
 

 

 

 
 
 

 
 

Verksamhetsplan och budget 

2021-2024 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fastställd av:   Kommunfullmäktige 2020-06-22, § 54 
  
 

       Dnr: KS/2020:14 
     
 



 

 

 

 

Innehållsförteckning 

Fullmäktiges beslut .............................................................................................................. 1 

Kommunens styrmodell ...................................................................................................... 2 

Kommunens mål och strategier 2023 ............................................................................... 3 

Budgetförutsättningar (gemensamma planeringsförutsättningar) ............................... 4 

God ekonomisk hushållning ............................................................................................... 7 

Finansiella mål ................................................................................................................. 7 

Prioriterade inriktningsmål (verksamhetsmål) ............................................................. 8 

Ekonomiska ramar ............................................................................................................... 9 

Driftramar .......................................................................................................................... 9 

Investeringsram ............................................................................................................. 11 

 

 



 

1 

 

Fullmäktiges beslut 

 
Budget 2021 
§ 54, 2020-06-22 
Kommunfullmäktige beslutar att driftramar och investeringsramar för 2021-2024 fastställs. Respektive 
nämnd uppmanas att budgetera för oförutsedda kostnader med 1,0 procent av tilldelad nettokostnads-
ram. Nämnderna uppmanas därtill att upprätta nämndsplan med tillhörande verksamhetsplan samt 
detaljbudget. 

Skattesats 2021 
§ 100, 2020-10-26 
Skattesatsen för år 2021 ska vara oförändrad 22,57 kronor. 

Låneramar 2021 
§ 102, 2020-10-26 
Kommunstyrelsen har rätt att låna upp ett totalt högsta lånebelopp om 200 mnkr för Malung-Sälens 
kommun. 

Borgensramar 2021 
§ 101, 2020-10-26 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Malungshems ABs 
låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 280 mkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevets respektive ursprungliga 
lånebelopp. 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vatten och Avfall i Malung-
Sälen ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 370 mnkr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevets respektive ursprungliga 
lånebelopp. 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Malung Elverks ABs 
låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 20 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevets respektive ursprungliga 
lånebelopp. 

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Malung Elnäts ABs 
låneförpliktelser upp till ett totalt högst lånebelopp om 45 mnkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevets respektive ursprungliga 
lånebelopp. 
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Kommunens styrmodell 

Styrmodell för Malung-Sälens kommun fastställdes 2013-11-25, § 100 (dnr KS/2013:476). 
 
Principerna för styrning i Malung-Sälens kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Med mål- och 
resultatstyrning menas att det finns en tydlig styrkedja, där kommunfullmäktige genom att formulera 
övergripande mål och gemensamma riktlinjer, anger för nämnderna vad som ska åstadkommas och 
hur uppföljningen ska ske. Målen bryts ner på nämndsnivå och förvaltningarna formulerar uppdrag 
som verkställs och rapporteras tillbaka. Kommunstyrelsen fastställer indikatorer och måltal utifrån 
kommunfullmäktiges verksamhetsplan.  
 
Mål ur ett övergripande perspektiv, kommunfullmäktiges prioriterade inriktningsmål, (från år 2020 
verksamhetsmål), omfattar alla kommunala verksamheter. Målen beskriver en inriktning som gäller 
under planperioden. Till målen på den övergripande nivån kopplas ett antal indikatorer, som ger 
kommunfullmäktige möjlighet att följa graden av måluppfyllelse. Målen på nämndsnivå relaterar till 
respektive verksamhets bidrag till de övergripande målen. 
 
Resultat i ett styrningsperspektiv kräver att kommunen på ett tydligt sätt ska visa vilka effekter som 
ska åstadkommas för medborgarna/brukarna. Resultatstyrning innebär att kommunen använder olika 
typer av resultatmått och nyckeltal för att beskriva service- och tjänstekvalitet samt effektivitet. Måtten 
används för att följa upp de fastställda målen. 
 
Mål- och resultatstyrningen bygger på decentralisering av ansvar och befogenheter. Kommun-
fullmäktiges verksamhetsplan skrivs med ett perspektiv motsvarande en planperiod på fyra år. Planen 
revideras varje år under perioden och innehåller: 
 

 Kommunens vision 
 Strategier 
 Prioriterade inriktningsmål med mått och måltal 
 Prioriterade åtgärder år 1 
 Finansiella mål 

 
Styrmodellen bygger på en sammanhållen styrkedja baserad på mål- och resultatstyrning. Kommun-
fullmäktiges mål speglas i nämndernas planer och uppföljningen från nämnd till kommunfullmäktige 
synliggör hur respektive nämnd bidrar till de övergripande målen. 
 
Kommunfullmäktiges styrdokument överlämnas till nämnderna som för sina verksamhetsområden 
fastställer 

 Nämndsplaner  
 Detaljbudgetar 
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Kommunens mål och strategier 2023 
 

Kommunfullmäktige har 2019-06-17 beslutat om målbild och strategier 2023. Strategier med 
indikatorer är en del av god ekonomisk hushållning, se sid 7 och 8 
 
Målbild för Malung-Sälens kommun 
Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun. Vi är en internationell destination med kända evenemang, 
och ett rikt kultur- och fritidsliv. Vi erbjuder bra kommunal service, ett varierat och attraktivt boende 
samt goda livsmiljöer. 
Vi värnar det traditionella, och välkomnar utveckling. Vi har ett livskraftigt näringsliv som bidrar till 
bygdens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft. 
Hos oss kan boende, besökare och företagare förverkliga sina livsdrömmar. Vi uppmuntrar till dialog 
och ett gott samspel. Av vår omvärld uppfattas vi som handlingskraftiga och effektiva. 
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Budgetförutsättningar (gemensamma planeringsförutsättningar) 

 
Beräknade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning utgör förutsättning till förslag om 
fördelning av driftramar för åren 2021-2024. För beräkning av nivån används Sverige Kommuner och 
Regioners (SKR) skatteunderlagsprognos. Revideringar av skatteunderlagsprognosen sker vid ett 
flertaltal tillfällen under året. Vid framtagande av budgetförutsättningar, beslutade av kommunstyrelsen 
2020-01-28, har skatteunderlagsprognos från december, cirkulär 2019:59, använts. Reviderade 
förutsättningar, cirkulär 2020:20, har använts för beräkning driftramar för beslut av fullmäktige i juni.  

Skatteunderlagsprognos SKR 
Sveriges Kommuner och Regioners skatteunderlagsprognos, från december 2019, för 2021 bygger på 
ett antagande om att mot slutet av 2020 nås ett läge som beskrivs som ”mild lågkonjunktur”, som 
består under 2021. Det grundar sig bland annat i bedömningen att för år 2020 väntas en svagare 
arbetsmarknad med långsamma inkomstökningar. Räntorna förväntas fortsatt vara låga.  

Avseende skattunderlaget skedde en inbromsning under 2018, trots lika stor ökning av lönesumman 
som året innan, vilket främst förklaras av regeländring för grundavdragen. Kompensationen för 
regeländringen har skett genom höjning av generella statsbidragen. För år 2019 väntas ingen ökning 
av arbetade timmar viket medför en stor tillbakahållande effekt på skatteunderlaget. Det motverkas 
delvis genom att stor del av timlönerna bedöms stiga mer än året innan. Bedömningen för år 2020 är 
fortsatt inbromsning av ökningstakten av skatteunderlaget.  

I Sveriges Kommuner och Regioners skatteunderlagsprognos, från april 2020, beräknas en svagare 
skatteunderlagstillväxt för 2019 och 2020, med en större konjunkturåterhämning och därmed större 
ökning av skatteunderlaget för 2021. Prognosen, eller scenario som SKR väljer att benämna detta 
måste beaktas med försiktighet och stor osäkerhet. Med anledning av den pågående pandemin under 
2020 och dess utveckling behöver det finnas beredskap för förändringar. 

Befolkningsutveckling  
Folkmängden i kommunen minskade under åren 2011-2014 med i genomsnitt 100 personer per år. 
Trenden bröts 2015 och för åren 2015 -2017 ökade kommunen i genomsnitt med 50 personer per år. 
Födelsenettot har under en lång period varit negativ med en genomsnittlig minskning med cirka 40 
invånare per år för perioden 2009-2018. Det föds cirka 80 till 100 barn per år medan det dör cirka 120 
till140 invånare per år. Flyttnettot har även den varit negativ under ett antal år, 2010 till 2014, men 
trenden bröts under 2015 och har varit positivt under åren 2015-2018 med i genomsnitt nettoflyttade 
cirka 80 invånare. Kommunens invånare var vid årsskiftet 2018 totalt 10 106 invånare. För årsskiftet 
2019 uppgick invånarantalet till 10 138. 
 
Under år 2019 upprättade SCB, på uppdrag av kommen, en befolkningsprognos. Prognosen visar att 
den trend med minskande befolkning, som haft ett trendbrott åren 2015-2017, fortsätter men med en 
mer dämpande effekt. Av prognosen kan utläsas att befolkningen kommer minska med omkring 20 
invånare per år, det är en förändring jämfört med tidigare prognos från 2017 som prognostiserade en 
minskning med 30-50 invånare per år.  
 
Fördelat på åldersgrupper kommer gruppen 80 – år att öka med närmare 300 personer fram till 2030, 
medan 0 – 19 år kommer minska med knappt 50 personer. Gruppen 20-64 kommer minska med drygt 
300 personer och gruppen 65 -79 kommer minska med cirka 100 personer.  
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Skatteunderlag 2021 

De ekonomiska förutsättningarna för kommunen för kommande år är fortsatt ekonomiska utmaningar 
för kommunen, dess nämnder och den kommunala förvaltningen. Infört nytt kostnadsutjämning har 
förbättrat utfallet avseende år 2020 jämfört med av fullmäktige fastställd budget. På grund av ändring i 
av vissa parametrar med annan viktning är dock utfallet försämrat jämfört mot tidigare aviserat i 
förslaget för Malung-Sälens kommun. Skatteunderlaget för år 2021 har i budgetförutsättningarna 
uppräknats enligt beräkningsförutsättningar från SKR med invånarantal 10 080 innebärande att 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar med drygt 3 procent jämfört med budget år 
2020. Det skall bland annat täcka kostnadsökningar för löner, pensioner och övriga kostnader samt 
skapa utrymme till investeringar. För att klara detta krävs fortsatt anpassningar och effektivisering av 
den kommunala verksamheten i Malung-Sälens kommun. 

Investeringsvolym 
Det årliga utrymmet för investeringar för skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet i Malung-
Sälens kommun ska enligt kommunfullmäktiges tidigare finansiella mål motsvara högst de årliga 
avskrivningarna. Kommunfullmäktiges målbild 2023 avseende finansiella mål definierar strategi ”Sund 
ekonomi – ett resultat som säkerställer att reinvesteringar och nyinvesteringar kan göras med egna 
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medel”. Mätning sker genom indikator ”Fullmäktiges fastställda finansiella mål”, vilka finns preciserade 
inom avsnitt Finansiella mål.  

För år 2020 har kommunfullmäktige inklusive överflytt av investeringar beslutat om 78 mnkr att 
investera. Det är mer än vad utrymmet för att egenfinansiera klarar av. Detta ställer därför krav på att 
nämnderna håller tilldelade ramar och att kommunen redovisar ett plusresultat.  

Likviditet, lån och finansiella kostnader 
Långfristiga lån uppgick till 151 mnkr per 2019-12-31. Under 2019 har låneskulder motsvarande 
89 mnkr amorterats och totalt två lån har lösts i sin helhet. Två nya lån har upptagits till ett värde 
motsvarande 60 mnkr. Ett lån om totalt 30 mnkr förfaller under 2020 och prognostiseras att omsättas, 
det vill säga uppta nya lån. Bankmedel för kommunen uppgick till 44 mnkr per 2019-12-31. Likviditeten 
har minskat med 70 mnkr under år 2019 vilket har varit enligt plan för att inte ha en överlikviditet. 
Malung-Sälens kommun har en limit hos långivare Kommuninvest på 135 tkr per invånare. Vid 
årsskiftet 2018/2019 uppgick kommunens lån, borgen och skulder till 116 tkr /invånare. Det innebär att 
utrymmet för tillkommande upplåning uppgår till cirka 180 mnkr för kommunen inklusive borgens-
åtaganden för de kommunala bolagens lån. För år 2020 är förslag om utökning av borgen med 
50 mnkr vilket minskar det tillkommande utrymmet. 

Beroende på den för närvarande höga investeringstakten (högre investeringar än resultatet medger) 
var bedömningen inför 2020 att ytterligare lån kommer att behöva upptas under året. Aktuell 
bedömning är att inga tillkommande lån behöver upptas under 2020, vilket grundas på prognos om att 
cirka 50 mnkr av fastställda investeringar kommer genomföras. Överflytt av investeringar till 2021 samt 
förslag till investeringsplan 2021 medför att tillkommande lån behöver upptas under inledningen av 
2021. Det medför i sin tur ökade finansiella kostnader under 2021. Nivån är givet även beroende av 
nämndernas förmåga att bedriva verksamheten inom tilldelade driftramar och att förslag till 
anpassningsåtgärder genomförs.  

Pensionskostnader  
De kommunala pensionskostnaderna för anställdas pensioner prognostiseras att öka för planperioden. 
Det förklaras av höjt löneläge och fler som tjänar in förmånsbestämd ålderspension, samt 
pensionsutbetalningar från ansvarsförbindelsen (pensioner intjänade före 1998).  

Personalkostnader 
Löneökningar föreslås av kommunstyrelsens arbetsutskott budgeteras i en central pott och fördelas till 
nämnderna efter genomförd lönerevision våren 2021. Det innebär en ny hantering gentemot tidigare 
år och att nämnderna får full kompensation för lönerevision som beslutats av personalutskottet. Inom 
lönepotten föreslås därtill ett utrymme för särskilda satsningar eller prioriteringar för vissa grupper.  

Resultatnivå 
Budgeterat resultat ska minst motsvara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning eller minst utdelningar från kommunala bolag och resultat från exploatering verksamheten. 

För år 2021 föreslås intäkter från utdelningar kommunala bolag budgeteras till 5 mnkr samt resultat 
från exploateringsverksamheten budgeteras till 2 mnkr. Försiktighetsprincipen tillämpas för 
budgetering av dessa poster. 

Sammantaget budgeterat resultat föreslås till 13,6 mnkr. Det motsvarar 2,0 procent av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning.  

Nämndernas disponering av anslag 
Inom föreslagen driftram ges respektive nämnd i uppdrag att budgetera med oförutsett uppgående till 
minst 1 procent av nämndens tilldelade driftram.  

Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning  
Med givna beräkningsförutsättningar uppgår preliminära ramar för skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning till 688 mnkr för år 2021. Det är en ökning mot budgeterat skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning för 2020 med 22 mnkr och en ökning jämfört mot prognostiserade 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med 15 mnkr.  
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God ekonomisk hushållning 
Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs 
av andra juridiska personer. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har både ett finansiellt perspektiv 
och ett verksamhetsperspektiv. 
 
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv 
måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska 
behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. 
 
Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i 
form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god 
ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. 
 
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva 
sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en 
god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, 
resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. 
 
För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och 
handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger 
information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som 
visar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv 
organisation som säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna, måste kommunen 
säkerställa processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

 

Finansiella mål 
 

MÅLOMRÅDE STRATEGIER INDIKATORER 
1. 
”Malung-Sälen är en hållbar 
tillväxtkommun. Vi är en internationell 
destination med kända evenemang, och ett 
rikt kultur- och fritidsliv. Vi erbjuder bra 
kommunal service, ett varierat och attraktivt 
boende samt goda livsmiljöer.” 

  

• Stabil ekonomi. 
• Kommunfullmäktiges fastställda 
finansiella mål. 

 
 
 
 
 
 

Stabil ekonomi 

Indikator Måltal 2021 Måltal 2020 

Årets resultat, för kommunen i andel av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning  

> 2 % > 2 % 

Kommunens lånetak < 20 000 kr/ inv < 20 000 kr/ inv 

Kommunkoncernens lånetak < 85 000 kr / inv < 85 000 kr / inv 

Soliditet inkl pensionsåtagande kommunen > 15 % > 15 % 

Soliditet inkl pensionsåtagande, kommunkoncernen > 40 % > 40 % 

   

 

För att nå målen förutsätts att respektive nämnd redovisar ett utfall inom, av kommunfullmäktige, 

tilldelad ram.  
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Prioriterade inriktningsmål (verksamhetsmål) 
 

MÅLOMRÅDE STRATEGIER INDIKATORER 

1. 
”Malung-Sälen är en hållbar 
tillväxtkommun. Vi är en 
internationell destination med 
kända evenemang, och ett rikt 
kultur- och fritidsliv. Vi erbjuder 
bra kommunal service, ett 
varierat och attraktivt boende 
samt goda livsmiljöer.” 

  

• Jämförelser med andra jämförbara 
kommuner. 

• Topp 100 i Svenskt Näringslivs 
ranking, Högre medelvärde i nöjd kund-
index än genomsnittet i Sveriges 
kommuner och landstings (SKL) 
Insiktsmätning. 

• Ökat antal internationella besökare. 
• Årlig ökning av internationella 
besökare. 

• Utveckla gränsöverskridande 
samarbete. 

• Årligt gränsöverskridande utbyte kring 
bland annat demokratifrågor, UF och 
kultur/fritid. 

• God planberedskap. 

• Mark- och planberedskap för minst 50 
000 m² företagsetableringar och för 100 
bostäder. 

2.  
”Vi värnar det traditionella, och 
välkomnar 
utveckling. Vi har ett livskraftigt 
näringsliv som bidrar till bygdens 
utveckling och långsiktiga 
konkurrenskraft.” 

• Samarbete mellan näringsliv och 
kommun-förvaltning inom 
kompetensförsörjning. 

• Tillgång till arbetskraft med relevant 
kompetens. 

• Ett utvecklat samspel skola – 
arbetsmarknad. 

• Etablerade och aktiva mötesplatser 
mellan skola och arbetsmarknad i syfte 
att förbättra matchningen. 

• Ett utbildningssystem som av 
arbetsmarknaden uppfattas stödja 
kompetensförsörjningen och som ger 
den enskilda möjligheter att etablera 
sig på arbetsmarknaden eller läsa 
vidare. 

• Ökande andel med fullständiga betyg i 
grundskolan och gymnasieskolan, och 
andel som läser vidare. 

3.  
”Hos oss kan boende, besökare 
och 
företagare förverkliga sina 
livsdrömmar. 
Vi uppmuntrar till dialog och ett 
gott samspel. Av vår omvärld 
uppfattas 
vi som handlingskraftiga och 
effektiva.” 

• Vi för en aktiv dialog med 
medborgare, ungdomar och näringsliv. 

• Forum för strukturerade dialoger med 
medborgare, ungdomar och näringsliv. 

• Främjande myndighetsutövning. 
• Förbättrad service, tillgänglighet och 
bemötande. 

• Utred förutsättningarna för 
heltidsarbete för säsongsarbetare.   
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Ekonomiska ramar 

Driftramar 
 

  Driftramar 2021-2024  

(tkr) År 2021 År 2022 År 2023 År 2024 

Nämnd / förvaltning     

Kommunfullmäktige -1 330 -1 343 -1 357 -1 370 

Revision -730 -737 -745 -752 

Valnämnd -80 -333 -84 -85 

Överförmyndaren -1 715 -1 732 -1 749 -1 767 

Kommunstyrelsen -87 090 -87 961 -88 841 -89 729 

Barn- och utbildningsnämnden -252 240 -254 762 -257 310 -259 883 

Socialnämnden -259 600 -262 196 -264 818 -267 466 

Kultur- och fritidsnämnden -26 285 -26 548 -26 813 -27 081 

Räddningsnämnden -16 150 -16 312 -16 475 -16 639 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden -6 030 -6 090 -6 151 -6 212 

KS försäljning exploateringsmark 2 000 2 020 2 040 2 060 

Nämndernas tilldelade budgetramar -649 250 -655 995 -662 303 -668 926 

Central lönepott -13 500 -27 000 -40 500 -54 000 

Finansförvaltningen (netto) -16 423 -17 064 -18 938 -20 383 

Verksamhetens nettokostnader -679 173 -700 059 -721 740 -743 309 

Skatteintäkter 471 736 489 015 507 469 526 549 

Generella statsbidrag och utjämning 216 443 216 474 216 658 218 549 

Summa skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning 688 179 705 489 724 127 745 098 

Finansiella intäkter 6 480 6 577 6 676 6 776 

Finansiella kostnader -1 900 -1 929 -1 957 -1 987 

Årets resultat  13 586 10 078 7 105 6 578 

 
Budgeterade driftramar är beräknade med utgångspunkt att målnivån minst ska motsvara finansiella 
intäkter från utdelningar och intäkter från exploateringsredovisning. Därtill ska budgeterad resultatnivå 
motsvara minst 2 procent som andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.  

Prognos för intäkter från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är beräknat på 
invånarantal 10 080, enligt kommunstyrelsens anvisningar för budgetförutsättningar 2020-01-28, § 23. 
Över planperioden 2022-2024 omfattar beräkningsunderlaget för befolkningen en årlig ökning med 10 
personer.  
 
Prognosen bygger på den skatteunderlagsprognos som SKR presenterade 2020-04-29.  
 
Till nämnderna fördelas 1 procents uppräkning för övriga kostnader (lönekostnader exkluderat), vilket 
motsvarar total ramökning med 4 mnkr. Löneökningar för 2021 budgeteras centralt inom 
finansförvaltningens ansvar. Fördelning av budgetmedel genomförs efter genomförd lönerevision 
2021. Av lönepotten har kommunstyrelsens arbetsutskott att fördela en del som särskilda satsningar 
och prioriteringar. En särskild satsning som föreslås är att medel för chef i beredskap inom 
socialnämnden reserveras inom lönepotten med 500 tkr.    

 
Generella kostnadsökningar som har fördelas i ram till nämnderna. 

 1 procent i uppräkning för övriga driftkostnader.  
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Nämndernas specifika justeringar och övrigt 
 Kommunstyrelsen  

o Sänkt resultatkrav skogsförvaltningen. Summa ramökning 0,5 mnkr. 
o KS försäljning exploateringsmark budgeteras med högre överskott jämfört med 

tidigare. Summa minskning av ram – 1,0 mnkr. 
o Nettoförändring ram – 0,5 mnkr.  
o Medel för översiktsplan enligt KF 2019-06-08, § 155 ingår med 800 tkr. Uppdraget 

utförs av miljö- och stadsbyggnadsnämnden och interndebiteras kommunstyrelsen. 

 Kultur- och fritidsnämnden  
o Kultur- och fritidsnämndens ram minskas för personalkostnader simhall på grund av 

att simhallen är stängd. Summa ramminskning 1 250 tkr.  
Medlen återförs till kultur- och fritid genom förändring av resultatet när verksamheten 
återupptas.  

o Kultur- och fritidsnämndens ram ökas med 125 tkr för vaktmästeritjänster Malungs 
ishall. 

 Socialnämnden respektive Barn- och utbildningsnämnden  
o Från verksamhetsår 2020 ingår utökning av ram med 500 tkr per nämnd till 

förbrukningsinventarier, vilket är omfördelning från investeringsmedel. 
 

Planperioden 2022-2024 
 1 procent i uppräkning för övriga driftkostnader.  

 Löneökningar budgeteras inom finansförvaltningen och fördelas efter lönerevision, vilket följer 
med till påföljande år. 

 Resultatnivån 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppnås inte för 
dessa år och ställer krav på fortsatta anpassningar och prioriteringar för den kommunala 
organisationen.   

 
Uppdrag till nämnderna 
Av fullmäktiges fastställda finansiella mål framgår att nämnderna behöver bedriva verksamheten inom 
tilldelad ram. 

 Samtliga nämnder uppdras att inom tilldelad ram budgetera för oförutsedda nettokostnader, 
uppgående till 1 procent.  

o Det är en förändring (ökning) jämfört med 2020. 

 Samtliga nämnder uppdras att upprätta nämndsplaner med verksamhetsplan för nämnden år 
2021. 

 Samtliga nämnder uppdras att upprätta detaljbudget inom tilldelad ram. 
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Investeringsram 
 

OBJEKT INVESTERING 2021 2022 2023 2024 

Mark, byggnader & tekniska anläggningar         

Lokaler övrigt 

Årligt belopp  - fördelas (Åtgärder av 
lokaler enligt lagkrav, ombyggnation 
och förbättringar, anpassning 
hyresgäst) 

      3 000         3 000           3 000          3 000     

Svetsaren Nytt tak     10 000           

Svetsaren Anpassning idrottshall     15 000           

Bulllsjön bad Avrinningsgaller          100           

Bullsjöns camping 
Om/Tllbyggnad kontor & 
personalutrymmen 

      2 500           

Bullsjöns camping 4 stugor, 1 stuga / år          800              800             800     

Stadsnätsanslutning 
kommunalt ägda 
äldreboende och 
gruppbostäder LSS 

Fiber på äldreboenden          800           

Räddningsstation Sälen Två tillkommande portar        4 000           

Gator & trottoarer Årligt belopp - ombyggnation       4 000         2 000           2 000          2 000     

Belysning Årligt belopp, utbyte       2 000         2 000           2 000          2 000     

Belysning Tandö -Bu (tillkom. anläggning)       5 500           

Maskiner & Inventarier         

Tvätt & Städ Maskiner och utrustning, årliga belopp          200               200     

Måltid inventarier Maskiner och utrustning, årliga belopp          500               500     

Lätt lastbil med kran - AME Maskiner         350    

Bokbuss Maskiner - finansiering bidrag         

Ismaskin - ishallen Fordon       1 000           

Utryckningsbil 8060 Fordon          300           

Tankbil Malung 8040 Fordon           3 000       

FIB-bil Sälen 8520 Fordon          500           

FIB-bil Sälen 8320 Fordon          500         

     
Summa Mark, byggnader & tekniska anläggningar     46 900         7 800           7 800          7 800     

Summa Maskiner & Inventarier       2 150         1 200           3 000             700     

Summa totalt     49 050         9 000         10 800          8 500     

 
Det årliga utrymmet för investeringar för skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet i Malung-
Sälens kommun begränsas av årets resultat och årets avskrivningar. Investeringsutrymmet uppgår 
därmed till cirka 40 - 50 mnkr/ år för kommande år.  
 
För planperioden 2020 -2023 har kommunfullmäktige (2019-06-17, §52) beslutat om 92 mnkr, dvs 
genomsnittliga årliga investeringar med 23 mnkr. Överflytt av pågående investeringar från år 2019 till 
år 2020 har beslutats av kommunstyrelsen (KS 2020-04-07 § 58) med 23 mnkr inklusive investeringar 
som utgår. Beslut om investeringar, fastighetsförvärv, har fattats av fullmäktige (2020-05-25, § xx). 
Revideringarna resulterar i en total investeringsbudget år 2020 med 78 mnkr, samt tidigare beslutade 
investeringar för perioden 2021-2023 med 47 mnkr. Av beslutade investeringar för perioden 2021-
2024 tas 20 mnkr bort i förslaget för budget 2021-2024. 
 
För planperioden 2021-2024 föreslås tillkommande investeringar år 2021 (anpassning idrottshall, 
Bullsjöns camping, stadsnätsanslutning kommunalt ägda äldreboende och gruppbostäder LSS, 
Räddningsstation Sälen portar, belysning Tandö-Bu, ökning årligt belopp belysning) med 30 mnkr 
samtidigt som tre tidigare beslutade investeringar (Orrmyrgården, Skinnarbadet och lastbil) tas bort 
med 20 mnkr. För planperioden föreslås sammantaget 77 mnkr i investeringar vilket motsvarar 
19 mnkr per år. Det är inom vad utrymmet medger. 
 
Under 2019 har genomgång för framtagande av lokalförsörjningstrategi inletts. Arbetsmaterial har 
presenterats för BAS-gruppen bestående av kommunstyrelsen, nämndernas ordförande och vice 
ordförande samt förvaltningscheferna under maj 2020. Lokalförsörjningsstrategin är under utformning 
och beroende på resultatet av denna behöver investeringsramarna kompletteras. 
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Simhallen Skinnarbadet i Malung stängdes under 2019 och behov av ny simhall identifierades. För 
närvarande pågår en utredning för att ta fram ett underlag för utformning, kostnad och lokalisering för 
en helt ny simhall. Investeringsutgiften för en ny simhall kommer vid beslut om sådan att tillkomma 
under planperioden.  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har under maj 2020 inkommit med äskande av 
investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Lillmons skola och Blomsterbäckskolan. Underlag för 
investeringsutgift är under framtagande om behöver kompletteras investeringsbudgeten för 
planperioden. 
 
 


