här syns effekter av coronapandemin där korttidssjukfranvaron har 
Attraktiv 

Negativ 
ökat under året, däremot har långtidssjukfrånvaron minskat. 

arbetsgivare Personalomsättningen har minskat men andelen sökanden per ljänst 
har ökal Minskat resu ltat av HME-värdet. 

Konkurrenskraftig 
Oförändrad Skattesatsen är fortsatt konkurrenskraft.ig på Södertörn 

skattesats 

Kommunen uppvisar ett positivt resultat där förvaltningarna har hållit 
Stabil ekonomi Positiv sig inom beslutad budget samt all statliga förstärkningar med olika 

typer av stöd och kompensationer bidragit t ill det positva res ultatet. 

God ekonomisk hushållning 

Av kommunens nio mål är de fyra sista mål av särskild vikt för god ekonomisk 
hushållning. Mål 6 för lärande miljö och mål 7 för attraktiv arbetsgivare är 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning, där det ena är helt uppfyllt medan 
målet för lärande är delvis uppfyllt. 

I 
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Mål 8 om konkurrenskraftig skattesats och mål 9 om stabil ekonomi i balans, är 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning. De båda målen är helt uppfyllda. 

Den sammanvägda bedömningen är att kommunen har en god ekonomisk hushållning 
för helåret 2020. 

Balanskravet 

Kommunens resultat för år 2020 uppgår till 50,5 miljoner kronor. Till kommunens 
balanskravsutredning görs följande slutsatser och landar på 55,3 miljoner kronor som 
årets balanskravsresultat. 

• Det finns inte något historiskt underskott att återställa. 
• Realisationsvinster på anläggningar 0,1 miljoner kronor räknas bort från resultatet 
• Orealiserade vinster och förluster justeras mot resultatet 

Bokslu1 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

Balanskravsutredning (mnkr) 2020 2019 201S 2017 201E 

Årets resultat enligt resultatiräkningen 50,5 53,l 19,9 46,1 20,4 

- Samtl iga real isationsvinste r -0,1 0,0 -0,4 - 0,4 - 3,2 

-!- Realisationsvi nster e nligt unda ntagsmöj lighet o,c 0,0 0,0 o,a o,c 
+ Realisationsfö rluster e nligt unda ntagsmöj lighet o,c 0,0 0,0 0,0 o,c 
+/- Orea liserade vinste r och förlu ste r i vä rdepapper - 2)! - 6,6 0,0 o,c o,c 

Återföring av o rea lisera de vlnst er och förlust e r i 

+/- värde pappe r 7,8 0,0 0,0 o,a o,c 
= Årets resu ltat efter balanskravsiusterinear 55,.3 46,5 19,.6 45,7 17,2 

- Rese rvering av medel till resultat utjä mningsrese rv 0,0 0,0 0,0 o,c o,c 
+ Användni ng av medel från res ultatutjämn ingsreserv o,c 0,0 0,0 o,c o,c 
= Årets balanskravsresultat 55,3 46,5 19,6 45,7 17,2 

Balanskravsutredning (mnkr) 
Utrymmet för avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) 2020 är enligt utredningen 
55,3 miljoner kronor. 
För att förbereda kommunens ekonomiska ställning att motstå eventuella kraftiga 
lågkonjunktur och engångskostnader föreslås ytterligare förstärkning av RUR med 20,2 
miljoner kronor ur årets balanskravsresultat, vilket ska öka nuvarande reserven 59,8 
miljoner kronor till 80 miljoner kronor. Detta är cirka 10% av eget kapital och är ett 
rimligt riktmärke för RUR-nivån. 
Resterande resultat föreslås att användas till att täcka framtida investeringar eller 
amortering av lån om likviditeten tillåter. 

Driftredovisning 
Kommunens samlade budgetavvikelse för år 2020 var 44,2 miljoner kronor. 
Avvikelserna beror till största delen av högre intäkter på grund av försäljning av mark 
samt det extra statsbidrag som kommunen erhöll med anledning av covid-19. 
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Kommunstyrelsens förvaltning {+19,3 miljoner kronor) som avser det extra statsbidrag 
som kommunen fick med anledning av pandemin. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens positiva avvikelser är 2,7 miljoner kronor och 
avser uteblivna kostnader avseende förskolepaviljonger. 
Bygg- och miljönämndens avvikelser om 1,4 miljoner kronor avser högre intäkter 
avseende bygglov. 
Kultur- och fritidsnämndens avvikelse om 0,1 miljoner beror på vakanser under delar av 
året. 
Barn- och utbildningsnämnden har en avvikelse om 2,2 miljoner som beror på lägre 
volymer inom förskolan. 
Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse om fyra miljoner kronor som till del avser 
merkostnader avseende covid-19 inom nämndens verksamheter 

lnvesteringsredovisning 

Nettoinvesteringarna budgeterades till 316,7 miljoner kronor och utfallet blev 93,4 
miljoner kronor, en avvikelse på 223,3 miljoner kronor. Den största avvikelsen finns inom 
miljö- och samhällsbyggnad och beror främst på förseningar av exploateringsprojekt 
samt försening av den nya skolan i Fågelsången pga överklaganden. 

Kostnaderna för investeringarna blev 65,6 miljoner kronor lägre än föregående år, vilket 
innebär att investeringstakten har gått ner tillfälligt. 

VA-verksamheten 

VA-verksamheten hade ett nästan nollresultat ( 2 tkr). Resultatet är skuldfärd som ett 
skuld till VA-kollektivet, justeras mot VA:s kapital. 

Soliditetsutvecklingen 

År 2020 förbättrades kommunens soliditet ytterligare tack vare ett bra resultat inklusive 
jämförelsestörande poster och den uppgår nu till 38,8 procent. Detta är bra jämfört med 
det senast kända länssnittet {2019) som var 26,3 procent. 

Överföringar avseende driftbudget från år 2020 till 2021 
Barn- och utbildningsnämnden begär överföring av den del i resultatet som avser 
grundskolornas underskott (-2,1 miljoner kronor) för år 2020 till år 2021. Begäran följer 
regelverket som avser överföringar enligt skolpengssystemet. 

Överföringar avseende investeringsbudget från år 2020 till 2021 samt 
finansiering 
Nämnderna har begärt att få överföra investeringsmedel omfattande 214,3 miljoner 
kronor till investeringsbudget för år 2021 för att slutföra projekt, se beslutspunkt 2. 

Beloppet i förslag till beslut enligt punkt 2 uppgår till ca 214,3 mnkr. Redan beslutad 
upplåningsram för 2021 samt budgeterat resultat och avskrivningar för 2021 säkerställer 
inte full finansiering av hela investeringsbudgeten för 2021 inklusive överförda medel 
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(214,3 mnkr). Vi hemställer därför om en utökning av upplåningsramen med 170 mnkr 
enligt beslutspunkt 6. 

Mats Bergström 
Kommundirektör 

Bilagor 
1. Årsredovisning 2020 

Siv Jönsson Westerlund 
Ekonomichef 

2. Överföringar av investeringar från 2020 till 2021 
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Mål redovisning 
Kommunen hålls ihop genom en sammanhängande styrning där alla arbetar åt samma håll i alla 
processer genom mål- och resultatstyrning. Styrningen utgår från en övergripande vision som sedan 
är uppdelad i fem perspektiv; Medborgare, Miljö, Utveckling och lärande, Medarbetare samt 
Ekonomi som utmynnar i nio övergripande mål. 

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

För verksamhetsåret 2020 har sju mål uppfyllts medan två mål inte helt uppfyllts, detta är i samma 
nivå som föregående års resultat. 

Enligt kommunens policy för god ekonomisk hushållning är de övergripande målen 6 - 9 
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Mål 7, 8 och 9 har uppnåtts för helåret, men mål 6 
har inte nått hela vägen. Den sammanvägda bedömningen är ändå att kommunen har en god 
ekonomisk hushållning för helåret 2020. 

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

Medborgare 

1. Kommunens övergripande mål - Tillgänglighet 

Salems kommun ska tillvarata den lilla kommunens fördelar för att med närhet, tillgänglighet och 
effektivitet skapa förtroende. 

75 

I iEkonomi - meldJivitet 100% 102.1 
% 

25% • 
Ti llgängl ighet/kommunlkation- Dialog 50 47 25% 
(Nojd-infly:tande-i ndeM I 

TIiigängiighet/kommunikation - E1Jost (procent) 90% 9S% 2.5% • 
THl'gä ngrl ghet/komm u nl.kati on - Telefon 90% 84% 2.5% 
(prooentl, 
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Må/uppföljning 

Målet är uppfyllt och är i samma nivå som året innan. Årets mätning har resulterat i ett resultat på 
nästintill 100% för e-post, men uppnår inte helt målvärdena för telefoni även om en ökning har skett 
även där. Kommunen arbetar aktivt för att bibehålla en hög nivå av tillgänglighet för sina 
medborgare, dock har resultatet sjunkit något vilket bedöms ha påverkats av en ökad mängd möten 
kopplat till coronapandemin. 

2. Kommunens övergripande mål - Trygghet 

Salem ska vara en av Sveriges tryggaste kommuner med en välfärdsservice över genomsnittet i 
Stockholms län. 

80 
- --- -- ..... ...... 

Trygghet - Barn- och utbildningsnämndens mål 

Trygghet - Kultur- och fritidsnämndens mål 
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Trygghet - Trygg kommun (ranking I Sverige) 

Må/uppföljning 

-1~,r:.-:1n 

2 

2 

15.9 

2 

15 

~- ~.1_;:tl] ~·1,l:.1.-: ... "" • ••• [:.I 
--- • .I 

2 20% • 
2 20% • 
15.8 20% • 
2 20% • 
50 20% • 

Målet är uppfyllt med ett ökat målutfall i jämförelse med 2019, detta till följd av en positiv förändring 
på flera områden. Målet följs delvis upp med hjälp av ett framräknat index där 2 = målvärdet uppfyllt 
(grönt), 1= målvärdet nära uppfyllt (gult) och O = målvärdet ej uppfyllt (rött). Här kan vi se ett ökat 
resultat på flera av indikatorerna mot föregående år. 

Barn- och utbildningsverksamheten fortsätter uppvisa en god upplevelse av trygghet bland elever 
och föräldrar. Kompletterande undersökningar och utifrån det har förbättringsåtgärder vidtagits för 
de verksamheter som upplever viss otrygghet. Dessa åtgärder har bland annat varit att dela in 
barnen och eleverna i mindre grupper samt att öka vuxennärvaro på rasterna. Även om målvärdet 
uppnåtts så har en gradvis försämring skett de senaste åren i trygghetsfrågan vid Rönninge 
gymnasium. Åtgärder för att förbättra upplevelsen av trygghet på gymnasiet har gjorts genom att 
dels tillskapa mer elevstöd, delvis ett bemannat aktivitetsutrymme samt att installera kameror. 

Kultur- och fritidsnämndens trygghetsresultat har minskat mot föregående år men uppfyller ändå 
kraven för måluppfyllelsen. Antalet kontakter med unga under fritidsfältverksamheten har minskat 
mot föregående år dels på grund av vakanta tjänster. Under sista delen av året har dock fältarbetet 
kunnat ökas igen både genom fysisk närvaro och digitala kontakter. 

En trygghetsmätning görs årligen av Sveriges kommuner och regioner, SKR samt Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB för alla kommuner varvid en ranking mellan kommunerna tas 
fram. De områden som kartläggs är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd 
oro och trygghet. För 2020 har kommunens resultat minskat i förhållande till andra kommuner. 
Under året har kommunen vidtagit åtgärder för att öka tryggheten i kommunen delvis genom en 
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ökad bevakning främst under lovveckor då många aktiviteter och besöksmål hållits stängda till följd 

av pandemin. Detta tillsammans med en väl fungerande nattvandrarverksamhet bedöms ha varit en 

bidragande orsak till mindre skadegörelse i form av klotter och glaskross. Och därmed ha bidragit till 

en tryggare utomhusmiljö i kommunen. 

3. Kommunens övergripande mål - Infrastruktur 

Salems infrastruktur ska skötas och underhållas så att dess nytta och funktion bibehålls och 

utvecklas. 

100 
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fr1frastrukWr - . ekniska uts,kott,ets mål - .2 2 3,3% .I 
1Kommunens an låggn i ngska pttall 

n:fra struktil.lr - eknis.k,~ uts.kottets mål - Säker .2 .2 13% • t:rntrkml fiö 

'Infrastruktur - lekn ska utskott,ets mal - 2 2 34% • VA-verk~amhet 

Må/uppföljning 

Målet följs upp med hjälp av ett framräknat index där 2 = målvärdet uppfyllt (grönt), 1= målvärdet 

nära uppfyllt (gult) och O = målvärdet ej uppfyllt (rött). 

Målet är uppfyllt, dels genom att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt arbetat med 

felanmälningsprocessen under året. Detta har bland annat har lett till kortare handläggningstider 

samt att det nu finns en översikt över pågående felanmälningar gällande utemiljö på kommunens 

hemsida. 

För att nå målet om en fortsatt god infrastruktur mäts även in läckaget till avloppsvatten som under 
2020 var ca 13% och klarade därmed den uppsatta målnivån, däremot var skillnaden mellan köpt och 

sålt vatten 17,6% och översteg det uppsatta målvärdet på 15%. Avvikelsen beror troligtvis på att 

kommunen har behövt spola nya ledningar i områdena Solliden och Karlskronaviken. VA har även 

spolat ändledningarna i de ny områdena under flera månader i syfte att få omsättning på vattnet och 

undvika stående vatten i ledningssystemet. Detta behövs för att det inte är så många fastigheter som 

har kopplat på sig på ledningarna ännu. 

VA-taxan hamnade på placering sju i jämförelse med Stockholms län, vilket är lägre än genomsnittet 

för länets kommuner. 
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Miljöperspektiv 

4. Kommunens övergripande mål - Boendemiljö 

Salems kommun ska erbjuda en av Stockholms läns bästa boendemiljöer. 

I 100 

I Boende- Boendefo(me,r tindex} 5.5 5.9 33% 
,. 

I Boende - Bostäder (!I M e~) 5.'9 6.2 34¾ 

I 1Boende- Trivsam be.by,ggelse (index) '6.8, 7 3-:1% • 
Må/uppföljning 
Målet är uppnått. Målet mäts med hjälp av medborgarundersökningen och resultatet jämförs med 
Stockholms län. I årets mätning syns en ökning av medborgarnas nöjdhet med hur de ser på utbudet 
av olika typer av boendeformer, likaså för hur de ser på möjligheten till att hitta bra boende. Det är 
ingen skillnad i män och kvinnors åsikter om att hitta boende. Flera olika boendeformer håller på att 
växa fram i Salem vilket kommer vara positivt för bostadsmarknaden i kommunen. 

5. Kommunens övergripande mål - Hållbar miljö 

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

1 67 

Uilli~:: ... - - '.""" :- .'1:1 dl :il -..... - 1n11•1...-.. • ..... . - . ·-
BoM - Sjöarnas hälsa och övergödning 2 2 33% • 
MSB - Andelen fossil bränslefria personbilar 45 % 48 % 34% • 2020 (procent) 

MSB - Energiförbrukning 2017- 2 0 33% • 
Må/uppföljning 

Målet är delvis uppfyllt. Det sammanlagda målutfallet har minskat mot föregående år. För att mäta 
måluppfyllelsen av kommunens arbete för en allt mer hållbar miljö följer kommunen belastning av 
fosfor i de tätortsnära sjöarna, ökning av andelen fossilbränslefria personbilar och minskning av 
kommunens energiförbrukning. 

Resultaten för årets mätning av fosforvärdena i kommunens sjöar har inte helt uppnått målvärdet. 
Resultaten för årets mätning visar på att sjön Uttran visar på svag förbättring i ytvattnet, sjön 
Dånviken når målvärdet med måttligt höga halter medan sjön Flaten inte uppnår målen. 

Kommunens mål är att byta ut sin personbilsflotta med 15% per år till fossilbränslefria bilar räknat 
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från år 2018, för att under 2024 bli helt fossilbränslefri. Indikatorn uppnåddes för 2020 och 48% av 
kommunens personbilar är nu utbytta. I samband med utbytet investerar kommunen även i 
laddstolpar för kommunens bilar. 

Energiförbrukningen för uppvärmningen av kommunens fastigheter har ökat med 1,4% jämfört med 
föregående år. Förbrukningen av fjärrvärme har ökat, medan det har skett en minskning i 
eluppvärmda fastigheter. 

Under 2020 har kommunen beslutat att kommunens nya energimål ska vara att minska 
energiförbrukningen i kommunens fastigheter med 20% från år 2021 till år 2030. Energibesparingen 
kopplas till kommunens fastighetsstrategi, underhållsplan och investeringsutrymme. 

Utveckling och lärande 

6. Kommunens övergripande mål - Lärande miljö 

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

50 

Lärande - Bam- och utiblldningsnämnden:S mål -
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Må/uppföljning 

2 50% 

Målet är delvis uppfyllt och det här målet är ett verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 

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

Andelen elever i grundskolan som anser att lärarna i deras skola tar hänsyn till elevernas åsikter 
ligger på samma nivå som föregående år. De skolor som utmärker sig positivt i undersökningen är de 
som mest aktivt arbetat med delaktighet och inflytande. Resultatet för gymnasiet har försämrats mot 
föregående år och för att öka elevernas inflytande på gymnasiet har en ny organisation kring detta 
införts under år 2020, där en lärare haft i uppdrag att öka elevdemokratin. Denna organisation 
innefattar klassråd, sektorskonferens och skolkonferens som ska genomföras kontinuerligt. 

Kunskapsmålet har inte kunnat följas upp på samma sätt som tidigare till följd av coronapandemin då 
inga inga nationella prov i årskurs 3 genomfördes varken i Salem eller i övriga landet. Då de nationella 
proven inte kunnat användas som underlag vid uppföljning av målet har istället elevernas 
måluppfyllelse i ämnena svenska och matematik sammanställts manuellt. Elevernas måluppfyllelse 
var god där 92,5% av eleverna nådde målet i svenska och 87,6% i matematik. För årskurs 6 ses en 
liten försämring av resultatet mot föregående år. 
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Salems kommunala grundskolor har likt föregående år en högre andel gymnasiebehörighet jämfört 
med övriga Stockholms läns kommuner. 91,4% av Salems grundskoleelever uppnådde 
gymnasiebehörighet jämfört med 88, 7% i kommunala skolor i Stockholms län. 

Gymnasieelevernas meritvärde har sjunkit jämfört med föregående år medan Stockholms län har 
haft en positiv utveckling. Det fanns en osäkerhet kring att elevernas studieresultat skulle ha sjunkit 
ännu mer som en konsekvens av att undervisningen skett på distans under delar av året. Utifrån 
detta satte gymnasiet in åtgärder för att stödja eleverna ytterligare i deras studier, dels genom extra 
digitalt stöd, förlängning av kurser och sommarskola. 

Medarbetare 

7. Kommunens övergripande mål -Attraktiv arbetsgivare 

Salems kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

87 
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Målet är uppfyllt och ligger i samma nivå som föregående år. Det här målet är ett verksamhetsmål för 
god ekonomisk hushållning. 

Andelen heltidsarbetande är relativt oförändrat mellan 2019-2020 bland både kvinnor och män. 

Deltidsarbete förekommer huvudsakligen inom socialförvaltningen och då företrädesvis inom 

äldreomsorgen. Trots ett pågående Heltidsprojekt, ("heltid som norm") har det varit svårt att öka 

antalet heltidsarbetande utifrån normen om heltid. En bidragande orsak är att de heltidsscheman 

man kan skapa för att öka sysselsättningsgraden upplevs som oattraktiva pga tätare 

helgtjänstgöring, fler kvälls- och nattpass samt att arbete kan behöva utföras på flera arbetsställen 

inom kommunen. 

Personalavgångarna har minskat något under året till 14,8% jämfört med 15,2% år 2019. 
Minskningen ser vi framför allt inom Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt 
Kultur och fritidsförvaltningen. En förklaring är att den rådande Covid-19 pandemin givit effekten att 
många väljer att stanna kvar på sina nuvarande arbeten. 

Antalet sökanden per tjänst har ökat från 18 personer per tjänst år 2019 till 33 personer per tjänst år 
2019. Detta beror till största del på en rekryteringskampanj som gjordes under våren, där vikarier 
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söktes i det fall coronapandemin skulle resultera i ett större personalbehov. Över 300 ansökningar 
inkom kopplat till denna kampanj. 

Korttidssjukfrånvaron har ökat i jämförelse med 2019 vilket nästa uteslutande beror på de rådande 
omständigheterna med Covid 19. Långtidssjukfrånvaron har minskat, men trots det har den totala 
sjukfrånvaron har ändå ökat i jämförelse med 2019. Jämförelse för måluppfyllnad görs mot senast 
kända medelvärde för Stockholms läns kommuner, ett preliminärt värde för 2020 då en kommun 
ännu inte inrapporterat. Dock visar det värdet på att även övriga kommuner i länet har ökat sin 
sjukfrånvaro under 2020. 

Ekonomi 

8. Kommunens övergripande mål - Konkurrenskraftig skattesats 

Salems kommun ska ha en skattesats som är konkurrenskraftig på Södertörn 

100 

I Ekonomi - Skattesäts 19.67 100¾ 

Må/uppföljning 

Målet är uppfyllt. Detta är ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning. 

• 

Kommunalskatten är oförändrat mot föregående år och är fortfarande lägre än indikatormålvärdet. 
Detta bedöms ge en konkurrenskraftig skattesats och skattesatsen är lägre (0,24 kronor/100 kronor) 
än genomsnittet för övriga Södertörn och därmed är målet uppnått (snittet för Södertörns skattesats 
år 2019 och 2020 var 19,91). 

9. Kommunens övergripande mål - Stabil ekonomi 

Salems kommun ska ha en stabil ekonomi 

100 

. . . - .. 
Ekonomi - Långfristiga sku lder/invånare 22529 15134 40% • 
Ekonomi - Resultat av skatter/bidrag 1% 3.6% 60% • 

Må/uppföljning 
Målet är uppfyllt. Detta är ett finansiellt mål för god ekonomisk hushållning. Att ha en stabil ekonomi 
innebär för Salems kommun att vi har lägre kostnader för långfristiga skulder per invånare än 
genomsnittet för Stockholms läns kommuner, vilket förstärker kommunens soliditet och det är viktigt 
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för kommunens långsiktiga finansiella mål. 

Kommunens resultat ska uppgå till minst 1% av skatter och bidrag exklusive VA och 
jämförelsestärande poster. Detta mål skapar utrymme för nuvarande och framtida investeringar och 
förstärker det egna kapitalet samt soliditeten. 

Nettoinvesteringarna för år 2020 slutade på 93,4 miljoner kronor, vilket är 41% lägre än 2019 års 
nettoutfall (159 miljoner kronor). 

Den långfristiga låneskulden per invånare (exklusive VA-lån) håller sig under riktmärket för länet och 
landade på 15 tusen kronor per invånare (17 tusen/invånare år 2019). Kommunen har inte ökat sin 
upplåning från finansiella institutioner under 2020, utan har kunnat amortera en del av lånen med 
anledning av en hög likviditet i kombination med den låga investeringstakten. Utfallet av 
nettoinvesteringarna i jämförelse mot budget ligger på 29,5% medan motsvarande siffra för år 2019 
var 52,5%. Självfinansieringsgraden för år 2020 blev 119%, vilket är en stark förbättring jämfört med 
år 2019 då den låg på 82%. Detta tack vare ett starkt resultat (inklusive jämförelsestärande och 
extraordinära poster) som bidragit till att hålla ner upplåningen och öka självfinansieringsgraden. 
Därmed uppnåddes indikatormålvärdet med god marginal. 

Kommunens resultat slutade på 3,6% av skatter och bidrag exklusive VA och jämförelsestärande 
poster, vilket betyder att indikatormålvärdet på 1% har uppnåtts. Årets resultat exklusive VA, 
tomtförsäljningar, nedskrivningar och extraordinära poster var 36,9 miljoner kronor. Jämfört med 
budget var utfallet 30,7 miljoner kronor bättre. De poster som har bidragit till att resultatet blivit 
positivt är framförallt statliga förstärkningar med olika typer av stöd och kompensationer. Därtill har 
förvaltningarna till största delen hållit sig inom årets beslutade budget, vilket är en skillnad mot 
föregående år. 
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Nämndsredovisning 

Kommunstyrelsen 

Ansvarsområde 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har 
uppsikt över nämndernas verksamheter. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat 
kommunens ekonomi, personalpolitik, mark- och bostadspolitik, trafikpolitik, informations- och 
kommunikationsverksamhet, utveckling och användning av informations- och 
kommunikationsteknologi, lokalförsörjning och kommunens säkerhetsarbete. 

Viktiga händelser 

Coronapandemin har till viss del präglat förvaltningens arbete under år 2020. Delar av 
kanslifunktionen har till sitt ansvar att, i samverkan med Krisledningsnämnden, leda och samordna 
kommunens åtgärder i händelse av kris. Detta arbete har under år 2020 varit omfattande och 
påverkat många delar av kommunens verksamhet. 

Under året har löneadministrationen flyttats över till Håbo kommun, där en gemensam 
lönehantering tillsammans med Håbo och Trosa kommun sker. Samarbetet styrs genom en 
gemensam lönenämnd. 

Ekonomi 
Kommunstyrelsens driftbudget uppgick till 84 miljoner kronor och utfallet för året blev 64 miljoner 
kronor, vilket motsvarar ett överskott på 19 miljoner kronor (23%). Nettokostnaderna har ökat med 
4,6% mot föregående år då utfallet var 61 miljoner kronor. 

Framtiden 

År 2022 är det val till riksdag, region och kommun och förberedelse inför detta kommer att påbörjas 
under våren år 2022. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Ansvarsområde 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB) har i uppdrag att arbeta med 
samhällsbyggnadsprocessens alla delar. MSB är en verkställande förvaltning med tillsynsansvar inom 
miljö- och samhällsbyggnadsområdet i Salems kommun. I uppdraget ingår drift, underhåll och 
nyproduktion av infrastruktur och kommunala fastigheter samt drift och underhåll av parker och 
övrig kommunal mark. Framtagande av detaljplaner, kartproduktion och utförande av 
mätverksamhet. Myndighetsutövning rörande miljöfarliga verksamheter, hälsoskydd- och 
livsmedelsverksamhet, plan- och byggverksamhet och naturvård samt myndighetsutövning inom 
trafik och bostadsanpassning. 
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Viktiga händelser 

Prästboda bollplan har gjorts om från naturgräs till konstgräsplan och fått belysning. I projektet har 
en ny anslutningsväg byggts samt toaletter, förråd och parkeringen gjorts i ordning. 

Upphandlingen av byggnationen av skola och idrottshall inom projekt Fågelsången överklagades i 
början av året, men i juni kom domen som gav Salem rätt och byggentreprenaden kunde påbörjas i 
september. Under året har den nya tillfartsvägen till skolan och idrottshallen anlagts och schaktning 
och markplanering för de båda byggnaderna har genomförts. 

Under 2020 färdigställdes torget och gatorna i Rönn inge Centrum. 

Ekonomi 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens driftbudget uppgick till 69,1 miljoner kronor och utfallet 
för året blev 66,5 miljoner kronor, vilket motsvarar ett överskott på 2,6 miljoner kronor (4%). 
Nettokostnaderna har minskat med 0,3% mot föregående år då utfallet var 66, 7 miljoner kronor. 

Det positiva resultatet beror på att förväntat behov av att utöka antalet paviljonger inom 
förskoleverksamheten inte blev aktuellt, därtill har vinterväghållningen inte behövts i samma 
utsträckning jämfört med tidigare då vintern varit mild. 

Framtiden 
Den nya skolan Fågelsången planeras stå färdig under år 2023. För Södra Hallsta ska planer tas fram 
för ett nytt bostadsområde med flerbostadshus och radhus. Inom området planeras även för en 
förskola och ett LSS-boende. 
Förvaltningen ser ett fortsatt arbete med att uppfylla den regionala cykel planen, dels genom 
förberedelser för en ny cykel bro i Karlskronaviken och dels genom planering av en gång- och cykelväg 
längs Salemsvägen norrut. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ansvarsområde 

Barn och utbildningsförvaltningen i Salems kommun erbjuder omsorg, utbildning och uppföljning för 
barn och ungdomar i åldrarna 1-20 år. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för följande verksamheter: förskola, pedagogisk omsorg, 
grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna, elevhälsa, kulturskola, kommunalt aktivitetsansvar, samhällsorientering och 
u ngdomsmottagn ing. 

Viktiga händelser 

Under år 2020 inledde barn- och utbildningsförvaltningen, tillsammans med fem andra 
skolhuvudmän, ett samarbete med Stockholms universitet och forskningsinstitutet lfous. Samarbetet 
sker i form av ett treårigt forsknings- och utvecklingsprogram på temat Datadriven sko/förbättring 
och syftar till att öka deltagarnas förmåga att utföra relevant datainsamling, att analysera och 
utvärdera data samt att agera på dessa analyser för att förbättra sin praktik. 
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Salems förskolor och skolor har tagit emot ett stort antal lärarstudenter under 2020 på deras 
verksamhetsförlagda utbildning. I utvärderingarna har det framkommit att det trots de rådande 
omständigheterna har fungerat mycket bra att ta emot studenter i verksamheterna. 

Förskoleverksamheten har startat upp ett utvecklingsarbete där fokus är att pröva olika material som 
uttrycksmedel, att utveckla lärmiljöer, pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. 

Coronapandemin har dominerat händelseflödet under år 2020. Det har inneburit många snabba 
förändringar för förskolorna och skolorna när åtgärder mot smittspridning ska genomföras. Såväl 
förskolorna och skolorna har bedrivit sin verksamhet med en hög beredskap på eventuella åtgärder, 
såsom om enheterna måste stänga eller övergå till distansundervisning. Skolorna har trots läget 
lyckats säkerställa att alla elever fått den undervisning de har rätt till. Gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen övergick i mars 2020 helt till distansundervisning och har sedan dess fortsatt 
behövt bedriva undervisningen på distans under stora delar av året. 

Ekonomi 
Barn- och utbildningsnämndens driftbudget uppgick till 474 miljoner kronor och utfallet för året blev 
472 miljoner kronor, vilket motsvarar ett överskott på två miljoner kronor (0,5%). Nettokostnaderna 
har ökat med 2,0% mot föregående år då utfallet var 462 miljoner kronor. 

Budgetavvikelsen beror på att vissa utbildningsinsatser inte har kunnat genomföras med anledning 
av pandemin, kostnaderna för skolskjutsar har blivit lägre än planerat samt att volymerna för 
förskolan varit lägre än förväntat. 

Säbyskolan, Nytorpsskolan och Skogsängsskolan samt Rönninge gymnasium fick underskott i 
årsbokslutet. 

Framtiden 
Barn- och utbildningsförvaltningens vision är att Salems kommun ska vara Sveriges bästa 
skolkommun år 2025. För att nå visionen arbetar barn- och utbildningsförvaltningen långsiktigt, 
systematiskt och med tydlig riktning inom de utvecklingsområden som identifierats. 

Arbetet med att bygga en ny grundskola i Fågelsången har påbörjats under år 2020 och den beräknas 
stå klar våren 2023, vilket ger kommunen förutsättningar att kunna tillgodose elevplatser enligt 
närhetsprincipen och det fria skolvalet. 

För att möta den framtida lärarbrist som bedöms komma framöver i Sverige har Salems barn- och 
utbildningsnämnd beslutat om en kompetensförsörjningsstrategi för att på så sätt kunna behålla och 
attrahera kompetent personal och möta svårigheterna i lärarförsörjningen. 

Socialnämnden 

Ansvarsområde 
Socialnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: Individ- och 
familjeomsorg, äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, serveringstillstånd, omsorg om personer 
med psykisk och fysisk funktionsnedsättning, riksfärdtjänst samt anhörigstöd. 

Viktiga händelser 
Inom äldreomsorgen och inom verksamheten funktionsnedsättning har fokus under året varit att ge 
god omvårdnad och service trots den pandemi som påverkat samhället och verksamheterna. Arbete 
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med att förhindra smittspridning och att upprätthålla en god bemanning har varit i fokus. Vissa 
verksamheter har under del av året varit stängda, det gäller till exempel dagverksamheten för äldre 
och den dagliga verksamheten samt korttidsboendet för LSS personkrets. Detta har påverkat brukare 
negativt. Anpassning av insatserna har gjorts så att verksamheterna i så stor utsträckning som möjligt 
ska kunna ta emot sina brukare. Inom äldreomsorgen har pandemin inneburit att det funnits tomma 
lägenheter, då in- och utflytt har försvårats av smittskyddsskäl. 

Inom kommunens särskilda boenden blev ett antal boende smittade under pandemins start. 
Indikationer visar att skyddsåtgärder och insatser, inklusive tilldelning av skyddsutrustning, inte 
prioriterades i samma utsträckning till äldreomsorgen som till sjukvården, vilket bidrog till att smittan 
kom in på särskilt boende. En snabb omställning med fokus att begränsa spridning togs, vilket gav 
effekt. 

För att anpassa verksamheten till pandemin startade öppenvården två podcasts med riktade 
målgrupper, i ena fallet föräldrar med yngre barn och i andra fallet tonårsföräldrar. 

Under året har det tillkommit nya servicebostäder i Rönninge. 

Ekonomi 

Socialnämndens driftsbudget uppgick till 297 miljoner kronor och utfallet för 2020 blev 301 miljoner 
kronor, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på fyra miljoner kronor (-1,3%). 

Budgetavvikelsen härrör från minskade intäkter från Migrationsverket för återsökningar på grund av 
det minskade flyktingmottagandet, extra personal- och materialkostnader på grund av covid-19, 
ökade kostnader för inhyrd personal gällande sjuksköterskor samt merkostnader avseende de 
lägenheter som är blockförhyrda och avsedda för flyktingmottagande. 

Nettokostnaderna var föregående år 294 miljoner kronor och har nu ökat till 297 miljoner kronor, en 
förändring med 1%. 

Framtiden 

Äldreomsorgen kommer att fortsätta utvecklingsarbetet kring palliativ vård och omsorg och sprida 
kunskapen till arbetsgrupperna på kommunens boenden och inom hemtjänsten. 

Det har skett en nationell översyn av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 
utredningen föreslår att den nya lagen ska träda i kraft den 1 januari 2022. Om lagstiftningen träder i 
kraft kan ansvarsfördelningen mellan vad som görs hos kommunerna och de statliga myndigheterna 
komma att förändras. 

Osäkerhet råder kring hur arbetsmarknaden kommer att utvecklas och hur detta kommer att påverka 
de som redan idag står långt från arbetsmarknaden. Detta kan påverka socialnämndens prioriteringar 
inför de närmaste åren. 

Arbetet med att mildra effekterna av våld i nära relation, den ökande psykiska ohälsan och 
utanförskapet kommer att fortsätta. 
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Kultur- och fritidsnämnden 

Ansvarsområde 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för: biblioteksverksamhet, fritidsgårdar, fritidsfältverksamhet, 
stöd till föreningar, allmän kulturverksamhet, idrottsanläggningar/lokaluthyrning, tillsyn och 
driftansvar för fritids- och idrottsanläggningar: Säby Sporthall, boll planer, Salems ishall, Möllebadet, 
Skogsängshallen, Villa Skönvik, Ersboda 4H-gård, senior datortek. 

Viktiga händelser 
Prästboda bollplan har färdigställts och driften är överlämnad till Rönninge Salem Fotboll. För 

ishallen är ett nytt avtal slutet med Salems Ishall AB för fortsatt drift. 

Biblioteket har med hjälp av bidrag från Kulturrådet kunnat fortsätta arbetet med uppsökande 

verksamhet mot barn, unga och äldre, med syfte att öka utbudet och tillgängligheten. Inom 

biblioteket har även läsfrämjande åtgärder funnits avseende målgruppen för barn- och 

ungdomslitteratur. 

Verksamheten har varit hårt drabbad av pandemin och det har varit begränsningar inom flera av 

nämndens område. Idrottsanläggningarna, bibliotek och fritidsgårdarna har under vissa perioder haft 

stängd verksamhet, och i övrigt varit starkt begränsade av de restriktioner som funnits. Föreningslivet 

har aktivt arbetat med att anpassa sin verksamhet för att kunna bedriva verksamhet trots rådande 

restriktioner. 

Ekonomi 
Kultur- och fritidsnämndens driftsbudget uppgick till 14,8 miljoner kronor och utfallet för 2020 blev 
14, 7 miljoner kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 0,1 miljoner kronor (0,8%). 

Avvikelsen beror främst på vakanser under delar av året inom fritidsgårdsverksamheten. 

Nettokostnaderna var föregående år 15,2 miljoner kronor och har nu minskat till 14, 7 miljoner 
kronor, en förändring med 3,7%. 

Framtiden 
Arbetet med trygghetsfrågor på fritidsgårdarna och inom fritidsfältverksamheten planeras fortsätta. 

Nämnden förbereder inför uppförandet av den idrottshall som ska byggas vid Fågelsångens skola. I 
de befintliga idrottsanläggningarna kommer nya ljudanläggningar installeras i tre idrottshallar. 

I Rönn inge centrum kommer invigning att ske av offentligt konstverk, men även invigning av Tibells 
plats med tillhörande historisk skylt. 
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Förvaltningsberättelsen 

Översikt över verksamhetens utveckling 

I tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling. 

UTFALL 2020 2019 2018 2017 2016 

Kommunal skattesats 19,67 19,67 19,67 19,67 19,67 

Verksamhetens nettokostnader, tkr 958 889 969 323 928 562 874 457 837 858 

Finansnetto-/+, tkr -5 448 2 586 6 325 1838 -4 882 

Årets resultat, tkr 50 495 53116 * 11315 46102 20403 

Årets resultat exklusive VA, extraordinära & 
36 937 12 393 * 10 204 46 208 18 312 

"ämförelsestörande poster, tkr 

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

Investeringar (netto), tkr 93 385 159 030 88919 137 263 69 010 

Självfinansieringsgrad 119% 82% 79% 70% 107% 

Långfristig låneskuld (inkl VA), kr/invånare 19 988 19 945 17 495 20 552 14433 

Kassalikviditet 154,3% 128,4% 106,7% 151,2% 109,0% 

Antal anställda (månadsavlönade) 1062 1084 1105 1117 1127 

Befolkning, antal 16 959 16 750 16 786 16 665 16 615 

Befolkningsförändring, antal 209 -36 121 50 189 

Nyckeltalsdefinitioner är enligt Kolada. 

*År 2018 är justerad enligt nya lagen om kommunal bokföring och redovisning 

Alla viktiga nyckeltal som soliditet, kassalikviditet etc har förstärkts eller varit relativt stabila under de 
senaste fem åren. Årets resultat blev mycket bättre än det antagna målet på 1% av skatter och bidrag 
och utfallet blev 3,6% (exklusive jämförelsestörande samt extraordinära poster). Årets resultat 
inklusive exploateringsmark och jämförelsestörande poster blev 50,5 miljoner kronor vilket är 44,2 
miljoner kronor bättre än budget. 

Självfinansieringsgraden har ökat signifikant jämfört med 2019, 119% från 82%. Nettoinvesteringarna 
för år 2020 slutade på 93,4 miljoner kronor vilket är mycket lägre än förra året, men ligger ganska 
nära till snittet på 5 år. Kassalikviditeten är tillfredsställande då den ligger på över 150% och kan 
därmed möta kassaflödet för kortfristiga skulder. Befolkningen har ökat med 209 personer vilket har 
kompenserat förra årets minskningen. 

Den sammanfattande bilden av kommunen utifrån ett finansiellt perspektiv, är en kommun med 
mycket god ekonomi i grunden. Detta avspeglas bland annat i en hög soliditet, goda årsresultat, god 
kassalikviditet samt en skattesats som är stabil och lägre än snittet på Södertörn. 
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Den kommunala organisationen 

Mandatfördelning efter valet 2018 
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Kommunen styrs av förtroendevalda politiker i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnder. För varje nämnd finns en tjänstemanna
organisation som är indelad i förvaltningar. 

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

Organisationsschema Salems kommun 

En fullständig översikt av den kommunala verksamheten visas i organisationsschemat nedan. 
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Salem har inga koncernföretag och ingår inte i någon kommunkoncern. 
Redovisade privata utförare avser utförare med väsentliga belopp 
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Kommunen anlitar privata utförare på de områden där det antingen bedöms finnas stordriftsfördelar 
som kommunen inte själv kan uppnå eller för att tillgodose medborgarnas behov enligt lagen om 
valfrihet (LOV). Verksamhet köps även in där kommunen inte har egen verksamhet, vilket då görs 
genom ramavtal inom lagen om offentlig upphandling (LoU). 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
För att förstå Salems resultat och ställning är det nödvändigt att ha kunskaper om riskerna i 
kommunen. De mest väsentliga riskerna presenteras övergripande i följande tabell. Omvärldsanalys 
och finansiella risker fördjupas därefter. 

Omvärldsrisker 

Identifierad Beskrivning Organisatorisk Hantering av risk 
risk enhet 

Ökad arbetslöshet främst för de 
Ökad dialog med 

personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden och/eller inte 

Socialnämnden Arbetsförmedlingen med 

ännu kommit in på 
(SN) flera för att underlätta för 

medborgare att hitta 
Arbetsmarknad arbetsmarknaden. Många 

Barn- och arbete/sysselsättning. 
servicearbeten har minskat ner på 

utbildningsnämn Aktivt arbete med 
grund av pandemin vilket ger färre 

den (BoU) aktivitetsansvaret för unga. 
tillfällen för främst unga att ta sig in 
på arbetsmarknaden. 

Bostads-
Förseningar i bostadsbyggandet kan Miljö- och 

Säkerställa att byggprojekten 
marknad 

ge negativa effekter på samhällsbyggnad 
sker i planerad takt. 

befolkningsökningen i kommunen. sförvaltningen 

Finansiella risker 

Identifierad Beskrivning Organisatorisk Hantering av risk 

risk enhet 

Hög skuldsättning, betydande Tak för skuldsättning per 
Ränterisk kostnadseffekter vid ökad Kommunen invånare. Räntebindning. 

räntenivå. lnvesteringsprövning. 

Marknads-
Värdenedgång påverkar årets 

värderisk i 
resultat och kommunens långsiktiga Kommunen 

Begränsning av riskfyllda 
finansiella 

betalningsförmåga. 
placeringar. 

placeringar 
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Verksamhetsrisker 

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk Hantering av risk 
enhet 

När verksamhet exempelvis läggs 
Kostnad för ned eller byter lokal och avtal för 

Genomgång av nyttjande av 
hyra av tomma lokalen inte kan sägas upp i samma Socialnämnden 

lokaler 
lokaler tid, riskerar verksamheten att få 

höga kostnader för hyra. 

Socialnämnden 
Kompetensförsörjnings-

Brist på personer som söker till (SN) 
strategi med insatser för att 

utlysta tjänster, på grund av bra 
vara en attraktiv arbetsgivare 
för att både behålla och 

Svårigheter att 
arbetsmarknad och konkurrerande Kultur- och 

nyrekrytera personal. Främja 
löneutveckling hos kommuner i fritidsnämnden 

rekrytera och 
närområdet. (KoF) 

andra värden än lön, såsom 
behålla 

Risk för sjukskrivning hos 
att skapa en god arbetsmiljö. 

personal 
kvarvarande personal då Barn- och 

Kontinuerligt arbeta med 

arbetsbelastningen ökar. Kostnader utbildnings-
schemaläggning. (SN) 

för inhyrd personal ökar. nämnden 
Bättre introduktion, 
samverkan med andra aktörer. 

(BUN) 
(KoF) 

Förändringar i tryggheten på de Fritidsgården 
Samverkan med skola, 

Försämrad 
institutioner som KoF-nämnden Biblioteket 

socialtjänst, hyresvärdar, 
upplevd 

ansvarar för, så att man tvingas ldrottsanläggni 
säkerhetssamordnare och 

trygghet 
stänga verksamheterna ng 

polis mfl. Väktare anlitas vid 
behov. 

Osäkerhet i Information om ändringar i planer 
befolknings- för bostadsbyggande missas ibland 

Barn- och 
Förbättra kommunikationen 

prognoser och kommer inte med i underlaget 
utbildnings-

kring planerat byggande och 
kopplat till för befolkningsprognosen. Detta 

nämnden 
undvika kvalitetsbrister i 

planerat leder till felaktiga barn- och underlaget. 
byggande elevprognoser. 

Det fria skolvalet skapar en 

Konkurrens 
osäkerhet för några förskolor och 

inom det fria 
skolor huruvida de kommer få full Arbeta för en hög och 

skolvalet 
beläggning. Vissa förskolor och Barn- och likvärdig kvalitet i samtliga 

(främst till 
skolor är mer sårbara för utbildnings- verksamheter så att de är 
konkurrens. nämnden attraktiva nog att konkurrera 

närliggande 
Platsbrist på vissa skolor ger också ut övriga val av förskola/skola. 

kommuner) 
effekten att det är svårt att möta 
vårdnadshavarnas önskemål. 
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Omvä rid sa na lys 

Sveriges ekonomiska utveckling 

Källa: SKR februari 2021 

Konjunkturen bedöms kunna stärkas under år 2021. Endast svag återhämtning beräknas ske i början 
av året, likt den svaga utveckling som präglade avslutningen av år 2020. Både BNP och 
sysselsättningen antas få bättre fart under andra halvan av 2021. 

Konjunkturutsikterna ses som tämligen osäkra beroende på att det råder ovisshet om utvecklingen 
av den ekonomiska politiken, smittspridning, restriktioner och vaccinationsprogram. När det gäller 
efterfrågan, produktion och sysselsättning så förväntas återhämtningen vara på sparlåga en tid. Den 
svenska varuexporten liksom industriproduktionen uppnådde vid årets slut 2020 ungefär nivåerna 
vid början av året. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska. ek onomiin 

Pruoentuell fö rändring om inte annat anges 

201 9 2020, 2021 2022 2-023 2024-

BNP" 1,4 - 3,1 2,7 3,6 2,,1 2, 1 

Sysselsättning, timmar --0,3 - 3,9 i ,4 2,3, 1,~ 0,9 

Relativ atetslöshet, % 6,8 8.3 8.4 8,1 7,9 7,5 

Timkin, Nattomrrakens&mpema 3,8 5,()1 1,7 2,2 2 ,3 2,4 

Timlön, Konjunldlur1önesratiistiken 2,6 2, 11 2,5 2,2 2,3 2,4 

lnflatiol!l!, KPIF 1,7 0,5 1,3, t ,4 1,8 2,0 

Inflation, KPI 1,8 0,5 1,2 1,5 1,9 2,3 

Befolkning, 15-74 år 0,7 (),4 0,4 0,4 0,4 0,5 

*Kalenderko"igerat: 

Arbetsmarknadsläget vänder långsamt uppåt, men arbetslösheten kommer att ligga kvar på över 8% 
både 2021 och 2022. Samtidigt så verkar inte arbetslösheten nå några 9, 10 eller 11% kommande år, 
vilket var ett av antagandena i mitten på år 2020. 

Liksom tidigare prognoser antas den svenska samhällsekonomin långsamt röra sig mot konjunkturell 
balans 2022-2024. Vilket betyder att sysselsättning och arbetslöshet bestäms utifrån befolkning och 
arbetsmarknad med "normalkonjunktur". 

Kommunsektorns ekonomiska utveckling 
Källa: SKR februari 2021 

SKR har justerat upp skatteunderlagstillväxten för år 2021, vilket främst beror på att ökningen av 
lönesumman blir starkare under andra halvåret än vid tidigare prognoser. Totalt sett förändras inte 
bedömningen när balans i marknaden uppstår, vilket innebär att förändringarna av arbetade timmar 
totalt sett är lika stor, men en förskjutning har skett så att ökningen är större i början av perioden och 
lägre i slutet. 
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TabeU 2 .. De senaste skatteund erlagsprognos,em a 

Procentuell fu rand ring 

2019 2020, 2.0211 2022 2023 2024 2{1119--21J123 

SKRfeb 2,8 2,2 3.,0 4, 1 3,5 3,2 16,6 

SKR dec 2,8 1,7 2,5 4,0 4,'1 3,1 16,1 

ESVno11 3,0 1,6 1,9 4 ,1 3,6 3,2 14,9 

Reg sep* 2,9 2,01 2,21 3,6 3,9 5,5 

* Har ftuts ttillt.s som undm·lag för upp1iikn.i11g m' proUminiirt utbetald kommunalskntt år :..,o I 
tW 1,020 och 1,022. 

Kä'lla: Ekoslom istysr,jngs~e.ket, Rege.ingeni, SKR. 

Skillnaden mellan ESV:s prognos i november och SKR:s prognos i februari är att ESV räknar med 
långsammare utveckling av lön per arbetad timme. Regeringens prognos i budgetpropositionen för år 
2021 visar lägre skatteunderlagstillväxt än SKR:s år 2020-2022 men högre år 2023. Skillnaden för år 
2020 och 2022 förklaras av att regeringen räknat med långsammare utveckling av arbetade timmar. 

Befolkningsutveckling 

Under 2020 har Sverige haft en låg befolkningsökning, till följd av ett lågt invandringsnetto och ett 
högre antal döda vilket resulterat i att 42% av landets kommuner har haft en minskad befolkning. 
Salems kommun har däremot uppvisat en positiv utveckling 2020 med ett högre inflyttningnettot än 
föregående år. Stockholms län ökade befolkningen under 2020 med cirka 0,6%, medan Salems 
kommun uppnådde en befolkningsökning på 1,2% därmed är föregående års negativa 
befolkningsförändring åter vänd till en positiv förändring. Den största ökningen ses i åldrarna 80 år 
och äldre, samt i åldersgrupperna 13-18 år. 

I Salems kommun har antalet invånare ökat varje år de senaste 25 åren, en trend som bröts 2019 då 
kommunen kunde konstatera ett minskat antal invånarantal. Antalet invånare i Salem uppgick till 
16 959 personer vid årsskiftet. Inför kommande år förväntas en fortsatt befolkningsökning baserad 
på det planerade bostadsbyggandet i kommunen, där alla kommundelar beräknas öka i ungefär 
samma takt. 

Befolkningsutveckling i Salems kommun 2016-2020 
2020 2019 2018 2017 2016 

0 år 178 173 220 179 175 

1-5 år 1106 1108 1081 1082 1123 

6 år 246 219 257 247 246 

7-12 år 1550 1611 1594 1611 1605 

13-15 år 836 786 773 752 737 

16-18 år 744 718 723 714 733 

19-25 år 1184 1204 1267 1328 1346 

26-64 år 8126 7 992 7 959 7 837 7 767 

65-79 år 2143 2137 2180 2 233 2 247 

80-84 år 513 460 408 357 326 

85-w 333 342 324 325 310 

Totalt 16 959 16 750 16 786 16 665 16 615 

Förändring, antal 209 -36 121 50 189 

Förändring, % 1,2% -0,2% 0,7% 0,3% 1,2% 

21 



• • Salems 
kommun 

Arbetsmarknad 

Under 2020 har Sverige haft en ökad arbetslöshet och så även Salems kommun och Stockholms län. 
Det kan konstateras att den totala arbetslösheten för Salems kommun ökat från 5,0% till 6,7% mellan 
december 2019 och 2020, Stockholms län hade under samma tid en ökning från 6,2% till 8,4%. 

För samma tidsperiod ökade ungdomsarbetslösheten mer i Salem från 6,6% till 11,1% medan det i 
länet ökade från 6,6% till 9, 7%. En utveckling som till stor del påverkats av coronapandemin, då 
många verksamheter har begränsat öppethållande och minskat ner verksamhet i näringar som 
vanligtvis lockar yngre arbetskraft dvs. Serviceyrken såsom cafeer, restauranger och butiker. Detta är 
ett läge som troligen kommer fortsätta även under en tid framöver. 

Finansiella risker 

De av fullmäktige beslutade finanspolicyn och policyn för förvaltning av pensionsmedel innehåller 
regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Kommunen är exponerad för framför 
allt följande finansiella risker: ränterisk, kreditrisk och marknadsrisk i finansiella placeringar. Under år 
2020 hanterades finansiella risker i enlighet med de av fullmäktige beslutade policyer. 

Ränterisk 

Till följd av tidsförskjutna investeringar minskade kommunen upplåningen genom att amortera ett 
banklån på 100 miljoner kronor i juni 2020. Per den 31 december 2020 uppgick kommunens totala 
upplåning hos kreditinstitut till 234,8 miljoner kronor (jämfört med 338,2 miljoner kronor per 31 
december 2019). 

Upplåningen löper både med fast och rörlig ränta. Per balansdagen uppgick den genomsnittliga 
räntebindningstiden till 0,2 år (0,2 år i årsskiftet 2019) och den genomsnittliga räntan var 0,38% 
(0,40%). En ökad ränta med en procentenhet skulle medföra ökade kostnader på 2,3 miljoner kronor 
per år. 

Finansierings- och refinansieringsrisk 
Indikativa räntor för framtida lån tyder på marginella förändringar. Ökade investeringsbehov pekar 
dock på högre räntekostnader i framtiden. 

Kredit- och marknadslikviditetsrisk 
Kommunen placerade likvida medel i svenska bankinstitut på konton med fria uttag. 

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

• andelen aktier uppgick till 20%, per balansdagen fick den uppgå till maximalt 22% av 
portföljens värde. 

• Svenska aktier uppgick till 32% av aktieandelen, fick uppgå till maximalt 50% av aktieandelen. 

Pensionsförpliktelser och förvaltning av pensionsmedel 

Målen med förvaltningen av pensionsmedel är att: 

• värdepappersportföljen på lång sikt ska finansiera kommunens pensionsförpliktelser. 

• Värdepappersportföljen ska ha en justerad för inflation snittavkastning på minst 2% per år 

under en 5-årsperiod. 
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Redogörelse för kommunens pensionsförpliktelser och dess finansiering: 

(mnkr) 2020 2019 2018 

Pensionsförpliktelse 

Total pensionsförpliktelse i balansräkning (A+B) 367,9 362,5 350,6 

Avsättning inklusive särskild löneskatt (A) 128,8 116,9 94,9 

Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt (B) 239,1 245,6 255,7 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 15,4 15,4 15,4 

Summa pensionsförpliktelser (C) 383,3 377,9 366,0 

Förvaltade pensionmedel (marknadsvärde) 

Totalt pensionsförsäkringskapital 15,4 15,4 15,4 

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel 124,4 92,3 81,2 

varav nyinsättning under året 34,7 3,9 0,0 

Summa förvaltade pensionsmedel (D) 139,8 107,7 96,6 

Finansiering 

Återlånade medel {C-D) 243,5 270,2 269,4 

Konsolideringsgrad (D/C) 36,5% 28,5% 26,4% 

Per den 31 december 2020 ökade kommunens pensionsförpliktelser till 383,3 miljoner kronor {377,9 
per den 31 december 2019). 

Under 2020 placerades nyinsättningar på 34,7 miljoner kronor i portföljen. Per den 31 december 
2020 uppgick portföljens värde till 124,4 {92,3) miljoner kronor. Därmed förbättrades 
konsolideringsgraden, det vill säga andelen av pensionsförpliktelser som täcks och finansieras av 
förvaltade pensionsmedel, till 36,5% {28,5%). 

Pensionsportföljen hade en justerad för inflation avkastning på 2,3% per år under femårsperioden 
2016-2020, vilket innebär en årlig överavkastning om 0,3% jämfört med placeringspolicyns 
långsiktiga avkastningsmål på 2,0%. 

Portföljens utveckling under 2020 
Bild: Söderberg & Partners 

2020-01-01 - 2020-12-31 

-· - P rtfölj 

För år 2020 uppvisar portföljens resultat en negativ avvikelse mot budget om -3,1 miljoner kronor, 

vilket förklaras med den snabba börsnedgången till följd av coronapandemin. Placeringspolicyns 
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skyddsgolv är 90%, det vill säga portföljens marknadsvärde får inte gå under 90% av sitt högsta värde. 

Den beräknade enligt policyns riskhanteringsmodell maximala andelen aktier sänktes snabbt från 

39% i januari till 8% i mars. Risken i portföljen hanterades enligt policyn: förvaltaren sänkte 

aktieandelen stegvist från 35% i januari till 5% i mars. Under börsuppgången från april tillät policyns 

riskhanteringsmodell att successivt höja andelen aktier till 20% per den 31 december 2020. 

Under 2020 blev portföljens utfall -2,5 (+7,3 i år 2019) miljoner kronor, eller -3,5% (+7,0% i år 2019), 

vilket är 6,5% sämre än portföljens sammansatta jämförelseindex, som ökade med +3,0% under 

2020. Portföljens avkastning blev sämre än hos jämförelseindex delvis på grund av att portföljen 

inkluderade färre innehav med hög avkastning än jämförelseindex, och delvis på grund av 

placeringspolicyns relativt höga skyddsgolv på 90%. 

Portföljens utfall under år 2020 bestod av: 

• +2,5 miljoner kronor som mellanskillnaden mellan försäljnings- och anskaffningsvärdet, som 
genererades vid fondbyten i portföljen. Fondbyten genomfördes i linje med policyns modell 
för hantering av marknadsrisker. 

• -7,8 miljoner kronor i återföring av orealiserade vinster för de finansiella instrument som 
anskaffades till och med 2019, men såldes under 2020. 

• +2,8 miljoner kronor i orealiserade vinster, då marknadsvärdet på balansdagen 31 december 
2020 förändrats positivt jämfört med marknadsvärdet föregående balansdag 31 december 
2019 för de instrument som anskaffades till och med 2019, eller jämfört med 
anskaffningsvärdet - för de instrument som anskaffades under 2020. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Under året har Salem likt de flesta kommuner aktiverat krisledningsnämnd och krisledningsgrupp 
som har arbetat aktivt för att leda kommunens arbete med krishanteringen till följd av 
coronapandemin. Detta arbete har präglat många verksamheter i hela organisationen. 

Coronapandemin har inneburit att det varit begränsad tillgänglighet till flertalet verksamheter och 
omställning har behövts göras till att hålla såväl möten som undervisning på distans. Det har även 
inneburit att flera av kommunens årliga sammankomster behövts ställas in såsom Salemdagen, 
valborgsfirande och firande av Sveriges nationaldag. 

Under året har verksamheterna inom äldreomsorgen haft fullt fokus på att begränsa spridning av 
Covid-19. Medarbetare har på ett föredömligt sätt snabbt ställt om och fokuserat på att begränsa 
smitta. Det är en grannlaga uppgift då patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården ingår i 
någon av Folkhälsomyndighetens konstaterade riskgrupper. 

För kommunens förskolor och skolor har coronapandemin inneburit många snabba förändringar när 
åtgärder mot smittspridning genomförts. Detta har inneburit att verksamheten behövt ha en hög 
beredskap för att kunna starta upp åtgärder, som till exempel distansundervisning eller stänga en 
enhet. Skolorna har lyckats säkerställa att elever fått den undervisning de har rätt till, trots det 
ansträngda läget. Gymnasieskolans elever är de som påverkats mest med distansundervisning på 
heltid under stor del av året. 

Avtalet för byggandet av den nya skolan, Fågelsången, är klart och första spadtaget är taget. 

Under året har Prästboda bollplan färdigställts, dock har inte nyttjandet kunnat startats igång i 

24 



• • Salems 
kommun 

önskad utsträckning då många fritidsaktiviteter behövts ställas in. 

Kommunens Öppenvårdsverksamhet har startat två podcasts, riktade till föräldrar, där 
föräldraverktyg och utmaningar som föräldrar har diskuterats varav en är riktad till tonårsföräldrar. 
Dessa podcasts har tagits väl emot och haft många lyssnare under året. xx 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Kommunen arbetar med budgetramar för tre år där de övergripande ekonomiska ramarna beslutas 
utifrån framförallt volymförändringar, kompensation för löner, avtalade indexförändringar, prognos 
för skatteintäkter, lagförändringar och helårseffekter av budgetbeslut som fattats tidigare år. I 
samband med ramprocessen, arbetas också ett planeringsunderlag för investeringar fram. När 
rambudgeten beslutats vidtar arbetet med mål- och budgetprocessen och den ekonomiska budgeten 
tas fram utifrån fastlagda ramen. 

Kommunens vision fastställs av kommunfullmäktige och utifrån denna beslutar de även om de 
övergripande målen. Fullmäktiges mål är grupperade inom fem perspektiv: medborgare, miljö, 
utveckling och lärande, medarbetare samt ekonomi. Målen ska vara långsiktiga, strategiska och gälla 
för minst en mandatperiod och ska kunna aktualiseras och förändras oftare vid behov. Fullmäktige 
anger i sitt beslut om övergripande mål och uppföljning vilka övergripande mål som ska brytas ned av 
samtliga nämnder respektive vilka som ska brytas ned av specifik nämnd/-er. 

Kommunens och nämndernas mål följs upp med hjälp av indikatorer som ska underlätta 
uppföljningen. De beslutade indikatorerna vägs samman till ett index som representerar den samlade 
måluppfyllelsen för respektive mål. 

Nämndernas mål är en nedbrytning av kommunfullmäktiges övergripande mål och omfattar 
målsättningar utifrån nämndens verksamhetsområde. Nämnderna ska förutom att svara upp på de 
direkt utpekade målområden från fullmäktige även beakta möjligheten att bidra inom sitt 
verksamhetsområde kopplat till de övergripande målen. Nämndernas mål är styrande för respektive 
förvaltning när de planerar sitt verksamhetsår och nämndsmålen bryts ned till respektive enhet till 
enhetsmål och aktiviteter. 

För att få god kontroll mot de övergripande målen följs dessa upp tre gånger per år i samband delårs
och årsboksluten. Dessa sker i mars, juli samt vid årsbokslutet. Återrapportering till fullmäktige görs 
för de övergripande målen vid alla uppföljningstillfällen medan samtliga nämndsmål följs upp vid 
årsbokslutet. 

För att säkerställa att kommunen bedriver verksamhet på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt 
sätt samt efterlever lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner upprättas årliga internkontrollplaner 
för kommunen och nämnderna. Dessa tas fram genom en riskanalys och följs upp löpande under 
året. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Utvärdering av god ekonomisk hushållning 

De verksamhetsmål som utsetts till särskilt betydelsefulla för ekonomiska hushållning har av Salems 
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kommun beslutats vara: mål 6 (lärande miljö), mål 7 (attraktiv arbetsgivare), mål 8 (konkurrenskraftig 
skattesats) samt mål 9 (stabil ekonomi). De två förstnämnda är verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning och de två sistnämnda är finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 
Verksamhetsmålen nåddes delvis och de finansiella målen nåddes helt. Den sammantagna 
bedömningen av de fyra målen för god ekonomisk hushållning är en god och ökande måluppfyllelse 
jämfört med förra året, därtill har kommunen en god ekonomi. Den sammantagna bedömningen är 
därför att kommunen har en god ekonomisk hushållning. 

En utförligare uppföljning av målen redovisas under avsnittet Mål redovisning. 

Mål 6 Lärande miljö. Salems kommun har en målsättning att erbjuda en lärande miljö i förskolor och 
skolor som ger barn och elever goda förutsättningar för att förvärva kunskaper och ta ansvar för sin 
framtida utveckling. Ett mål som bedöms delvis uppnått för år 2020. Eleverna i Salems grundskolor 
presterar goda kunskapsresultat i både de äldre och de yngre åldrarna. Elevernas upplevelse av sitt 
inflytande i sitt lärande har sjunkit inom gymnasiet och åtgärder har vidtagits för att stärka eleverna i 
det. Resultaten bedöms till viss del ha påverkats av den pågående coronapandemin. 

Mål 7 Attraktiv arbetsgivare. Salems kommun har uppnått målet att vara en attraktiv arbetsgivare, i 
samma nivå som föregående år. Antalet ansökningar per tjänst samt den totala sjukfrånvaron har 
ökat medan andelen tillsvidareanställda som slutat och andelen tillsvidareanställda minskat mot 
föregående år. 

Mål 8 Konkurrenskraftig skattesats. Kommunens skattesats bedöms mot genomsnittet på Södertörn, 
och Salems skattesats är lägre än snittet på Södertörn, vilket gör att målet är uppfyllt. 

Mål 9 Stabil ekonomi. Kommunen mäter att de långfristiga skulderna per invånare är lägre än 
riktmärket för Stockholms län. Salems utfall var 15 134 kronor per invånare vilket är bättre än 
Stockholms läns snitt som var 22 529 kronor i långfristiga skulder per invånare för år 2019. Salems 
skuld har minskat jämfört med år 2019 (exklusive VA) vilket tyder på att självfinansieringsgraden 
blivit bättre (119%) jämfört med förra årets 82%. 

I målet för Stabil ekonomi mäts även hur stort resultatet, exklusive VA -och jämförelsestärande 
poster, är i förhållande till kommunens skatter och bidrag. Målet ligger på 1% och utfallet blev 3,6%. 

Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning 

År 2020 har varit ett speciellt år då förutsättningarna har förändrats på många områden till följd av 
coronapandemin. Detta har på sina håll lett till att alla mätningar inte kunnat genomföras på samma 
sätt som tidigare, exempelvis genomfördes inte alla nationella prov. I det fall mätningar inte kunnat 
göras har ändå en manuell bedömning gjorts för att se hur eleverna uppnår kunskapskraven och 
denna visade att eleverna har goda kunskaper i ämnesområdena svenska och matematik. En samlad 
bedömning av hur elevernas kunskaper och inflytande visar på att Salems elever når goda resultat 
och har en god arbetsmiljö. De brister som identifierats har föranlett upprättande av åtgärdsplaner 
för att förbättra miljön och öka möjligheterna för eleverna att nå målen. 

Det lägre resultatet för personalnyckeltalen bedöms vara kopplade till de särskilda omständigheter 
kring coronapandemin. Jämförbart med övriga länet har exempelvis sjukfrånvaron stigit under 2020, 
då extra försiktighet kring eventuell smittspridning ska ha vidtagits och att alla med minsta symptom 
ska ha stannat hemma. 

Salems kommun har haft en stabil ekonomi och en god finansiell ställning under många år, vilket 
inneburit att kommunen har kunnat bibehålla en konkurrenskraftig skattesats. Enligt planerat har 
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kommunen kunnat bibehålla en lägre låneskuld än genomsnittet för övriga kommuner i länet, dock 
ses nu en expansiv tid framåt med utbyggnationer och en växande befolkning. 

En faktor för att ha en god ekonomisk hushållning är att kommunens verksamheter klarar att bedriva 
sina verksamheter inom den budget som fullmäktige beslutat. Jämfört med resultatet från 
föregående år är detta en stor förbättring, då verksamheterna samlat hade en negativ avvikelse mot 
budget. Detta har kunnat ske genom tydligare styrning i nämnderna samt vidtagna åtgärder när det 
funnits indikationer på att prognoserna för helåret varit negativa. 

Den samlade bedömningen är att Salems kommun hade en god ekonomisk hushållning för 2020, ett 
arbete som kräver kontinuerlig uppföljning och utveckling för att bibehållas. 

Utvärdering av resultat och ekonomisk ställning 

Resu ltatutveckl ing 

Efter förra årets starka resultat uppgår årets resultat till nästan samma nivå (inklusive VA och 
jämförelsestörande poster} och slutade på 50,5 mnkr. Resultatet är mycket högre än snittet för de 
senaste 5 åren som är ca 40 mnkr. Resultat i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag uppgår till 
ca 5% för de senaste två åren och snittet över de senaste fem åren är 3, 7%. Kommunens ambition är 
att resultatnivån (exklusive VA och jämförelsestörande poster} ska vara minst 1% i förhållande till 
skatteintäkter och statsbidrag. Årets resultat (exklusive VA och jämförelsestörande poster} slutade på 
3,6%. 

!Ar:.ets resultat (mnkr) 2020 2019 2018 2017 

.Aret s resultat (inkl VA & 

jä mf_örel sestö~ra n de po~ter) 50 ,5 53,:L 11,3 46,! 

-Förändring (%) -4,9% 369,4% -75;5% 151,B% 

Skatte intäkte ~_och st atsbi~rag 1014,8 983,4 942_,2 '9•18,7 

.Resultat i förhålfand e Wf Skatteintäkter 

och statsbidrag· 5,0% 5,4% 1,2% 5 ,0% 

Kommunens resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 55,3 mnkr och därmed uppfyller 
kommunen kommunallagens krav på en ekonomi i balans vid årsbokslutet. Se rubriken 
"Balanskravsresultat" för fördjupad information. 

Budgetföljsamhet 

2016 ! 

18, 3 

-33,7",-,6 

863,1 

2,1% 

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att kommunens nämnder klarar av 
att bedriva verksamheten inom givna budgetramar. Av redovisningen framgår att budgetavvikelsen 
för verksamheternas resultat (nämnder och verksamhetsrelaterade kostnader hos 
finansförvaltningen} är positiv med 24,4 miljoner kronor. De väsentligaste avvikelserna från budgeten 
härrör från följande verksamheter: 
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Budgetpost Avvikelse, Förklaring 
mnkr 

Statsbidrag som budgeterats inom posten medel till 
Kommunstyrelsen +19,4 förfogande för att täcka kostnader och/eller lägre 

statsbidrag med anledning av pandemin. 

2,5 miljoner avser extra kostnader på grund av 

Socialnämnd -4,0 
pandemin som ej täcks av statsbidrag. Övriga delar 
avser omställningskostnader i samband med en 
omorganisering i förvaltningsledningen. 

Miljö- och samhällsbyggnads- +2,7 
Behov av paviljonger inom förskoleverksamheten var 

förvaltningen lägre än antagandet. 

Lägre volymer inom förskola och grundskola samt 

Barn- och utbildningsnämnden +2,2 vakanta tjänster och lägre kostnader på grund av 
pandemin. 

Bygg- och miljönämnd +1,4 Högre intäkter avseende bygglov än planerat 

För mer detaljerad genomgång av budgetavvikelser per nämnd hänvisas till driftsredovisningen. 

Investeringar och dess finansiering 

Kommunens nettoinvesteringar i uppgick till 93,4 miljoner kronor (159 miljoner kronor för år 2019). I 
snitt har kommunen nettoinvesterat 109,5 miljoner kronor per år de senaste fem åren. Årets utfall är 
ganska nära snittet. En hel del av de investeringar som ej nyttjat budget kommer att överföras till 
nästkommande år. Kommunen har planerat för fortsatt stora investeringsvolymer de närmaste tre 
åren. 

Investeringar och långfristig skuld 

I 2020 2019 2018 2017 2016] 

Nettoinvesteringar (mnkr) 93,4 159 88,9 137,3 69 

-Förändring {%} -41,3% 78,9% -35,3% 99,0% 20,4% 

Långfristig skuld (mnkr) 339 334 293,7 342,5 239,8 

-Förändring {%} 1,0% 14,0% -14,0% 43,0% 7,0% 

Självfinansieringsgrad (%) 119,0% 82,0% 79,0% 70,0% 107,0% 

Den långfristiga skulden uppgick till 339 miljoner kronor, en nettoökning med 41,4% mot år 2016. I 
snitt har skulden ökat med 10% de senaste fem åren. Det är den höga investeringsnivån som har 
gjort att skulderna ökat så pass mycket under femårsperioden. 

Självfinansieringsgraden var 119% för året och snittet för senaste fem åren är 91,5%. 

Trenden pekar på en svagare självfinansieringsgrad under de kommande åren eftersom kommunen 
går in i en investeringsintensiv period. 

För år 2020 budgeterades 316, 7 miljoner kronor (netto) i investeringar, utfallet blev 93,4 miljoner 
kronor, vilket motsvarar en genomförandegrad på 29,5%. Budgeten underskreds med 223,3 miljoner 
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kronor. Nedan redovisas avvikelsen från budget för de väsentligaste investeringsområdena inom 
kommunen: 

Budgetpost Awikelse, Förklaring 
mnkr 

Ny skola Fågelsången +176,5 
Skolan försenad pga överklagande under 
upphandlingsprocessen 

Renovering av befintliga 
Planering har skett under år 2020 och dessa renoveringar 

förskolor 
+9,0 har lyfts in i investeringspotten för fastighetsstrategin från 

och med år 2021. 

OVK-åtgärder +6,6 
Planering av åtgärder gjorda under år 2020 och dessa 
kommer att genomföras under år 2021 

Gång- och cykelvägar +5,8 
Pågående projekt är gång- och cykelväg längs med 
Salemsvägen. Detta kommer att påbörjas under år 2021. 

Säby sim och sporthall +4,3 Försenat projekt. Projektering startar år 2021 

För mer information kring investeringarna hänvisas till investeringsredovisningen. 

Soliditet 

Kommunens soliditet uppgår till 38,8% vilket är en ökning med 4,7 procentenheter jämfört mot 

föregående år. lndikatorvärde under kommunstyrelsens måluppfyllelse för soliditet var 26,3%. Under 

de senaste fem åren (från år 2016 till 2020) har soliditeten ökat med 8,8%, dvs i snitt drygt 1,7% varje 

år. Stockholms läns senast kända soliditet ligger på 26,3% och Södertörn 22,3% (år 2019). 

Ökningen av soliditeten för 2020 beror bland annat på ett starkt resultat inklusive markförsäljningar. 
Upplåningen har inte ökat som beräknats på grund av det låga utfallet av investeringar. Soliditeten 
kommer att försvagas under de närmaste åren med anledning av stora planerade 
investeringsvolymer. 

Nedanstående tabell visar kommunens soliditetsutveckling mot Stockholm län. 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser 

(%) 2020 2019 2018 2017 2016 

Salems kommun 38,8 34,1 31,1 30,9 30 

-Förändring {%} 13,8 9,6 0,6 3 6,4 

Stockholms län 26,3 24,1 25,1 24 

-Förändring {%} 9,1 -4 4,6 12,7 

Kommunens årliga soliditetsutveckling är lite högre än Stockholms län, och trenden ser ut att Salems 
kommun går mot ännu starkare soliditet under 2020. 

Pensionsskuldens utveckling 
I bokslut 2020 uppgår den totala pensionsskulden i kommunen till 383,3 miljoner kronor (inklusive 
ansvarsförpliktelser och den del som är tryggad av pensionsförsäkringar), vilket är en ökning med 
1,4% jämfört med 2019. Pensionsskulden förväntas fortsätta öka enligt aktuell prognos men 
ökningstakten ser inte ut att bli lika kraftig som år 2019. Utredningsgraden på pensionsskulden är 
97%. 
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~otal pensionsskuld (mnkr) 2020 2019 2018 2017 2O1~ 
Pensionsförpliktelser, avsättning inkl. särskild löneskatt 128,8 116,9 94,9 77 58,9 

Pensionsförpliktelser, ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 239,1 245,6 255,7 266,5 279 

Pensionsförpliktelser som tryggats i pensionsförsäkring 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 

Total pensionsskuld (mnkr) 383,3 377,9 366 358,9 353,3 

-Förändring {%} 1,4% 3,3% 2,0% 1,6% -2,1% 

Känslighetsanalys 

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

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

~ffekt på kommunens intäkter Förändring Effekt+/- mnkr 

Förändrad utdebitering lkr 44,7 

Generella statsbidrag och utjämning 1% 1,7 

Löpande avgifter/hyror etc. 1% 1 

100 kommuninvånare 5,8 

~ffekt på kommunens kostnader Förändring Effekt+/- mnkr 

Personalkostnader 1% 6,2 

Inköp av varor och tjänster 1% 2,5 

Räntekostnader 1% 2,3 

10 heltidstjänster 5,9 

Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning 

Utifrån vad som beskrivits i analyserna av årets resultat och den ekonomiska ställningen har Salems 
kommun en god ekonomi. Kommunen har haft en bra utveckling under flera år, vilket bidrar till att 
kommunen har en god grund inför kommande års utmaningar med förväntade lägre generella 
skatteintäkter i jämförelse med hur nettokostnaderna utvecklas. 

Kommunens påbörjade arbete med att jämföra standardkostnaderna med relevanta kommuner är 
ett led i att kunna se om det finns områden som behöver fördjupande analyser om hur resurserna 
används och ifall de skulle kunna användas mer effektivt. 

Bedömningen är att kommunen har en ekonomi som är långsiktigt stabil. Under ett antal år har 
soliditeten årligen förbättrats och resultatnivåerna har varit goda. Självfinansieringsgraden har blivit 
mycket bättre under 2020, men snittet över tre år är fortfarande lägre än 100% och landade på 91%. 
Kommunen är inne i en period av många investeringar, men på längre sikt beräknas 
självfinansieringsgraden långsamt kunna återställas för att kommande generationer inte ska 
påverkas. 
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Balanskravsresultat 

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

Kommunen har sedan införandet år 2000, uppfyllt balanskravet, och det finns således inte något 
underskott att återställa. Kommunens resultatutjämningsreserv uppgår till 59,8 miljoner kronor (se 
not 16a). 

Årets balanskravsresultat är positivt och uppgår till 55,3 miljoner kronor (46,5), vilket därmed lever 
upp till lagens krav. Jämfört mot föregående år är balanskravsresultat cirka 19,5% högre. 

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

• Det finns inte något historiskt underskott att återställa. 
• Realisationsvinster på anläggningar 0,1 miljoner kronor räknas bort från resultatet 
• Resultatet innehåller orealiserade vinster i värdepapper på 2,8 miljoner kronor som räknas bort. 
• I resultatet ingår återföring av orealiserade vinster för -7,8 miljoner kronor som räknas med. 

Balanskravsutredning för årsbokslut 2020 

Balanskravsutredning (mnkr) Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 

2020 2019 2018 2017 2016 

Årets resultat enligt resultaträkningen 50,5 53,1 19,9 46,1 20,4 

- Samtliga realisationsvinster -0,1 0,0 -0,4 -0,4 -3,2 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -2,8 -6,6 0,0 0,0 0,0 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i 

+/- värdepapper 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 55,3 46,5 19,6 45,7 17,2 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

= Årets balanskravsresultat 55,3 46,5 19,6 45,7 17,2 

Förslag om avsättning för resultatutjämningsreserv, RUR 

Fullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska följas, och kommunens ekonomiska 

ställning ska vara förberedd inför eventuell lågkonjunktur och kraftiga engångskostnader. 

Kommunstyrelseförvaltningen kommer att föreslå fullmäktige att godkänna att 20,3 miljoner kronor 

ur årets resultat efter balanskravsjusteringar avsätts för resultatutjämningsreserven (RUR). Efter 

avsättningen kommer RUR att öka till totalt 80,1 miljoner kronor, vilket är 10% av eget kapital och är 

ett rimligt riktmärke för RUR-nivån. 
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Väsentliga personalförhållanden 

Ett av kommunens övergripande mål är att vara en attraktiv arbetsgivare. Syftet är att kunna behålla, 

attrahera och rekrytera personal med rätt kompetens och förståelse för uppdraget så att kommunen 

kan leverera service och tjänster av hög kvalitet till kommunens medborgare. 

För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att kommunens medarbetare först och främst 

upplever att så är fallet. Detta mäts bland annat genom nyckeltal för personalomsättning men även 

genom medarbetarenkäten som 2020 visade på ett fortsatt gott resultat. Den totala 

personalomsättningen har minskat markant under 2020. 

Personalstruktur 
Bakgrundsfakta 2020 2019 2018 2017 

Antal månadsavlönade (antal) 1062 1084 1105 1117 

Andel tillsvidareanställda (%) 87,2 90,1 87,1 85,2 

Andel kvinnor(%) 77,8 78 79,1 78,7 

Medelålder (år) 45,3 45,1 45,2 44,9 

Korttidssjukfrånvaro 1-14 dgr (%) 4,2 3,03 2,69 2,75 

Total sjukfrånvaro enl obl redovisning(%) 7.4 6,1 6,4 7,5 

Andel långtidssjukfrånvaro (längre än 60 dagar) 
26,1 38,8 45,4 49,1 

av den totala sjukfrånvaron (%) 

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

Under 2020 har det i genomsnitt funnits 1 062 personer anställda med en genomsnittlig 

sysselsättningsgrad på 90 %. Detta innebär att antalet medelanställda årsarbetare varit 956 

beräkningen avser månadsanställd personal. 

Andelen heltidsarbetande är relativt oförändrat mellan 2019-2020 bland både kvinnor och män. 

Andelen heltidsarbetande kvinnor var 71,0% (71,8% år 2019) och bland männen var andelen 85,6% 

(85,1%). Deltidsarbete förekommer huvudsakligen inom socialförvaltningen och då företrädesvis 

inom äldreomsorgen. Trots ett pågående heltidsprojekt ("heltid som norm") initierat av 

fackförbunden SKR och Kommunal, har det visat sig svårt att öka antalet heltidsarbetande utifrån 

normen om heltid. En bidragande orsak är att de heltidsscheman som kan skapas för att öka 

sysselsättningsgraden upplevs som oattraktiva på grund av tätare helgtjänstgöring, fler kvälls- och 

nattpass samt att personalen kan behöva arbeta på flera arbetsplatser inom kommunen. 

Totalt för hela kommunen är personalomsättningen 8,3% för år 2020, det är en markant minskning i 

jämförelse med 2019 då personalomsättningen låg på 14,1%. Minskningen ses framför allt inom 

Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Kultur och fritidsförvaltningen. En 

förklaring är att den rådande coronapandemin givit effekten att många väljer att stanna kvar på sina 

nuvarande arbeten. Kommunstyrelseförvaltningen samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

har haft en något ökad personalomsättning där ett antal medarbetare valt att gå vidare till andra 
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utmaningar alternativt gått i pension. 

Den totala sjukfrånvaron har ökat för kommunen vilket en trend som syns i hela landet under 2020 

starkt kopplat till effekterna av coronapandemin. 

Sjukfrånvaro totalt, könsfördelad 
9,0% 

8 ,0% 8,4% 

7,0% 

6 ,0% 

5,0% 

4,0% 

3,0% 

2 ,0% 

1,0% 

0 ,0% 
Kvinnor 

4,5% 

Män 

2017 ■ 201 8 ■ 2019 ■ 2020 

Total sjukfrånvarotid indelat i åldersgrupper. Beräkning: summa sjukfrånvarotid per åldersgrupp dividerat med 

sammanlagd ordinarie arbetstid. 

De som är 29 år och yngre har en fortsatt relativt hög sjukfrånvaro även om den har minskat något 

de senaste åren. 

Sjukfrånvaro totalt, åldersfördelad 
9,0% 

8,0% 

7,0% 7,5% 
7,7% 

6 ,0% 

5,0% 

4 ,0% 

3,0% 

2,0% 

1,0% 

0,0% _ ___ __,_ 
29 år och yngre 30 - 49 år 50 år eller äldre 

2017 ■ 2018 ■ 20 19 ■ 2020 

Total sjukfrånvarotid indelat i åldersgrupper. Beräkning: summa sjukfrånvarotid per åldersgrupp 

dividerat med sammanlagd ordinarie arbetstid. 

Åldersgruppen 50 år och äldre stod 2020 generellt för högst sjukfrånvaro i kommunen. 
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Förväntad utveckling 

Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, bedöms konjunkturen kunna stärkas under år 2021. 
Endast svag återhämtning beräknas ske i början av året, likt den svaga utveckling som präglade 
avslutningen av år 2020. Både BNP och sysselsättningen antas få bättre fart under andra halvan av 
2021. Trenden kommer att hålla sig, och BNP utveckling är prognostiserad till 3,7% för år 2022 och 
sedan kommer tillbaka till 2% nivå. Alltså beräknas en stark utveckling på skatteunderlag prognosen, 
framförallt för år 2022 {4,1%). 

Kommunens befolkningsprognos visar på en fortsatt befolkningstillväxt, utfallet för år 2020 visar på 
en folkökning om 1,2%, som kan jämföras mot Stockholm regionens ökning på 0,6%. Till år 2030 
prognostiseras Salems befolkning öka till 19 272 personer och den största ökningen beräknas under 
år 2024-2026 i samband med nybyggnationer i Salem C, Södra Hallsta och Söderby Gärde. 

I prognosen ses en stor ökning av antalet personer i åldern 80 år och äldre. För kommunen innebär 
ökningen en ökad efterfrågan på olika former av samhällsservice, som till exempel hemtjänst och 
äldreboende. 

Verksamhetens nettokostnader förväntas öka med i snitt 3,9% per år fram till år 2024 och 
skatteintäkterna med ca 3%, vilket kommer att försvaga resultatet och kan skapa en obalans mellan 
intäkter och kostnader på längre sikt. På kort sikt har kommunen en planerad central buffert för att 
möta kostnadsökningar som kan uppkomma med anledning av förändringar i volymer. Kostnaderna 
för avskrivningar beräknas öka med närmare 38% under den kommande fyraårsperioden (år 2021 till 
2024) om planerade investeringar genomförs. Utrymmet för självfinansiering av investeringar räcker 
inte till och den långfristiga låneskulden kommer att öka markant under perioden, men räknas ändå 
kunna hålla sig lägre än Stockholms läns snitt. Resultatet i förhållande till skatter och bidrag planeras 
till 1% framöver. Det är ett svagt resultat som ger litet utrymme att hantera oförutsedda händelser. 
Soliditeten väntas dock fortsatt vara god även om den sjunker något inför kommande år. 

Förväntad utveckling 2020 2021 2022 2023 2024 

Folkmängd 16 956 17 001 17157 17 224 17 515 

Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 958,9 1015,7 1061,5 1081,8 1118,0 

Avskrivningar (mnkr) 60,9 50,6 53,7 64,8 69,9 

Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr) 1014,8 1031,3 1077,9 1100,6 1127,7 

Årets resultat exkl. VA och jämförelsestärande poster 
36,9 10,3 10,8 11,0 1,1 

(mnkr) 

Finansnetto (mnkr) -5,5 -5,3 -5,6 -7,8 -8,6 

Långfristig låneskuld, exkl VA/invånare (tkr/inv) 15,1 19,1 23,1 27,1 27,0 

Resultat i förhållande till skatteintäkter och 

statsbidrag(%) 
3,6 1,0 1,0 1,0 0,1 

Soliditet (%) 38,8 36,6 37,1 36,4 36,8 

Investeringar, netto exkl. exkploateringar (mnkr) 93,4 207,2 112,0 165,5 76,4 

Utrymme självfinansiering investeringar (mnkr) 111,4 60,9 64,5 75,8 71,0 

*prognosuppgifterna är hämtade från budget 2021 och prel. ramar 2022-2024 
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Ekonomiska sammanställningar 

Resultaträkning 

Befopp i tkr Not Bokstut *Budget Avvikelse Bokslut Avvikelse 

2.02.0 2.02.0 mot budget 2019 mot fg år 

Verks:amhe ens intäkt er 2, 8a 2851-82 241078 44104 290 256 -5 075 

Verksa mhetens kos nader 3, 8a -1183 452 -118.3 665 213 -11829&5 -467 

Nettokostnader exkl. avskrirvniingar -898270 -942. 587 44317 -892. Tl.9 -5541 

Avskrivningar 4, 8a --60 6l9' -56531 -4088 -76 595 15976 

Verksamhetens nettokostnader -958889 -999118 40229 -969323 10435 

Skat ern .äkter 5 8-25.239' 838 273 -13034 828 237 -2998 

Generella st atsbrdrag och u Jämntng 6 189594 175 621 13973 155 191 34402 

Skatte·ntäkter och bidrag 1014832 1013894 .938 9834.2.8 3.1404 

Verksamhetens resultat 55944 14776 41167 14105 41838 

Finansiella rntäkter 7a 7 479 .9,99 6489 7625 -146 

FinansieHa kostnader 7b- -12928 -9 469 -3459 -5 039, -7888 

Finan:snetto -5448 -8479 3031 2. 5.86 -8D34 

Resultat efter fina nsi.eI!a poster 50495 6 2:97 44198 16 691. 33804 

Extraordinära poster 8b 0 0 0 36 425 -36425 

Årets resUlltat 50495 6 .l.f:J7 44198 53116 -2 ,621 

*För 2020 års budget finns det följande fullmäktiges beslut, totalt på 6 297 tkr: 

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

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

avser kommunala grundskoleenheters underskott inom Barn- och utbildningsnämnd. 

• Den reviderade budget 2020 (KF §17 2020-04-23) 5970 tkr. 
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Balansräkning 

Belopp i tkr Not Bokslut Bokslut Förändrin,q 
2020 2019 

Tillgångar 1448343 1481585 -33143 

Anläggningsti llgångar 1136606 1087901 48706 

Immat eriella an läggningstillgångar 9a 5 747 4 921 826 

Mat eriell a anl äggningstillgångar, varav: 1 099S9'2 1 051 708 47884 

Mark, byggnader och t ekni ska anläggninga r 9b 940 301 881479 58822 

Maskin er och inventarier 9c 54 819 5 3 693 1126 

ö vriga mat eriella anläggningstillgångar 9d 104 471 116536 -12 064 

Finansiella anläggningstillgångar 10 31 268 31 271 -4 

Bidrag till infrastruktur 0 0 0 

Omsättn i ngsti I lgå nga r 311737 393685 -'81948 

Förråd, ex.p loat eringsverksamhet m.m. 11 35 364 34 501 863 

Fordringar 12 85 270 76546 8 724 

Kortfri st iga placeringar 13 124 406 923:W 32086 

Kassa och ba nk 14 6569'7 19,0 318 -123 621 

Eget kapital, avsättningar och skulder -1448343 -1481585 33 143 

Eget kapital -801280 - 750 785 -50495 

Aret s resultat 15 -50 495 -53 116 2621 

Resultatutjämningsreserv 15a -59 800 -59 800 0 

ö vrigt eget kapital 15b -690 985 -63786.9 -5311 6 

Avsättningar -128809 -11,6890 -11919 

Avsättningad ör pensione,r och liknande förp liktel 17 -128809 -116890 -11919 

Skulder -518 254 -613910 95657 

Långfristiga skulder 18 -338985 -334071 -4914 

Kortfri stiga skulder 19 -179 269 -279 840 100571 

Panter och ansvarsförbindelser -590715 -,605925 15110 

Panter och därmed jämförliga säkerheter 0 0 0 

Ans-va rsförbi n delse r -590 715 -'6€)5925 15210 

Pen5ionsförplilk.telser som inte har upptagits 
20 -239 105 -245 583 6478 

bland skulderna eller av sättninga rna 

ö vriga ansvarsförbindelser 21 -351 610 -360 342 8 732 
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Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr Not Gokslut Bokslut Förändring 
2020 2019 

DEN LÖPANDE VERKSAMHITEN 

Årets/periodens resultat 50 495 53116 -2621 

Justeringar for ej likvid itetspåverkande post er 22 76724 100 211 -23437 

ö vriga likvid itet spåverkande post er 23 -2 0 62 -1 625 -437 

Post er som redovisas i annan sektion 24 0 3 -3 

Medel från verksamheten före forändring av röre/s.ekapftaJ 125157 1517()5 -26548 

ö kning {-)/ minskning (+} exploat ering 11 -863 -235 -628 

Ökning (-)/ minskning (-t) kortfristiga ford ringar 12 -3 724 6015 -14 739 

ö kning {-)/ minskning ( +) f inansiella omsättningstillg. 13 -32:086 - 11141 -20945 

ö kning (-t) /minskning (- ) periodiserade invest er.inkomst er 18c -3 066 -2860 -206 

ö kning {+)/ minskning (- } exploat eringsersättningar 18d -5 018 -12168 7 150 

ö kning (-t) /minskning (-) kortfristiga skulder 19 -100571 8 487 -109058 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -25171 139803 -164974 

I NVESTERI NGSVERKSAMH EfEN 

Invest ering i immat eriella anläggningstillgångar 9a -2 347 -596 -1 751 

Invest ering i materiella anläggningstillgångar % -9d -109 104 -159 978 50874 

Invest ering i långfristiga akti er och bost adsrätter 10 3 -4 2 45 

Summa utgift.er enligt lnvesteringsradovisnfng - 111448 -100616 491.68 

Nya invest eringsinkomst er t.m der året 18c 17 246 9 275 7971 

Kassa-fil.öd e :från i nvesteri ngsverksa m h eten -94202 -151341 57 139 

FINANSIERI NGSVERKSAMHITEN 

Nyuppt agna lån (-t) 18 579 200000 -199421 

Amortering av lån (- ) 18 -4827 - 128 413 123 586 

Kas~flöde från finansieringsverksamheten -4148 71587 -75835 

Årets kassaflöde - 123621 60049 -183670 

Likvida medel vid årets början 190 3 18 130269 60049 

Likvida medel vid årets/periodensslut 14 66697 19-0318 -123611 

Belopp i tkr Bokslut Bokslut Fifriindrinq 
2020 2019 

Väsentliga händelser som påverkar kassaflödet och awikerfråndet normala:. 

Extraord inära poster (fastighet sförsä ljning, netto) o 
Exploat eringsverksamhet (markför5,ä ljning, netto} 

Summa 

Räntebärande nettotillgång/-skuld vid peri odens början, lån 

Ränteb ärande nettotillgång/-skuld vid periodens slut, lån 

16865 

16865 

-234 761 

-229 933 

36 425 

29,493 

65923 

-163 174 

-234 761 

-36425 

-12 633 

-49058 

- 71 5,87 

4828 
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Noter 

Innehåll 

kommun 

Not 1 Redovisningsprinciper. Not 2-8 till resultaträkning. Not 9-21 till balansräkning. Not 22-24 till 
kassaflödesanalysen. Not 25-27 avser övriga obligatoriska upplysningar. 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket 
bland annat innebär att redovisningsprinciperna och beräkningsmetoderna har varit oförändrade 
jämfört med den senaste årsredovisningen med de undantag som beskrivs i nedanstående avsnitt 
Ändrade redovisningsprinciper. 

Ändrade redovisningsprinciper 

Leasing 
Finansiella leasingavtal tecknade från och med 2020 med ett avtalsvärde per objekt överstigande ett 
prisbasbelopp redovisas som anläggningstillgång (not 9c) och förpliktelserna att betala 
leasingavgifterna redovisas som skuld i balansräkningen (not 18d). Påverkan på årets resultat på 
grund av ändringen av redovisningsprincipen är -3 tusen kronor. 
Finansiella leasingavtal med ett avtalsvärde per objekt understigande ett prisbasbelopp har 
klassificerats som ej uppsägningsbara operationella avtal och redovisas därför inte som 
anläggningstillgång. Dessa avtal ingår i noten för operationell leasing (not 21). 
Leasingavtal tecknade före 2020 har tagits som operationell leasing och innebär att någon 
tillgångs- eller skuldpost inte redovisas i balansräkningen. 

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

Värderings- och omräkningsprinciper 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 
mindre värde är ett prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella 
tillgångar samt för finansiella leasingavtal. 

Anläggningstillgångar 
I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader, det vill säga huvudmetoden tillämpas och 
ränteutgifter redovisas som kostnad i resultaträkningen. 

Immateriella rättigheter, som medför framtida ekonomiska fördelar tas upp som immateriell tillgång 
och skrivs av linjärt under avtalstiden som är 3-10 år. Immateriella anläggningstillgångar är upptagna 
till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell nedskrivning. 

Materiella anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde minus avskrivning och eventuell 
nedskrivning. Avskrivning sker linjärt för samtliga anläggningstillgångar som är utsatta för 
värdeminskning. Materiella anläggningstillgångar som har betydande komponenter med ett 
anskaffningsvärde på minst 100 tusen kronor, med väsentlig skillnad i nyttjandeperiod skrivs av 
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separat. 

Maskiner och inventarier skrivs av normalt på 3, 5 eller 10 år. Byggnader och tekniska anläggningar är 
uppdelade i komponenter med en avskrivningstid på mellan 3 och 70 år. En samlad bedömning av 
nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av över den närmast 
lägre avskrivningstiden. 

Avskrivningstider för komponenter på byggnader och tekniska anläggningar: 

Komponent Avskrivningstid, år 

Komponenter för byggnader -
Grund och stomme 50, evig -
Fasad, el, värme, sanitet (VS) 10-50 -
Fönster och ytterdörrar 5-33 - -
Yttertak, köksinredning, inre golv, inre ytskikt väggar, innertak 10-33 - -
Ventilation, hiss 10-40 -
Styr- och övervakningssystem för energiförbrukning 15 

Gatukomponenter 

Dränering och diken, toppbeläggning, planteringar 10-33 -
Gatubelysningsanläggningar 10-40 -
Broreparation 10-20 -
Lekställningar 5-15 

VA-komponenter I -
VA-ledningar 33-70 

VA-byggnader och byggkomponenter 15-50 

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

För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande 2,5 miljoner kronor och en nyttjandeperiod 
understigande 15 år görs en individuell bedömning av nyttjandeperioden, vilken därmed kan avvika 
från kommunens normala avskrivningstider. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns 
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhets-/organisationsförändringar, 
teknikskiften). 

För tillgångar med en nyttjandeperiod överstigande 15 år görs dock alltid en omprövning vid större 
(över 10 miljoner kronor per objekt) reparations- eller ombyggnadsåtgärder. Om en ny bedömning av 
nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden alltid, om 
den bedöms vara kortare. Bedöms nyttjandetiden vara längre, ändras den normalt bara om det 
oavskrivna beloppet för tillgången överstiger 2,5 miljoner kronor. 

Korttidsinventarier med en ekonomisk livslängd på max 3 år och inventarier av mindre värde, max ett 
prisbasbelopp, kostnadsförs direkt. 

Vid köp av utrustning av större omfattning, som har ett naturligt samband eller som kan anses 
ingå som ett led i en större inventarieinvestering, avskrivs under nyttjandeperiod samtliga 
inventarier även om några inventariers anskaffningsvärde understiger gränsen för mindre värde. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella 
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nedskrivningar. 

Omsättnings'tillgångar 
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas 
inflyta. Obetalda kundfakturor med förfallodatum 3 månader och äldre reserveras som befarade 
kundförluster. 

Tomter för försäljning värderas kollektivt per exploateringsetapp där totala utgifterna fördelas per 
tomt utifrån yta. I anskaffningsvärdet ingår mark, andel av projektering och direkta utgifter för 
åtgärder på tomtmarken. 

Finansiella tillgångar som innehas för att generera avkastning eller värdestegring värderas till verkligt 
värde, börskursen den 31 december använts. 

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

Avsättningar och ansvarsförbindelser 
Avsättning för pensioner värderas enligt RIPS i enlighet med RKR RlO. Skandia beräknar 
pensionsskuld till bokslutstillfällen. 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. 

Den del av nyintjänad pension som inte utbetalats utan redovisas som avsättning är förmånsbestämd 
ålderspension, pension till efterlevande, PA-KL pension och avsättning för pension för 
förtroendevalda. Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension för 2020 (KAP-KL samt del av AKAP-KL) 
sker i 2021 och redovisas i rapporten som kortfristig skuld. 

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. 

Skulder 
Finansiella skulder värderas till anskaffningsvärde. 

Offentliga investeringsbidrag och VA-anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt och 
periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. 
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Not2 Verksamhetens intäkter 

Belopp i tkr Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Avvikelse 
2020 2020 mot budget 2019 mot fg år 

F ö rs.ä I j ni ngsi ntä kte r 2 140 2 171 -31 1 799 341 

Taxor och avgifter 60 773 61 865 -1091 59 309 1 465 

Hyror och arrenden 30 982 36930 -5948 32 398 -1 416 

Bidrag och kostn adsersättningar frå n stat en 108730 86 089 11640 96 888 11 841 
dä rav: kompensati.on för höga sj uklönekostnader 9957 0 9957 0 9957 

merkost nadsersättni ng fr. Soc ialstyrelsen pga . covi d-:1. 9 10057 0 10 067 0 10 0 67 

EU-bidrag 169 0 169 260 -91 

ö vriga bidrag 5 671 0 5671 5 984 -313 

Försä ljning av verksamhet och kons.ulttjä"nster 54490 51 912 2578 58687 -4 197 

Försä ljliling av exp loat erings.fastighet er * 17032 0 17031 30535 -13 503 

Exploat erings.ersättningar från privat a aktörer 5056 2 110 2946 4413 643 

Rea li sati onsvinst er på mark och byggnader * 135 0 135 0 135 

Rea li sationsvinst er på öv riga an läggn ingstillgångar 4 0 4 2 1 

övriga verksamhetsintäkter 0 0 0 -18 18 

Summa 285182 241078 44104 290 256 -5075 

* Jämförelsestärande poster i noter 2, 3 och 4 sammanställs i not 8a. 

Not 3 Verksamhetens kostnader 

Belopp i tkr Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Awikelse 
2020 2020 mot budget 2019 mot fg år 

Anläggnings- och un derhålls.mat erial - 1 482 -597 -885 -1 551 69 

Elkraft och vatten för dist ribution och förbrukning -3075 -3 0 99 24 -2 795 -180 

lämnade bidrag -26429 -32 046 5617 -30 002 3573 

Köp av huvudverksam het -337 806 -334 978 -1818 -335 841 -1 965 

Personalko.stn ader -628877 - 622 678 -6 199 -637 502 8614 

Lokal- och m ark.hyror -42 348 -44 741 1393 -44190 1 841 

Fastighetskostnader och -entre prenader - 16669 -14 736 -1 933 -14 971 -1 698 

Bränsle, energi och vatten -13 875 -14 855 980 -14493 617 

Leasing/hyra av maskiner och inventarier -8 680 -8 677 -3 -8 123 -556 

Förbrukningsinventari er och -m at erial -32941 -26 157 -6 783 -28 921 -4010 

Transporter och resor -6 614 -8 114 1499 -7254 650 

ö vriga främm ande tj änst er och inhyrd personal -35842 -25 437 -10 404 -33 980 -1 861 

Utrange ringar och kostnads:förd projektering -3 583 -500 -3 083 -3 ~3580 

ö vriga verksamhetskos.tn ader -24929 -47 049 11110 -22 313 -1616 

dä rav: lfommunstyrelsens medel t ill förfogande -2 073 -21 896 19823 -2 329 256 

Anskaffnings.kostnad så lda exploat. fastighet er * -302 0 -301 -1037 735 

Summa -1183452 -1133665 213 -1182985 -467 

Not4 Avskrivningar och nedskrivningar 

Belopp i tkr Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Avvikelse 
2020 2020 mot budget 2019 mot fg år 

Av s.k.rivning på immat eri ella anläggningstillgångar -2 471 -2 600 119 -2 4 27 -44 

Avskrivning, byggnader och t ekni ska an läggningar -44199 -43 631 -568 -39 439 -4 760 

Avskrivning på maskiner och inventarier -10 642 -10 300 -341 -9529 -L 113 

Nedskrivn ing an läggningar* -3 30 7 0 -3 307 -25 200 21 893 

Summa -60 619 -56531 -4088 -76 595 15976 
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Not 5" S:ka,tte.i11täkter * 
Belopp i tkr Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Awikelse 

Pre li mi när kommuna !skatt 
Pre liminär sluta vräkning inn eva r.:mde ar 
Siutavräkningsd ifferens föregåen de år 

Sllm~na 

Not 6 Generella statsbidrag och u tjiinmlng * 

2020 2020 mot budget 2:01.9 mot fg är 
,841l 313 840643 570 83506.0 6253 
-U 987 -2 370 ~9 517 -7 215 -4 772 

-4'.(}87 0 -4087 392 -4479 

825 239 838273 -13034 828237 -2998 

Belopp i tkr Bokslut Budget Awfkeise B,oiksfut Aw'ikelse 
202fl 20'10 mot budget 2019 mot fg år 

[nkomstutjämning:sbidrag 39 230 48933 -9 703 39177 53 
lnförandebid,rag 8 517 8601 -84 0 8517 

Regl.eringsbidrag/ -aVgift 17 162 17572 -410 11782 5380 

Kosl:nadsJUtjämningsbidrag 57 672 59127 -1455 67666 -9 994 

Bjdrag fö r LSS utjämning 896 301 595 1682 -786 

Kommunal rastiigh et:savgift 3]608 31762 -154 30 425 1183 

Övriga gene rella b idrag från .staten 34508 9 325 25183 4460 30049 

StJm1na :1.89 594 175 621 13973 155191 34402 

* Utfall i not 5 och 6 baseras på SKR:s december-cirkulär i enlighet med rekommendation RKR 2. Efter 
bokslutets upprättande har SKR publicerat en ny skatteprognos daterad februari 2021, som signalerar en 
förbättring i den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter på +3,7 miljoner kronor. 

Det erhållna extra stödet från staten för att stärka välfärden är på 31,5 miljoner kronor i år 2020 och redovisas 
på rad Övriga generella bidrag från staten. 

Not 7a Finansiella intäkter 

Belopp i tkr Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Avvikelse 
2020 2020 mot budget 2019 mot fg ar 

Utdelning från Vårlj us AB 1020 0 1020 0 1020 

Försä ljningsvinst er och dyli kt i pens ionsportföljen 6280 900 5380 7431 -1151 

därav Utdelninga r ,och rä ntei ntä kter 142 0 142 384 -242 

Rea liser ad 'Vinst v id försä ljning 3 310 0 3310 42 5 2 885 

Orea liserad värdestegring 2828 900 1 928 6 622 -3 794 

Ränteintakt er på l ikvida mede l och ku11dfordringar 180 90 90 194 -14 

Summa 7479 990 6489 7625 -146 

Not 7b Finansiella kostnader 

Belopp i tkr Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Avvikelse 
2020 2020 mot budget 2019 mot fg år 

Räntekostnader för lån -1073 -5024 3951 -1349 276 

Rä11ta & beloppsuppräkning, pensionsavsättning -2943 -3786 843 -3 339, 446 

Försä ljnl ngsförlust er och dyl. i pensionsportföl j en -8809 -355 -8454 -119 -8 69() 

därav förs.ä lj ni ngsförl u ster, förva lt n i ngskostn a der -1023 -355 -658 -119 -904 

Återföri ng av t i digare års orea liser ade v inster -7 785 0 -7 786 0 -7 786 

Orea liserad värdemi nskn ing 0 0 0 0 0 

Bank.kostnader, dröj smålsränt or och övrigt -103 -304 201 -182 80 

Summa -12928 -9469 -3459 -5039 -7888 

Den genomsnittliga räntan för lån i banker och kreditinstitut var 0,38% {0,40% i år 2019). 
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Not 8a Jämförelsestörande poster 

Belopp i tkr Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Avvikelse 

2020 2020 mot budget 2019 mot fg år 

Intäkter för så lda exploateringsfastigheter 17032 0 17032 30535 -13503 

darav i Norra Vitsi pp,an 17 032 0 J7032 0 1 7 (}32 

Rönn i nge Centrum 0 0 0 11 835 -11835 

Fårhagen 0 0 0 18700 -18 700 

Re ali sationsvinster på mark och byggnader 135 0 135 0 135 

Kost nader för exploat eringsfastighet er -302 0 -302 -1 037 735 

Nedskrivn ingar -3 307 0 -3307 -25 200 21893 

Summa 13558 0 13558 4298 9260 

Not8b Extraord inära poster 

Belopp i t kr Bokslut Budget Avvikelse Bokslut Avvikelse 

2020 2020 mot budget 2019 mot f g iir 

Extraord inära int äkter 

Extraord inära kost nader 

Summa 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 166 941 -166 941 

0 -130516 130516 

0 36 425 -36 425 

I år 2020 hade kommunen inte några extraordinära poster. År 2019 beslutade Kommunfullmäktige 
och kommunen genomförde inköp och följande försäljning av fastighet Parken 6. 

Not 9 Materiella och immateriella anläggningstillgångar(= 9a+9b+9c+9d) 

Belopp i tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 

Redovi sat varde v id årets börj an 

Arets investeringar* 

Arets f inansi ell leasi ng 

Försä ljningar och utrangeringar 

Arets nedskrivningar 

Arets avskrivn ingar 

Redovisat värde vid årets slut 

* Motsvarar utgifterna i investeringsredovisningen. 

Not 9a Immateriella an läggningstillgångar 

1056629' 

110767 

685 

-2123 

-3 307 

-57 312 

1105339 

972 656 

160570 

0 

-3 

-25 200 

-51395 

1056 629 

83973 

-49804 

685 

-2121 

21893 

-5917 

48710 

Belopp i tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 

Förvärvade immateriella tillgångar 

Ingående anskaffningsvarde 12424 12 311 113 

Inköp 2347 596 1751 

Utrangeringar -456 -940 483 

överföringar 949 457 492 

Utgående anskaffningsvärde 15264 12424 2840 

Ingående ackumu lerade avskrivningar -7502 -6015 -1487 

Ut rangeringar 456 940 -483 

Arets avskrivn ingar -2 471 -2427 -44 

Utgående ackumulerade avskrivningar -9517 -7502 -2014 

Immateriella tillgångar 

Redov isat varde v id året5 börj an 4921 6296 -1374 

Arets investeringar 2347 596 1751 

Årets avskrivningar -2471 -2427 -44 

överföringar 949 457 492 

Redovisat värde vid årets slut 5747 4921 826 

Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år 

Genomsnittlig nyttjandeperiod 6 5 

Linj är av5krivn ing t ill ämpas. 
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Not 9b Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

Belopp i tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 

Ingående anskaffoingsvärde 

Inköp 

Utrangeringar 

ö verföringar 

Utgående anskaftningsvärde 

Ingående ackumulerade avskrivningar 

Utrangeringar 

Året s avskrivningar 

Utgående ackumulerade avskrivningar 

Ingående ackumulerade nedskrivningar 

Aret s nedskrivningar 

Utgående ackumulerade nedskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Avskrivningstider 

Genomsnittlig nyttjandeperiod 

linjär avskrivning tillämpas. 

Not 9c Maskiner och inventarier 

1 501 567 

58942 

-6095 

49529 

1603940 

-58 6&88 

39'56 

-44199 

-627132 

-33 200 

-3 307 

-% 507 

940301 

5-70 år 

35 

1402 133 99435 

69879 -10937 

-3 6.27 -2471 

33 183 16346 

1501567 102373 

-551 076 -35812 

3 627 328 

- 39 439 -4760 

-586888 -40244 

-8 000 -25200 

-25 200 21893 

-33200 -33()7 

881479 58811 

5-70 år 

36 

Belopp i tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 

Ingående anskaffningsvärde 107243 97452 9790 

Inköp 10564 11203 -639 

Ny f inansiell leasing 685 0 685 

Utra ngeringar -.955 -1 &58 903 

ö verföringar 558 445 112 

Utgående a nskaffn i ngsvä rd e 118095 107 243 10851 

Ingående ackumulerade avskrivningar -53 550 -45 877 -7 673 

utra ngeringar 9 16 1 855 -940 

Året s avskrivningar -10532 -9529 -1 003 

År et s avskrivningar, finansiell leasing -110 0 -.110 

Utgående ackumulerade avskrivningar -63275 -53550 -9 .726 

Utgående redovisat värde 548191 53693 1116 

Därav finans iell leas ing 575 0 575 

Avskrivningstider 3-25 år 3- 25 år 

Genom snittlig nyttj andeperiod 11 11 

linj är avskrivning till ämpas. 

Not 9d Pågående investeringar 

Belopp i tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 

Redovi sat värde v id året s börj an 116536 71 728 44 807 

I nveste ringa r 38913 78893 -39979 

utra 11ge ringar 59, 1 855 -1 797 

ö v erföringar -51036 -34 085 -16951 

Redovisat värde vid årets slut 104471 116536 -12064 

Pågående invest eringar avskrivs inte. 
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Not 10 Finansiella anläggningstillgångar 

Belopp i tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 

Aktier och ande lar 

Kom mm1 i nve st, i ns at ska pita I 

Bostadsrätter 

Summa 

Not 11 Förråd, exploateringsverksilmhet m.m. 

406 

2214 

28648 

31268 

406 0 

2218 -4 

28648 0 

31271 -4 

Belopp i tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019 Fifriindring 

Tomter f ör försäljning 

Rörrninge Centrum 3051 3051 0 

Helioda l 1 535 1 535 0 

K arisk.ron avi ke n 903 561 341 

Rönn inge Ktmgsgård 844 753 91 

Solliden 1 277 1140 137 

Södra Hall st a 15345 15344 1 

Sa lems centrum 12400 12106 293 

Grå stena 0 11 -11 

N ana Vitsippan 10 0 JO 

Summa 35364 34501 863 

Not 12 Kortfristiga fordringar 

Belopp i tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 

Kun dfordringar 

Skatte konto-i Skatteverket 

Fordran hos Migrationsverket 

Fordran fastigh etsavgift 

Moms 

Period iseringsposter 

övriga kortfri stiga fordringar 

Summa 

Not 13 Kortfristiga pla{;eri nga r ( 13A -t 138) 

13664 

10 605 

915 

2:0354 

13 1:62 

24480 

2090 

85270 

11294 2370 

2 333 8272 

2440 -1524 

18343 2012 

11 219 1943 

28695 -4215 

2223 -134 

76546 8714 

Belopp i t kr Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 

Finansiella instrument värderade till verkligt värde (A) 

Akti efonder, anskatfningsvärde 

Räntefonder, anskaffn ingsv äi"de 

Anskaffningsvärde vid årets slut 

Värdereglering t ill verkligt värde, aktiefonder 

Värdereglering t ill verkligt värde, räntefonder 

Orealiserad vårde-stegring vid årets slut 

Summa(A) 

21777 24 112 

98027 576t9 

119805 81731 

2 739 8 373 

1862 1186 

4601 9560 

124406 91290 

Aktie- och räntefonderna är markn adsnot erade; de har värderats till verkligt värde genom att 

köpkurs per ba lans.dagen har använt s. Se även not 7. 

-2334 

404[)8 

38074 

-5634 

676 

-4958 

.UU5 

45 



• • Salems 
kommun 

Belopp· i tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019 Föriim:Jring 

Finansiella instrument värderade enligt lägsta värdets princip (8) 

Obligationer som innehas t ill förfa ll (rea lränteobligat ioner) 

Värderegleri ng enl lägst a värdet s princip 

Summa (B) 

0 1441 

0 -412 

0 1029 

Finansiella t illgångar som innehas till fö rfa ll värderas t ill upplupet anskaffn ingsv ärde. 

Summa kortfrist iga placeringar (A-tB) 

varav nyinsättn ing under året 

Not 14 Kassa och bank 

124406 

34 650 

92320 

3850 

-1 441 

412 

-1029 

32086 

30800 

Belopp i tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 

Bankmedel 66M7 190318 -:123621 

Kommunen har ti:llgång trll en out nyttjad checkkredi på 20 mnkr, beloppet ingår in e i; ba[ansräkningert. 

Not 15 Arets resultat 

Belopp i tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 

Årets resultat -50495 -53U6 2621 

Not lc6a Resultatutjämningsreserv 

Belopp i tkr Bokslut 202:0 Bokslut 2019 Föriim:lring 

Reservering frå n 2010 års resultat* 

Reservering frå n 2012 års result at * 

Reservering frå n 2013 års resultat ** 

-21 300 

-14400 

-24100 

Summa -5,9800 

* Enligt bes lut Kf §25 dt 2013-06-13. ** Enligt bes lut Kf § 10 dt 2014-04-24. 

Not :lc6b övrigt eget kapital 

-21 30 0 

-14400 

- 24100 

-59800 

0 

G 

0 

0 

Belopp i tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 

ö vrigt eget kapit al, ingående värde -63786'91 -589547 -48322 

ö verföring av förrn årets result at -53 116 -1'9 '944 -33 172 

Justeringar övrigt eget kapit al 0 -28 378 28378 

Summa -1690985, -•637869 -5311.6 

Not 17 Avsättningar f ,ör pensioner och liknande forpliktelser (inkl. förtroende'ltald:a) 

Belopp i tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 

Ingående avsättn ing t ill pensioner inkl. lö11 eskatt 

Året s p en sio ri sutbeta In inga r 
Nyintj ära ad pension 

Ränte- och basbelopps.uppräkning 

Förändring av löneskatt 

övrigt 

Summa 

Antal v isstidsfömrdnanden, politiker 

LJtredn ings-/ a ktu a I i se rings.grad 

-116&90 

2 0 62 

-9 423 

-25.33 

-2327 

301 

-128809 

2 

97% 

-94 '9-03 -21937 

1 625 437 

- 16 613 7190 

-2727 194 

-4 293 1966 

21 280 

-116890 -11919 

2 0 

:97% 
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Överskottsfondens utveckling: Inlösen av pensionsförpliktelser inom förmånsbestämd ålderspension 
gjordes hos KPA år 2013 med 8 351 tkr, år 2014 med 3 337 tkr och år 2015 med 3 702 tkr (inkl. 
ansvarsförbindelse är beloppet 10 400 tkr). Sammantaget avser 15 390 tkr förmånsbestämd delen. 
Överskottsmedel i försäkringen uppgår till 0 tkr. 

Not 18 Långfristiga.skulder (=18A+18B+18C+18D) 

Belopp i tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 

Lån (not 18A ) 

Finansiell leasing (not 18B) 

Förntbet alda intäkter (n ot 18C) 

ö v riga långfri stiga sku lder (not 18D) 

Summa 

Not 18ALån 

-229'.933 

-579 

-105 7 65 

-2708 

-333985 

-234 761 4827 

0 -579 

-91 584 -14181 

-7726 5018 

-334071 --4914 

Belopp i tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019' Förändring 

Lån i banker och kredit institut 

Lån i banker avseende energio ptim ering 

Summa Lån 

Genomsnittlig räntebindningstid 

Genomsnittlig ränta 

lån esku l,d ens förta 11 ostru ktur 

Obundna banklån 

Banklån som förfa ll er inom 1 år 

Banklån s.om förfa ll er efter 1 år o-el, framåt 

Not 18B Finansiell leasing (redovisat värde inventari.er) 

-228 400 

- 1533 

-229933 

,ca 0 , 2<i3 r 

0,3 8% 

-228 400 

-4 827 

- 1 533 

-228 400 0 

- 6 361 4827 

-234 7,61 4827 

ca 0,2 år 

0,40% 

-228 400 0 

-103 413 98586 

-6 361 4827 

Belopp i tkr Bokslut 202:0 Bo kslut 2019 Förändring 

Tot ala minimil e;aseavgifter 5 % 0 596 

Framtida fin ansiella kostnader -17 0 -17 

Nuvärdet av minimileaseavgifterna -579 0 -579 

Nuvärdet av mi nimil easeavgiftem a förfa ll er enligt följande: 

Inom l år 139 0 139 

Senare än l år men inom 5 år 440 0 44() 

Summa 579 0 579 
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Not 18C Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 

Offentiliga invest erir1gsbidrag och VA:s: anslutnings.avgifter/ överlåt elser intäksför.s linjärt under den 

period över vilken de tillgångar, som finansierat s med hjälp av inve5teringsbidraget respe ktive 

alilslutni11gsaavgi fte11/överlåtelsen, skrivs av. 

Belopp i tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 

Pågående förntbet alda intäkter (anläggningarna är inte kl ara 

t as i bruk) 

Förntbeta lda invest eringsbidrag (E) 

Förntbet alda anslutn ingsavgifter VA ( F) 

överlåtelse av VA anläggnings.tillgångar (G) 

Summa 

-460 

-22982 

-&2323 

0 

-105 765 

-1112 652 

-23 165 184 

-45520 -36802 

-21786 21 786 

-91584 -14181 

Belopp i tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 

Fömtbetalda investeringsbidrag (E) 

Förutbet alda offentiga invest eringsbidrag, ingående värde 

Återföring av tidigare skuld förda exploat eringser.sättningar 

Nya investeringsbidrag under året 

Resu ltatförda i nvest e ri ngsb id rag 

Summa förutbetalda investeringsbidra.g 

Genomsnittlig nyttjandeperiod 

Ffäutbetalda anslutningsavgifter VA ( F) 

Förntbet alda anslutningsavgifter VA, ingående värde 

Nya anlsutningsavgifger under året 

Överföring från pågående 

Resultatförda avgifter 

Om klassificering från ö verlåte lse av VA anlägg.tillgångar 

Summa förutbetalda anslutningsavgifter VA 

Genomsnittlig nyttjandep,eriod 

Överlåtelse av VA anläggningstillgångar (G) 

ö verlåt else av anläggningstillgångar, ingående värde 

Om kl assifi ce ring ti 11 förntb et a Ida a nsl utn i ngsavgifte r VA 

Återföring av skuldförda överlåtelser (ej VA) 

Re su ltatförda öve rlåte I ser VA 

Summa överlåtelse av VA anl.ägg.tillgångar 

Genomsnittlig nyttjandeperiod 

Not 18D Övriga långfristiga skulder 

-23 165 

0 

-1 596 

17791 

-Zl.982. 

15 

-45 520 

-15 651 

-787 

1422 

-i1 785 

-82323 

5-2 

-21 78.6 

21 78.5 

0 

0 

0 

0 

-16176 - 6989 

744 -744 

-9275 7 680 

1 541 238 

-23165 184 

12 

-44419 -1'101 

-1900 -13 671 

0 -787 

878 544 

0 -21 786 

-45520 -368(}2 

52 

-412&9 19503 

0 21786 

19062 -19062 

441 -44.1 

-21786 11 .785 

50 

Belopp i tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 

Förntbet alda gatukostnadsersättn ingar (H) 

Förntbet alda ersättningar från expl oat erings:verksamhet (1) 
Sku lder till VA-kollektivet (.I) 

0 

0 

-2 708 

0 

-5020 

-2 706 

0 

5020 

-2 

Summa -2 708 -7 726 5 018 

I enlighet med RKR: s: re kommendati on R2 återförs tid igare skuldförda gatukostnads- och 

exploat eringsersättningarfrån privat a aktörer, när intäktskriteri em a ,är uppfyll da och det inte längre 

finns någon förpliktelse gentemot motparten. 
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Belopp i tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 

Förutbetalda gatukostnadsersättningar (H) 

Förntbet alda gatukostnadsers.ättningar, ingående värde 0 -5635 5635 

Återföring av tidigare .skuldförda gatukostnadsersättningar 0 5 635 -5635 

Summa förutbetalda gatukostnadbersättninga.r 0 0 0 

Förutbetalda ersättningar -från exploateringsverksamhet (1) 

Ingående värde -5 0 20 0 -5020 

Om klassificering fr. Pågående fö rutbet. ililvest eringSiintakter 0 -20092 20092 

Omkl assificering till kortfristiga .skuld er 0 300 -300 

Resultatförda ersättningar 5 0 20 14 772 -9752 

Summa förutbet. ersättningar från expl.verksamhet 0 -5020 5020 

Skulder till VA-kollektivet (J) 
Skuld från 2018 års resu ltat -65 -65 0 

Sku ld f rån 2019 års resultat -2641 -2641 0 

Sku ld från 2020 års resultat -2 0 -2 

Summa skulder till VA-kollektivet -2 708 -2706 -2 

Not 19 Kortfristiga skulder 

Belopp i tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 

Kortfristig del av långfristiga lån 

Civil fö rsvaret 

l eve ra ntörssku Id er 

Personalens skatter och lö,neskulder 

Upplupna löner 

Semest erlöneskuld 

Uppll:lpna sociala avgifter 

Upplupen löneskatt 

Upplupen pensi ons!wstnad avgiftsbestämd ålderspension 

Förntbet alda skatte intäkter 

Peri od iseringsposter 

ö vriga kortfristiga skulder 

Summa 

Not 20 Ansvarsförbindelse för pensioner 

-4827 

-2 163 

-32 358 

•10427 

-6 244 

-39 '945 

-11778 

-3 208 

-18385 

-23 2&9 

-25 278 

-1366 

-179269 

-103413 98586 

-3 275 1112 

-58278 25919 

-9463 -965 

-6033 -211 

-36156 -3 790 

-10 958 -820 

-2 684 -524 

-18126 -259 

-7 839 -15450 

-23 162 -2 116 

-454 -912 

-279340 100571 

Belopp i tkr Bokslut 2020 Bokslut 2019 Förändring 

Ingående ansvarsförb indelse exkl löneskatt 

Aret s/periodens utbet alningar 

Ränte-och basbeloppsuppräkning 

NyintJänad pension 

Aktua lisering (försäkringst ekniska gnmder) 

övrig post 

Summa exkl löneskatt 

l öneskatt 24,26% 

Utgående ansvars-förbindelse för pensioner inkl löneskatt 

-197637 

12464 

-5 596 

-206 

1037 

-2485 

- 192423 

-46682 

-239 U)5 

-:205770 B 133 

12076 388 

0 -5596 

0 -206 

0 1037 

-3 943 1458 

-197637 52.14 

-47947 1265 

-245583 6478 

Skandia blev kommunens pensions.skuld leverantör från och med 2019. Under sitt fö rsta år var det 

inte möjligt t ekni skt för Skand ia att förde la övrig post på rä nteuppräkning, basbeloppsuppräkning, 

aktua li sering och övrigt. 
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Not 21 övriga ansvarsförbindelser 

Belopp i tkr Bokslut 202(1 Bokslut 2019 Förändring 

Borgen o förp liktelser gentemot de lägda företag 

KommtJnalt borgens- o födustansvar, egna nem 

Förpliktelser mot kontrakterade entreprenörer 

ö v riga förpliktelser 

Operationell leasing 

Fra mt ida minimileaseavgifter förta Il er enligt fö ljande: 

Leasing - Utbet alning inom 1 år 

l eas.ing - Utbet alning senare än ett år men inom 5 år 

l easing - Utbet alning senare än 5 år 

Inhyrda lokaler och privata medel 

Inhyrda lokaler/fastighet er 

Privat a medel 

Summa övriga ansvarsförbindelser 

Upplysning angående Kommuninvest: 

-55 793 

-5 

-46900 

-20068 

-13 858 

-8504 

0 

-206 427 

-55 

-351610 

-34 743 

-15 

-46 900 

-20 056 

-15 916 

-11 352 

0 

-231302 

-58 

-360342 

-21050 

10 

0 

-12 

2058 

2848 

0 

24875 

3 

8731 

Salems kommun ingick i september 2010 en solidarisk borgen för egen skuld och för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och landsting/regioner som per 
2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Salems kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801864 miljoner kronor och totala tillgångar till 
525 483 415 941 miljoner kronor. Salems kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 312,7 
miljoner kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 327,3 miljoner kronor. 

Noter 22-24 till kassaflödesanalysen 

Belopp i tkr Bokslut Bokslut Förändrinq 
2020 20191 

Not ll. Justering för ej likviditetspåverkande poster 
Avskrivningar 
Nedskrivningar 
utra nge ringar 
Gj orda avs.ättningar 
Summa 

573U 
3307 
2 123 

13 982 
76724 

Not 23 Övriga likviditetsp,åverkande poster som tillhör den löp,ande verksamheten 
Utbeta lniog av avsättningar för pensioner -2 062 
Summa -2 062 

Not 24 Poster som redovisas i annan sektion 
Reali sati onsresultat vid försi i ljning av anläggningstillgångar 

Not 25 Uppskattningar och bedömningar 

Periodisering 

0 

Väsentligt belopp för att periodisera intäkter och kostnader är 50 tusen kronor. 

Jämförelsestärande poster 

51 39'5 
25.200 

3 
23 613 

100211 

-1 625 
-1625 

3 

5917 
-11893 

2120 
-9 631 

-23487 

-437 
-437 

-3 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till resultaträkningen (not 8a) 
och/eller i kassaflödesanalysen. Som jämförelsestörande betraktas följande poster: 
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• realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning 
i samband med markexploatering 

• nedskrivningar. 

Internränta 
Internräntan 2020 för fördelning av kapitalkostnader för aktiverade investeringar uppgår till 1,5% 
(1,5% i år 2019) i enlighet med förslag från SKR. Internräntan för VA-verksamheten är 0,38% (0,40%) 
och motsvarar den genomsnittliga räntan för lån i banker och kreditinstitut. 

Not 26 Upplysning om upprättade särredovisningar 
Särredovisning för VA-verksamhet har upprättats under räkenskapsåret och består av resultaträkning, 
balansräkning och noter. Dessa finns tillgängliga som bilaga till årsredovisningen. 

Not 27 Kostnader för räkenskapsrevision 
Kostnad för räkenskapsrevision uppgick till 90 tusen kronor (även 90 tusen kronor i år 2019) och 
avsåg kostnader för de sakkunnigas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning för 
räkenskapsåret. Den totala kostnaden för revision inklusive nämnd uppgick till 715 (659) tusen 
kronor, varav 545 (509) tusen kronor avsåg kostnad för sakkunnigt biträde. 
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Driftredovisning 
Belopp tkr Bokslut • Budget Awikelse Bokslut Awikelse 

2020 202'l mot budget 2019 mot fg år 

KOMMUN61YRElSE 
Intäkter 6'653 2916 3737 4284 2369 
Kostnader -70946 -86 .573 15627 --65 748 -5198 
Neno'kosmade.r -64293 -83 657 19364 -61464 -2828 

MII.J Ö- OCH SAMHÄLI.SBYGGNADSFÖII.VAlTNINu 

Intäkter 41235 38152 3083 40129 1106 
iKosmader -107 703 -107334 -368 -109452 1749 
Nettnli:ostnade:r -6646.8 -69 182 2 71.5 -69 3.23 2856 

TOMTFÖRSÄUNIN:G 
Intäkter 17167 0 11.167 30535 -13368 
iKostn.ider -302 0 -302 -1037 735 
Nettn.li:ostnade:r 16865 0 16965 2.9498 -12 •633 

VA-VEII.KSAMlilIT 
Intäkter 26196 26414 -2.18 26762 -566 
Kostnader -26194 -26353 159 -24121 -2073 
Netto:kostnader 2 61 -60 2 641 -2539 

BYGG- om MllJÖNÄMNO 
Intäkter 4593 3513 1080 3 697 896 
Kostnader -6493 -6&11 319 -6845 353 
Netto.ko.stnade1r -1&99 -3 298 1399 -3148 1249 

IKUUUR- OCH IFlllTfDSNÄMNU 
Intäkter 1160 1082 78 1346 -686 
Kostnader -15 E:38 -15S80 42 -17 085 1247 
Nettokosmader -14678 -14798 120 -15 239 561 

BAR~ OCH UTB!WINIINGSNÄMND 
Intäkter 383 540 392910 -9369 3984.34 -14894 
Kosmader -855171 -866 754 11582 -860713 5542 
t~etto'.koistnade,r -471 ,631 -473&44 22.:13 -462 279 -9351 

SOCIALN.ii!M NI) 

Intäkter 128 685 109926 1876() 134 791 -6106 
Kostnader -429 438- ,406717 -22 721 -429169 -269 

Nenokostnader -\300752 -296791 -396.:l' -294378 -6375 

REVISORSNÄMND 
iKostn.id:er -71.5, -654 -61 -659 -55 
Nettn.kostna.de:r -715 afi.54 -61 -6.59 -55 

ÖVERFÖRMYNDAit'NAMND 
Intäkter 0 0 0 110 -110 

Kostnader -1487 -1761 274 -1885 399 
Nettokostnader -1487 -1 J ,61 274 -1775 289 

JUSTERiN:GSPOSTER · 
Intäkter -324049 -333835 9786 -350 333 26284 

Kostnader 3308.34 335173 -4339 333730 -2896 
t~etto'.koistnade,r 6785 1338 5447 -16 603 23388 

Verk&amh etens intäkter 185182 141078 44104 2:90256 -.5075 

Verksamh etens kostnader -1183 4.51 -1183665 2.13 -1182 985 -467 
Verksamhetens nettokostnacler enligt resultatralming -898210 -942587 44317 -892. 7.29 -.5541 

* För budget för år 2020 finns det fullmäktiges beslut, som är specificerade under resultaträkningen. 
Upplysningar till drift- och investeringsredovisning om uppbyggnad med mera finns som bilaga_ 
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** Justeringsposter består delvis av tillägg av de verksamhetens intäkter och kostnader som 

redovisas centralt inom finansenheten; och delvis av avdrag av de poster som finns inom nämnder, 

men ej är hänförbara till verksamhetens kostnader och intäkter i resultaträkningen. 

Belopp tkr Bokslut •Budget Avvikelse Bokslut Avvikelse 

Justeringsintäkter 

Tillägg: verksamhetens intäkt er inom finans 
varav: Ersättning från Naturverket 
Ersättning för sj uklönekostnader pga. coronapandemin 
Statsbidrag för maxtaxan inom barnomsorgen 
Offentl iga investeringsbidrag 
Gatu- o exploateringsersättningar från privata aktörer 
Sku ldfört t i ll VA-kol lektivet 
Övrigt 

Avdrag: interna intäkter inom nämnder 

Avd rag: finansiella intäkter inom nämnder 

Summa Justeringsintäkter 

Justeringskostnader 

Tillägg: verksamhetens kostnader inom finans 
varav: Pensionskostnader och sociala avgifter 
Upplupna löner och semesterlöner 
Del av planeringen av exploateringsprojekt Salems C 
Utrangering av anläggningstillgångar 
Övrigt 

Tillägg: interna post er inom finans 
Tillägg: interna intäkter inom nämnder 

Avd rag: ej verksamhetens kostnader inom nämnder 
Avskrivn ingar inom VA-verksamheten 
Finansiella kostnader inom nämnder 

Summa Justeringskostnader 

2020 2020 mot budget 2019 mot fg år 

23 710 14 297 9413 8 292 15 418 

5 870 5 870 0 0 5870 
6 827 0 6827 0 6827 
4007 4 446 -439 4446 -439 
1 779 1317 462 1541 238 
5 056 2 110 2 946 4 586 470 

-2 0 -2 -2 641 2639 
173 554 -381 360 -186 

347 758 348132 -374 358 623 -10865 

1 0 1 1 0 

-324 049 -333 835 9786 -350 333 26284 

-24 354 -21429 -2 924 -31 730 7 376 

-18 794 -18 979 185 -30 973 12179 
-1680 -1475 -206 -34 -1646 
-2132 0 -2132 0 -2132 
-2123 -500 -1 623 -3 -2121 

375 -476 851 -720 1095 

1 350 2 556 -1206 1322 28 

347 758 348132 -374 358 623 -10865 

-6 080 -5 914 -166 -5 514 -565 

-6024 -5 849 -175 -5 411 -613 
-55 -65 10 -103 48 

330 834 335 173 -4339 333 730 -2896 

Kommunstyrelsens förvaltning har en positiv avvikelse mot budget på 19,4 miljoner kronor. 
Avvikelsen hänför sig till det extra statsbidrag för covid-19-kostnader som kommunerna erhöll under 
våren 2020. Dessa skulle täcka upp för eventuella sänkningar i skatteintäkterna eller finnas för 
extraordinära kostnader med anledning av pandemin som övriga statsbidrag inte kunde hantera. 
Jämfört med föregående år har nettokostnaderna ökat med 6,4%. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har en positiv avvikelse om 2,7 miljoner kronor mot årets 
budget. Avvikelsen avser uteblivna kostnader avseende förskolepaviljonger beroende på vikande 
behov av lokaler jämfört med tidigare planering. Jämfört mot föregående år har nettokostnaderna 
minskat med 2,9 miljoner kronor (en minskning med 4,1%} och avser främst lägre kostnader för 
vinterunderhåll. 

Tomtförsäljning för kommunen visar att försäljning skett med 16,9 miljoner kronor. Försäljning av 
mark budgeteras inte i driftredovisningen, då dessa är svåra att förutse när de ska inträffa. Merparten 
av årets intäkt avser försäljning av mark inom exploateringsområdet Norra Vitsippan. 

Bygg- och miljönämnden har en positiv avvikelse mot budget med 1,4 miljoner kronor. Avvikelsen 
beror på att intäkterna avseende bygglov blivit högre än årets budget. 
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Kultur- och fritidsnämnden har redovisat en positiv budgetavvikelse med 0,1 miljoner kronor. 
Avvikelsen beror på att det funnits vakanser under delar av året. Under pandemin har 
föreningshyrorna pausats under april och maj. Även uthyrning övrig tid har varit lägre. Den ökning 
som finns avseende intäkterna avser statsbidragsintäkter inom biblioteksverksamheten. De inställda 
evenemangen, exempelvis Salemsdagen, Nationaldagen och Valborgsmässofirandet, samt stöd till 
vissa föreningar under pandemin har påverkat nämndens resultat. 

Barn- och utbildningsnämnden har en positiv budgetavvikelse om 2,2 miljoner kronor. Avvikelsen 
beror på att förskolan haft lägre volymer jämfört med planerat. Förskolan har även många barn från 
andra kommuner i sin verksamhet. Det har varit lägre kostnader för skolskjuts och mindre omfattning 
av kompetensutveckling beroende på pandemin. Jämfört med föregående år har nettokostnaderna 
ökat med 9,3 miljoner kronor (2%). 

Verksamheterna har påverkats av årets pandemi och det syns även i den ekonomiska redovisningen. 
Inom skolans verksamheter har till exempel kostnaderna för kompetensutveckling varit lägre än 
planerat, även kostnaderna för vikarier har varit lägre än tidigare år. 

För skolorna som drivs i kommunal regi blev årets resultat negativt med 2,2 miljoner kronor. Det 
beror bland annat på att ett antal ungdomar valt att byta skola under året, så antalet barn under 
hästterminen sjönk. 
Gymnasieskolan i kommunal regi har för året ett underskott om -1,5 miljoner kronor. Detta beror på 
att antalet elever som sökt till skolan minskat samt att programutbudet minskat något. 

Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse om 4,0 miljoner kronor. Avvikelserna beror till del av 
att den ersättning nämnden erhållit för merkostnader avseende covid-19 varit 2,5 miljoner lägre än 
de faktiska kostnaderna nämnden haft. Totalkostnaderna har varit 12,2 miljoner och den ersättning 
nämnden erhållit från Socialstyrelsen blev 9,7 miljoner kronor. 

Inom nämndens särskilda boenden har utmaningarna varit stora under året och i snitt har 
verksamheten haft nio tomma platser på våra boenden. För att klara verksamheten har 
verksamheten behövt använda inhyrda sjuksköterskor från bemanningsföretag. 

Inom verksamheten funktionsnedsättning har den dagliga verksamheten och korttidsboenden varit 
stängda under pandemin. Personalen har istället arbetat inom verksamhetens boendeformer samt 
inom personlig assistans. 

Inom individ- och familjeomsorgen har verksamheterna en positiv avvikelse mot budget på 5,2 
miljoner. Flertal verksamheter har positiva ekonomiska effekter utifrån covid-19 då det inte har 
behövts full bemanning och vikarieanskaffning har heller inte varit nödvändig vid sjukdom. 
Arbetssättet med arbetslinjen inom försörjningsstöd har inneburit att fler har blivit självförsörjande, 
vilket innebär att kostnaderna för försörjningsstöd har fortsatt att sjunka från 14,6 miljoner år 2019 
till 13,3 miljoner 2020. Avvikelsen mot budget är +2,4 miljoner. 

Socialnämnden har ökat sina nettokostnader jämfört med föregående år med 6,4 miljoner kronor, 
vilket är en ökning med 2,2%. Kostnadsnivån har i stort legat på samma nivå och det är intäkterna 
som varit lägre år 2020 jämfört med år 2019. Det är intäkterna för taxor och avgifter samt 
ersättningar från försäkringskassan avseende personlig assistans. 

Överförmyndarnämnden har en positiv avvikelse mot årets budget med 0,3 miljoner kronor. 
Verksamheten har haft lägre kostnader som beror på att antalet ärenden hos Södertörns 
överförmyndarnämnd har varit lägre än vad Salems kommun antagit. 
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lnvesteringsredovisning 

Belopp tkr Bokslut *Budget Avvikelse Bokslut Avvikelse 
2020 2020 mot budget 2019 mot fg år 

KOMMUNSTYRELSEN 

Utgifter -5H6 -10 78'9 5413 -1 682 -3695 

Nettoutgifter -5376 -10189 5413 -168.2 -3695 

Ml UÖ- OCH SAMHÄLL:S.BYGGNADSFÖRVALTNING e)C)~n. VA & liomUörsä'llj11i1.iBg, ii1i1.ld1Jt5l1v.e Gata 

Inkomst er 1270 12 5:99 -11329 9,(106 -8336 

Utgifter -85 3:93 -316 026 23,0 633 -96 397 11 (J()4 

Nettoutgifter -84!123, -303427 219304 -36791 l ,668 

TOM:TFÖ.RSÄUN IIN6 

Utgifter 0 0 0 -108 108 

Nettoutgifter 0 0 0 -108 108 

VA-'VERKSAM HET 

Inkomst er 16112 175:98 -148.6 1366 14745 

utgifter -"13 064- -'91 517 -3 547 -4589'1 32826 

Nettoutgifter 3047' 8081 -5014 -44!524 47571 

KU'LTU R- OCH FIUTIDSNÄM N D 

Utgifter -148 -150 2 -269 121 

Nettoutgifter -148 -150 1 -.2!69 121 

BARN- OCHI UTl3<1LDN]NGSNÄM N D 

Inkomst er 0 0 a 8&7 -887 

Utgifter -4506 -5900 1394 -2407 -2099 

Nettoutgifter -4506 -5900 1394 -1 5:21 -1986 

SOCl!ALNÄMN D 

Utgifter -2 279, -4S12 2233 -3144 864 

Nettoutgifter -2279 -4512 2133 -3144! 864 

FINANS 

Inkomst er 0 0 0 -10319, 10319 

Utgifter 0 0 {) -10 674 10674 

Nettoutgifter 0 0 (J -2099:3 10993 

I nves1:,e ri ngsi n lmms-te r 17'382 30197 -11815 1540 15841 

I nvesteri ngsutgitter -110761' -3468'94 13fi127 -1fä)570 49804 

Nettoutgifter -91335, -3, 1,6 i6'97 223312 -1590:ffl 65645 
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* Budget 2020 inkluderar KF-beslutade (KF §1 april 2020) överföringar från år 2019: 
Belopp tkr 
KF-beslutade överföringar t:iH i nvesteri ngsbudget 2020 

varav: 'Komrnurrstyrelsen 
Milj,ö- och sa,mhä!lsbyggnadsförvaltning, ej expfoateringa r 

ilj,ö- och samhällsbyggrradsfö.rvaltning, e>'il)loateringar 
Socialnämnd 

KF-be:slutad investe ringsbudget 2020 (KF december 2019} 

Summa lnves-teringsbudget Iför år 2020 

Budget2020 
-122 069 

-4 236 
-106436 

-9985 

-1412 

-1'94 628 

-316 697 

lnvesteringsredovisning med större* projekt särredovisade: 

tnvesteringsprojekt i tkr Nettoutgifter sedan projektens star Varav: årets ln.vesteringar 
Beslutad 

Ack Lrtfa ll . Boks[ut Budget , Start 
ram t.o.m. Awrke[se Avvike lse AAAA 

t.o.m. 2020 2020 2020 2020 MM 

Energis pa råtgärder 2020 -237 -3 447 3 210 -237 -3 447 3 210 202003 

Mynd ighetskrav OVK ~9163 -1 5 734 6 571 -4 961 -l:I. 532 6 571 201702 

f.ågels.ången: skola, idrottsha ll och väg -39 560 -269175 179 61 5 -33 700 -213 31 5 179 61 5 201706 

Renovering befi ntliga förskolor 0 -9 000 9000 0 -9 000 9,000 Ej .startat 
Säby s im- o sporth a ll, renovering -805 -3 850 3 045 0 -3 045 3045 201 507 

GC-väga r -171 -6002 5 832 -75 -5 9 07 5 332 201 70 2 

Prästboda boll plan : lmnstgr.äs och förrå d -13 704 -11700 -2 004 -13 388 -11 384 -2 004 201908 

Stim ma Större i,nve,ste~ing.sprojekt -113 639 -318908 205.269 -52 361 -257 630 205 269 

* Som större investeringsprojekt har de investeringsprojekt definierats, som har över 3 miljoner kronor i budget för år 2020. 

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

Största avvikelsen avser den nya skolan Fågelsången (+180 miljoner kronor) som beror på försenad 
byggstart till följd av att upphandlingen överklagats. Projektet kunde startas upp under september 
månad. De kostnader som uppstod avsåg till största delen anläggning av tillfartsväg till skolan och 
idrottshallen. Även det första steget i markarbetet har startats upp. 

Projektet renovering av befintliga förskolor har inte påbörjats i och med att kommunen beslutade om 
en fastighetsstrategi vid årsskiftet 2020/2021 där medel finns för underhåll och reinvestering i 
kommunens befintliga fastighetsbestånd. 

Budgetavvikelsen avseende projektet Myndighetskrav OVK beror på att alla fastigheter inte kunnat 
bli godkända under år 2020 och arbetet kommer att fortsätta år 2021. Det finns även ett antal projekt 
inom OVK som är både kostsamma och komplicerade. 

De projekt som haft störst utfall under året har varit Fågelsången, Konstgräs Prästboda boll plan samt 
OVK-åtgärder. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har haft 62 investeringsprojekt (exklusive exploateringar) 
som löpt under året. Av dessa blev 51 projekt klara, varav 27 är löpande projekt som återfinns varje 
år. Åtta projekt är pågående, det vill säga att de kommer att pågå under ett eller flera år framöver och 
tre projekt är inte påbörjade. 
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Bilagor 

Upplysningar om drift- och investeringsredovisning 

Upplysningar om drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad 

Allmänt 

Den ekonomiska styrningen sker bl.a. genom att fullmäktige i budget anvisar resurser till 
kommunstyrelsen och nämnderna för verksamhet och investeringar. Fullmäktiges budget utgör 
därmed en gräns för omfattningen av verksamheten och investeringarna. 

Ekonomisk plan och budget beslutas av fullmäktige inför varje verksamhetsår. Nämnderna och 
kommunstyrelsen upprättar därefter specificerade detaljbudgetar för sina ansvarsområden för beslut 
i nämnderna. 

Driftbudget 

Fullmäktige tilldelar nämnderna nettoanslag för att bedriva de verksamheter som nämnderna 
ansvarar för. Det innebär att anslagen ska täcka de kostnader som återstår när intäkter i form av 
taxor, avgifter och bidrag inte täcker verksamhetens kostnader fullt ut. Nettoanslagen binds av 
fullmäktige på nämnder och verksamhetsområden. Omdisponering av anslag mellan 
verksamhetsområden och nämnder samt tilläggsanslag kan beslutas av fullmäktige under året. 

Nämnderna fördelar fullmäktiges nettoanslag i sin internbudget. Det sker brutto uppdelat på intäkter 
och kostnader samt på de delverksamheter och organisatoriska enheter som respektive nämnd 
bestämmer. Omdisponering av dessa anslag under året får ske genom nämndbeslut, så länge de ej 
påverkar fullmäktiges nettoanslag. 

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

lnvesteringsbudget 

Fullmäktige tilldelar nämnderna anslag som binds på varje enskilt investeringsprojekt. Fullmäktige 
tilldelar också nämnderna ramanslag för vissa investeringstyper, t.ex. inventarier samt för 
komponentbyten. Dessa ramar fördelar respektive nämnd i sin internbudget efter behov. 

Investeringarna har en treårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret och de två 
därefter följande åren utgör planeringsår. Den beslutade totalutgiften för investeringsprojekt, vars 
planerade genomförandetid omfattar flera år, fördelas på anslag för budgetåret och respektive 
planeringsår. 

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

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

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

Den löpande VA-verksamheten finansieras med egna brukningsavgifter. VA-verksamhetens 

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

beslutas av fullmäktige. 

Upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper för driftredovisningen 

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive nämnds och verksamhets 
ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra nämnderna och verksamheterna utgör en del av 
omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast 
innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, 
såsom köp och försäljning mellan nämnder och verksamheter. Omvänt finns det poster i 
resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt. 

De väsentliga poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är: 
• avskrivningar, periodiserade investeringsinkomster, nedskrivningar och utrangeringar (med 

undantag för VA-verksamheten: VA-verksamhetens avskrivningar och periodiserade 
anslutningsavgifter finns i driftredovisningen) 

• skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
• finansiella intäkter och kostnader, extraordinära poster 
• några av offentliga kostnadsersättningar och riktade statsbidrag 
• gatu- och exploateringsersättningar från privata aktörer 
• VA-verksamhetens överskott skuldfört till VA-kollektivet 
• pensionsutbetalningar och förändring i pensionsavsättningar 
• upplupna löner och semesterlöner. 

Poster som kalkylmässigt simuleras i driftredovisningen är: 
• VA-verksamhetens kapitalkostnader, i form av avskrivningar och ränta på bundet kapital. 

Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består 
av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på 
tillgångarnas bokförda restvärde. Internräntan 2020 för VA-verksamheten har satts 0,38% 
och motsvarar den genomsnittliga räntan för kommunens lån i banker och kreditinstitut. 

De väsentliga kostnader som interndebiteras till kommunens olika verksamheter är: 
• hyreskostnader: internhyran för inhyrda lokaler interndebiteras av fastighetsförvaltningen till 

några av socialförvaltningens verksamheter; 
• VA-brukaravgifter. 

De gemensamma kostnader som interndebiteras av Kommunstyrelsens förvaltning till 
VA-verksamheten är kommungemensamma ledningskostnader, IT-relaterade kostnader, löne- och 
ekonomiadministration samt försäkring. 
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kommun 

Upplysning om tillämpade internredovisningsprinciper för 

investeringsredovisningen 

lnvesteringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen 

anläggningspersonals timkostnader. 

VA-verksamhetens extern och intern fakturering av anläggningsavgifter sker till en och samma taxa. 

Drift- och investeringsredovisningens samband med årsredovisningens övriga 

delar 

DRIFTREDOVISNING 
Nämnd/verksamhet Intäkt Kostnad 
Kommunstyrelse 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tomtförsäljning 
VA-verksamhet 
Bygg- och miljönämnd 
Kultur- och fritidsnämnd 
Barn- och utbildningsnämnd 
Socialnämnd 
Revisorsnämnd 
Överförmyndarnämnd 
Justeringsposter 

Summa intäk,er Summa ko~tnader 

RESULTATRÄKNING 
Verksamhetens intäkter + ,,,.-
Verksamhetens kostnader ,/ 
Avskrivningar .... _ 
Nettokostnader ----
Skatteintäkter och bicir~g_ 
Verksamhetens resultat ________ _ 
Finansnetto 

INVESTERINGSREDOVISNING 
Nämnd/Verksamhet Inkomst Utgift 
Kommunstyrelse 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tomtförsäljning 
VA-verksamhet 
Bygg- och miljönämnd 
Kultur- och fritidsnämnd 
Barn- och utbildningsnämnd 
Socialnämnd 
Revisorsnämnd 
Överförmyndarnämnd 

Summa inkomster Summa utgifter 

Resultat efter finansiella poster ---- _ .. , 
Extraordinära poster -- -~ALANSRAKl'-/ING ,-
Arets resultat Ahläggnings\illgångar " 

-- -- Omsättningstillgångar 
-- --Eget kapita'I 

~-----------~ Skulder • 
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Ekonomiska sammanställningar för VA-verksamhet 

Resultaträkning, VA-verksamhet 
Tkr Not Bokslut Budget Awilcelse Bokslut Avvikelse 

202.0 202.0 mot budget 2019 mot fg år 

Verksamhetens i n,tä ter t 261.96 26414 -218 26762 -566 

V€Fksamhetens ostnader 2 -201fi9 -20504 335 -18 709 -1460 

v ,erksaimhet,ens netto kostnader exkt 

avskriirvni nga r 6 02.7 5910 H.7 805d -2 (J26 

Avskrivn ingar 3 -6 0'24 -5849 -175 -5 411 -513 

v ,erksaimhet,ens netto kostnader 1IA:I 3 161 -59' 2642 -2 639 

Fina nsiel!a i ntä'kte r 1 0 1 1 0 

Finansiell a kostnad er -2 0 -2 -2. 0 

Finansnetto (B) -1 0 -1 -1 0 

Resultat före extraordi11i1ära poste 1IA+IB), 2 ,{i1 -60 2'641 -2 639 

Extrao rdi nära pos.ter {C) 0 0 () 0 0 

.Årets r,esultat (A+B+Cj 2 161 -fi(J 2'641 -2 639 
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Balansräkning, VA-verksamhet 

Tkr Not Bokslut Bnkslut Förändring 

2020 2019 

T ILLGÅNGAR 

An.1.äggn i ngsti I lgå nga r 

I mm at eri el I a an läggn i ngsti I lgå nga r 4 299 493 -194 

Mat2riella anläggningstillgångas-

M ark, byggnader och t ekn i ska an läggn ingar 5 218 149 189 058: 29 092 

Pågående byggnadsarbet en 6 4 547 24 985 -20438 

M as.ki ner och i nv e nta ri er 1 1007 1210 -203 

Summa materiel la a nläggn i ngsti I lgå nga r 223 703 215253, 845/J 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 () 

Summa an läggn i ngsti I lgå nga r 224002 215746 8255 

Omsättni ngsti I lgånga r 

Ku n dfo rd ringar 8291 3, 703 4 588 

Fö rutbe ta Ida kost nad er och u p,pl u pn a intäkter 8 1409 1372 37 

Summa omsättn i ngsti I lgå nga r 9700 5 075, 4 ,615 

SUMMATILLGÅNGAR 233.7f11. ll:0821 128'8{) 

EGH KAP'ITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget ka pit a I (kommunens sku Id t i 11 VA- kol I e ktiv et ) 9 -2 708 - 2 706 -2 

-Därav perioclens/årets resultat -2 -2 641 2 639 

Skulder 

Långfristiga skul,der 

Långfri st iga sku Ide r -147,858 -150 7iDO 2 842 

P.ågå ende i nve.st eri ngsi n kom st er -4~0 0 -460 

F örut beta Ida intäkter ans I utn i ngScavgifter 10 -&2 323 -45521 -36802 

över l åt e l se/ Gåv.a 11 0 -21788 21788 

.tcortjristig,a skulder 

l.l p,p,lup1na kost nader -352 -106 -246 

Summa: skulder -230994 -.218115 -12879 

SUMMA.SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAP'ITAL -233.7f11. -ll:0821 -.12881 
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Noter till resultaträkning, VA-verksamhet 
Tkr Bokslut Budget Awike-lse Bokslut Amkelu 

1020 1010 mot budget 2019 mot fg ar 

Not1 Verk.~amhetens intäkter 

Anslutningsavgifter 1422 1110 312 1132:1 101 

B:rukn i ngsavgifter 22 716 2335-0 -634 23396 ~680 

I ntem a b ruk:ningsavg. {kom muneru fast igheter! 2059 1954 105 2046 13 

Summa intäkter 26196 2:6 414 -218 26762 -566 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

An1äggnings- om uncferhållsrnaterial -723 -247 -476 -504 -219 

Inköp av vatten från Stockholm Vatten AB -3075 -3 099 24 -2 795 -280 

Köp, av huvudverksamhet {vatten,rening mm) -5 47,8 -<6 000 522 -<6 080 602 

Kostnader för a rbetskraft (1) -54:94 -5 269 -225 -4536 -9'58 

lntem ränta (2) -.550 -1514 964 -522 -28 

Fran kommunen färd elade övriga kostnader {3) -4850 -4375 -475 -4 272 -577 
Summa kostnader -20169 -20504 335 -1;8 709 -146() 

(1) .Flersonalkostnadem a harfördela,ts t ill VA-verksamheten efter u;ppskattad/beräkn:ad tid. 

(2) .lrrtemräntan .20:20 är 0,38% ( 0,40 % år2019) och m ot:sva~ar den genomsn[1ttlliga räntan på kommunens lån. 

I 
(3 ) Hyror och övriga lo~I kostnader är fördelad e efter ut nyttjade utrymmen. ÖVTiga kostnader 5 om 

i<ostoad förfordon, mät/berä1kn,ing mm är fördefod e efter utnyttjad tid; medan för fakturering 

har a ntalet fa k:1:urnr utnyttjat5 som fördelnings,nycket 

Not 3 Avs'l~rivningar 

Avskrivningar immateriella. anläggJJ,ingsällgångar 

Avskrivni ngar fast:igjlete r 

AvskriVTI ingar inventarier 

Summa avskrivningar 

-1.97 0 

-55214 -5 849 

-203 0 

-<6 02.4 -.5 849 

Anfäggning5tillgångar skn\lS •av, enligt plan, över den förväntade nyttjam:leperioden. 

Följande nyttjandetider tillämp,as 

I mrnater i el I a anläggningstillgångar 

Vatten och ,a,vJoppsledn.ingar 

Avloppspump,station e;r, tryckstegring 

Fordon, mas.kiner 

J.r 
3-.5 

50 -70 

10-25 

3-15 

-.197 

225 

-203 

-175 

-93 

-5 109 

-210 

-5411 

-104 

-516 

7 

a513 
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Noter till balansräkning, VA-verksamhet 

Tkr Rokslut Bokslut Förondring 

2020 2019 
Not 4 Immateriella anläggningstillgångar 
Ingåen de .an skaffn i ngsv ä rd e 
Aktiver.ad e i nve ste ringar 
Utgående an skaffn i ngsv,ä rd e 

Ingående ackumulerade avskrivningar 
Aret s .avskrivningar 
Utgå ende ackumul e-rade avskrivningar 

Rediovisa:t värde vid årets slut 

Not 5 Mark, byggnader och tekniska anlä.ggningar 
Ingående .an skaffn i ngs:v.ä rd e 

Aktiver.ad e i nve.st eri nga r 

Utg,å en de an skaffn i ngsvä rd e 

Ingående .ackumulerade avskrivningar 

Året s avskrivningar 
Utgå ende ackumulerade aivskrivn inga r 

Redovisat värde vid årets si ut 

Not '6 l>'ågående byggnadsarbet,en 

Ingående .an skaffn i ngs:v.ä rd e 

Året s invest eringar och överföringar 

Summa: 

Not 7 Maskin er och inventarier 

Ingående ,a nskaffn i ngsvä rd e 

Aktiver.ad e i nve ste ringar 

Utgå en de a nskaffni ngsV:ä rde 

Ingåen de ackumulerade avskrivningar 

Å.ret s avskrivning.ar 

Utgå endle• ackumulera de avskrivn ingar 

Redovisat värde vid årets si ut 

686 
2 

68:8 

- 194 
- 1'97 
-300 

299 

206 1:65 

34 717 

2.9313::l 

-69958 

-5624 
-75 58'2 

21814.9 

24985 

-20 438 

4547 

2.627 

-0 
lfil.1 

-1 416 

-203 

-16.2.fl 

'100:7 

Not 8 Förutb<eta Ida: kostna de.r och uppi u pn a intäkter 
Förutbet ald ko.stnad SYVA.B 1409 
övriga förut betalda kostnader 
Summa 

118 
1400 

278 
408 
686 

-101 
-9•3 

-194 

493 

235-663 

23 352 

259015 

-64849 

-5 109 
-69958 

189058 

2 446 

22.539 

24985 

2627 

0 

2 •6ll 

-1 206 

-210 

-1416 

1210 

1 372 
0 

13,72 

408 
--407 

2 

-92 
-104 
-196 

-194. 

-29498 

1.1364 

34717 

-5109 

-516 
-5614 

19091 

22539 

-42 977 

-20438 

0 

0 

0 

-210 

7 

-183fJ 

-103 

37 
1.18 
37 

63 



• • Salems 
kommun 

Tkr Bokslut Bokslut Föriindring 

Not9 l<!ommunens skuld till VA-kollektivet 
Ingående skul d 
Arets resultat 
Utgå e,nd e kommun ens skuld ti 11 VA-kol I ektivet 

Not 10 Förutbeta I d:a VA-an si utni ngsavgifte r 
Aktiverade VA-a n.sl utn i ng.savgitte r 
Ingående värde 
Arets periodiserade anslutnings.avgifter 
ö verföring från pågående 
överföring från VA-öve rl åt el ser 
Året s i 11vecSt e ri ngsi 11 ko mste r 
Utg.åend'e värde 

Not 11 ,överlåtelse/'6å,va 

2010 2019 

-2 706 -65 
-2 -2641 

-2708 -2706 

~45521 -44419 
1422 879 
-787 -1402 

-21786 0 
-15 551 _579, 

-82 3.:l3 -45511 

Överlåtelse från NCC1 ledninga~ miith us och pumpstation'l!r i Söderby Hark 
Ingående värde -21788 -2.2 22:9 
Arets upplösningar O 441 
ö verföring till VA-anslutningsavgifter 21 7:85 
Utgående värde O -21788 

-2641 
2 639 

-2 

-J 102 
543 
615 

-21786 
-15072 
-30802 

441 
-441 

2.1786 
21.783 
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Exploateringsredovisning 

Awr~else 
:progilos 

:Ram Uffal] Utfall 'Progn.QS m.ot tam 

Eltptoafenm:gsomi-Jde Konto tota'lt totalt 20,20 totalt totaJ:t 
Expl!oater,ingar tota:lit Summa, -1.27921 -202. 5,6'9 -11675 -124 775 3146 

Explo ateri nga r tota lt Intäkter 256 400 56 234 11 679 271856 1 5 4 56 

Exploater i nga r tota It Kostnader -364 321 -258 003 -23353 -396 631 -1.2 :no 
Riönn inge •Celiltrn m, S1.1.m1ina, -2!63,20 -232,84 -79.95 -22 300 4020 

R!ön ni ng,e Centrum Intäkter 24 635 33038 2 5 37007 12 3,72 

Rönn i nge Centrum Kostnader -50 955 -56322 -8020 -59307 -8 3 52 

SoHrden S1.1mn1ai -2.6 673 -3:6667 2547 -25 846 827 

S.olliden Intäkter 1 5927 7 236 6712 6928 1. 

Solli den Kostnader -43 000 -43 904 -4 1 6-5 -42 774 826 

Helimfo] Summa -27880 -43757 2.7;8 -.29037 -1157 

Helioda l Intäkter 22 220 10 548 425 25 303 3 083 

Helio da l ~ostnader -50100 -5 4 305 -148 -5 4 340 -42<W 

Ka,r:kkrona'lli1ke.n S1.1mma, -3,9848 -5·9 552 -4 '9189 -40356 -51(}8 

Ka rlskron avi ken Int äkter 3 4006 5 413 4 51 6 34006 0 

[( a rlskron av i ken Kostnader -73 854 -64 965 -9504 -74362 -508 

Södra Ekdalen Su.mma -12SOO -1.85 0 -12 900 iQ 

s.öd ra Ekd alen Intäkter 1 5 000 0 0 1 5 000 0 

S.öd ra Ekd a len Kostnader -27 9 00 -185 0 -27 '900 0 

R!Önlli11ge .K·1.1 ng.sgård S11.mm:a, -412.2,8. -11:9'6 -411 -41264 -36 

Rönn i nge Kungsgå rd Intäkter 1 5 700 0 0 1 5 700 0 

R!önn i ng,e Kungs.g.ård Kost nader -56928 -1196 -411 -56964 -36 

Södra Hallsta, Sumrna, 46'928 -1•91.7,9 -2194 469:28 0 

Södra Ha llsta Intäkter 127 912 0 0 1.27 9 12 0 

S.ödra Ha llsta Kostnader 000984 -19 179 -2194 -80984 0 

'SalemiS ceR,trlil m Summ·a, 0 -1.8748 1089 0 0 

Sal ems. centrum Intäkter 0 0 0 0 0 

Sal ems. centru m Kostnader 0 -18748 1089 0 0 

De tre största exploateringsprojekt som pågick under 2020 var Rönninge centrum (-8,0 miljoner 
kronor), Karlskronaviken (-5,0 miljoner kronor) och Solliden (+2, miljoner kronor). Det positiva 
utfallet för Sol liden berodde på inkomster från VA-anslutningsavgifter som redovisades i 2020. 
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Bilaga - 2 ( a )

Investeringar - per projekt - begärt överföringar till år 2021

Projekt
Budget Jan - Dec 

2020 
Utfall Jan - Dec 

2020 
Begärt överföring 

till 2021
4114 - Investeringsreserv (belysningsstolpar, busshålsplats) -2 500 -2 300 0

4115 - Utbyte stomnät Salems kommuns fastigheter -500 -500 0

4116 - Inventarier KS -100 -79 0

4141 - Hypergene Beslutsstöd Räkenskapssammandrag 5år -500 0 0

4148 - KSF EE Agresso versionsuppgradering -650 0 650

4153 - Nytt lönesystem -1 000 -819 0

4164 - IT-pott generell (trådlöst, radiolänk, mobiler etc.) -1 100 -502 598

4166 - IT. Infrastruktur-AD2000 ersätts med AD senaste gen. -300 -303 -3

4179 - E-arkiv -700 0 700

4180 - Nytt intranät -950 -150 800

4186 - Datortäthet FSK -1 069 -146 923

4187 - Datortäthet grundskola -210 0 210

4188 - Systemstöd för projektverksamhet -607 -257 350

4189 - IT - Ökat redundans -500 -320 180

4191 - IT - förskolor -103 0 103

Kommunstyrelseförvaltning - summa  ( tkr.) -10 789 -5 376 4 511

Bilaga - 2 ( c )

Investeringar - per projekt - begärt överföringar till år 2021

Projekt
Budget Jan - Dec 

2020 
Utfall Jan - Dec 

2020 
Begärt överföring 

till 2021
4701 - Soc. Ny- och återanskaffning av inventarier -600 -380 0

4708 - Soc Larm Salarp äldreboende reinvestering -109 -41 68

4709 - Soc TES planeringsverktyg -100 0 100

4713 - Soc. Möbler - SÄBO -1 439 -923 516

4724 - Soc Ny teknik ÄO, kamera nattillsyn -689 0 689

4729 - Salarps kök matvagnar -125 -190 0

4730 - Ombyggnad Säbyhemmet -350 0 350

4731 - Torparstigen: innerväggar, arbetsbod -400 -482 0

4733 - Inventarier till ny servicebostad -300 -264 0

72032 - Salarp + Skönviksgården / Tekn. hjälpmedel -400 0 400

Socialnämnden - summa  ( tkr.) -4 512 -2 279 2 123



Bilaga - 2 ( b )

Investeringar per projekt - begärt överföringar till år 2021

Projekt Nr
Budget 2020  (inkl 
överföringar fr 
2019)

Utfall Jan - 
december 2020 
(uppdaterat 21-
01-25)

Överföring 
budgetöverskott 
till år 2021

Arbetsmiljöåtgärder BoU 70010 - Arbetsmiljöåtgärder BoU-lokaler (ej idrottshallar)-1 018 -867 0

Arbetsmiljöåtgärder Idrottshallar 70012 - Arbetsmiljöåtgärder idrottshallar-110 -105 0

Arbetsmiljöåtgärder KoF 70009 - Arbetsmiljöåtgärder KoF-lokaler (ej idrottshallar)-164 -163 0

Arbetsmiljöåtgärder KS 70007 - Arbetsmiljöåtgärder KS-lokaler-142 0 0

Arbetsmiljöåtgärder MSB 70051 - Arbetsmiljöåtgärder MSB-lokaler-236 -229 0

Arbetsmiljöåtgärder Soc 70011 - Arbetsmiljöåtgärder Soc-lokaler-660 -49 0

Belysningsstolpar inkl register 73001 - Gata. Belysningsstolpar inkl register (10tkr*3500st=35mkr marker.belopp)-1 210 -521 689
Besiktning och upprustning av allmänna och 
kommunala lekplatser 73008 - Besiktning o upprust. allm. och kommunala lekplatser-400 -194 0

Brand stödboende i Skyttorp 70109 - Brand stödboende i Skyttorp, investering0 218 0

Energisparåtgärder 70080 - MSB Energisparåtgärder-3 447 -237 1 410

Ersboda 4H-gård inkl Gata (Leader) 70086 - MSB Ersboda 4H-gård inkl Gata (Leader)-301 -71 230

Ersboda sanering deponi 6305 - MSB Ersboda sanering deponi-1 000 -498 502

Ersboda torp (Länsstyrelsen) 70100 - Ersboda torp (Länsstyrelsen) A2112150 692 300

Fastighetsunderhåll 71067 - Fastighetsunderhåll 211211-2 325 -2 492 0

Fastighetsunderhåll 72046 - Fastighetsunderhåll Syd 211212-2 325 -2 515 0
Fastighetsunderhåll - Rönninge skola 
laddstationer 72057 - Rönninge skola - laddstationer (från pott 72046)-200 0 0

Fastighetsunderhåll - Rönninge skola Parkering 72056 - Rönninge skola - Parkering (från pott 72046)-750 -833 0

Fastighetsunderhåll, larm och säkerhet 70111 - Fastighetsunderhåll, larm och säkerhet-1 000 -1 184 0

Fågelsången - ny skola och idrottshall 72051 - Ny idrottshall 2112150 -5 518 0

Fågelsången - ny skola och idrottshall 72058 - Ny väg Fågelsången -9 855 0

Förskolor, markarbete 71074 - Markarbete Förskolor-1 500 -1 131 0

Förskolor, solskydd 71076 - Solskydd samtliga förskolor-750 -584

Gatubeläggning 73005 - Gatubeläggning-2 500 -2 471 0

Gång- och cykelvägar 73035 - MSB GC-vägar, år 2016 efter reduktion med bidrag från HSB-5 907 -75 5 832

Infartsparkering etapp 2 73025 - MSB Infartsparkering etapp 2 10



Kommunala kök, myndighetskrav 70082 - MSB Kommunala kök, myndighetskrav-1 511 -498 0

Köksinventarier 71066 - MSB Köksinventarier-100 -70 0

Laddstolpar 73037 - Laddstolpar 21110-549 -240 309

Möllebadet, utbyte av sand 73044 - Utbyte av sand Möllebadet-150 -88 62
Ny och återanskaffning av inventarier och 
maskiner BoU 4601 - Ny- och återanskaffning inventarier o maskiner BoU-324 0

Ny- och återanskaffning av inventarier 74006 - Ny- och återanskaffning av inventarier-150 -95 0

Ombyggnad av lokaler, kommunhus 70107 - Ombyggnad av lokaler kommunhus-150 -57 0

OVK (myndighetskrav) 70083 - MSB Myndighetskrav OVK-11 532 -4 961 6 571

Prästboda - konstgräs 73041 - Konstgräs Prästboda bollplan-14 484 -13 388 1 096

Prästboda - toalett och förråd 73038 - Prästboda toalett och förråd 21110 obj 408-1 111 -1 661 0

Regnskador, reinvestering 73042 - Reinvestering regnskador-900 -618 282

Renovering av befintliga förskolor 70104 - Renovering befintliga förskolor-9 000 0 0

Reservkraft 70001 - Reservkraft -2 956 -764 2 192

Skogsängsgården, reinvestering 71058 - Reinvest Skogsängsgården0 0 0

Skogsängshallen, utökat förråd 72053 - Skogsängshallen utökat förråd-180 -67 113

Skogsängsskolan, fler p-platser 71073 - Fler P-platser Skogsängsskolan-200 -213 0

Skogsängsskolan, skolpaviljoner markarbeten 70097 - Skolpaviljonger vid Skogsängsskolan. Markarbeten-1 157 62 1 219

Skyttorpsvägen, ny busshållplats 73046 - Ny busshållsplats Skyttorpsvägen 1 378 1 378

Skönviksgården, förprojektering 70105 - Förprojektering, Skönviksgården-2 000 -306 500

Sysslagården, utjämning av mark 71077 - Utjämning av marken vid Sysslagården-100 0 100

Säby sim och sporthall, grundrenovering  71039 71070 - Säby sim o sporthall. Grundrenovering (2015) och projekt 71070 sammanslaget-4 276 0 4 276

Fågelsången - ny skola och idrottshall 70099 - Ny skola och idrottshalll Fågelsången. Bygg -210 215 -18 327 179 615

Säbyskolan, ljud klassrum, korridor (2018) 4661 - Säbyskolan ljud klassrum, korridor 2018-39 -10 0
Tallsätravägen, utbyggnad gångs- och cykelvägar 
enligt plan 73023 - Utbyggnad GC-vägar enligt plan Tallsätravägen0 524 0

Tillgänglighet (priorådet för funktionshinder) 72001 - Tillgänglighet ( Priorådet för funktionshindrade)-900 -483 0

Toredalsgårdens kök 72035 - Toredalsgården / Kök-1 000 -988 12

Trafiksäkerhetsåtgärder 73004 - Trafiksäkerhetsåtgärder-200 -220 0

Utbyte av fordon och maskiner 73006 - Utbyte av fordon och maskiner-200 -12 188
Utbyte av uttjänst utrustning till fordon och 
maskiner 73007 - Utbyte av uttjänt utrustning till fordon och maskiner-100 -102 0

Utbyte låssystem 70103 - Utbyte låssystem-721 -783 0



Utdikning av vägar 73045 - Utdikning av vägar-700 -240 350

Utemiljö, lekutrustningar, byte/renovering 72011 - Byte/renov. Lekutrustningar - Utemiljö-400 0 400

Utredningspott 74002 - MSB Utredningspott-300 -109 0
VA - Anläggningsavgifter/anslutningsavgifter, 
äldre exploateringar 6511 VA anläggningsavgifter/anslutsningsavgifter äldre exploateringar0 455 0
VA - reinvestering i VA-nät (dag-, spill- och 
vattenledningar) 6502 - Reinvestering i Va-nät (dag-, spill- o  vattenledningar)-2 100 -1 211 0

VA - Servisledningar 6501 - Servisledningar-800 -165 0

VA - underhåll 6510 - VA Omdisponerat underhåll från drift-2 000 -1 038 0

VA - utbyte av pumpar och ventiler 6503 - Utbyte av pumpar och ventiler-400 -409 0
VA - Utredning av dagvattendamm Uttran och 
Flaten 6306 - Utredning av dagvattendamm Uttran & Flaten-60 0 0

VA- Utrustning och inventarier 6504 - Utrustning och inventarier-75 -90 0

Ytskiktsrenovering 72055 -220 0

-296 661 -74 010 207 626
Miljö- och samhälls- 
byggnadsförvaltning - summa ( tkr.)
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 § XX KS/2021:34 

Uppföljning av internkontroll för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen år 2020

Under året har internkontroll utförts enligt internkontrollplanen för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2020. Vid uppföljningen framkommer att de flesta 
kontrollområden har varit utan anmärkningar. Ett fåtal brister har upptäckts där 
förvaltningen arbetar med åtgärder. 

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 3 februari 
2021 och där utskottet beslutade föreslår kommunstyrelsen att godkänna uppföljningen över 
genomförd internkontroll år 2020 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Förslag till beslut
kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen över genomförd 
internkontroll år 2020 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

______________________

Delges:
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Salems 
kommun 



Salems 
kommun 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KSTU § 6 

Uppföljning av internkontroll för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen år 2020 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-03 

9 av 20 

KS/2021:34 

Under året har internkontroll utförts enligt internkontrollplanen för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2020. Vid uppföljningen framkommer att de flesta 
kontrollområden har varit utan anmärkningar. Ett fåtal brister har upptäckts där förvaltningen 
arbetar med åtgärder. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2021-01-18. 

Tekniska utskottets beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljningen över 
genomförd internkontroll år 2020 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Expediering: 

Kommunstyrelsen 



 

 

 

 

 

 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE

2021-01-18 
Dnr KS/2021:34 

1 av 2 

 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Elina Peronius 
Nämndsekreterare 

 
 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 

 Uppföljning av internkontroll för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen år 2020 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljningen 
över genomförd internkontroll år 2020 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Under året har internkontroll utförts enligt internkontrollplanen för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2020. Vid uppföljningen framkommer att de flesta 
kontrollområden har varit utan anmärkningar. Ett fåtal brister har upptäckts där 
förvaltningen arbetar med åtgärder.  
 
Ärendet 

Kontroll att förvaltningen har tagit ställning till möjligheten att söka vissa statsbidrag och 
riktade statsbidrag har genomförts. Genomgång har skett av SKR-listor över olika bidrag, 
men få bidrag riktar sig mot vår verksamhet och har av olika anledningar inte varit 
aktuella. Exempelvis gällde ett bidrag “Nedsättning av fastighetsavgift”, vilket var sökbart 
för de kommuner som har byggt nytt äldreboende under de senaste tio åren.  
 
Kontroll av fakturaunderlag, hyresunderlag och avtal har genomförts. 
Förvaltningsekonomen har genom stickprov tagit fram flera fakturor som enhetscheferna 
har granskats. Inga avvikelser har hittats.  
 
Ekonomiavdelningen har genom stickprov kontrollerat att förtroendekänsliga poster har 
attesterats av överordnad chef. För miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fanns 
endast en avvikelse, avseende en faktura för en planeringsdag/konferens på en kursgård 
där chefen deltagit men inte vidarebefordrat fakturan till överordnad chef. 
Förvaltningsekonomen har påmint chefen om rutinen.  
 
Kontroll att rätt kontering, rätt lön till rätt person, samt rätt löneutbetalning har utförts 
av enhetscheferna. En avvikelse har rapporterats, där det skett en ändring från semester 
till sjukskrivning som behövde göras i efterhand i samråd med lönekontoret i Håbo. Inga 
övriga avvikelser har hittats.  
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Kontroll över om KSTU:s beslut har verkställts har gjorts genom stickprov genom att det 
första ärendet i varje kvartal där verkställighet är aktuellt har granskats. De kontrollerade 
besluten gällde utökat VA-verksamhetsområde, ett upphöjt övergångsställe på 
Dånviksvägen, sänkt hastighet på Vilhelmsdalsvägen, samt att skriftlig information skulle 
gå ut till berörda gällande gatukostnader på Heliodal och Solliden. Samtliga beslut var 
verkställda.  
 
Kontroll av att dokumentation finns för direktupphandlingar har utförts av 
enhetscheferna. Inga avvikelser har hittats.  
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) görs genom att förvaltningschefen bjuder in 
enhetschefer, driftschefer och skyddsombud på förvaltningen till ett möte för gemensam 
genomgång av blankett avseende det gångna året. Detta genomfördes i december 2020. 
För de punkter som miljöarbetet får en etta och/eller en tvåa arbetas det fram aktiviteter 
som förs in i förvaltningens handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete. Kontroll 
över att SAM-blankett är ifylld har gjorts.  
 
Kontroll av uppdatering av kommunens hemsida har gjorts genom genomgång av de 
sidor som ligger under KSTU:s verksamhetsområde. Kontrollen visade att 
nämndsekreterarens kontaktuppgifter saknades på sidan för kallelser och protokoll, samt 
att flera sidor gällande större byggprojekt inte hade uppdaterats på länge. Samtliga 
brister är åtgärdade och förvaltningen planerar för rutinmässiga uppdateringar efter varje 
KSTU. Övriga sidor var utan anmärkningar.  
 
Kontroll av projekthanteringen visar att alla genomförandeprojekt och byggprojekt >30 
miljoner kr har redovisats i form av projektrapport till KSTU. Kontroll av 
projektdokumentationen genom att säkerställa att rutinen för projekthantering följs har 
gjorts av enhetscheferna. Dokumentationen är utan anmärkning.  
 
 

 Christina Lood 
Förvaltningschef 

Elina Peronius 
Nämndsekreterare 

 Bilagor 

1. Internkontrollplan för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen år 2020 

 
Delges 
Kommunstyrelsen 
 

Salems 
kommun 



 
2020-01-22 
 
Bilaga 1 

INTERNKONTROLLPLAN för MSB-förvaltningen 2020 
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som professionella ledningen samt övrig personal samverkar 
och som utformas för att med en rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig 
finansiell rapportering och information om verksamheten och efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 
 

 

Rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Tid för kontroll Utföres av Rapporteras till Sannolikhet/ 
konsekvens 

Riskvärdering 

 Intäkts- och 
bidragsflöden*) 

Kontroll att förvaltningen har 
tagit ställning till möjligheten 
att söka Vissa statsbidrag och 
Riktade statsbidrag 

Genomgång av 
aktuella SKL-listor. 
Ange "sökt" eller 
"inte sökt” pga... 

maj, november Nämndsek
reterare 

Förvaltningschef  Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk (9) 
 

Kundfakturering inkl. 
hyror 
 
 

Kontroll av fakturaunderlag, 
hyresunderlag och avtal, samt 
att alla avtal blir fakturerade 

Ekonom väljer 
stickprovsvis ut 
kundfakturor  

maj, november Respektive 
enhetschef 

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Allvarlig (4) 

Hög risk (12) 

Attestregler (NY)*) Kontroll att förtroendekänsliga 
poster har attesterats av 
överordnad chef. 

Stickprov 1 ggr/år november Ekonom Förvaltningschef Sannolik (4)/ 
Kännbar (3) 

Hög risk (12) 

Lönerapport*) Kontroll av rätt kontering, rätt 
lön till rätt person, rätt 
löneutbetalning. Ur Besched 

Stickprov 1 ggr/år november Resp 
enhetschef 

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk (9) 

Verkställighet av 
beslut*) 

Uppföljning av att nämndens 
beslut har verkställts 

Stickprov 2 ggr/år maj, november Nämnd- 
sekreterar
e 

Förvaltningschef Mindre 
sannolik (2)/ 
Allvarlig (4) 

Medelrisk (8) 

Direktupphandling 
(NY)*) 

Kontroll att dokumentation 
finns för direktupphandlingar 

Stickprov 1 ggr/år november Resp 
enhetschef 

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk (3) 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
(SAM)*) 

Kontroll av att förvaltningen 
fyllt  in SAM-blankett  

Genomgång av 
SAM-blankett 
1 ggr/år 

december Nämndsek
reterare 

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Allvarlig (4) 

Hög risk (12) 

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering/informationomriktadestatsbidrag.11275.html


 
2020-01-22 
 
Bilaga 1 

*) Kommungemensam, obligatorisk rutin 
**) Om en projektledare har slutat i ett projekt ska detta projekt prioriteras i urvalet av kontrollobjekt. 
 

 

 
 
.  

 

Uppdatering av 
kommunens externa 
hemsida*) 

Kontroll av att korrekt 
information ligger på 
kommunens externa hemsida 

Stickprov 2 ggr/år maj, november Nämnd- 
sekreterar
e 

Förvaltningschef Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk (9) 

Projekthantering Alla genomförandeprojekt 
samt byggprojekt >30 miljoner 
kr ska redovisas i form av en 
projektrapport till KSTU. 
 
 
Kontroll av 
projektdokumentationen 
genom att säkerställa att 
rutinen för projekthantering 
följs. 

Stickprov 1ggr/år på 
KSTUs 
mötesanteckningar 
 
 
 
Stickprov av 3 
projekt 1 ggr/år** 

november 
 
 
 
 
 
november 

Nämndsek
reterare 
 
 
 
 
Enhetschef 

Förvaltningschef 
 
 
 
 
 
Förvaltningschef 

Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 
 
 
 
 
Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk (9) 
 
 
 
 
 
Medelrisk (9) 

Sannolikhet: 

Osannolik = 1 

Mindre sannolik = 2 

Möjlig = 3 

Sannolik = 4 

Konsekvens: 

Försumbar konsekvens = 1 

Lindrig konsekvens = 2 

Kännbar konsekvens = 3 

Allvarlig konsekvens = 4 

Riskvärdering: 

Mycket låg risk = 1-2 

Låg risk = 3-4 

Medelrisk = 5-9 

Hög risk = 10-16 

Exempel: Möjlig (3) x Allvarlig konsekv (4) = Hög risk (12)   
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 § XX KS/2021:31 

Internkontrollplan 2021 för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om 
internkontrollplan för år 2021 . Kontrollmomenten är samma som den 
kommungemensamma internkontrollplanen för år 2021, men innehåller även en punkt om 
projekthantering, en punkt om kundfakturering, samt en punkt om registerförteckning av 
personuppgifter.

Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens tekniska utskotts sammanträde den 3 februari 
2021, där utskottet beslutade föreslår kommunstyrelsen att godkänner internkontrollplan för 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2021 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterat 
2021-01-08 med dnr 2021:31. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänner internkontrollplan för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2021 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterat 2021-01-
08 med dnr 2021:31. 

______________________

Delges: 
Kommunstyrelsens tekniska utskott

Salems 
kommun 



Salems 
kommun 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KSTU § 7 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
2021-02-03 

10 av 20 

KS/2021:31 

lnternkontrollplan 2021 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om 
internkontrollplan för år 2021 Kontrollmomenten är samma som den kommungemensamma 
internkontrollplanen för år 2021, men innehåller även en punkt om projekthantering, en 
punkt om kundfakturering, samt en punkt om registerförteckning av personuppgifter. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2021-01-08. 

Tekniska utskottets beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
internkontrollplan för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2021 enligt bilaga till 
tjänsteskrivelse daterat 2021-01-08 med dnr 2021:31. 

Expediering: 

Kommunstyrelsen 
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2021-01-08 
Dnr. KS/2021:31 

1 av 2 

 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Elina Peronius 

 
 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 

 Internkontrollplan 2021 för miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
internkontrollplan för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för år 2021 enligt bilaga 
till tjänsteskrivelse daterat 2021-01-08 med dnr 2021:31. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om 
internkontrollplan för år 2021. Kontrollmomenten är samma som den 
kommungemensamma internkontrollplanen för år 2021, men innehåller även en punkt 
om projekthantering, en punkt om kundfakturering, samt en punkt om 
registerförteckning av personuppgifter. 

  

Ärendet 

Enligt kommunallagen kap. 6 § 6 st 2 ska nämnderna se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Nämnderna 
måste varje år besluta om årets internkontrollplan enligt Reglemente för intern kontroll § 
8, beslutad av KF 2010-02-25 § 3. 
 
Enligt Reglementet för intern kontroll § 4 ansvarar förvaltningschefen för att det finns 
regler och anvisningar utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Varje 
nämnd ska ha en internkontrollplan och resultatet ska redovisas till nämnderna. 
Förslaget till internkontrollplan ska ha sin grund utifrån en risk- och väsentlighetsanalys 
av nämndens processer och möjligheter att uppnå sina mål. Under året som 
internkontrollplanen gäller genomförs sedan de interna kontroller som fastställts i 
planen. Resultaten och eventuella åtgärder redovisa under året till ansvarig chef och 
vidare till politisk behandling i kommunens årsbokslut. Allvarliga avvikelser ska 
omedelbart rapporteras till nämnd.  
 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30 § 111 vilka internkontrollmoment som alla 
kommunens nämnder måste genomföra för att kvalitetssäkra och följa upp nämndernas 
verksamheter. Jämfört med föregående år innehåller inte längre den 
kommungemensamma delen kontroll av lönerapport och attestregler, vilka istället 
kommer ingå i kommunstyrelsens internkontrollplan. Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att ett ytterligare kontrollmomentet från förra 

Salems 
kommun 
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året utgår gällande att utföra stickprov på KSTU:s sammanträdesprotokoll för att 
kontrollera att alla genomförandeprojekt samt byggprojekt över 30 miljoner kronor har 
redovisats i form av en projektrapport. Eftersom projektrapporterna är en stående punkt 
på KSTU:s dagordning anses inte stickprovet fylla någon funktion. Den andra delen av 
kontrollmomentet “Projekthantering” som gäller kontroll av projektdokumentationen 
kvarstår dock.  
 
Nytt kontrollmoment för i år är registerförteckning över personuppgiftsbehandlingar. I 
artikel 30 i dataskyddsförordningen regleras bestämmelsen om registerförteckningen där 
det bland annat anges att den ska hållas uppdaterad. Om det saknas behandlingar i 
registerförteckningen eller om den är ofullständig kan detta vara en grund för 
sanktionsavgifter. Därför har förvaltningschefen beslutat att varje enhet ska ha en årlig 
genomgång av behandlingarna under ett APT för att säkerställa att inget nytt 
har tillkommit och samtidigt påminna alla att anmäla nya behandlingar. 
Kontrollmomentet består av att kontrollera att detta har skett genom en genomgång av 
samtliga enheters APT-protokoll.  
 
 
Finansiering 

Detta ärende medför inga ekonomiska konsekvenser. 

 Christina Lood 
Förvaltningschef 

Elina Peronius 
Nämndsekreterare 

  
Bilagor 

1. Internkontrollplan för MSB år 2021 

 
Delges 

Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljönämnden 

Salems 
kommun 



MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS INTERNKONTROLLPLAN 2021 

Intern kontroll definieras som en process där ledningen; såväl förtroendevalda som tjänstemän, samt övrig personal samverkar för att med en rimlig grad av 

säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering, information om verksamheten samt 

efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 
 

Rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Tid för 
kontroll 

Utföres av Rapporteras 
till 

Sannolikhet/ 
konsekvens 

Riskvärderin
g 

Direktupphandling* Kontroll att dokumentation finns 
för direktupphandlingar 

Stickprov 1 ggr/år Registrator Förvaltnings- 
chef 

Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk 
(9) 

Systematiskt 
arbetsmiljö- 
arbete (SAM)* 

Kontroll av att förvaltningen fått in 
SAM-blankett från samtliga enheter 

Genomgång av 
inskickade SAM- 
blanketter 1 ggr/år 

December Nämnd- 
sekreterare 

Förvaltnings- 
chef 

Möjlig (3)/ 
Allvarlig (4) 

Hög risk (12) 

Uppdatering av 
kommunens 
externa hemsida* 
 

Kontroll av att korrekt information 
ligger på kommunens externa 
hemsida. Varje verksamhet 
kontrollerar sitt område för att inte 
felaktig hantering ska ske 

Stickprov 
2 ggr/år 

Juni 
November 

Nämnd- 
sekreterare 

Förvaltnings- 
chef 

Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk 
(9) 

Verkställighet av 
beslut* 

Uppföljning av att nämndens beslut 
har verkställts. 
 

Stickprov 
2 ggr/år 

Juni 
November 

Nämnd- 
sekreterare 

Förvaltnings- 
chef 

Mindre 
sannolik (2)/ 
Allvarlig (4) 

Medelrisk 
(8) 

Intäkts- och 
bidragsflöden* 
 

Kontroll att förvaltningen har tagit 
ställning till möjligheten att söka 
Vissa statsbidrag och Riktade 
statsbidrag 

Genomgång av 
aktuella SKL- listor. 
Ange "sökt" eller 
"inte sökt pga…” 

Juni 
Nov 

Nämnd- 
sekreterare 

Förvaltnings- 
chef 

Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk 
(9) 
 

Kundfakturering 
inkl. hyror 
 
 

Kontroll av fakturaunderlag, 
hyresunderlag och avtal, samt att 
alla avtal blir fakturerade 
 
 
 
 
 

Ekonom väljer 
stickprovsvis ut 
kundfakturor  

Juni 
November 

Respektive 
enhetschef 

Förvaltningsc
hef 

Möjlig (3)/ 
Allvarlig (4) 

Hög risk (12) 

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering.1403.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering/informationomriktadestatsbidrag.11275.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/statsbidragspecificering/informationomriktadestatsbidrag.11275.html


*Kontrollmomentet ska genomföras av alla nämnderna. 

** Om en projektledare har slutat i ett projekt ska detta projekt prioriteras i urvalet av kontrollobjekt. 
 

 

 

Sannolikhet:  

Osannolik = 1 

Mindre sannolik = 2 

Möjlig = 3 

Sannolik = 4 

 

 

Konsekvens: 

Försumbar konsekvens = 1 

Lindrig konsekvens = 2 

Kännbar konsekvens = 3 

Allvarlig konsekvens = 4 

 

 

Riskvärdering: 

Mycket låg risk = 1-2 

Låg risk = 3-4 

Medelrisk = 5-9 

Hög risk = 10-16  

Exempel: Möjlig (3) x Allvarlig (4) = Hög risk (12)  

 

Projekthantering Kontroll av 
projektdokumentationen genom att 
säkerställa att rutinen för 
projekthantering följs. 

Stickprov av 3 
projekt 1 ggr/år** 

November Respektive 
enhetschef  

Förvaltnings-
chef 

Möjlig (3)/ 
Kännbar (3) 

Medelrisk 
(9) 

Registerförteckning 
över 
personuppgifts- 
behandlingar (NY) 

Kontroll för att säkerställa att 
registerförteckningen är 
uppdaterad 

Genomgång av 
samtliga enheters 
APT-protokoll 

november Nämnd- 
sekreterare 

Förvaltnings-
chef 

Möjlig (3)/ 
Allvarlig (4) 

Hög risk (12) 
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 § XX KS/2020:366 

Äldreplan 2021-2026

Äldreplanen riktar sig till medborgare, personal och politiker i Salems kommun och syftar till 
att ge vägledning för kommunens planerings- och utvecklingsarbete gällande äldreområdet. 
Tidigare äldreplan gällde för 2017-2021 och under 2020 har en ny plan arbetats fram som ska 
gälla för 2021-2026. Planen för 2021-2026 godkändes av socialnämnden 2020-10-05. Innan 
planen skulle beslutas i kommunfullmäktige i 

2020-11-30 hann en ny befolkningsprognos för Salems kommun inkomma. Kommunstyrelsen 
återremitterade därför ärendet för ändringar i Äldreplanen med anledning av ny 
befolkningsprognos. 

Ärendet behandlades vid socialnämndens sammanträde den 8 februari 2021, där nämnden 
beslutade att godkänna Äldreplanen 2021-2026 samt att föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna Äldreplanen 2021-2026. Kommunens pensionärsråd har fått möjlighet att yttra sig 
kring förslaget. Pensionärsrådet  har inga invändningar mot den föreslagna Äldreplanen. 

Här hittar man övriga underlag till ärendet.

______________________

Delges:
Socialnämnden 
Kommunala pensionärsrådet 

• • Salems 
kommun 

https://drive.google.com/drive/folders/14kLlIsNWVyr6tjiZPlmG-eO9grJTUmuc?usp=sharing
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Socialnämnd 

SN § 11 SN/2020:125.748 

Äldreplan 2021-2026 - Revidering 

Äldreplanen riktar sig till medborgare, personal och politiker i Salems kommun och syftar 
till att ge vägledning för kommunens planerings- och utvecklingsarbete gällande 
äldreområdet. Tidigare äldreplan gällde för 2017-2021 och under 2020 har en ny plan 
arbetats fram som ska gälla för 2021-2026. Planen för 2021-2026 godkändes av 
socialnämnden 2020-10-05. Innan planen skulle beslutas i kommunfullmäktige i 
2020-11-30 hann en ny befolkningsprognos för Salems kommun inkomma. 
Kommunstyrelsen återremitterade därför ärendet för ändringar i Äldreplanen med 
anledning av ny befolkningsprognos. 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden beslutar att godkänna Äldreplanen 2021-2026. 
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna Äldreplanen 

2021-2026. 

Beslutsexpediering: 
Akten 
Biblioteket 
Revisorer 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Socialförvaltningen
Jevgenia Villarroel
Utredare

Socialnämnden

Reviderad Äldreplan 2021-2026

Förslag till beslut
1. Socialnämnden beslutar att godkänna Äldreplanen 2021-2026.

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna Äldreplanen 2021-2026.

Sammanfattning av ärendet
Äldreplanen riktar sig till medborgare, personal och politiker i Salems kommun och syftar till att ge
vägledning för kommunens planerings- och utvecklingsarbete gällande äldreområdet. Tidigare
äldreplan gällde för 2017-2021 och under 2020 har en ny plan arbetats fram som ska gälla för
2021-2026. Planen för 2021-2026 godkändes av socialnämnden 2020-10-05. Innan planen skulle
beslutas i kommunfullmäktige 2020-11-30 hann en ny befolkningsprognos för Salems kommun
inkomma. Kommunstyrelsen återremitterade därför ärendet för ändringar i Äldreplanen med
anledning av ny befolkningsprognos.

Planen beskriver nuläget samt prognoser över framtida behov och förutsättningar inom
äldreområdet och ska ligga till grund för strategiska beslut i budgetarbetet. Framledes kommer
prognoser inte inkluderas i Äldreplanen då dessa görs med tätare intervall och ändras över tid.

De ändringar som gjorts utifrån den senaste befolkningsprognosen som skiljer sig från den prognos
som gjordes i början på 2020 visar att antalet äldre ökar något under de kommande fem åren
istället för tidigare prognostiserad minskning. Skillnaden mellan tidigare och nuvarande
befolkningsprognos är 110 personer 65 år eller äldre år 2025.

Den långsiktiga befolkningsprognosen visade tidigare att antalet äldre skulle minska något fram till
år 2025 för att sedan öka år 2030. Den nya prognosen visar däremot på en ökning både år 2025
och år 2030. Den totala ökningen av antalet äldre år 2030 skiljer sig dock med endast en person
mellan de olika prognoserna.

Den ändrade befolkningsprognosen påverkar prognosen för hemtjänst i ordinärt boende således
att mellan 2 och 10 fler personer prognostiseras behöva hemtjänst de kommande 10 åren jämfört
med tidigare prognos.

Det totala antalet äldre i behov av omfattande omsorgsinsatser år 2030 har inte ändrats utifrån
den nya befolkningsprognosen och ligger oförändrat på 277 personer. Förändringen mellan de
olika prognoserna vad gäller behovet av omfattande hemtjänst och särskilt boende består i en
jämnare, långsam ökning över en tioårsperiod jämfört med tidigare i stort sett oförändrat läge

Salems 
kommun 
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fram till 2025 och en ökning mellan 2025 och 2030.

Sammanfattningsvis förändrar inte den nya befolkningsprognosen det tidigare prognostiserade
behovet av omfattande äldreomsorgsinsatser något nämnvärt de kommande tio åren och
platstillgången på särskilda boenden är fortfarande god, med en viss överkapacitet de kommande
tio åren.

Ärendet

De delar där ändringar gjorts i Äldreplanen med anledning av den nya befolkningsprognosen
presenteras nedan.

Befolkningsutveckling i Salem
Befolkningen i Salems kommun kommer enligt prognos att uppgå till 19 205  personer år 2030,
vilket innebär en ökning med 15 procent jämfört med 2019.

Den kortsiktiga befolkningsprognosen för åldersgrupperna 65-79 och 80 år eller äldre för de

kommande fem åren visar att åldersgruppen 65-79 minskar något medan åldersgruppen 80 år eller

äldre ökar successivt varje år med i genomsnitt 60 personer per år. Totalt kommer åldersgruppen

65 år eller äldre öka något för varje år.  År 2020 är antalet personer 65 år eller äldre 2900 och år

2025 är antalet personer i samma åldersgrupp 2993. Diagram 3 visar fördelningen av

befolkningsökningen de kommande fem åren uppdelat efter ålderskategorier.

Diagram 3 Kortsiktig befolkningsprognos i Salems kommun

Befolkningsprognosen för år 2020-2030 i åldersgrupperna 65-79 och 80 år eller äldre visar att

antalet äldre ökar något år 2025 jämfört med år 2020. År 2030 sker ytterligare en ökning och

-t- -t- Salems 
kommun 

■ 80+ ■ 65-79 

3000 

721 793 844 896 965 1019 

2000 

0 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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antalet äldre beräknas bli 3 079 personer. Diagram 4 visar på en prognos över antalet äldre i

Salems kommun fram till år 2030, uppdelat i olika åldersgrupper.

Diagram 4 Långsiktig befolkningsprognos i Salems kommun

Prognos för behov av hemtjänst

Prognosen för behov av hemtjänst i föregående Äldreplan 2017-2021 har varit något låg. Enligt

den skulle det finnas 212 hemtjänsttagare år 2019. Vid en beräkning av antalet personer 65 år och

äldre med beslut om hemtjänst de kommande tio åren utifrån årets befolkningsprognos och med

antagandet att andelen kommer att öka med 0,8 procent årligen som det gjort de senaste tre åren

kan följande prognos tas fram.

Prognos personer 65+ med beslut om hemtjänst i ordinärt boende

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Antal 276 301 328 352 378 404 432 458 483 511 539

Andel i
% 9,5 10,3 11,1 11,9 12,7 13,5 14,3 15,1 15,9 16,7 17,5

Platsbehov på särskilda boenden utifrån prognos
År 2030 beräknas 277 personer vara i behov av omfattande omsorgsinsatser i form av särskilt

boende eller hemtjänst 50 timmar eller fler per månad. Antalet personer ökar med cirka 3

personer per år de kommande fem åren och därefter med cirka en person per år.

-t- -t- Salems 
kommun 

■ 80+ ■ 65-79 
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Antal invånare 65 år och äldre i behov av omfattande äldreomsorgsinsatser - prognos

I drygt 4 procent av fallen beräknas omsorgen ske i särskilt boende vilket motsvarar 123 platser år

2030. Samtidigt beräknas 154 personer få beslut om omfattande hemtjänst vilket motsvarar 5

procent.

Diagram 14 - Antal personer med omfattande äldreomsorgsinsatser fördelat på särskilt boende

och hemtjänst 50 timmar eller fler - prognos

Finansiering
Ingen finansiering är aktuell.

Jenny Thorsell
Socialchef

Jevgenia Villarroel
Utredare

Bilagor

1. Äldreplan 2021-2026

-t- -t- Salems 
kommun 

År 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Antal 261 263 266 266 268 269 272 273 274 275 277 

■ Särski lt boende ■ Omfattande hemtjänst 
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Delges

Akten
Biblioteket
Revisorer
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Salems kommunala pensionärsråd (KPR)

Salems 
kommun 
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 § XX KS/2021:152 

Förslag på taxa för laddstolpe för laddning av elfordon i 
Rönninge centrum vid infartsparkeringen
Två laddstolpar avsedda för att ladda elfordon har installerats på infartsparkeringen i 
Rönninge C. Syftet med laddstolparna är att möjliggöra för boende i kommunen med elbil att 
ladda sitt fordon. En kommun kan enligt ellagen inte ta betalt för el, eftersom ett köp av el 
endast kan ske mellan bilanvändare och eldistributör.

Den 1 juni 2012 infördes dock ett undantag från kravet på nätkoncession för interna elnät 
som huvudsakligen används för fordons elbehov enligt 22 b § förordning (2007:215) om 
undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), ”IKN-förordningen”.

Förvaltningen har varit i kontakt med andra kommuner i länet som har installerat laddstolpar 
och dessa rekommenderar att lokala trafikföreskrifter för ändamålet beslutas samt att en 
taxa om 3 kr/kWh tas ut för parkering. Detta är den kostnad som de flesta kommuner tar ut 
av bilägaren och täcker både den direkta elkostnaden men också underhåll och skötsel av 
stolpen. Beslut om taxa för laddning ska tas av kommunfullmäktige för att gälla.

Ärendet har behandlats på kommunstyrelsens tekniska utskott den 31 mars 2021 och där 
utskottet beslutade att föreslå kommunfullmäktige att besluta att kommunen ska ta ut en 
avgift för laddning av eldrivna fordon via laddstolpar på kommunens egna laddstolpar med 
3 kr/kwh. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunen 
ska ta ut en avgift för laddning av eldrivna fordon via laddstolpar på kommunens egna 
laddstolpar med 3 kr/kWh.

______________________

Kommunstyrelsens tekniska utskott
Arkiv

Salems 
kommun 
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KS/2021:152 

Driftsättning och taxa för laddstolpe för laddning av elfordon i 

Rönninge centrum vid infartsparkeringen 

Två laddstolpar avsedda för att ladda elfordon har installerats på infartsparkeringen i 

Rönninge centrum. Syftet med laddstolparna är att möjliggöra för boende i kommunen med 

elbil att ladda sitt fordon . 

Förvaltningen har varit i kontakt med andra kommuner i länet som har installerat laddstolpar 

och dessa rekommenderar att lokala trafikföreskrifter för ändamålet beslutas samt att en taxa 

om 3 kr/kWh tas ut för parkering. Detta är den kostnad som de flesta kommuner tar ut av 

bilägaren och täcker både den direkta elkostnaden men också underhåll och skötsel av 

stolpen. Beslut om taxa för laddning ska tas av kommunfullmäktige för att gälla. 

Ansvarig för parkeringsplatser på allmän platsmark är gatuenheten som har möjlighet att se 

över behovet av att ta fram nödvändiga lokala trafikföreskrifter under året. De lokala 

trafikföreskrifterna kan bland annat ta upp vilka som får använda parkeringsplatserna, vilka 

tider de får användas, skyltning m.m. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterat 2021-03-11. 

Tekniska utskottets beslut 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
kommunen ska ta ut en avgift för laddning av eldrivna fordon via laddstolpar på 
kommunens egna laddstolpar med 3 kr/kWh. 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ge förvaltningen uppdraget att se 
över lokala trafikföreskrifter för laddstolpar på allmän platsmark och 
parkeringsplatser. 

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ta stolparna i bruk och driftsätta dem. 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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MIljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Driftsättning och taxa för laddstolpar för laddning av

elfordon i Rönninge C (infartsparkeringen)

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunfullmäktige att besluta att
kommunen ska ta ut en avgift för laddning av eldrivna fordon via laddstolpar på
kommunens egna laddstolpar med 3 kr/kWh.

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ge förvaltningen uppdraget att se
över lokala trafikföreskrifter för laddstolpar på allmän platsmark och
parkeringsplatser.

3. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ta stolparna i bruk och driftsätta
dem.

Sammanfattning av ärendet

Två laddstolpar avsedda för att ladda elfordon har installerats på infartsparkeringen i

Rönninge C. Syftet med laddstolparna är att möjliggöra för boende i kommunen med elbil

att ladda sitt fordon.

En kommun kan enligt ellagen inte ta betalt för el, eftersom ett köp av el endast kan ske

mellan bilanvändare och eldistributör. En kommun kan inte heller subventionera eller ge

bort el, då detta inte är förenligt med likställighetsprincipen i kommunallagen. Den 1 juni

2012 infördes dock ett undantag från kravet på nätkoncession för interna elnät som

huvudsakligen används för fordons elbehov enligt 22 b § förordning (2007:215) om

undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857), ”IKN-förordningen”.

Med stöd av undantaget kan en grupp laddstationer på ett internt nät anslutas till det

koncessionspliktiga elnätet i en anslutningspunkt och det är även möjligt att ta betalt för

elen av den som laddar. Kommunen tar betalt för laddning genom en privat leverantör

och erbjuder kunder att betala med laddbricka.

Den privata leverantören hanterar fakturering av bilägaren, felanmälan och övrig

administration för laddstolpen och tar ut en avgift för detta. Faktureringen av bilägaren

sker löpande och de summor som betalas in av bilägaren betalas ut till Salems kommun

Salems 
kommun 
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under året.

Förvaltningen har varit i kontakt med andra kommuner i länet som har installerat

laddstolpar och dessa rekommenderar att lokala trafikföreskrifter för ändamålet beslutas

samt att en taxa om 3 kr/kWh tas ut för parkering. Detta är den kostnad som de flesta

kommuner tar ut av bilägaren och täcker både den direkta elkostnaden men också

underhåll och skötsel av stolpen. Beslut om taxa för laddning ska tas av

kommunfullmäktige för att gälla.

Ansvarig för parkeringsplatser på allmän platsmark är gatuenheten som har möjlighet att

se över behovet av att ta fram nödvändiga lokala trafikföreskrifter under året. De lokala

trafikföreskrifterna kan bland annat ta upp vilka som får använda parkeringsplatserna,

vilka tider de får användas, skyltning m.m.

Om beslut fattas enligt förvaltningens förslag kommer stolparna att driftsättas och tas i

bruk.

Per-Johan Hurtig
Gata/VA-chef

Christina Lood
Förvaltningschef

Delges

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Salems 
kommun 
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 § XX KS/2021:147 

Överföring av driftmedel för särskilda lönesatsningar

Inför årets löneöversyn har förvaltningarna framfört önskemål om särskilda satsningar. Detta 
har diskuterats i den särskilda grupp som kallas löneförhandlingsgruppen. 

Löneförhandlingsgruppen har avvägt de önskemål som inkommit och beslutat att föreslå att 
Socialförvaltningen kompenseras för extrakostnader utifrån Kommunals avtal (310 tkr) som 
får ett större genomslag för Socialförvaltningen. 

Barn och Utbildningsförvaltningen har kunnat påvisa att lärare inom modersmål och 
kulturskolan halkat efter i förhållande både till andra närliggande kommuner samt gentemot 
andra lärargrupper inom skolan varför de föreslås få ett tillskott motsvarande 1 % över 
ordinarie budget (165 tkr).

Kultur och Fritidsförvaltningen har ett läge där de under ett antal år haft svårt att göra 
lönesatsningar framförallt gällande bibliotekarier och fritidsledare och även de föreslås få ett 
tillskott motsvarande 1 % över ordinarie budget (79 tkr).

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2021. 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att besluta för år 2021 att 
överföra driftmedel från kommunstyrelsen till förfogande till respektive förvaltning enligt 
följande:

1. Extra lönemedel Socialförvaltningen 310 tkr
2. Extra lönemedel Barn och Utbildningsförvaltningen 165 tkr
3. Extra lönemedel Kultur och Fritidsförvaltningen 79 tkr

______________________

Delges:
Ekonomienheten
HR-enheten 
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Salems 
kommun 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ulf Haraldsson
HR-chef

Kommunstyrelsen

Särskilda lönesatsningar

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för år 2021 överföra driftmedel från kommunstyrelsen till
förfogande till respektive förvaltning enligt följande::

1. Extra lönemedel Socialförvaltningen 310 tkr
2. Extra lönemedel  Barn och Utbildningsförvaltningen 165 tkr
3. Extra lönemedel Kultur och Fritidsförvaltningen 79 tkr

Ärendet
Inför årets löneöversyn har förvaltningarna framfört önskemål om särskilda satsningar.
Detta har diskuterats i den särskilda grupp som kallas löneförhandlingsgruppen

Löneförhandlingsgruppen har avvägt de önskemål som inkommit och beslutat att föreslå
att Socialförvaltningen kompenseras för extrakostnader utifrån Kommunals avtal (310 tkr)
som får ett större genomslag för Socialförvaltningen.

Barn och Utbildningsförvaltningen har kunnat påvisa att lärare inom modersmål och
kulturskolan halkat efter i förhållande både till andra närliggande kommuner samt
gentemot andra lärargrupper inom skolan varför de föreslås få ett tillskott motsvarande 1
% över ordinarie budget (165 tkr).

Kultur och Fritidsförvaltningen har ett läge där de under ett antal år haft svårt att göra
lönesatsningar framförallt gällande bibliotekarier och fritidsledare och även de föreslås få
ett tillskott motsvarande 1 % över ordinarie budget (79 tkr).

Finansiering
Dessa medel föreslås tas för år 2021 från kommunstyrelsens medel till förfogande - och
utgör därefter kommande budgetår en del av det normala budgetunderlaget.

Mats Bergström
Kommundirektör

Ulf Haraldsson
HR-chef

Salems 
kommun 
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 § XX KS/2021:120 

Svar på  Remiss - Folkbildningsstrategi för 
Stockholmsregionen

Regions Stockholm efterfrågar synpunkter på förslag till folkbildningsstrategi för Stockholms 
län. Syftet med strategin är att bidra till att folkbildningsarbetet i Stockholmsregionen får en 
övergripande inriktning. Strategin ska även öka kunskapen , dialogen och samsynen  mellan 
regionala och lokala aktörer samt folkbildningens aktörer. 

Finansieringen av folkbildningen bygger på en samfinansieringsmodell. Förvaltningen anser 
att den modellen, innebärandes en för kommunerna (och andra finansiärer) frivillig 
finansiering, fortsatt ska gälla. Förvaltningen instämmer också att bättre metoder och 
kontroller ska etableras för att säkerställa att kvalitativ verksamhet erhålls för pengarna.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 12 mars 2021.

Här är övriga underlag till ärendet. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lämnar upprättat förslag till folkbildningsstrategi för Stockholms län utan 
erinran.

______________________

Region Stockholm
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Karoline Löfstedt
Planeringsstrateg

Kommunstyrelsen

Yttrande över förslag till Folkbildningsstrategi för
Stockholms län dnr: RS 2020-0827

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lämnar upprättat förslag till folkbildningsstrategi för Stockholms län
utan erinran.

Sammanfattning av ärendet
Regions Stockholm efterfrågar synpunkter på förslag till folkbildningsstrategi för
Stockholms län. Syftet med strategin är att bidra till att folkbildningsarbetet i
Stockholmsregionen får en övergripande inriktning. Strategin ska även öka kunskapen ,
dialogen och samsynen  mellan regionala och lokala aktörer samt folkbildningens aktörer.

Ärendet
Strategin ska underlätta samarbete , dialog och samsyn mellan regionala, lokala och
nationella aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor.  Strategin avgränsas till att
primärt omfatta den folkbildning som studieförbund och folkhögskolor bedriver.

Fyra målområden har tagits fram som svarar mot de fyra långsiktiga målen för regionen i
RUFS 2050, via fyra inriktningsområden:

1. Stärka och utveckla demokratin

2. Bredda intresset för och öka delaktigheten  i kulturlivet samt det egen skapandet

3. Främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor

4. Utveckla arbetet för hållbar utveckling

Inom varje inriktningsområden finns prioriteringar med åtgärder som behöver hanteras
för att strategins målområden ska uppfyllas.

Genomförandet av strategin förordas att ske via samverkan mellan det offentliga och
folkbildningens aktörer, på kommunal och regional nivå. En modell för förstärkt dialog och
ökad kunskap mellan parterna presenteras i strategin. Denna dialog syftar till att
underlätta genomförandet av konkreta insatser i strategins inriktning.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter
Förvaltningen ser det som positivt att strategin knyts till RUFS 2050. Folkbildningen kan
fylla en viktig roll i att stärka de uppsatta målområdena. Inte minst kan studieförbund och
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folkhögskolor nå människor på andra arenor än arbetsliv samt universitet- och högskolor -
vilket gynnar möjligheten att nå ut med bildningsinsatser på än bredare front.

Finansieringen av folkbildningen bygger på en samfinansieringsmodell. Förvaltningen
anser att den modellen, innebärandes en för kommunerna (och andra finansiärer) frivillig
finansiering, fortsatt ska gälla. Förvaltningen instämmer också att bättre metoder och
kontroller ska etableras för att säkerställa att kvalitativ verksamhet erhålls för pengarna.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningen ser inga ekonomiska konsekvenser av folkbildningstrategin.

Karoline Löfstedt
Planeringsstrateg

Mats Bergström
Kommundirektör

Bilagor

Region Stockholm, “Folkbildningsstrategi” remissupplaga

Delges

Region Stockholm registrator.rlk@sll.se
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 § XX KS/2021:167 

Begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga 
pandemilagen 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 med stöd av lag (2021:4) om särskilda begränsningar 
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, den sk pandemilagen att ge kommuner 
möjlighet att från och med den 11 mars 2021 förbjuda allmänheten att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel. För att få en snabb beslutsprocess behöver kommunfullmäktige ge 
en nämnd befogenhet att besluta om föreskrifterna. Gör inte fullmäktige det, är det 
fullmäktige som ska meddela föreskrifterna. I detta ärende föreslås att kommunfullmäktige 
ska fördela till krisledningsnämnden att fatta sådana beslut. Rätten att meddela föreskrifter 
upphör med automatik när panemilagen upphör vid utgången av september 2021.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera ansvaret enligt 8 kap. 1 § 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19, begränsningsförordningen, till krisledningsnämnden.

2. Vid brådskande ärenden kan ordförande i krisledningsnämnden fatta ett 
delegationsbeslut.

______________________

Krisledningsnämnden
Säkerhetssamordnaren 
Arkiv
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Kommunstyrelseförvaltningen
Victoria Skynäs
Säkerhetssamordnare

Kommunfullmäktige

Begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga
pandemilagen

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera ansvaret enligt 8 kap.

1 § förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning
av sjukdomen covid-19, begränsningsförordningen, till krisledningsnämnden.

2. Vid brådskande ärenden kan ordförande i krisledningsnämnden fatta ett
delegationsbeslut.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 med stöd av lag (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, den sk pandemilagen
att ge kommuner möjlighet att från och med den 11 mars 2021 förbjuda allmänheten att
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om
det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. För att få en snabb beslutsprocess
behöver kommunfullmäktige ge en nämnd befogenhet att besluta om föreskrifterna. Gör
inte fullmäktige det, är det fullmäktige som ska meddela föreskrifterna. I detta ärende
föreslås att kommunfullmäktige ska fördela till krisledningsnämnden att fatta sådana
beslut. Rätten att meddela föreskrifter upphör med automatik när panemilagen upphör
vid utgången av september 2021.

Ärendet
Den 10 januari 2021 trädde lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning
av sjukdomen covid-19 i kraft, den sk pandemilagen. Lagen innehåller bemyndiganden till
regeringen och myndigheter att fatta beslut inom vissa områden, om besluten behövs för
att begränsa och motverka spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Regeringen har med stöd av den lagen beslutat om förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, den sk
begränsningsförordningen, som sedan tidigare innehåller begränsningar inom följande
områden:

● Begränsning av antalet personer vid allmänna sammankomster och offentliga
tillställningar

● Antal personer och förutsättningar för att bedriva verksamheten vid
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○ gym- och sportanläggningar och badhus
○ handelsplatser

● Begränsning av antalet personer vid upplåtelse av platser för privata
sammankomster

● Smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik

Pandemilagen 13 § ger regeringen rätt att bemyndiga en kommun att meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan
liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Regeringen blesutade den 4 mars 2021 att anta lagförslaget och
begränsningsförordningen kompletterades med beslut om att kommuner bemyndigas att
meddela förbud att vistas på vissa platser om det finns påtaglig risk för trängsel, vilket
började gälla den 11 mars i år.

Ett sådant förbud får inte vara så omfattande att
1. det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket
2. på annat sätt medför obefogade inskränkningar i enskildas frihet

Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig.

Beslutsprocess
För att få en snabb beslutsprocess behöver kommunfullmäktige ge en nämnd befogenhet
att besluta om föreskrifterna. Gör inte fullmäktige det, är det fullmäktige som ska
meddela föreskrifterna. Det kan uppstå situationer där behovet av föreskrifter
uppkommer mycket hastigt. Det är därför viktigt att kommunen har möjliggjort en
snabbare beslutsprocess än den att beslutet om föreskrifter ska fattas av
kommunfullmäktige vid varje tillfälle som behovet uppstår. Om beslutet att meddela
föreskrifter delegeras till nämnd möjliggörs att beslutet kan fattas med kortare varsel.
Det är inte osannolikt att behovet av föreskrifter till exempel kan uppstå för att reglera
besökare till kommunens badplatser när badsäsongen kommer igång.

Mot bakgrund av ovan och med hänsyn till beslutets ingripande karaktär bedömer
förvaltningen att krisledningsnämnden, bör ges uppdraget att meddela föreskrifter med
stöd av 8 kap. 1 § begränsningsförordningen. Rätten att meddela föreskrifter upphör med
automatik när panemilagen upphör vid utgången av september 2021.

Om att meddela föreskrifter
Ett beslut om att meddela föreskrifter om förbud att vistas på en angiven plats kan
förväntas fattas i två olika situationer.

● Den ena är att förbud meddelas förebyggande utifrån en riskanalys baserad på
driftansvariga nämndens och dess medarbetares kunskap om platser som
normalt sett lockar många människor i olika situationer.

● Den andra är att beslut fattas efter konstaterad trängsel som medför risk för
smittspridning.

Det är Polismyndigheten som vakar över efterlevnaden av meddelat förbud. Den som
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bryter mot ett förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser kan dömas till
penningböter.

Förvaltningen kan konstatera att det kan finnas platser och tidpunkter där det troligen blir
fråga om sådan trängsel som avses i pandemilagen, exempel på dessa platser är
Skönviksparken i samband med skolavslutningar samt Möllebadet.

Information till allmänheten
Förvaltningen bedömer att det behövs omfattande informations- och
kommunikationsinsatser om vistelseförbud meddelas. Det kan handla om hemsida, annan
digital media, skyltar och tryckt lokalmedia samt att eventuellt ha personer på plats som
kan förklara vad som gäller.

Finansiering
Förvaltningen bedömer att förslag till beslut kommer ha begränsade ekonomiska
konsekvenser. Vid ett aktualiserande av föreskrifterna kan det uppkomma kostnader för
information till allmänheten, skyltar, media och ev personalkostnader för personer som
behöver finnas på platsen. Beroende på hur situationen utvecklas kan visst stöd i form av
av väktare eller motsvarande behövas.

Mats Bergström
Kommundirektör

Victoria Skynäs
Säkerhetssamordnare

Bilagor

Delges
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 § XX KS/2021:103 

Revidering av Överförmyndarnämndens reglemente
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om försiktighetsåtgärder med anledning av rådande 
pandemi med coronavirus ( covid-19) medför att det finns risk att ledamöter och ersättare 
överförmyndarnämnden inte kan delta på sammanträden.

Kommunallagen medger rätt att delta på nämndsammanträde på distans om 
kommunfullmäktige beslutat det och om särskilda tekniska krav är uppfyllda. En förutsättning 
för sammanträden på distans är att nämndens reglemente tillåter detta, vilket 
överförmyndarnämndens nuvarande reglemente inte gör. För att ändra reglemente i en 
gemensam nämnd, vilket Södertörns överförmyndarnämnd är, krävs likalydande beslut av 
kommunfullmäktige i samtliga samverkanskommuner.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2021.

Här finns övriga underlag till ärendet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för 
Södertörns överförmyndarnämnd.

______________________

Sändlista
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Revidering av Överförmyndarnämndens reglemente

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente
för Södertörns överförmyndarnämnd.

Ärendet
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om försiktighetsåtgärder med anledning av rådande
pandemi med coronavirus ( covid-19) medför att det finns risk att ledamöter och
ersättare överförmyndarnämnden inte kan delta på sammanträden.

Kommunallagen medger rätt att delta på nämndsammanträde på distans om
kommunfullmäktige beslutat det och om särskilda tekniska krav är uppfyllda. En
förutsättning för sammanträden på distans är att nämndens reglemente tillåter detta,
vilket överförmyndarnämndens nuvarande reglemente inte gör. För att ändra reglemente
i en gemensam nämnd, vilket Södertörns överförmyndarnämnd är, krävs likalydande
beslut av kommunfullmäktige i samtliga samverkanskommuner.

Reglementet föreslås få följande revidering:
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar,
bild eller ljud.

Mats Bergström
Kommundirektör

Ida Malmborg
Kommunsekreterare

Salems 
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 § XX KS/2019:87 

Svar på motion - Klimatsmart mat på våra skolor, väckt av 
Anna-Carin Ehn (R), Maria Trap (R) och Anders Klerkefors (R)

Rönningepartiet har den 18 februari 2019 väckt en motion om Klimatsmart mat på våra 
skolor mm. Kommunen har ett övergripande mål med samma syfte som regelbundet följs 
upp, och vidtar utöver det en rad klimatvänliga åtgärder. Kommunstyrelseförvaltningen 
föreslår därför att motionen ska anses besvarad.

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 6 april 2021. Ärendet behandlades på Barn- 
och utbildningsnämndes sammanträde den 16 februari 2021, där nämnden beslutade att 
motionens första att-sats skulle anses vara besvarad. 

Övriga handlingar till ärendet finns här.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara 
besvarad. 

______________________

Delges: 
Rönningepartiet
Barn- och utbildningsnämnden 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ida Malmborg
Kommunsekreterare

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Klimatsmart mat på våra skolor.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara
besvarad.

Ärendet
Anna-Carin Ehn (R), Maria Trap (R) och Anders Klerkefors (R) har den 18 februari 2019
väckt en motion om Klimatsmart mat på våra skolor mm.
Motionärerna yrkar på att:

1. alla förskolor och skolor får riktlinjer att handla och servera klimatsmart mat
redan för skolåret 2019-2020

2. Att en övergång till klimatsmart mat i alla av kommunen finansierade
verksamheter blir ett klimatmål för kommunen från och med 2020.

Motionärerna påpekar att våra förskolor och skolor redan jobbar aktivt med hållbar
utveckling och köper så mycket ekologisk mat som möjligt, men tycker att det är dags att
ändra detta mål till klimatsmart mat istället. Motionärerna vill minska köttkonsumtionen
genom att t ex servera mycket mer vegetarisk mat och mindre kött på våra skolor.

Barn- och utbildningsförvaltningen redogör i tjänsteskrivelsen (daterad den 8 februari
2021) att köken i förskolorna och skolorna redan idag gör livsmedelsval till stor del utifrån
vad som är bra för klimatet. Förvaltningen lyfter också att förvaltningen arbetar med en
revidering av kostpolicyn där frågan om en strategi för klimatsmartare mat kommer att
behandlas.

Barn- och utbildningsnämnden har vid sitt sammanträde den 16 februari 2021 beslutat
att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande och överlämna det
till kommunstyrelsen - därmed anser barn- och utbildningsnämnden att motionens första
att-sats är besvarad.

Den 25 februari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om att ställa sig bakom
dokumentet “Nytt Klimatinitiativ i Salem” som programförklaring för hur Salems kommun
ska nå klimatmålen. I initiativet framgår att Salems kommun arbetar för att FN:s och de
nationella klimatmålen ska nås. Salems kommuns ansvarsområden är de utsläppskällor
som finns i den kommunala organisationen, fastigheter, verksamheter, fordon och
beteenden. Kommunen ska genom främst kommunikationsinsatser arbeta för att
underlätta för boende och verksamma i Salem att leva klimatsmart vardagen. Salems
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kommuns mål och indikatorer behöver en tydligare klimatprofil.

Utifrån att kommunfullmäktige har fattat beslut om att ställa sig bakom dokumentet
“Nytt klimatinitiativ i Salem” föreslår kommunstyrelseförvaltningen att den andra
att-satsen i motionen ska anses vara besvarad.

Mats Bergström
Kommundirektör

Ida Malmborg
Kommunsekreterare
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