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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 153
Delårsrapport med årsprognos 2022 (KS/2022:571)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Delårsrapporten godkänns enligt bilaga.
Kommunstyrelsens beslut
2. Delårsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige.
3. Delårsrapporten överlämnas till de förtroendevalda revisorerna för

granskning.

Beskrivning av ärendet 
Delårsbokslutet är upprättat per 31 augusti 2022. Kommunens 
delårsutfall för perioden januari till augusti är ett positivt resultat med 
39 miljoner kronor (mnkr). Kommunkoncernen redovisar ett resultat 
för perioden med 77 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett positivt 
resultat för kommunen med 25 mnkr och för kommunkoncernen 
med 51 mnkr.  

För kommunen motsvarar helårsprognosen en positiv avvikelse mot 
av fullmäktige fastställda budget med + 15 mnkr. I prognostiserat 
resultat ingår skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
med 16 mnkr utöver budget som tillsammans med finansnetto och 
finansförvaltningens prognostiserade positiva avvikelser förklarar 
det positiva utfallet trots nämndernas negativa avvikelse mot 
budgeterad nettokostnadsram.  

Totalt prognostiserar nämnderna en negativ avvikelse mot budget 
med -14 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
kommunstyrelsens exploateringsmark prognostiserar negativa 
avvikelser jämfört med budget med mer än 1,0 mnkr. De negativa 
avvikelserna förklaras av ett antal poster.  

Barn- och utbildningsnämndens negativa avvikelse beror av högre 
personalkostnader och övriga kostnader än budget. Högre intäkter 
gör att överdraget hålls ner. Intäkterna prognostiseras med högre 
utfall än budget som ett resultat av försäljning av fordon samt 
ersättning för sjuklönekostnader och högre ersättning för migration. 
Personalkostnader förväntas överstiga budget med anledning av 
ökade behov inom särskilt stöd samt grundskolans särskola. Övriga 
kostnader prognostiseras ha högre utfall en budget med anledning 
av interkommunala ersättningar för elever som studerar på annan 
ort, inhyrd personal samt kostnader för lösen av operationella 
leasingavtal bussar. Dessutom är livsmedels- och drivmedels- 
kostnaderna högre som en effekt av rådande världsläge. Det får 
även genomslag med högre leasingavgifter för fordon. 
Förbruknings- inventarier har även behövt köpas in utöver budget. 
Budgeterade medel för oförutsedda kostnader balanser till viss del 
ökade övriga kostnader. 
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Socialnämndens negativa avvikelse förklaras av högre personal- 
kostnader än budgeterat samt inhyrd personal. Bakgrunden till detta 
är fortsatta personal- och bemanningssvårigheter. 
Personalkostnadernas prognostiserade överdrag förklaras dels av 
överanställningar inom äldreomsorgen, dels av höga sjuklöne- och 
övertidskostnader. Överanställningar är en effekt av ökad vårdtyngd 
och ökade insatser. Sjuklönekostnaderna förklaras av stor 
smittspridning och sjuka i covid-19, både i början av året och under i 
slutet av juli. Svårigheter att rekrytera personal inom äldreomsorgen 
och vissa delar av LSS har resulterat i att befintlig anställda arbetat 
övertid vilket resulterat i höga övertidskostnader. Bemannings- 
svårigheterna får även genomslag i överdraget inom övriga 
kostnader genom att bemanning lösts genom att anlita konsulter.  

Kommunstyrelsens exploateringsverksamhet prognostiserar även 
minus jämför med budget vilket förklaras i osäkerhet när den för året 
budgeterad markförsäljning i Sälen, till Polisen, kommer kunna 
genomföras. Osäkerheten om tidpunkten beror av den 
överklagandeprocess som pågår.  

Finansförvaltningen inom verksamhetens kostnader prognostiseras 
ge en positiv avvikelse mot budget med 4 mnkr främst på grund av 
ej utnyttjad central lönepott och lägre nettokostnad för pensioner. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning prognostiseras 
ge en positiv avvikelse med 16 mnkr. Det förklaras framförallt av 
positiva slutavräkningar för 2021 och 2022 års justeringsposter. 
Finansnettot (finansiella intäkter och kostnader) prognostiseras ge 
en positiv avvikelse motsvarande 2 mnkr beroende främst på att lån 
inte upptagits i budgeterad omfattning samt utdelning från 
kommunala bolag.  

Delårsrapporten ska omfatta en samlad bedömning huruvida målen 
för god ekonomisk hushållning kommer att kunna uppnås. För 
finansiella mål prognostiseras fem av fem indikatorer uppfyllas. 
Bedömningen är därför att god ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv kommer att uppnås. 

För verksamhetsmålen uppnås 8 av 26 indikatorer i delåret, och 2 är 
delvis uppfyllda 5 är ej uppfyllda, medan 11 saknar utfall. För 
årsprognosen görs bedömningen att 9 indikatorer kommer uppnås, 
4 delvis uppfyllas, 3 ej uppfyllas, medan 10 inte kan bedömas. Per 
31 augusti görs därför bedömningen att god ekonomisk hushållning 
för verksamhetsmål inte kommer att kunna uppnås för år 2022. 

Prognostiserat balanskravsresultat, det vill säga årets resultat med 
balanskravsjusteringar, beräknas till 23 mnkr inklusive beräknad 
reservering till resultatutjämningsreserv. Inget ingående 
balanskravs- underskott finns att återställa.  



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 3

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunkoncernens helårsprognos pekar på ett resultat motsvarande 51 
mnkr. Malungs Elverk AB prognostiserar ett positivt resultat motsvarande 
+ 64 mnkr, Malungshem AB prognostiserar ett resultat på - 3 mnkr, Sälen
Centrum ett resultat på + 2,6 mnkr, medan Vatten & Avfall i Malung-Sälen
AB prognostiserar ett resultat på - 0,2 mnkr. Övriga bolag har
prognostiserade resultat inom +/- 0,5 mnkr.

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen föredrar ärendet och går igenom redaktionella ändringar 
som gjorts i Delårsrapporten. Revisorernas utlåtande kommer att finnas 
tillgängligt i handlingarna till kommunfullmäktige. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
besluta i enlighet med upprättat förslag med redaktionella ändringar. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Förtroendevalda revisorer i Malung-Sälens kommun  
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Ekonomikontoret  Kommunstyrelsen 
Helena Steffansson Carlson  
helena.s.carlson@malung-salen.se 
0280-18127  

Dnr KS/2022:571 

Delårsrapport med årsprognos 2022 

Förslag till beslut 
1. Delårsrapporten godkänns enligt bilaga
2. Delårsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige
3. Delårsrapporten överlämnas till de förtroendevalda revisorerna för

granskning

Beskrivning av ärendet 
Delårsbokslutet är upprättat per 31 augusti 2022. Kommunens 
delårsutfall för perioden januari till augusti är ett positivt resultat med 
39 miljoner kronor (mnkr). Kommunkoncernen redovisar ett resultat 
för perioden med 77 mnkr. Helårsprognosen pekar på ett positivt 
resultat för kommunen med 25 mnkr och för kommunkoncernen med 
51 mnkr.  

För kommunen motsvarar helårsprognosen en positiv avvikelse mot 
av fullmäktige fastställda budget med + 15 mnkr. I prognostiserat 
resultat ingår skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med 
16 mnkr utöver budget som tillsammans med finansnetto och 
finansförvaltningens prognostiserade positiva avvikelser förklarar det 
positiva utfallet trots nämndernas negativa avvikelse mot budgeterad 
nettokostnadsram.  

Totalt prognostiserar nämnderna en negativ avvikelse mot budget 
med -14 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och 
kommunstyrelsens exploateringsmark prognostiserar negativa 
avvikelser jämfört med budget med mer än 1,0 mnkr. De negativa 
avvikelserna förklaras av ett antal poster.  

Barn- och utbildningsnämndens negativa avvikelse beror av högre 
personalkostnader och övriga kostnader än budget. Högre intäkter 
gör att överdraget hålls ner. Intäkterna prognostiseras med högre 
utfall än budget som ett resultat av försäljning av fordon samt 
ersättning för sjuklönekostnader och högre ersättning för migration. 
Personalkostnader förväntas överstiga budget med anledning av 
ökade behov inom särskilt stöd samt grundskolans särskola. Övriga 
kostnader prognostiseras ha högre utfall en budget med anledning av 
interkommunala ersättningar för elever som studerar på annan ort, 
inhyrd personal samt kostnader för lösen av operationella 
leasingavtal bussar. Dessutom är livsmedels- och drivmedels- 
kostnaderna högre som en effekt av rådande världsläge. Det får även 
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genomslag med högre leasingavgifter för fordon. Förbruknings- 
inventarier har även behövt köpas in utöver budget. Budgeterade 
medel för oförutsedda kostnader balanser till viss del ökade övriga 
kostnader. 

Socialnämndens negativa avvikelse förklaras av högre personal- 
kostnader än budgeterat samt inhyrd personal. Bakgrunden till detta 
är fortsatta personal- och bemanningssvårigheter. 
Personalkostnadernas prognostiserade överdrag förklaras dels av 
överanställningar inom äldreomsorgen, dels av höga sjuklöne- och 
övertidskostnader. Överanställningar är en effekt av ökad vårdtyngd 
och ökade insatser. Sjuklönekostnaderna förklaras av stor 
smittspridning och sjuka i covid-19, både i början av året och under i 
slutet av juli. Svårigheter att rekrytera personal inom äldreomsorgen 
och vissa delar av LSS har resulterat i att befintlig anställda arbetat 
övertid vilket resulterat i höga övertidskostnader. Bemannings- 
svårigheterna får även genomslag i överdraget inom övriga 
kostnader genom att bemanning lösts genom att anlita konsulter.  

Kommunstyrelsens exploateringsverksamhet prognostiserar även 
minus jämför med budget vilket förklaras i osäkerhet när den för året 
budgeterad markförsäljning i Sälen, till Polisen, kommer kunna 
genomföras. Osäkerheten om tidpunkten beror av den 
överklagandeprocess som pågår.  

Finansförvaltningen inom verksamhetens kostnader prognostiseras 
ge en positiv avvikelse mot budget med 4 mnkr främst på grund av ej 
utnyttjad central lönepott och lägre nettokostnad för pensioner. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning prognostiseras 
ge en positiv avvikelse med 16 mnkr. Det förklaras framförallt av 
positiva slutavräkningar för 2021 och 2022 års justeringsposter. 
Finansnettot (finansiella intäkter och kostnader) prognostiseras ge en 
positiv avvikelse motsvarande 2 mnkr beroende främst på att lån inte 
upptagits i budgeterad omfattning samt utdelning från kommunala 
bolag.  

Delårsrapporten ska omfatta en samlad bedömning huruvida målen 
för god ekonomisk hushållning kommer att kunna uppnås. För 
finansiella mål prognostiseras fem av fem indikatorer uppfyllas. 
Bedömningen är därför att god ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv kommer att uppnås. 

För verksamhetsmålen uppnås 8 av 26 indikatorer i delåret, och 2 är 
delvis uppfyllda 5 är ej uppfyllda, medan 11 saknar utfall. För 
årsprognosen görs bedömningen att 9 indikatorer kommer uppnås, 4 
delvis uppfyllas, 3 ej uppfyllas, medan 10 inte kan bedömas. Per 31 
augusti görs därför bedömningen att god ekonomisk hushållning för 
verksamhetsmål inte kommer att kunna uppnås för år 2022. 
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Prognostiserat balanskravsresultat, dvs årets resultat med 
balanskravsjusteringar, beräknas till 23 mnkr inklusive beräknad 
reservering till resultatutjämningsreserv. Inget ingående balanskravs- 
underskott finns att återställa.  

Kommunkoncernens helårsprognos pekar på ett resultat motsvarande 51 
mnkr. Malungs Elverk AB prognostiserar ett positivt resultat motsvarande 
+ 64 mnkr, Malungshem AB prognostiserar ett resultat på - 3 mnkr, Sälen
Centrum ett resultat på + 2,6 mnkr,  medan Vatten & Avfall i Malung-Sälen
AB prognostiserar ett resultat på - 0,2 mnkr. Övriga bolag har
prognostiserade resultat inom +/- 0,5 mnkr.

Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2022 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Förtroendevalda revisorer i Malung-Sälens kommun  
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Malung-Sälens kommuns målbild 
Kommunfullmäktige har 2019-06-17, § 51 beslutat om målbild och strategier att gälla för perioden 

2019- 2023.  

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. 

För att nå målen har följande strategier fastställts: 

”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

 Jämförelser med andra jämförbara kommuner

 Ökat antal internationella besökare

 Utveckla gränsöverskridande samarbete

 God planberedskap

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

bygdens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft.” 

 Samarbete mellan näringsliv och kommunförvaltning inom kompetensförsörjning.

 Ett utvecklat samspel skola – arbetsmarknad

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

”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.

 Främjande myndighetsutövning

 Utred förutsättningarna för heltidsarbete för säsongsarbetare.

För att nå målen har nämnderna givits följande uppdrag: 

Nämnderna har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att i samband med detaljbudgetarbetet redovisa 

hur de avser bidra till måluppfyllelsen.  



Förvaltningsberättelse 

1 

Förvaltningsberättelse 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Fem år i sammandrag 202208 202108 202008 201908 201808 

Antal kommuninvånare 30/6 10 187 10 184 10 063 10 072 10 092 

Skattesats kommunen, kr 22,57 22,57 22,57 22,57 22,57 

Kommunen 

Verksamhetens intäkter, mnkr 151 148 155 156 139 

Verksamhetens kostnader, mnkr -610 -563 -548 -542 -552

Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr 498 480 458 439 426

Årets resultat, mnkr   39  65  65 53 13 

Investeringsutgifter, mnkr  36  16  40 16 17 

Långfristiga skulder, mnkr  122  144  117 92 180 

Soliditet, %  58  56  51 45 41 

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %  30  26  20 14 5 

Självfinansieringsgrad, %  160  513  212 444 184 

Kassalikviditet, %  133  121  108 92 111 

Skuldsättningsgrad, %  42  44  49 55 59 

Kommunala koncernen 

Verksamhetens intäkter, mnkr 356 337 306 362 322 

Verksamhetens kostnader, mnkr -777 -723 -697 -714 -718

Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr 498 480 458 439 426

Årets resultat, mnkr  77 94 67 87 30 

Investeringsutgifter, mnkr 

Långfristiga skulder, mnkr 836 812 765 738 731 

Soliditet, % 43 41 40 38 38 

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, % 34 31 29 26 23 

Självfinansieringsgrad, % 

Kassalikviditet, % 109 106 96 114 132 

Skuldsättningsgrad, % 57 59 60 62 62 

Sett till femårsperioden har soliditeten, både 
inklusive och exklusive ansvarsförbindelsen ökat. 
Bidragande orsak är positiva delårsresultat, 
samtidigt som investerings-takten inte motsvarat 

planerad takt.  

Kassalikviditeten har varierat över åren samtidigt 
som kommunkoncernens långfristiga skulder ökat. 
Kommunens initialt höga långfristiga skulder 
minskade från år 2019 till följd av att internutlåning 

till koncernbolag ändrades till att koncernbolag 
numera direkt lånar från extern långivare.   

De positiva resultaten för den kommunala 
förvaltningen är dels hänförlig till cyklisk effekt i 
delåret där kommunala resultat oftast är mer 
positiva i delåret än vid årsutfallet, dels extra 
statsbidrag. Nettointäkter från exploaterings och 
anläggningstillgångar har successivt minskat under 
femårsperioden.  
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Den kommunala koncernen
Den kommunala koncernen består av kommunens nämnder, de kommunägda bolagen och kommunalförbund där 

Malung-Sälens kommun har ett betydande inflytande. Sammanställd redovisning upprättas för kommunkoncernen 

med kommunägda bolag överstigande 20 procents andel. I jämförelse med föregående år, årsbokslut 2021-12-

31, har inga förändringar skett inom kommunkoncernen under perioden fram till och med 31 augusti. Däremot är 

tidigare Malungs Elverk numera Malung-Sälens Elverk och Malungs Elnät numera Malung-Sälens Elnät. 

Koncernen Malung-Sälens kommun 

Den kommunala organisationen 
Den politiska organisationen i Malung-Sälens kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och sex 

nämnder. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Resultatet för kommunkoncernen perioden januari 
till augusti år 2022 uppgår till plus 77 miljoner kronor 
(mnkr). Kommunens resultat för perioden uppgår till 
plus 39 miljoner kronor. Helårsutfallet 
prognostiseras till 51 miljoner kronor för 
kommunkoncernen och 25 miljoner kronor för 
kommunen.  

Kommunens befolkning var per 30 juni 10 187 
invånare, vilket är en minskning med 31 personer 
sedan årsskiftet. Utvecklings-trenden för 
befolkningsmängden har under åren 2017 till 2020 
varit en minskning fram till halvårsskiftet med en 
påföljande ökning fram till november. År 2021 bröts 
trenden då befolkningen ökade till halvårsskiftet. 
Sett till femårsperioden vid årets slut har 
befolkningen ökat mellan åren 2016 (10 091) till 
2021 (10 218).  

Kommunalskattesatsen är oförändrad med 22,57 
kronor, i jämförelse med föregående år.  

Val 2022 

Inför allmänna valen 2022 har ändringar i vallagen 
inneburit att valhemligheten stärkas. 
Valmyndigheten har beslutat att kommunerna ska 
ha stärkt pandemiberedskap. Vidare har det 
allmänna säkerhetsläget påverkat förberedelserna 
och genomförandet av allmänna val 2022 med ökad 
beredskap, ökat arbete med säkerhet och 
pandemiberedskap. 

Mer omfattande säkerhetsanalyser och planer har 
arbetats fram, reservlokaler har bland annat tagits 
fram, utökad bemanning i röstnings- och vallokaler 
har krävts samt diverse andra säkerhetsåtgärder. 

Prisökningar och inflation 

Utvecklingen i omvärlden har lett till kraftiga 
prisökningar under 2022, exempelvis har priserna 
på el, drivmedel och livsmedel ökat. Parallellt med 
prisökningar är det långa leveranstider på 
exempelvis byggmaterial.  

Inflationen har under 2022 varit och är hög. 
Därjämte har höjningar av styrräntan gjorts vid flera 
tillfällen, senast med 1 procentenhet i september. 
Höjd styrränta leder till ökade räntor på lån och 
leasingavtal. Leveranstider och höjda kostnader har 
påverkat både driftverksamheten och 
investeringstakten under perioden. 

Organisationsförändringar 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 att 
organisatorisk flytta bemanningsenheten från 
kommunstyrelsen till socialnämnden från och med 1 
januari 2023. 

Malungs f.d garveri 

Arbetet med Malungs garveri har fortsatt under 
2022 och kommunen har tilldelats fortsatta bidrag 
från Naturvårdsverket för detta. Det innebär att 
finansiering finns fram till att saneringen kommer 
starta. Medlen kommer användas till domstols-
processen för tillståndet till saneringen men också 
för att ta fram projekteringshandlingar, miljökontroll, 
arbetsmiljöprogram med mera. Under augusti har 
kommunens projektgrupp tillsammans med 

projektets miljökonsulter diskuterat hur området ska 
saneras och hur platsen ska användas i framtiden. 

Byggande av simhall i Malung 

Fas 2 i utredning av simhall slutfördes under våren 
och fastställdes vid kommunfullmäktiges 
majsammanträde. Fullmäktige beslutade om 
investering i byggnation av simhall Malung med 252 
miljoner kronor i så kallad fas 3. Byggstart skedde 
under sommaren och simhallen kommer byggas på 
sporthalls-området i Malung. Den förväntas vara klar 
för att simma i, från hösten 2024. 

Covid – 19 

Inledningen av år 2022 blev ansträngt 
bemanningsmässigt på grund av kraftig 
smittspridning covid-19 under januari och februari. 
För att lösa personalsituationen omplacerades 
medarbetare till barnomsorg samt vård och omsorg. 
Smittspridningen ökade återigen under slutet av juli 
vilket påverkade äldreomsorgen väsentligt. För att 
lösa situationen fick medarbetare inom 
socialförvaltningen avbryta semestern för att 
säkerställa bemanningen inom äldreomsorgen.  

Krisberedskap 

Kommunens arbete med krisberedskapsfrågor har 
återigen aktualiserades under året med anledning 
av Rysslands invasion av Ukraina. Utbildnings- och 
övningsinsatser har genomförts under 
Länsstyrelsen Dalarnas ledning. Säkerhetsprövning 
av viss personal har gjorts och arbete med 
krigsorganisation och krigsplacering har inletts. 

Projekt SITE 

Projektet SITE 3 har fortgått och i juni genomfördes 
en studieresa till Chamonix och Zermatt med 
deltagande från de fyra kommunerna Malung-Sälen, 
Trysil, Älvdalen och Engerdal med respektive 
destinationsbolag. Syftet var bland annat att träffa 
lokala företrädare för besöksnäringen i de båda 
länderna och att studera hur de arbetar med 
hållbarhetsfrågor kring mobilitet, året-runt 
verksamhet, kompetensförsörjning, avfall och 
återvinning. 

Arbete med en förstudie för ett fjärde SITE-projekt 
under arbetsnamnet SITE Mobility har även pågått 
under perioden. SITE-projekten finansieras dels 
med medel från medverkande kommuner, dels med 
EU-medel. 

Projekt Regionala elektrifieringspiloter 

Energimyndigheten har beviljat Malung-Sälens 
kommun ekonomiskt stöd för att under 2022-2023 
genomföra projektet regionala elektrifieringspiloter. 
Malung-Sälens kommun har samordningsansvaret 
för projektet och Energimyndigheten har beviljat 
medel för laddstationer till tung godstrafik i Malung, 
Vansbro och Smedjebacken. En laddstation för tung 
godstrafik kommer att sättas upp i Malung. Malung-
Sälens kommun ansökte också om medel för att 
etablera laddstationer i Sälens centrum och 
Limedsforsen, men fick avslag från 
Energimyndigheten. Anläggning och etablering av 
laddstationen ska vara genomförd till hösten 2023. 
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Stadieindelning södra kommundelen 

Från hösten 2022 har stadieindelningen genomförts 
i södra kommundelen, innebärande att klass 4-6 
från höstterminen 2022 går på centralskolan och f-
klass samt årskurs 1-3 går på Blomsterbäckskolan. 
Utemiljön har iordningställts på centralskolan, och 
anpassning av lokalerna har gjorts för att tillskapa 
klassrum och grupprum. På Blomsterbäcksskolan 
har moduler etablerats för att inrymma eleverna. 
Lokalerna vid Lillmons skola är tomställda med 
undantag av slöjdsalarna kommer användas för 
undervisning.  

Sörsjön förskola och fritidshem 

Under våren sade Kooperativ Dalen upp avtalet om 
utförande av förskola och fritidshem i Sörsjön. 
Förskole- och fritidshemsplats för barnen från 
Sörsjön ingår från hösten 2022 i 
upptagningsområde Sälen.   

Massflyktingsdirektivet 

Kommunens arbete med migrationsfrågor 
aktualiserades återigen under våren 2022, som en 
konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina. 
Inledningsvis gjorde kommunen en inventering av 
möjliga platser för evakueringsboenden. 
Mottagande enligt massflyktingsdirektivet har 
därefter inletts under hösten, där Malung-Sälens 
kommuntal uppgår för mottagande är 41 stycken. 

Bemanningssvårigheter inom äldreomsorgen 

För att säkerställa bemanningen inom, framförallt 
inom äldreomsorgen, har överanställningar gjorts 
utifrån ökad vårdtyngd och ökat biståndsbehov. 

Brist på personal och svårigheter att bemanna har 
även lösts genom att konsulter använts framförallt 
inom IFO men även sjuksköterskor. Samtidigt har 
höga sjukskrivningstal i samband med två utbrott av 
covid-19 lett till ökade personalkostnader för 
övertids-ersättning och övriga tillkommande 
ersättningar.  

Biblioteket 

För biblioteket har meröppet-projektet försenats på 
grund av leveranstiden för att få fram byggmaterial 
och för att få arbetet genomfört. Biblioteket har även 
beviljats förlängd tidsfrist för att använda 
projektmedel för uppstart av bokbussen. 

Tillsynsverksamhet räddningstjänst 

Tillsynsverksamheten har kommit igång under året, 
efter uppehåll under pandemin. 

Utbildning av personal 

Grundläggande brand (GLB) och HLR-utbildning för 
personal i kommunen har startats igång under året, 
med en positiv sifoeffekt att det finns ett ökat 
intresse att börja som deltidsbrandman. 

Bygglovsansökningarna börjar vika 

Ärendeingången på bygglovssidan har varit fortsatt 
stor under inledningen av året, men har mot slutet 
av perioden börjat vika.  

Tobaksfria nikotinprodukter 

Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter innebär 
ytterligare tillsynsområde för miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden från och med hösten. 

E-tjänster

E-tjänster för ansökan/anmälan om försäljning av
folköl, tobak och e-cigaretter samt ansökan/anmälan
om serveringstillstånd har inrättats.

Kommunalt lantmäteri 

Ansökan om att få inrätta kommunal 
lantmäterimyndighet har lämnats in under perioden. 

Program och riktlinjer 

Förslag till bostadsförsörjningsprogram och riktlinjer 
för exploateringsavtal har tagits fram för vidare 
politisk behandling under hösten 2022.  

Försäljning av anläggningstillgångar och 
omsättningstillgångar 

Försäljning av mark till Polisen för byggnation av 
polisstation i Sälen har inte kunnat slutföras under 
perioden. En överklagandeprocess pågår och det 
finns därför en osäkerhet när försäljningen kommer 
att genomföras. 

Kvarvarande bostadstomter vid Tomt Eriks väg, 
Sälen har sålts under året. 

Den kommunala koncernen 

Den kommunala koncernen är oförändrad i sin 
sammansättning sedan årsskiftet 2021/2022.  

Malung-Sälens Elverk AB 

Bolaget är i en intensiv investeringsfas och har  
fortsatt driva stora projekt framförallt i Sälenfjällen. 
Förvärv av aktier, 11 procent, i Näckåns Energi AB 
har gjorts under perioden 

Malungshem AB 

Uthyrningsgraden har under perioden varit omkring 
två procent bättre än budgeterat. En del av bolagets 
underhållsprojekt har inte kommit igång och 
förväntas samtidigt bli dyrare än beräknat.  

Malung-Sälen Turism AB 

Besökare och gäster till kommunen har återigen 
ökat efter pandemin vilket varit positivt för bolaget, 
samtidigt når nivå inte upp till åren före pandemin.  

Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas) 

Projektering av utbyggnad Sälfjällets 
avloppsreningsverk (ARV), ny slambyggnad 
Sälfjällets ARV, ny återvinningscetnral (ÅVC) 
Sälfjället har pågått under året. Inkoppling av vattan 
Digernäs Sälen till Kläppen, ny högvattenreservoar 
Kläppen samt vatten- och avloppsledningar 
Högjällshotellet till Tallmyrsslingan är andra projekt 
under perioden. Från och med 1 januari 2022 är 
tidnings- och pappersinsamlingen ett kommunalt 
ansvar där Vamas utför uppdraget. 

Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB 

Under året har containerfrakten ökat, samtidigt som 
bolaget hanterat fler produkter såsom bark och 
torrflis. Numera går det i snitt tre tåg per vecka.  

Ärnäshededens Fastighets AB 

Bolaget svarar för uthyrning och fastighets-
förvaltning av en industrifastighet. Fastigheten är 
uthyrd.  

Gustols AB 

Ingen verksamhet har bedrivits i bolaget under  

perioden. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Periodens resultat och årsprognos 

Kommunkoncernens resultat för perioden till och 

med augusti uppgår till 77 mnkr, i jämförelse med 
föregående år resultatet 17 mnkr lägre. 
Prognostiserats årsutfall beräknas till 51 mnkr att 
jämföra med budgeterat resultat 36 mnkr.  

I jämförelse med föregående år ökar kostnaderna 
mer än intäkter, där minskade finansiella intäkter 
delvis balanseras av ökade verksamhetens intäkter 
och skatteintäkter. Verksamhetens kostnader 
förklarar främst kostnadsökningen.  

Inom det prognostiserat årsutfall är främst Malung-
Sälens Elverkskoncernen som bidrar till den 
prognostiserar positiv avvikelse jämfört med budget.  
Malunghem prognostiserar minusresultat jämfört 
med budget och totalt. Vatten & Avfall i Malung-
Sälen prognostiserar minusresultat men jämfört med 
budget en positiv avvikelse. Bakgrunden till Malung-
Sälens Elverkskoncerns bidrag till årsutfallet är 
resultatandel från DalaKraft, högre intäkter från 
vattenkraften samt högre nätintäkter.  

Kommunens resultat för perioden till och med 

augusti uppgår till 39 mnkr, i jämförelse med 
föregående år resultatet 26 mnkr lägre. 
Prognostiserats årsutfall beräknas till 25 mnkr att 
jämföra med budgeterat resultat 18 mnkr.  

Jämfört med föregående år ökar verksamhetens 
intäkter med 2 mnkr medan verksamhetens 
kostnader ökar med 50 mnkr. De ökade 
kostnaderna finansieras av högre skatteintäkter på 
grund av positiva slutavräkningar både för 
innevarande och föregående år. Även utfall från 
finansiella intäkter jämfört föregående år är högre 
innevarande år med anledning av högre utdelning 
från koncernbolag.  

Inom verksamhetens intäkter är försäljningsintäkter 
högre medan intäkt från taxor och avgifter lägre. 
Även hyresintäkter är lägre, trots förbättrad 
uthyrningsgrad, vilket förklaras av att föregående år 
ingick engångsintäkt från uppgörelse med hyresgäst 
som fick frånträda avtal i förtid.  

Intäkter från bidrag och kostnadsersättningar är 
högre jämfört med föregående år bland annat för att 
utfallet för perioden innehåller ersättning för 
sjuklönekostnader med 4,4 mnkr att jämföra med 
föregående års ersättning 2,8 mnkr. Avseende 
bidragsintäkter är dessa totalt 4 mnkr högre jämfört 
med föregående år. Migrationsersättning har 
minskat, ersättning för personlig assistans och EU-
medel har ökat. I utfallet från försäljningsintäkter 
innevarande år ingår försäljning av bussar tidigare 
klassificerat som operationell leasing som påverkar 
utfallet positivt netto med 2,5 mnkr och inom 
verksamhetsintäkter ingår försäkringsersättning för 
skadat fordon samt premieåterbetalningar för 
tidigare års utfall hos försäkringsbolag.  

Personalkostnaderna inom verksamhetens 
kostnader har ökat med 6 procent trots att det finns 
vakanta ej tillsatta tjänster inom vissa verksamheter 
och vakanta tjänster som i vissa fall lösts med 
konsult- eller hyrlösningar. Förutom utfall från 

lönerevision förklaras personalkostnadsökningen av 
övertidskostnader, överanställningar samt 
sjuklönekostnader. Kostnader för lämnade bidrag 
har ökat jämfört med föregående år vilket är 
hänförligt till bidrag för ortssammanbindande 
stamfiber till Tyngsjö. Köp av huvudverksamhet har 
ökat och likaså lokalhyror och övriga 
fastighetskostnader. En förklaring till ökningen är 
högre kostnader för köp av el. För året har nytt el-
avtal tecknats. Prisökningen är drygt 2 kronor per 
KwH jämfört med 2021 års nivå. Material och 
varukostnaderna har ökat och likaså köp av tjänster, 
vilket förklaras av prisökningar inom material och 
varor och köp av konsultlösningar inom tjänster.  

I prognostiserat årsutfall beräknas både 
verksamhetens intäkter och kostnader överstiga 
budgeterat. Intäkternas avvikelser är främst 
hänförlig till ej budgeterade intäkter från riktade 
statsbidrag. I mångt och mycket finns motsvarande 
kostnadsökningar eftersom riktade statsbidragen är 
bidrag i projekt. Verksamhetens kostnader ökar i 
övrigt främst på grund av ökade personalkostnader 
och höjt kostnadsläge med anledning av rådande 
läge. El, drivmedel, livsmedel med mera ökar. 
Samtidigt prognostiseras skatteintäkterna ge ett 
bättre utfall än budget med 14 mnkr och generella 
statsbidrag och utjämning ett utfall bättre med 
1 mnkr. Prognostiserade intäkter är beräknade på 
Sveriges kommuner och regioners augustiprognos. 
Även finansiella intäkter och kostnader förväntas ge 
ett bättre utfall jämfört med budget på cirka 2 mnkr. 

Fullmäktige fastställde årsresultat till 20,9 mnkr för  
år 2022 i ”Verksamhetsplan och Budget 2022-
2025”. Under året har resultat- och driftbudgeten 
förändrats vid ett antal tillfällen. Revideringarna 
omfattatar dels omfördelning mellan nämnderna 
(tekniska justeringar, omfördelningar pga 
internhyresförändring, omfördelning efter 
lönerevision), dels tilläggsanslag (projektering 
räddningsstation, tillkommande personalkostnader 
socialnämnden, ej täckta kostnader för bokbuss 
kultur- och fritidsnämnden, genomförande av 
stadieindelning barn- och utbildningsnämnden, 
justering skatteintäkter och generella statsbidrag, 
ökning ram socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden med anledning av klassificering 
riktade generella statsbidrag, utbyte av rakel-
enheter räddningsnämnden, ej aktiverbardel av 
investering i simhall). Efter delårsperioden har 
fullmäktige 2022-09-26 beslutat att öka ramen för 
valnämnden med anledning av bidrag för val 2022 
som ska klassificeras som generellt. Årets 
budgeterade resultat uppgår efter ändringar till 17,5 
mnkr.   

Beslutad driftredovisning med årsprognos, budget 
2022 och utfall per 31 augusti finns sammanställda i 
driftredovisningen (sid 18). Sammanställning över 
årets beslut om tillkommande investeringar finns i 
driftbudget beslutade förändringar (not 4 sid 21).  
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Kommunens driftredovisning med 

årsprognos 

Nämndernas nettokostnader för delårsperioden 
uppgår till 473 mnkr. Prognosen för helåret pekar på 
en nettokostnad för nämnderna på 726 mnkr vilket 
motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 14 
mnkr. Den sammantaget prognostiserade negativ 
avvikelsen förklaras av att tre nämnder 
sammantaget prognostiserar - 17 mnkr. Det är 
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden  
samt kommunstyrelsens exploateringsmark samtliga 
lämnar prognoser som avviker mer än -1 mnkr 
jämfört med budget. Kommunstyrelsen, miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsens 
skogsförvaltning prognostiserar samtliga positiva 
avvikelser på mer än +1 mnkr, totalt 5 mnkr, vilket 
balanserar de negativa avvikelserna i till viss del.  

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden samt  miljö- och stadsbyggnads-
nämnden prognostiserar samtliga avvikelser mot 
årsbudget med mer än 1 mnkr. För dessa nämnder 
lämnas redogörelser avseende helårsprognos och 
delårsutfall.  

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen, exklusive försäljning skog och 
exploatering, prognostiserar för helåret en positiv 
avvikelse mot budget med + 1,5 mnkr. Jämfört med 
aprilprognosen är det en förbättring med 1,3 mnkr. 
Ökade energi- och drivmedelskostnader balanseras 
av ökad ram till medel för kommunstyrelsens 
förfogande. 

Intäkterna prognostiseras sammantaget ge ett 
högre utfall än budgeterat (+ 3,3 mnkr) vilket 
förklaras av högre bidragsersättningar (främst EU-
medel lönebidrag Arbetsförmedlingen och bidrag 
från Omställningsfonden) samt högre intäkter för 
lokaluthyrning (tidigare tomställda lokaler är 
uthyrda), försäkringsersättning för fordon som 
utrangerats efter olycka, försäljningsintäkter 
fordonsförsäljning vid lösen av operationell leasing. 

Personalkostnader (+ 1 mnkr) prognostiseras ge 
lägre årsutfall än budgeterat, där högre 
personalkostnader hos kommunchef, kanslienheten 
och personalkontoret balanseras av lägre 
personalkostnader hos ekonomikontoret, it-enheten 
och service- och teknikförvaltningen. Kommunchefs 
högre personalkostnader förklaras av ökade 
personalkostnader i projekt, som täcks av högre 
bidragsintäkter jämfört med budget. Kansliet har 
högre personalkostnader med anledning av utökad 
bemanning i samband med val 2022, 
personalkontoret har haft utökad bemanning i 
samband med ny personal tillträtt. Övriga enheter 
inom kommunstyrelsen har vakanta tjänster både i 
samband med personalomsättning men även 
frånvaro vid exempelvis föräldraledighet som inte 
ersatts med vikarierande personal. 

Övriga kostnader (- 2,9 mnkr) prognostiseras ha ett 
överdrag jämfört med budget, vilket framförallt 
förklaras med omkring 5 mnkr högre utfall för 
energikostnader. Dessutom har sent fakturerade 
arbeten från koncernbolag för utförda arbeten 2021 

belastat resultatet år 2022 samt även högre 
drivmedelspriser. De högre prognostiserade 
kostnaderna balanseras främst av att budgeterade 
medel till kommunstyrelsens förfogande höjts under 
perioden, och inte förväntas tas i anspråk i 
budgeterad omfattning.  

Kommunstyrelsens försäljning skog och mark 

Kommunstyrelsens skogliga verksamhet 
prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 
+ 1,8 mnkr vilket förklaras av för låg budgeterad
nettointäkt för året och därmed budgetteknisk
justering. Därtill förväntas intäkter för arrenden
vindkraft och jakt ha ett högre utfall än budget.

Kommunstyrelsens försäljning av exploateringsmark 
prognostiserar en negativ avvikelse med - 1,3 mnkr. 
Det prognostiserade negativa årsutfallet beror av 
osäkerhet i när försäljning av mark i Sälen till 
Polisen kan genomföras. Höjd har därför tagits i 
årsprognosen att markförsäljningen inte hinner 
genomföras år 2022. Den minskade nettointäkten 
balanseras i viss mån av andra genomförda 
markförsäljningar, lägre kostnader för konsultköp 
detaljplaner trots lägre intäkter än budget från 
markarrenden i samband med dansbandsveckan.  

Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar för 
helåret en negativ avvikelse mot budget med 
- 2 mnkr. Jämfört med lämnad prognos per april är
det en försämring med 2,1 mnkr.

Prognostiserat årsutfall för helåret 2022 omfattar 
både högre intäkter, personalkostnader och övriga 
kostnader jämfört med  budget. 

Inom intäkter (+ 4 mnkr) ger försäljning av bussar en 
positiv avvikelse och likaså ersättning för 
sjuklönekostnader. Även migrationsbidrag med 
anledning av massflyktingsdirektivet är högre än 
budgeterat samtidigt som övriga riktade statsbidrag 
förväntas ha ett lägre utfall än budget. 

Personalkostnader (- 1 mnkr) förväntas få ett högre 
årsutfall jämfört med budget, vilket förklaras av 
resurser för särskilt behov och ökat antal elever 
inom grundskolan i särskolan. Samtidigt finns 
vakanser inom förskolan på grund av svårigheter att 
hitta personal som minskar den högre avvikelsen 
totalt.  

Övriga kostnader (- 5 mnkr) prognostiseras med 
högre utfall jämfört med budget. Anledningen är 
högre kostnader för interkommunala ersättningar för 
elever som studerar på annan ort, inhyrd personal 
samt kostnader för lösen av operationella 
leasingavtal bussar. Dessutom är livsmedels- och 
drivmedelskostnaderna högre som en effekt av 
rådande världsläge. Det får även genomslag med  
högre leasingavgifter för fordon. Förbruknings-
inventarier har även behövt köpas in utöver budget. 
Budgeterade medel för oförutsedda kostnader 
balanser till viss del ökade övriga kostnader. 
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Socialnämnden 

Socialnämnden prognostiserar för helåret en 
negativ avvikelse mot budget med - 14 mnkr. Per 
april prognostiserades nollprognos medan per maj 
prognostiserade nämnden - 5 mnkr.  

Förklaringen till den försämrade prognosen jämfört 
med nämndens maj-prognos är framförallt 
överanställningar inom äldreomsorgen och fortsatt 
höga sjuklöne- och övertidskostnader. 

Intäkterna (+ 19 mnkr) prognostiseras ha ett bättre 
utfall jämfört med budget beroende på beviljade 
riktade statsbidrag som är högre än budgeterat. 
Inför verksamhetsåret har det varit ovisst vilka 
riktade statsbidrag som kommer erhållas och dessa 
budgeteras därmed försiktigt.  

Personalkostnadernas (- 20 mnkr) prognostiserade 
överdrag förklaras dels av överanställningar inom 
äldreomsorgen, dels av höga sjuklöne- och 
övertidskostnader. Överanställningar är en effekt av 
ökad vårdtyngd och ökade insatser. 
Sjuklönekostnaderna förklaras av stor smittspridning 
och sjuka i covid-19, både i början av året och under 
i slutet av juli. Svårigheter att rekrytera personal 
inom äldreomsorgen och vissa delar av LSS har 
resulterat i att befintlig anställda arbetat övertid 
vilket resulterat i höga övertidskostnader. 

Övriga kostnader (- 14 mnkr) prognostiseras få ett 
högre utfall jämfört med budget. Överdraget är 
hänförligt till kostnader för konsulter, som en effekt 
av svårigheter att rekrytera personal framförallt 
socialsekreterare till IFO samt i viss mån 
sjuksköterskor, rehabpersonal och bistånds-
handläggare. Högre kostnader jämfört med budget 
för placeringar av framförallt barn- och unga bidrar 
även till överdraget. Framledes har både bistånds- 
och administrationsenheten samt IFO kunnat 
rekrytera personal samtidigt som antalet placeringar 
och kostnaden per placering minskar. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden prognostiserar 
för helåret en positiv avvikelse med + 1,7 mnkr. 
Jämfört med lämnad prognos per april är det en 
förbättring med 1,3 mnkr. 

Den positiva årsprognosen sammantagen effekt av 
att lägre personalkostnader och lägre övriga 
kostnader ger ett större utfall trots lägre intäkter 
jämfört med budget.  

Intäkterna (- 1,6 mnkr) förväntas ha ett lägre 
årsutfall jämfört med budget. Till och med 
delårstidpunkten är utfallet för intäkter från bygglov 
drygt 1 mnkr lägre än budget. Därtill har inte arbete 
med översiktsplanen startats och förväntas inte ge 
interna intäkter från kommunstyrelsen.  

Personalkostnaderna (+ 1,2 mnkr) prognostiseras 
ett årsutfall lägre än budget, vilket främst förklaras 
av vakanta tjänster inom både miljö- och 
stadsbyggnadskontoret samt sjukskrivningar. Vissa 
tjänster har inte heller tillsatts med hänsyn till 
osäkerhet avseende framtida intäkter beaktat 
omvärldsläget. 

Övriga kostnader (+ 2,1 mnkr) förväntas ge ett lägre 
årsutfall jämfört med budget, främst är hänförlig till 
budgetteknisk justering inför året som budgeterats 
inom övriga kostnader. 

Finansförvaltningen 

Finansförvaltningen inom verksamhetens 
nettokostnad prognostiserar en positiv avvikelse 
med + 4 mnkr. Dels har inte hela budgeterad 
lönepott  nyttjats centralt budgeterade medel, dels 
prognostiseras nettokostnader för pensioner ha ett 
lägre utfall än budget.  
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Kommunens investeringsredovisning 

med årsprognos 
Periodens anskaffning (investeringsutgifter) uppgår 
till 36 mnkr och periodens inkomster för försäljning 
av finansiella och materiella anläggningstillgångar 
uppgår till 2,5 mnkr.  

Fullmäktige fastställde investeringsbudgeten för året 
till 18 mnkr i ”Verksamhetsplan och Budget 2022-
2025”. Från 2021 års investeringar har därefter 
64 mnkr ombudgeterats, genom överflyttning till år 
2022. Under 2021 beslutades om omfördelning 
mellan 2021 och 2022 avseende anskaffning av 
fordon till räddningsnämnden innebärande 
minskning av budget 2022 med 0,2 mnkr. 

Under år 2022 har till och med delårsboksluts-
tidpunkten ytterligare sex beslut om 
investeringsmedel fattats, sammanlagt 281 mnkr. 
Dessa beslut avser inköp av grävmaskin, förvärv av 
Sälenhallen, investeringar med anledning av 
införande stadieindelning södra Malung-Sälen från 
och med hösten 2022, tillbyggnad räddningsstation 
Lindvallen, byggnation av simhall i Malung samt 
utökning av budget för köp av skogsmark.  

Fullmäktige 2022-09-26 beslutade, efter 
delårsperioden, om investering i fjärrvärmekulvert 
med 2,5 mnkr och askförvaring med 1,5 mnkr. 
Sammantaget uppgår beslutad investeringsbudget 
per 2022-08-31 till 363 mnkr. Inkluderas beslut 
fattade under september summerar budgeten till 
367 mnkr.  

Beslutade investeringar med årsprognos, budget 
2022 och utfall per 31 augusti finns sammanställda i 
investeringsredovisning (sid 19). Sammanställning 
över årets beslut om tillkommande investeringar 
finns i investeringsbudget beslutade förändringar 
(not 5 sid 22).  

Av delårsperiodens genomförda investeringar 
(36 mnkr) är 17,7 mnkr färdigställda. Av dessa är  
15,6 mnkr lösen av finansiellt leasingavtal, 0,7 mnkr 
mark, byggnader och tekniska anläggningar samt 
1,4 mnkr köp av maskiner och inventarier. Övriga 
anskaffningar om 18 mnkr är pågående projekt.  

Till och med delårstidpunkten 31 augusti finns sex 
investeringar med anskaffningsutgift överstigande 
1 mnkr. Köp av Sälenhallen 15,6 mnkr, 
simhallsbyggnation 6,2 mnkr, köp av skogsmark 
2,6 mnkr, anpassningar MSG 1,9 mnkr, 
ombyggnation industrihus 1 (pågående investering 
från år 2022) med 1,7 mnkr samt utgifter för 
etablering av moduler vid Blomsterbäcksskolan 1,3 
mnkr.   

Sälenhallen har köpts från kommunala bolaget 
Sälen Centrum. Under våren fattades beslut om att 
bygga simhall i Malung och under perioden har 
markarbeten inletts. Simhallen förväntas tas i bruk 
hösten 2024.  Ett större markförvärv genom 
fastighetsreglering har införskaffats för under 
perioden och helårsprognosen är att skogsmark 
kommer införskaffas med omkring 3,5 mnkr. Under 
2021 påbörjades ombyggnation del av industrihus 1 

till centralarkiv och projektet har slutförts under 
våren 2022 och lokalerna har tagits i bruk under 
maj. Vissa mark- och målningsarbeten återstår dock 
och ska färdigställas under året. Med anledning av 
beslut om införande av stadieindelning i södra 
kommundelen uppstod behov av anpassningar på 
centralskolan samt Blomsterbäcksskolan. På 
centralskolan har utemiljön anpassat för 
mellanstadieelever och invändigt har klassrum och 
grupprum tillskapats. Blomsterbäckskolan har 
utökats med moduler och investeringsutgiften avser 
etablering av dessa. 

Under 2021 köpte kommunen två bostadsrätter i 
Sälen i BRF Fjällblick. En av lägenheterna har 
under 2022 sålts till Malung-Sälens Elverk för 
2,2 mnkr.  

För helåret 2022 prognostiseras investerings-
utgifterna uppgå till 84 mnkr för, vid 
delårstidpunkten, beslutade investeringsprojekt. Det 
motsvarar prognostiserad avvikelse mot budget 
med knappt 277 mnkr, varav 214 mnkr avser 
investering av simhall som enligt plan kommer ske 
över åren 2022-2024. Tillkommande utgifter 
prognostiseras för fjärrvärmekulvert och 
askförvaring (fullmäktigebeslut september) 
innebärande ytterligare 4 mnkr i investeringar 2022. 

Avvikelsen mellan prognos och budget beror av att 
planerade investeringar inte kommer kunna 
genomföras under året. Pågående investerings-
projekt där investeringsmedel förväntas överflyttas 
till 2023 prognostiseras till 267 mnkr.  

Dessa är simhallsinvestering (2022-2024) med 214 
mnkr, renovering av tak samt anpassning till 
idrottshall fastighet Svetsaren 
(Rosengrensfastigheten) med 39 mnkr, renovering 
av fastighet vid Bredsjön med 2 mnkr, 
fastighetsförvärv Östra Sälen 6:2 med 3 mnkr, 
stadsnätsanslutning kommunalt ägda boenden med 
1,7 mnkr, renovering av tak fastighet Passaren (fd 
Snålåsen) med 1 mnkr, utbyggnad räddningsstation 
Lindvallen med 2 mnkr, köp av väghyvel 4 mnkr, 
Bullsjön campingstugor 0,5 mnkr samt 
anpassningar MSG med 0,5 mnkr.  

När det gäller takrenoveringen och anpassning till 
idrottshall i fastigheten Svetsaren finns behov av 
mer markundersökning förrän fortsättning av 
investeringen kan ske. Inköp av väghyvel finns 
budgeterad och denna är upphandlad och beställd. 
Leverans kommer ske under vintern 2023. 
Budgeterade medel räcker inte då utgiften för 
väghyveln kommer uppgå till 4,8 mnkr.  

Renovering av tak för fastigheten Passaren är 
beroende av att ändring av detaljplan beslutas. 
Ändringen i detaljplan syftar till att möjliggöra 
utbyggnad av fastigheten för att tillskapa totalt sex 
platser för gruppbostad.  

Kommunstyrelsens samlade bedömning är att 
samtliga budgeterade investeringar för år 2022 inte 
kommer att kunna genomföras under året.  
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God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla mål 
och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För ekonomin anges 
finansiella mål och för verksamheten anges 
verksamhetsmål. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 
i juni 2019 om målbild 2023. Nämndernas gavs i 
uppdrag att i samband med upprättande av årliga 
detaljbudgetar redovisa sitt bidrag till mål-
uppfyllelsen och målbild 2023.  

Samtliga nämnder har beslutat om nämndplaner 
inkluderande verksamhetsmål med nämndspecifika 
indikatorer, vilka syftar till att bidra till 
kommunfullmäktiges målbild.  

Utvärdering av god ekonomisk hushållning görs 
genom uppföljning av fullmäktiges finansiella mål 
och verksamhetsmål. För det övergripande 
finansiella målet och varje verksamhetsmål finns en 
eller flera indikatorer med tillhörande mål (nivå att 
nå). I måluppföljningen redovisas årets utfall med 
färgskala grön, gult, rött eller svart för varje 

indikator. Grönt innebär att indikatorns mål 
uppnåtts, gult att indikatorns mål delvis uppnåtts 
och rött att indikatorns mål inte är uppnåtts. Svart 
innebär att utfall saknas eller att mätning ej gjorts. 
Grönt motsvarar mer än 100 procents uppfyllelse, 
gult motsvarar 80 -99 procents uppfyllelse, medan 
rött motsvarar 0 – 79 procents uppfyllnad. 
Respektive övergripande finansiella mål och 
verksamhetsmål bedöms enligt motsvarande skala 
uppfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt med 
utgångspunkt av dess indikatorer. 

Redogörelse av måluppfyllelsen för fullmäktiges 
beslutade verksamhetsmål redovisas i form av utfall 
för delåret med helårsprognos där det finns utfall 
och tillgängliga uppgifter.  

Finansiella mål
I målområde ”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” 
ingår strategin ”stabil ekonomi” med tillhörande 
indikator ”kommunfullmäktiges finansiella mål”.  

Finansiellt mål 2022 omfattar fem indikatorer för år 
2022 fastställda i ”Verksamhetsplan och Budget 
2022-2025”.  

Fullmäktiges beslutade indikatorer är beroende av 
varandra. Indikatorerna utgår från att kommunens 
samlade resultat redovisar ett överskott (plus) för att 
uppnå målen. Det förutsätter i sin tur att nämnderna 
sammantaget behöver bedriva verksamheten inom 
tilldelade driftramar.  

Delårsperiodens utfall samt prognos för helåret 
presenteras i nedanstående tabell: 

Finansiellt mål Indikator Mål 2022 
Utfall 

20220831 
Prognos 
20221231 

Kommun- 
fullmäktiges fastställda 

finansiella mål 

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

> 2 8 3 

Kommunens lånetak, kr/inv < 25 000 14 087 18 500 

Kommunkoncernens lånetak, kr/inv < 100 000 71 889 80 950 

Soliditet inkl pensionsåtagande 
kommunen, % 

> 15 30 28 

Soliditet inkl pensionsåtagande 
kommunkoncernen, % 

> 25 34 30 

Sammanfattning finansiella mål 

I delårsbokslutet per augusti år 2022 bedöms 
samtlig fem indikatorer uppfyllas. För helåret 
prognostiseras även att samtliga indikatorer 
uppfylls.  

Kommunstyrelsen samlade bedömning, avseende 
finansiella mål med betydelse för god ekonomisk 
hushållning, är att utifrån fastställda mål, uppnås  
god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt 
perspektiv för den kommunala förvaltningen och 
den kommunala koncernen.  
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Verksamhetsmål 
Målbild 2023 innehåller tre målområden med 10 
verksamhetsmål, där sammanlagt 26 indikatorer ska 
följas upp för år 2022.  

Fullmäktige beslutade 2022-06-20, § 66 att revidera 
tidigare beslutade verksamhetsmål. Beslutet 

innebar att tre indikatorer byttes ersattes med nya 
och fjorton mål preciserades eller justerades 
avseende nivå på mål att uppnå.  

Målområde: Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun 

Verksamhetsmål Indikator Mål 2022 
Utfall 

20220831 
Prognos 
20221231 

Topp 100 i Svenskt 
näringslivs ranking 

Svenskt näringslivs ranking, placering < 100 79 79 

Andel som svarar att fler bostäder 
behövs, % 

< 37 59 59 

Andel som svarar att förbättrad lokal 
infrastruktur behövs, % 

< 52 50 50 

Hushåll med tillgång till eller möjlighet 
att ansluta till bredband om minst 1 
Gbit/s, % 

> 95
Publ vt 
2023 

> 92,4

Högre medelvärde i nöjd kund-
index än genomsnittet i Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) 
Insiktsmätning 

Agenda 2030: Företagsklimat enl. ÖJ 
(Insikt) - Totalt, NKI 

I nivå med 
liknande 

kommuner 

Publ vt 
2023 

Årlig ökning av internationella 
besökare 

Andel utländska gästnätter, % > 8
Uppgift 
saknas 

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

Byggbar mark för företagsetableringar 
i antagna detaljplaner, m2 

> 50 000 187 000 307 000 

Byggrätt för bostäder på kommunal 
mark i antagna detaljplaner, antal 

> 100 170 196 

Årlig gränsöverskridande utbyte 
kring bl. a. demokratifrågor, UF 
och kultur/fritid 

Antal genomförda demokratiaktivitet 
per år, antal 

≥ 3 2 2 

Ökat antal företag inom ramen för 
Ung Företagsamhet, UF antal 

≥ 11 15 15 

Målområde: Utveckling och långsiktig konkurrenskraft 

Verksamhetsmål Indikator Mål 2022 
Utfall 

20220831 
Prognos 
20221231 

Tillgång till arbetskraft med 
relevant kompetens 

KKiK: Lärare med pedagogisk 
högskoleexamen i grundskola åk 1-9, 
lägeskommun, % 

≥ 69,7 
Publ vt 
2023 

Årlig övergripande 
kompetenskartläggning 

Pågår Ja 

KKIK: Lämnat etableringsuppdraget 
och börjat arbeta eller studera (status 
efter 90 dagar), % 

≥ 55 
Publ vt 
2023 

Sjukfrånvaro (minska), % 6,7 8,2 7 

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

Lokala företagarmässor i grundskolan, 
antal 

≥ 1 1 1 

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

Agenda 2030: Elever i åk 9 som är 
behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, % 

≥ 84,2 Publ v 39 

Agenda 2030: Gymnasieelever med 
examen inom 4 år, hemkommun, % 

≥ 79,2 Publ v 50 
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Målområde: Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar 

Verksamhetsmål Indikator Mål 2022 
Utfall 

20220831 
Prognos 
20221231 

Forum för strukturerade dialoger 
med medborgare, ungdomar och 
näringsliv 

Agenda 2030: Förstagångsväljare som 
röstade i senaste 
kommunfullmäktigevalet, % 

≥ 77 Publ v 46 

Dialoger med näringsliv, antal ≥ 10 3 7 

Dialoger med samverkansorgan, antal ≥ 12 6 ≥ 12 

Utbildning av räddningstjänstens 
organisation och 
brandsläckningsteknik för åk 9, antal 

≥ 1 80 80 

Ungdomar ges en väg in till arbetslivet 

Årligt beslut 
om garanti 

till 
sommarjobb. 

Ja Ja 

Förbättrad service, tillgänglighet 
och bemötande 

Agenda 2030: Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, % 

≥ 31 24,8 

KKIK: Andel som får svar på e-post 
inom en dag, % 

≥ 85 
Publ vt 
2023 

KKIK: Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, % 

≥ 60 
Publ vt 
2023 

KKIK: Gott bemötande vid kontakt 
med kommun, andel av maxpoäng % 

 ≥ 88 
Publ vt 
2023 

Sammanfattning verksamhetsmål 
I delårsbokslutet per augusti 2022 bedöms åtta av 
indikatorer vara uppfyllda. För 11 av indikatorerna 
saknas utfall, två är delvis uppfyllda och fem är inte 
uppfyllda. Flera av de indikatorer som inte mätts 
kommer mätas och redovisas senare under året 
eller i början av år 2023. 

Malung-Sälen har jämfört med föregående år 
förbättrat sig i Svenskt Näringslivs ranking av 
företagsklimatet. Från föregående år har kommunen 
förbättrat sig med 28 placeringar. För helåret 
bedöms utfallet på motsvarande nivå. Malung-
Sälens kommun blev år 2021 som en av åtta 
kommuner utvalda till Svenskt näringslivs 
kommunutvecklingsprogram. Programmet 
påbörjades 2021 och har fortsatt under 2022 och 
inom ramen för det har tjänstemän deltagit i en träff 
om upphandling. Tyvärr når andel som svarar att fler 
bostäder behövs respektive förbättrad lokal 
infrastruktur inte satta mål för 2022. Det är samtidigt 
prioriterad områden för kommunen med pågående 
aktiviteter.  

Hushåll med tillgång till eller möjlighet att ansluta till 
bredband om minst 1 Gbit uppgick år 2021 till 92 
procent. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att 
möjliggöra att fler kan ansluta sig. Under 2022 har 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 
beviljat bidrag för utbyggnad av ortssamman-
bindande stamfiber Sillerö till Tyngsjö. Malung-
Sälens kommun har till detta beslutat om att ge 

medfinansiering med 7,5 mnkr för projektets 
genomförande.   

Agenda 2030-målet företagsklimatet NKI (nöjd kund 
index) mäts under hela 2022 och kommer 
presenteras i april 2023. Prognos för utfallet kan inte 
bedömas. Uppgifter om andelen utländska  
gästnätter saknas och vare sig utfall eller prognos 
kan lämnas.  

Byggbar mark och byggrätt för bostäder uppnås i 
delåret. Till årsskiftet förväntas industriområde 
Moravägen tillkomma samt antalet tomter med 
anledning av detaljplan för industriområde 
Moravägen innehållande byggrätt för 26 bostäder 
bidra till att båda indikatorerna ökar och bidrar till 
måluppfyllelsen.   

Antal genomförda demokratiaktiveter uppgår till två 
under perioden och antal UF-företag för läsåret 
2022/2023 är 15.  

Indikatorn lärare med pedagogisk högskoleexamen i 
grundskola åk 1-9, lägeskommun publiceras under 
våren 2023 och kan ej bedömas. Föregående års 
utfall uppgick till 69,7 procent. Även indikatorn 
lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera (status efter 90 dagar) presenteras utfall 
under våren 2023. Där uppgick 2021 års utfall till 30. 

Agenda 2030 målet elever i åk 9 som är behöriga till 
yrkesprogram presenteras under vecka 39 medan 
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gymnasieelever med examen inom 4 år 
hemkommun publiceras vecka 50. Målen är satta 
från med utgångspunkt från föregående års utfall. 

Årlig övergripande kompetenskartläggning pågår 
sker enligt plan partsgemensamt med fackliga 
organisationer. Indikatorn kommer uppfyllas vid 
årsskiftet. Kartläggningarna syftar till att strategiskt 
se över tillgänglig kompetens men även beskriva 
framtida behov av kompetens inom organisationen. 
Kartläggningarna syftar även till sammanhållen 
lönebildning, gemensamma lönestrategier, 
kompetensplanering och således långsiktigt klara 
verksamheternas mål och krav. Indikatorn 
prognostiseras uppfyllas för året. 

Sjukfrånvaro har varit hög under året och har 
sammantaget ökat till 8,2 procent jämfört med 
föregående års utfall 6,7 procent. En förklaring till 
den höga sjukfrånvaron är covid-19. För perioden 
uppfylls inte indikatorn och prognostiseras ej heller 
nås. 

En gemensam lokal företagsmässa för grundskolan 
har genomförts och indikatorn uppnås. 

Utfall för indikatorn förstagångsväljare som röstade i 
senaste kommunfullmäktigevalet presenteras vecka 
46 och målet är att ha ett utfall högre än 77 procent.  

Dialoger med näringsliv har under våren 2022 hållits 
genom tre så kallade företagsfrukostar med 
företagen. Under september har kommun-
representanter dels deltagit i en affärsträff med 
tema upphandling tillsammans som arrangerades 
på uppdrag av företagarna Malung-Sälens kommun 
och under hösten kommer deltagande på ytterligare 
tre dialogmöten med företagen. Det innebär att 
målet med tio eller flera dialoger inte kommer 
uppnås. Däremot håller den kommunala ledningen 
löpande dialog med företagen och representanter 
för företagen i kommunen.  

Dialoger med samverkansorgan har hållits vid sex 
tillfällen och bedömningen är att målet om 12 eller 
fler kommer uppfyllas.  

Räddningstjänsten har utbildat 80 elever i årskurs 9 

under april, utbildningarna har genomförts vid fyra 

tillfällen. Indikatorn uppnås för perioden och helåret. 

Total 41 ungdomar (födda 2005 och 2004) har, 
inklusive introduktionsdag, arbetat i två veckor. 
Ungdomarna har både utfört arbete inom de 
kommunala förvaltningarna såsom gata-park, LSS, 
hemtjänst, vårdhemmet, förskola samt hos 
föreningar och Svenska Kyrkan 

Utfall för indikatorn ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet publiceras under hösten. 
Utfall för perioden till och med 30 juni är 24,8 
procent.  

När det gäller förbättrad service, tillgänglighet och 
bemötande pågår den så kallad servicemätningen 
under hösten och ambitionen är ett förbättrat utfall 
jämfört med tidigare år. Under året har återkoppling 
från tidigare års servicenivå gjorts till 
verksamheterna, där även input om förbättringar 
lyfts. Prognos för helåret avseende indikatorerna för 
service, tillgänglighet och bemötande kan inte 
bedömas men ambitionen är att den reviderade 
policyn får genomslag.  

Kommunstyrelsen gör med genomförda mätningar 
och inhämtade uppgifter om verksamhetsmål i 
samband med delårsbokslutet prognosen att 
verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk 
hushållning inte kommer att kunna uppnås för 
helåret 2022. Av indikatorerna prognostiseras nio 
uppfyllas och tre inte uppfyllas. 
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Balanskravsutredning 

Balanskravsutredning (mnkr) 

Prognos 
2022 2021 

Årets resultat enligt resultaträkning  25  65 
- Reducering av samtliga realisationsvinster 0 - 1
-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0 0
+/- Återföring av orealiserade vinster och  förluster i 
värdepapper - 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 25 64 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -2 - 27
+ Användning av medel från
resultatutjämningsreserven

-
- 

Balanskravsresultat 23 37 

Årets prognostiserade positiva resultat medför, efter 
justeringar enligt balanskravsreglementet, att årets 
resultat efter balanskravsjusteringar prognostiseras 
till 25 mnkr.  

Inget balanskravsunderskott finns att återställa från 
tidigare år.  

Mot bakgrund av prognostiserat resultat görs 
bedömningen i samband med delårsprognosen att 
det finns utrymme för reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv (RUR). Av kommunallagen 
11 kap  § 14 framgår att reservering får göras med 
ett belopp som motsvarar det lägsta av endera den 
del av årets resultat eller den del av årets resultat 
efter balanskravsjustering som överstiger en 
procent av summan av skatteintäkter samt generella 
statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.  

Kommunfullmäktige har 2013-11-25, § 102 fattat 
beslut om lokala riktlinjer för RUR. Förutom 
lagkravet innehåller Malung-Sälens kommuns 
riktlinjer en begränsning om högsta reservering med 
max 10 procent av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. Det motsvarar 75 mnkr 
med årets prognos för dessa intäktsslag. Ingående 
reservering uppgår till 73 mnkr (se Balansräkningen, 

eget kapital). Möjlig reservering till RUR är med 
hänsyn till högsta reservering 2 mnkr.  

Kommunstyrelsens samlade bedömning är att 
Malung-Sälens kommun kommer klara 
kommunallagens krav på en ekonomi i balans år 
2022, och att reservering till RUR kommer föreslås 
till kommunfullmäktige. 
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Förväntad utveckling 

Budget 2022 och kommande år 

De av fullmäktige ursprungliga beslutade 
ekonomiska ramarna för år 2022 baserades på 
invånarantal 10 090 invånare. Faktiskt invånarantal 
per 1 november 2021 var 10 159 invånare. För att 
finansiera äskande om tilläggsanslag under 
inledningen av 2022 beslutade fullmäktige om 
justerad budgeterade nivåer för skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning med 11 mnkr. 
Vid augustiprognosens upprättande prognostiseras 
årsutfall överstiga budgeterade medel på grund av 
uppskattade positiva slutavräkningar för 2021 och 
2022 års korrigeringar.  

Inför verksamhetsår 2023 fastställde, under våren, 
kommunstyrelsen resultatmål för budgeterat resultat 
till 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning plus nettointäkt från skoglig 
verksamhet, exploateringsmark och utdelningar. 
Utrymme för kostnadsuppräkningar angavs till 
2 procent med undantag av central budgetering av 
löneökningsutrymme. From 2023 har ett nytt 
pensionsavtal för anställda tecknats bland annat 
innebärande att pensionsavsättningen för anställda 
ökar från 4,5 procent till 6 procent på den 
pensionsgrundande lönen. Det nya avtalet är  även 
inflationsäkrat. Förslag till verksamhetsplan och 
budget 2023-2026 är lämnad för politisk behandling 
till nyvalt fullmäktige i oktober. Budgeterat resultat 
uppgår till 2,2 mnkr vilket inte når 
kommunstyrelsens resultatmål.  

Årets inflation tillsammans med kraftigt ökade priser 
för el, drivmedel, livsmedel, material med mera 
överstiger flera gånger om den föreslagna 
ramkompensationen till nämnderna i föreslagen 
budget 2023. Ett anpassningsarbete för att tillskapa 
ekonomiskt utrymme till att bedriva verksamheterna 
inom tilldelad ram behöver därför prioriteras för 
kommande år. I annat fall prognostiseras 
kommunen redovisas minusresultat år 2023. Det 
behöver balanseras tillsammans med uppdraget att 
genomföra det kommunala uppdraget och dess 
verksamheter. 

Prognos för kommunen och kommunkoncernen 

Malung-Sälens kommun prognostiserar för helåret 
2022 ett positivt resultat på + 25 mnkr. Nämnderna, 
exklusive skoglig och exploateringsverksamheterna 
prognostiserar en negativ avvikelse mot 
verksamhetens nettokostnader + 14 mnkr (fg år +5 
mnkr).  

Helårsprognosen för resultatet förklaras främst 
bättre utfall från skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning jämfört med budget. Årets 
prisökningarna balanseras delvis av under året 
utökade budgetramar. Finansförvaltningen 
prognostiserar även en positiv avvikelse främst 
beroende på lägre använt löneutrymme och 
pensionskostnader än budgeterat. 

Bland nämnderna prognostiserar en av kommunens 
stora nämnder, socialnämnden, den största 
negativa avvikelsen mot tilldelad ram med 14 mnkr, 

vilket är en försämring från tidigare prognoser.  
Svårigheter med bemanningen har fortsatt 2022 
samtidigt som smittspridningen från covid-19 
påverkat verksamheterna med hög frånvaro under 
två perioder under året. Även barn- och 
utbildningsnämnden prognostiserar negativ 
avvikelse mot tilldelad ram med 2 mnkr beroende 
bland annat på ökat särskilt stöd, interkommunala 
ersättningar och hyrlösningar. När det gäller barn- 
och utbildning ingår engångsnettointäkt vid 
försäljning med 2,5 mnkr. Beaktat engångsintäkter, 
kraftiga prisökningar inom el, drivmedel, material 
och livsmedel samt utmaningen att bemanna finns 
utmaningar kommande år både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt. 

Kommunkoncernen Malung-Sälens kommun 
prognostiserar för helåret 2022 ett resultat på 
51 mnkr. Malung-Sälens Elverk AB redovisar en 
prognos med + 47 mnkr och Malungshem AB en 
prognos med - 4 mnkr medan övriga bolag 
prognostiserar resultat jämfört med budget upp till 
+/-0,5 mnkr. 

Verksamheten 

Efter genomfört val 2022 väntar en ny mandat-
period. Slutliga resultatet för kommunalvalet i 
Malung-Sälen pekar på någon form av förändrat 
styre då nuvarande majoritet inte fått majoritet 
kommande mandatperiod. Det kan komma att 
påverka beslut och inriktningar för den kommunala 
koncernens samlade verksamhet kommande år. Ett 
nytt målbildsarbete är aktuellt, då år 2023 är sista 
året för nuvarande målbild 2023. För kommande 
målbildsarbete finns bland annat Dalastrategin 2030 
som är ett nytt regionalt mål- och styrdokument för 
kommunen att förhålla sig till. 

Investeringsplanerna både för de kommunala 
bolagen och den kommunala förvaltningen är 
fortsatt omfattande, och utmaningen är att hantera 
investeringar både på lång och kort sikt. 
Investeringarna som planeras är för koncernbolagen 
ett resultat av Sälenfjällens expansionen i 
kommunen men även investeringar i 
verksamhetslokaler för det kommunala 
kärnuppdraget och för att bedriva dessa på 
ändamålsenlig och effektivt vis. Med rådande 
omvärldsläge påverkar materialbrist och högre 
priser på material investeringarna där vissa projekt 
försenas och andra blir dyrare vilket ger effekt i hela 
kommunkoncernen. Samtidigt innebär höjd styrränta 
att räntor på kommande lån kommer att bli på en 
långt högre nivå än vi vant oss vid under många år. 
De ökande kostnaderna behöver finansieras endera 
med högre intäkter eller tillskapande av utrymme 
genom lägre kostnader. 

Efterfrågan på fastigheter för permanentboende är 
fortsatt stor och kommande år prognostiseras att det 
kommer vara brist på kommunala bostadstomter i 
Sälens by. 
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Befolkningsutvecklingen i norra kommundelen 
innebär att det finns akut behov av ytterligare 
förskoleavdelning. Samtidigt finns även behov av 
förskoleplatser i södra kommundelen. Stadie-
indelningen är införd i både norra och södra 
kommundelarna, och för framtiden finns behov av 
skolinvesteringar.  

Bemanningssituationen inom socialförvaltningen är 
fortsatt utmaning under både innevarande och 
kommande år. Arbete pågår för att förbättra 
planeringen och därigenom minska övertid och 
överanställningar. Samtidigt pågår aktiviteter för att 
rekrytera och minska behovet av konsulter bland 
annat inom IFO. Avseende placeringar arbetas för 
att minska dessa. Genom införande av heltid som 
norm förväntas ge förutsättningar för bättre 
planering, mindre behov av vikarier och färre 
medarbetare som arbetar övertid.  

Höjda räntor, stigande inflation, varubrist och en 
allmän oro i samhället väntas få effekter på 
byggsektorn och därigenom påverka utvecklingen i 
kommunen samt ärendeingången till miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden. Förutom risk för allmän 
konjunkturnedgång och ökad inflation 
utgörs byggspecifika orosmoln mer specifikt av 
bristen på el, bristen på trävaror samt den eventuellt 
kommande bristen på cement. Framtiden för 
svenskt byggande har sällan, om någonsin, varit lika 
svårförutsägbar. 

Sammanfattningsvis får kraftigt ökande priser och 
inflationen dels direkt påverkan på det ekonomiska 
utfallet, dels behöver efterfrågan på kvalitativ vård, 
skola och omsorg som behöver inrymmas i det 
utrymme som ges från skatteintäkter, statsbidrag 
och utjämning. Samtidigt behöver planerade 
investeringar genomföras för att skapa 
förutsättningar för utveckling av Malung-Sälens 
kommun. 
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Räkenskaper 

Resultaträkning 

Kommunen 

(tkr) 
Prognos 

202212 
Budget 
202212 202208 202108 

Verksamhetens intäkter  Not 1 207 334 184 280 131 156 129 425 

Verksamhetens kostnader Not 2 -917 572 -885 597 -590 756 -539 942

Jämförelsestörande poster Not 3 - 8 - - 8 - 256

Avskrivningar -28 230 -27 535 -18 563 -17 555

Verksamhetens nettokostnader -738 476 -728 852 -478 171 -428 328

Skatteintäkter 509 521 495 346 340 892 322 970

Generella statsbidrag och utjämning 236 740 235 271 157 604 157 352

Verksamhetens resultat 7 785 1 765 20 325 51 994

Finansiella intäkter 19 500 18 650 19 066 13 919

Finansiella kostnader -1 890 -2 900 - 817 - 749

Resultat före extraordinära poster 25 395 17 515 38 574 65 164 

Årets resultat 25 395 17 515 38 574 65 164 
* Budget är inte periodiserad och därför lämnas ej uppgift om budget 2022-08-31

Koncernen 

(tkr) 
Prognos 

202212 
Budget 
202212 202208 202108 

Verksamhetens intäkter  Not 1 528 937 499 167 345 308 312 702 

Verksamhetens kostnader Not 2 -1 137 883 -1 102 402 -715 652 -660 388

Jämförelsestörande poster Not 3 - 8 - - 8 - 256

Avskrivningar -92 773 -93 126 -58 441 -55 701

Verksamhetens nettokostnader -701 727 -696 361 -428 793 -403 643

Skatteintäkter 509 521 495 346 340 892 322 970

Generella statsbidrag och utjämning 236 740 235 271 157 604 157 352

Verksamhetens resultat 44 534 34 256 69 703 76 679

Finansiella intäkter 12 440 7 874 10 185 20 316

Finansiella kostnader -5 672 -6 016 -3 124 -2 910

Resultat före extraordinära poster 51 302 36 114 76 764 94 085 

Årets resultat 51 302 36 114 76 764 94 085 
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Balansräkning 

(tkr) Kommunen Koncernen 

TILLGÅNGAR 202208 202112 202208 202112 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar - -  - - 

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 399 939 412 234 1 523 535 1 667 240 

Maskiner och inventarier 24 228 25 307 47 600 46 545 

Pågående arbeten (delår) 15 435 190 545 

Finansiella anläggningstillgångar 81 389 83 534 61 679 54 030 

Summa anläggningstillgångar 520 991 521 075 1 823 359 1 767 815 

Omsättningstillgångar 

Förråd m.m. 13 935 15 170 14 374 15 609 

Fordringar 127 282 117 523 196 444 199 038 

Kortfristiga placeringar  107  135  107  135 

Kassa och bank 105 149 112 000 142 574 156 964 

Summa omsättningstillgångar 246 473 244 828 353 499 371 746 

SUMMA TILLGÅNGAR 767 464 765 903 2 176 858 2 139 561 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

Eget kapital 

Årets resultat 38 574 65 179 76 764 111 367 

Resultatutjämningsreserv 72 826 72 826 72 826 72 826 

Effekt av byte av redovisningsprincip -3 081 -2 536

Övrigt eget kapital 333 088 270 990 793 247 684 416 

SUMMA EGET KAPITAL 444 488 405 914 942 837 866 073 

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 14 912 14 352 16 211 15 651 

Andra avsättningar 10 578 10 621 71 891 69 352 

Summa avsättningar 25 490 24 973 88 102 85 003 

Skulder 

Långfristiga skulder 122 060 119 456 836 054 780 038 

Kortfristiga skulder 175 426 215 560 309 865 408 447 

Summa skulder 297 486 335 016 1 145 919 1 188 485 
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 767 464 765 903 2 176 858 2 139 561 

Panter och ansvarsförbindelser 

Panter & därmed jämförliga säkerheter - - 25 473 25 473 

Ansvarsförbindelser 

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland 

skulderna eller avsättningarna 212 070 216 106 212 070 216 106 

Övriga ansvarsförbindelser 617 714 631 739 30 251 30 252 
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Driftredovisning 

(tkr) Bokslut 2022-08-31 

Nämnd 
Prognos 
202212 

Budget 
202212 

Avvikelse 
budget-

prognos Intäkt 
Personal- 
kostnad 

Övrig 
kostnad 

Utfall 
20220831 

Avvikelse 
utfall-

budget 
Utfall 

20210831 

Kommunfullmäktige -1 538 -1 365 -173 - -534 -616 -1 150 215 -892

Revision -750 -750 0 - -213 -156 -369 381 -358

Valnämnd -844 -402 -442 - -174 -79 -253 149 -63

Överförmyndaren -1 759 -1 759 0 6 -1 146 -88 -1 228 531 -1 088

Kommunstyrelsen -111 714 -113 232 1 518 127 989 -56 937 -143 045 -71 993 41 239 -45 716

Barn- och utbildningsnämnden -267 573 -265 665 -1 908 41 249 -132 512 -75 303 -166 566 99 099 -168 711

Socialnämnden -293 206 -278 956 -14 250 37 793 -167 282 -71 555 -201 044 77 912 -183 231

Kultur- och fritidsnämnden -27 194 -27 344 150 2 582 -7 623 -13 731 -18 772 8 572 -17 000

Räddningsnämnden -18 198 -17 684 -514 1 487 -8 591 -4 560 -11 664 6 020 -11 345
Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden -4 892 -6 577 1 685 12 707 -8 878 -5 589 -1 760 4 817 1 680 

KS skog 2 826 982 1 844 4 156 -690 -2 024 1 442 460 830 

KS exploateringsmark -782 486 -1 268 3 153 -242 -2 430 481 -5 622 

Nämndernas nettokostnader -725 624 -712 266 -13 358 231 122 -384 822 -319 176 -472 876 239 390 -425 272

Finansförvaltningen (netto) -12 852 -16 586 3 734 21 315 -8 291 -18 481 -5 457 11 129 -3 209
Verksamhetens 
nettokostnader -738 476 -728 852 -9 624 252 437 -393 113 -337 657 -478 333 250 519 -428 481

Skatteintäkter 509 521 495 346 14 175 340 892 - - 340 892 -154 454 322 970
Generella statsbidrag och 
utjämning 236 740 235 271 1 469 157 604 - - 157 604 -77 667 157 352 

Finansiella intäkter 19 500 18 650 850 19 066 - - 19 066 416 13 919 

Finansiella kostnader -1 890 -2 900 1 010 - - -655 -655 2 245 -596

Årets resultat  25 395 17 515 7 880 769 999 -393 113 -338 312 38 574 21 059 65 164 
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Investeringsredovisning 
(tkr) Utfall 20220831 

Nämnd / förvaltning 
Prognos 
202212 

Budget 
utgifter Inkomst Utgift Netto 

Utfall - 
Budget 

Bokslut 
2021 

Kommunstyrelsen 

Digitala anslagstavlor -300 -261  - -279 -279 -18 -592

Parkering & tillfartsväg Rörbäcksnäs - -387 - - - 387 - 

Service & teknik (skattefinansierade) 

Fastighet Bredsjön -1 500 -3 000 - -466 -466 2 534 - 

Bostadsrätter Sälen - - 2 195  - 2 195 2 195 -3 276

Anpassning lokaler (årliga medel)** -1 000 -3 000 - - - 3 000 - 

Lokaler (energibesparing & riskhantering)** -500 0  - -92 -92 -92 -800

Industrihus 1, anpassning arkiv -1 765 -1 766  - -1 675 -1 675 91 -5 034

Svetsaren, tak -300 -24 161  - -27 -27 24 134 -803

Svetsaren, anpassning idrottshall 0 -15 000  - - - 15 000 - 

Bullsjön camping, stugor -300 -800  - - - 800 - 

Fastighetsköp Östra Sälen 6:2 - -3 060  - - - 3 060 -340

Fastighetsköp Passaren 9  - - - - - - -3 553

Fastighetsköp Skyttehallen - - - - - - -300

Fastighetsköp Sälenhallen -15 610 -16 500  - -15 610 -15 610 - - 

Barn- och utbildningslokaler (anpassningar)** -1 180 0 - -1 017 -1 017 -1 017 -954

Barn- och utbildningslokaler (stadieindelning) -5 450 -5 900 - -4 023 -4 023 - - 

Förskolan Hästen (tillbyggnad) -450 -450 - -275 -275 175 -300

Socialförvaltningens lokaler (anpassningar)** - 0 - - - - -279

Fastighet Passaren 9, takbyte - -1 000  - -13 -13 987 0 

Stadsnätsanslutning kommunalt ägda äldreboende -500 -2 200  - -253 -253 1 947 0 

Industrihus 1, anpassning daglig verksamhet - -5 874 - - - 5 874 -126

Kultur- & fritidslokaler (simhall) -38 428 -252 000 -6 192 -6 192 245 808 

Kultur & fritid (belysning skidspår)  - - - - - - -382

Räddningstjänstens lokaler -1 500 -3 465  - -30 -30 3 435 0 

Gator & trottoarer -5 000 -5 000 - -1 674 -1 674 3 326 -3 268

Gatubelysning -2 000 -2 000 - - - 2 000 -2 648

Gatubelysning Tandö-BU -2 700 -4 686 - - - 4 686 -814

Lekplats Sälen -704 -704 -12 -12 692 -296

Gator & park (bilar) -77 0 - -77 -77 -77 - 

Gator & park (snölastare) -300 -1 400  - -300 -300 1 100 - 

Gator & park (grävmaskin) -985 -900  - -985 -985 - - 

Gator & park (väghyvel) - -4 000 - - - - - 

Lokalvård (maskiner) - -200  - - - 200 - 

Måltid (maskiner & inventarier) -500 -500 - - - 500 - 

Service & teknik (avgiftsfinansierade) 

Jannesgården ombyggnation/renovering  - - - - - - -3 747

Hantverkshuset anpassning tre hyresgäster  - - - - - - -862

Värmeverket mekanopanna  - - - - - - -917

Fjärrvärmekulvert till Malungs Elverk  - - - - - - -754

Skog & mark 

Exploateringsmark o anläggningsmark 328 - 328 - 328 328 304 

Terminalområdet Malungsfors  - - - - - - -479

Skogsmark -3 500 -4 000 - -2 635 -2 635 1 365 150 

Barn- och utbildningsnämnden 

Maskiner & inventarier -150 - - -46 -46 -46 - 

Socialnämnden 

Larmsystem Skålmogården & Bompabacken -40 - - -39 -39 -39 -831

Kultur- & fritidsnämnden 

Maskiner & inventarier (ismaskin)  - - - - - - -1 250

Räddningsnämnden 

Maskiner & inventarier (tankbil)  - - - - - - -3 283

Maskiner & inventarier (fordon) - -300 - - - 300 -881

Maskiner & inventarier (kompressor)  - - - - - - -134

Årets investeringar -84 411 -362 514 2 523 -35 720 -33 197 322 635 -36 842
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Noter 

Kommunen Koncernen 

(tkr) 202208 202108 202208 202108 

Not 1 

Verksamhetens intäkter 

Försäljningsintäkter 14 008 10 650 19 846 12 165 

Taxor och avgifter 26 201 28 772 186 232 168 091 

Hyror och arrenden 15 233 20 050 56 184 58 796 

Bidrag och kostnadsersättningar från staten 51 708 49 243 52 006 49 560 

Övriga bidrag 4 521 3 142 4 757 3 510 

Verksamhet och konsulttjänster 19 485 17 568 21 242 17 189 

Övriga verksamhetsintäkter - - 5 041 3 391 

Summa 131 156 129 425 345 308 312 702 

Not 2 

Verksamhetens kostnader 

Personalkostnader exklusive pensionskostnader -362 695 -343 697 -409 779 -390 623

Pensionskostnader -30 405 -30 256 -33 412 -33 262

Lämnade bidrag -24 815 -17 443 -17 102 -15 554

Köp av huvudverksamhet -40 346 -36 156 -40 333 -36 150

Lokal- och markhyror samt övriga fastighetskostnader -47 575 -41 060 -59 012 -47 199

Inköp av material och varor -19 912 -16 629 -26 273 -23 391

Inköp av tjänster -46 219 -39 158 -58 056 -48 343

Övriga verksamhetskostnader -18 789 -15 543 -71 685 -65 866

Summa -590 756 -539 942 -715 652 -660 388

Not 3 

Jämförelsestörande poster 

Intäkter 

Försäljning exploateringsfastigheter 325 3 875 325 3 875 

Försäljningspris anläggningstillgångar 328 278 328 278 

Summa intäkter 653 4 153 653 4 153 

Kostnader 

Anskaffningskostnader exploateringsfastigheter -297 -3 292 -297 -3 292

Utrangering  -64 -64

Avsättning för återställande av deponi -300 -1 117 -300 -1 117

Summa kostnader -661 -4 409 -661 -4 409

Summa -8 -256 -8 -256
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Not 4 202208 202112 

Driftbudgetens beslutade förändringar 

Verksamhetsplan och budget, KF 2021-06-21, § 54 (f.g år KF 2020-
06-22, § 54) 20 900 13 586 

Tekniska justeringar nämnderna, KS 2021-11-23,§ 146 (f.g. år KS 
2021-04-06, § 44 ) 0 0 

Tekniska justeringar komplettering, KS 2022-02-01, § 25 0 - 

Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden (skolmiljarden), KF 
2021-04-26, § 13 (841 tkr) * - 0 

Tilläggsanslag räddningsnämnden (ökade kostnader), KF 2021-04-
26, § 14 - -500 

Teknisk justering kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen 
(Bullsjön), KS 2021-06-21, § 99 - 0 

Tekniska justeringar lönerevision 2022, KS 2022-05-31 § 84 (f.g år 
KS 2021-06-21, § 100) 0 0 

Tilläggsanslag kultur- och fritidsnämnden (kulturskolelokaler), KF 
2021-06-21, § 58 - -285 

Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden (Rörbäcksnäs), KF 
2021-06-21, § 64 - -117 

Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden (Sälen), KF 2021-06-
21, § 65 - -238 

Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden (skolmiljarden), KF 
2021-09-27, § 83 (210 tkr) * - 0 

Tilläggsanslag socialnämnden (säkerställa en god vård och omsorg 
av äldre personer), KF 2021-12-13 § 122 (5 187 tkr) * - 0 

Tilläggsanslag kommunstyrelsen (projektering räddningsstation 
Västra Sälenfjällen), KF 2022-02-22, § 3 -2 000 - 

Tilläggsanslag socialnämnden (tillkommande personal- och övriga 
kostnader 2022), KF 2022-02-22, § 6 -6 635 - 

Tilläggsanslag kultur- och fritidsnämnden (bokbuss), KF 2022-02-22, 
§ 7 -150 - 

Justering skatteintäkter och generella statsbidrag, KF 2022-02-22, § 8 11 220 - 

Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden (stadieindelning), KF 
2022-03-31, § 21 -2 700 - 

Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden (skolmiljarden), KF 
2022-03-21, § 22 (1167 tkr)* 0 - 

Tilläggsanslag socialnämnden (sjuksköterskor), KF 2022-03-21, § 23 
(751)* 0 - 

Tilläggsanslag socialnämnden (öka 
specialistundersköterskekompetens), KF 2022-03-21, § 23 (278 tkr) * 0 - 

Teknisk justering (verksamhetsutvecklare IT), KF 2022-04-26 § 44 0 - 

Tilläggsanslag räddningsnämnden (utbyte av räddningstjänstens 
RAKEL-utrustning), KF 2022-05-23 § 57 -320 - 

Tilläggsanslag kommunstyrelse (ej aktivbar del av investering i 
simhall), KF 2022-05-23 § 58 -2 800 - 

Justering finansiella intäkter och driftram kommunstyrelsen, KF 2022-
06-20 § 65 0 - 

Tilläggsanslag valnämnden (bidrag val 2022), KF 2022-09-26 § ?? 
(322 tkr)* - 

Summa 17 515 12 446 
* Ökning generella statsbidrag har ökat nettokostnadsram för barn- och utbildningsnämnden respektive
socialnämnden med motsvarande nivå, ingen förändring totalbudget. Motsvarande är aktuellt för
valnämnden.
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Not 5 202208 202112 

Investeringsbudget beslutade förändringar 

Verksamhetsplan och budget, KF 2021-06-21 § 54 (f.g år KF 2020-06-
22, § 54 ) 18 000 49 050 

Överflytt investeringsmedel 2021-2022, KS 2022-04-05 § 166 (f.g. år 
KS 2021-04-06, § 43) 63 949 30 362 
Ombudgetering, borttag och tillkommande 2021, KS 2021-04-06, § 43 
(f.g. år KS 2020-04-07, § 58 ) - -2 600

Tilläggsanslag Jannesgården, KF 2021-01-25, § 3  - 2 900

Tilläggsanslag centralarkiv Industrihus 1 (fd Normark), KF 2021-04-26, 
§ 15 - 6 800

Tilläggsanslag fjärrvärmekulvert Hantverksgatan - Malungs Elverk, KF 
2021-06-21, § 55 - 1 500

Tilläggsanslag larmsystem Skålmogården och Bompabacken, KF 2021-
06-21, § 56 - 1 200

Tilläggsanslag daglig verksamhet anpassning industrihus 1 (f d 
Normark), KF 2021-06-21, § 57 - 6 000

Omfördelning investeringsmedel räddningsnämnden 2022 till 2021 
respektive 2021 till 2022, KS 2021-09-07, § 110  -200 200 

Tilläggsanslag förvärv fastighet Östra Sälen 6:2, KF 2021-09-27, § 86 - 3 400

Tilläggsanslag förvärv fastighet Passaren 9, KF 2021-09-27 § 87 - 3 500

Tilläggsanslag takbyte fastighet Passaren 9, KF 2021-09-27, § 87  - 1 000
Tilläggsanslag bredbandsanslutning-äldreboenden, KF 2021-10-25, § 
102  - 1 400

Omfördelning investeringsmedel från anpassning lokaler till förvärv 
Skyttehallen, KS 2021-12-07, § 180  - 0 

Investering grävmaskin KF 2021-12-13, § 120 900 - 

Investering förvärv Sälenhallen, KF 2022-02-22, § 4 16 500 - 
Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden (stadieindelning), KF 
2022-03-21, § 21 5 900 - 
Investeringsbehov tillbyggnad räddningsstation Lindvallen, KF 2022-05-
23 § 56 3 465 - 

Investering simhall Malung, KF 2022-05-23 § 58 252 000 - 

Tilläggsanslag skogsmark, KF 2022-06-20 § 68 2 000 - 
Investering fjärrvärmekulvert nya simhallen, KF 2022-09-26, § ?? (2,5 
mnkr) - 

Investering askförvaring (återvinning), KF 2022-09-26, § ?? (1,5 mnkr) - 

Summa 362 514 104 712 
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Vissa andra upplysningar 

Redovisningsprinciper 
Malung-Sälens kommuns redovisning är upprättad 
enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning samt rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR). Redovisningen i 
kommunen sker i huvudsak på ett sätt som 
överensstämmer med god redovisningssed och 
avser att ge en rättvisande bild.  

Avvikelse finns gentemot RKR R5 Leasing 
avseende redovisning av upplysningar om 
operationell leasing. Motsvarande avvikelse finns 
gentemot R 14 Drift- och investeringsredovisning 
avseende upplysning om genomförda investeringar 
via finansiell leasing. Arbete pågår för att utarbeta 
rutiner för finansiell leasing. Under juni har tecknats 
avtal för fem fordon. Dessa har inte medtagits i 
investeringsredovisningen. Avsikten är att hantera 
dessa under hösten för att skapa rutiner.  

Redovisningsprinciperna och beräkningsmetoder 
som har använts i delårsrapporten är i övrigt 
motsvarande de som vid upprättande av 
årsredovisning 2021.  

Övriga upplysningar 
För perioden finns jämförelsestörande poster och 
ansvarsförbindelser. Jämförelsestörande poster 
redovisas som not till resultaträkningen och 
ansvarsförbindelser utom linjen för balansräkningen. 

Kommunalskattemedel och generella statsbidrag 
avseende kommunalekonomisk utjämning och 
utjämningsbidrag LSS samt fastighetsavgift 
beslutade före och under början av året har 
intäktsförts med 1/12 per månad under året. 

Andra generella statsbidrag med ”mer” riktat syfte 
intäktsredovisas successivt från beslutsdatum 
(månad) eller när intäktskriterierna bedöms 
uppfyllda. Följande ”riktade generella statsbidrag” 
har klassificerats som generella: skolmiljarden, 
statsbidrag för att öka specialistundersköters-
kompetens, statsbidrag för utökat bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden, statsbidrag för 
medverkan vid 2022 års val, tillfällig kommunstöd 
med anledning av kriget i Ukraina samt tillfälligt stöd 
för ökade kostnader för finansiering. 

Prognostiserade slutavräkning för 2021 har ökat 
utfallet för skatteintäkter med hela prognostiserade 
avvikelsen i delåret samtidigt som prognostiserad 
slutavräkning för 2022 har ökat utfall för  
skatteintäkter med åtta tolftedelar. 

Barn- och utbildningsnämndens riktade statsbidrag 
intäktsförs i huvudsak linjärt med en tolftedel per 
månad, medan övriga förutbetalda eller förväntade 
riktade statsbidrag intäktsförs månadsvis i 
motsvarande takt som kostnaderna uppstår.  

Semesterlöneskulden har påverkat utfall för 
nämndernas driftutfall och nettokostnad i 
resultaträkning positivt med anledning av att 
intjänandeår och uttagsår är detsamma för anställda 
med semestertjänst. I delårsbokslutstidpunkten 
finns ett större uttag än intjänande av semester.  



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 287
Delårsrapport med årsprognos 2022 (KS/2022:571)

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen föredrar ärendet. 

Förslag till beslut presenteras på kommunstyrelsens sammanträde 4 
oktober. 
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Snabb överblick

Resultat och prognos
Kommunens delårsresultat uppgår till 38,6 mnkr.

Årsbudgeten uppgår till 17,5 mnkr medan 

prognosen uppgår till 25,4 mnkr, en förbättring på 

7,9 mnkr. Det beror främst på att skatteintäkter och 

generella statsbidrag och utjämningar ökar mer än 

nettokostnaderna.

Finansiella mål 

Kommunen bedöms uppnå samtliga finansiella 

mål

Delårsrapporten är upprättad

enligt lagens krav och god 

redovisningssed
Vår bedömning är att delårsbokslutet I allt väsentligt

är upprättat i enlighet med lagen om kommunal

bokföring och redovisning

.

Balanskravsresultat
Vår bedömning är att kommunen har uppnått

balanskravsresultatet vid delåret. 

Vår bedömning är att det är sannolikt att kommunen

kommer uppnå balanskravsresultatet för 2022. 

Verksamhetsmål
Kommunfullmäktige bedöms inte 

uppnå samtliga fastställda 

verksamhetsmål.
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Sammanfattning
Vi har av Malung-Sälens kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2022-08-31. 

Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt 

med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

Räkenskaperna och delårsrapporten
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

• Kommunens resultat för delåret uppgår till 38,6 mkr, vilket är 26,6 mkr lägre än samma period förra året. Det beror främst

på att verksamhetens nettokostnader ökat med 49,9 mer än vad skatteintäkterna och generella statsbidrag och

utjämning gör som ökat med 18,2 mkr. Finansnettot har ökat med 5,1 mkr.

• Kommunens årsprognos uppgår till 25,4 mkr, vilket är 13,2 mkr lägre än delårsresultatet. Historiskt sett är det en trend att

delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året.

• Nämndernas driftsresultat bedöms i prognosen totalt uppgå till -13,4 mkr i jämförelse med budget. Den största negativa

avvikelsen finns inom socialnämnden med -14,3 mkr, barn- och utbildningsnämnden med -1,9 mkr, KS

exploateringsmark -1,3 mkr. Positiva avvikelser redovisas för KS skog med 1,8 mkr, Miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden med 1,7 mkr samt Kommunstyrelsen med 1,5 mkr. Övriga nämnder har mindre avvikelser

eller inga avvikelser mot budget.

• Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 23,0 mkr för 2022 efter avsättning till RUR med 2,0 mkr.

• Kommunen har inte tillämpa RKR R5 Leasing i delårsbokslutet. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella

leasingavtal.

Vi har inte noterat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några 

omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen 

om kommunal bokföring och redovisning förutom vad gäller leasing. 
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Sammanfattning forts.
Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse

för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige

beslutade målen för god ekonomisk hushållning.

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och

riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala 

koncernföretag gemensamt. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tydligare redovisa hur de kommunala bolagen bidrar till 

att verksamhetsmålen uppnås.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige fastställda 

finansiella målen. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning 

skulle vara väsentligen felaktig.

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda

verksamhetsmålen efter som endast två mål bedöms ha uppnåtts. Gällande prognosen för 2022 kan vi inte göra någon annan

bedömning än kommunstyrelsen som innebär att verksamhetsmålen inte uppnås då endast tio indikatorer bedöms uppnås,

fyra indikatorer bedöms uppnås delvis, tre av målen bedöms inte uppnås och nio indikatorer har inte mätts eller kan inte

bedömas.

Malung 2022-10-05

Margareta Sandberg Johan Malm

Auktoriserad revisor Kommunal revisor
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som 

ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader 

och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av 

kommunfullmäktige och som de förtroendevalda revisorerna ska göra en bedömning av. Delårsrapporten ska 

innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunen och kommunkoncernens verksamhet och resultat 

sedan föregående räkenskapsårets utgång. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 

mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Syfte och revisionsfråga
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

 Är resultatet i delårsrapporten förenliga med de av kommunfullmäktige fastställda målen för god ekonomisk

hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för de förtroendevalda revisorernas utformning av utlåtandet till 

kommunfullmäktige.

Inledning
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Revisionskriterier
Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

 Översiktlig granskning av de finansiella delen av delårsrapporten

 Förvaltningsberättelsens innehåll

 Hur kommunen redovisar hur det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk

hushållning, finansiella och verksamhetsmässiga mål.

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)

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

Regioner, SKR

Interna regelverk och instruktioner

Fullmäktigebesluthållning

Metod
Granskningen har genomförts genom:

Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten

Intervjuer med berörda tjänstepersoner

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är

förenligt med de av fullmäktige beslutade målen

Översiktlig analys av resultat- och balansräkning

Inledning forts.
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Avgränsning
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2022-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom 

denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att 

med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskning har 

således ej utförts i enlighet med ISA, ISRE 2410 eller den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision som 

träder i kraft 2023 vilket bl.a. innebär att vi inte inhämtat revisionsbevis i form av uttalande från ledningen.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De 

granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga 

omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

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

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har 

enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Granskningen av finansiella och verksamhetsmål är grundat på den återrapportering som finns i delårsrapporten. 

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning forts.
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Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av 

kommunfullmäktige.

Företrädare för Malung-Sälens kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på granskningsrapporten.

Inledning forts.
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Resultat av 
granskningen
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Förvaltningsberättelsen 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad 

förvaltningsberättelse. RKR preciserar i RKR R17 Delårsrapport vad förvaltningsberättelsen ska innehålla 

minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Enligt RKR R17 Delårsrapport  ska vidare uppgift i förvaltningsberättelsen bland annat lämnas om: 

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan

delårsrapporten upprättas.

Upplysningar om kommunens och kommunkoncernens förväntade utveckling avseende ekonomi och

verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning.

En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande

verksamheten.

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17 Delårsrapport.
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Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av 
god ekonomisk hushållning  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska kommunfullmäktige i budgeten ange finansiella mål och 

verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten 

av att mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s 

kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt.

Vi bedömer att målen för god ekonomisk hushållning delvis har utvärderas för kommunkoncernen som helhet 

genom att två av de finansiella målen omfattar hela kommunkoncernen. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tydligare redovisa hur de kommunala bolagen bidrar till att 

verksamhetsmålen uppnås.
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Finansiella mål 
Nedan framgår kommunens bedömning av måluppfyllelse

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av 

kommunfullmäktige fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några 

indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Indikatorer Måluppfyllelse enligt delårsrapporten

Utfallet uppgår till 8 % och prognosen till 3 %. 

Målet bedöms uppfyllas för 2022.

Utfallet är 14 087 kr/invånare och bedöms öka till 18 500 kr/invånare till årets slut. 

Målet bedöms att uppnås för 2022.

Utfallet är 71 889 kr/invånare och bedöms öka till 80 950 kr/invånare till årets slut. 

Målet bedöms att uppnås för 2022.

Utfallet uppgår till 30 %. Enligt prognosen bedömer man att soliditeten uppgår till 28 %.

Målet bedöms uppfyllas för 2022.

Utfallet uppgår till 34 % per 2022-08-31. Vid årsbokslutet bedöms utfallet uppgå till 30 %

Målet bedöms uppfyllas för 2022.

Kommunkoncernens lånetak < 100 000 kr/invånare

Soliditet inklusive pensionsåtagande, kommunen 

> 15 %

Soliditet inklusive pensionsåtagande, koncernen 

> 25 %

Årets resultat, för kommunen i andel av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

> 2%

Kommunens lånetak < 25 000 kr/invånare
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Verksamhetsmål 
För 2022 har fullmäktige fastställt tre målområden för verksamhetsmålen. De tre målområdena delas upp i totalt 

tio verksamhetsmål. Till verksamhetsmålen är det kopplat 26 indikatorer. 

I delårsrapporten finns en sammanställning över måluppfyllelse under perioden med bedömning av hur 

kommunen har uppfyllt målen enligt indikatorerna. Prognosen för måluppfyllelsen redovisas i en färgskala där 

grönt innebär att målet är uppfyllt, gult att målet är delvis uppfyllt och rött att målet inte är uppfyllt.

I delårsrapporten prognostiseras tio indikatorer som gröna. Fyra bedöms som delvis uppfyllda, tre är markerade 

som röda, och nio områden har inte mätts per den 31 augusti och utvärderas inte i prognosen. 

Kommunstyrelsen gör en sammanfattande bedömning av utfall och prognos och att man inte kommer att uppfylla 

verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk hushållning för 2022.

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt med de av fullmäktige

fastställda verksamhetsmålen efter som endast två verksamhetsmål bedöms ha uppnåtts. Gällande prognosen

för 2022 kan vi inte göra någon annan bedömning än kommunstyrelsen som innebär att verksamhetsmålen inte

uppnås då endast tio indikatorer bedöms uppnås, fyra indikatorer bedöms uppnås delvis, tre av målen bedöms

inte uppnås och nio indikatorer har inte mätts eller kan inte bedömas.
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Balanskravsresultat 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i 

förvaltningsberättelsen.

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya reglerna om 

resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en 

konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att 

tillämpa, de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta 

ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.

Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kommunallagen regleras inom tre år. Om det föreligger 

synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information om 

beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och 

kommunallagen.

I kommunallagen stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett

överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna,

eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.

Kommunstyrelsen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten 

framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 23 mkr efter avsättning till RUR med 

2 mkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

RUR uppgår före årets prognostiserade avsättning till 72,8 mkr och efter årets avsättning till 74,8 mkr.

Beräkningen som ligger till grund för kommunens balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga 

väsentliga felaktigheter.
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Resultaträkning

En kommuns långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna överstiger kostnaderna för att inte urholka det 

egna kapitalet.

Kommunens resultat för delåret uppgår till 38,6 mkr, vilket är 26,6 mkr lägre än samma period förra året. Det 

beror främst på att verksamhetens nettokostnader ökat med 49,9 mkr mer än vad skatteintäkterna och generella 

statsbidrag och utjämning gjort som ökat med 18,2 mkr. Finansnettot har ökat med 5,1 mkr.

Verksamhetens intäkter är i nivå med föregående år. Försäljningsintäkter har ökat med 3,4 mkr, taxor och avgifter 

har minskat med 2,5 mkr och beror främst på minskade bygglovsavgifter. Hyresintäkterna har minskat med ca 4,8 

mkr, bidragen ökar ca 2,5 mkr varav bidrag från främst Migrationsverket minskar medan bidrag som är hänförlig 

från Socialstyrelsen ökar. EU-bidrag ökar och bidrag från AMS minskar. I årets bidragsintäkter ingår även bidrag 

för sjuklönekostnader. Försäljning av exploateringsfastigheter är lägre i år.

Verksamhetens kostnader har ökat med ca 50,8 mkr. Personalkostnaderna har ökat med ca 19,0 mnkr vilket

motsvarar ca 5,1 %. I ökningen ingår ökade sjuklönekostnader och ökade kostnader för övertid.

Kostnader för köp av huvudverksamhet, lämnade bidrag köp av konsulttjänster ökar. I övrigt ökar

fastighetskostnader och livsmedel på grund av ökade priser. Avskrivningarna har i år ökat med ca 1 mkr.

Belopp i Mkr 2022-08-31 2021-08-31 Budget 2022 Prognos 2022 2021-12-312

Verksamhetens nettokostnader -478,2 -428,3 -728,9 -738,5 -676,0

Förändring i %, jmf med fg år 11,7 1,4 7,8 9,2 1,5

Skatteintäkter och statsbidrag 498,5 480,3 730,6 746,3 728,2

Förändring i %, jmf med fg år 3,8 4,9 0,3 2,5 6,3

Verksamhetens resultat 20,3 52,0 1,7 7,8 52,2

Finansnetto 18,3 13,2 15,8 17,6 13,0

Årets resultat 38,6 65,2 17,5 25,4 65,2

Nettokostnader exkl. finansnetto i relation till 

skatteintäkter och bidrag % 95,9 89,2 99,8 99,0 92,8
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Resultaträkning
De finansiella intäkterna ökar med 5,1 mkr genom att en högre utdelning lämnats i år, främst från Malung-Sälens

Elverk AB.

Kommunens årsprognos uppgår till 25,4 mkr, vilket är 13,2 mkr lägre än delårsresultatet. Historiskt sett är det en

trend att delårsresultatet är högre än vid helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över

året. Resultatet är ca 7,9 mkr högre än budget men 39,8 mkr lägre än förra året. Förändringen i jämförelse med

budget beror på att verksamhetens intäkter ökar för ej budgeterade bidrag. Kostnaderna ökar för personal och på

grund av ökade priser ökar kostnaderna för energi och material. Verksamhetens nettokostnad bedöms bli 10

mnkr högre än budget och att skatteintäkter, generella stadsbidrag och utjämning överstiger budget med ca 16

mkr. Finansnettot bedöms bli 1,9 mkr högre än budget.
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Balansräkning  

Balansomslutningen ökar och ökningen påverkas av att fordran på staten för upplupna skatteintäkter, 

fastighetsavgifter samt statsbidrag ökar. Materiella anläggningstillgångar minskar jämfört med senaste bokslutet 

trots investeringar vilket förklaras av att årets avskrivningar överstiger årets investeringar. 

Av årets investeringar avser ca 6,2 mkr ny simhall, 2,6 mkr inköp av skogsmark,  anpassningar MSG 1,9 mkr, 

ombyggnation av industrihus 1,7 mkr, etablering av moduler 1,3 mkr och ca 1 mkr inköp av grävmaskin. Inköp av 

Sälenhallen har skett för ca 15,6 mkr, hallen har tidigare hyrts och redovisades i senaste bokslutet som en 

finansiell leasing. Försäljning har skett av en bostadsrätt.

Långfristiga skulder har ökat med ca 2,6 mkr. Låneskulden påverkas av att tidigare leasingskuld amorterats och

ett lån har tagits i samband med köpet av Sälenhallen. Kortfristiga låneskulder har minskat 20 mkr genom

amortering. Personalrelaterade skulder minskar i delårsbokslutet och påverkas av att personalen tagit ut

semester under sommaren.

2021-08-31 2021-12-31 2021-08-31

Balansomslutning 767,5 765,9 733,6

Redovisat eget kapital 444,5 405,9 409,0

Ansvarsförbindelse 212,1 216,0 221,0

Eget kapital inkl. ansvarsförbindelse pensioner 232,4 189,9 188,0

Redovisad soliditet 58% 53% 56%

Soliditet med hänsyn till ansvarsförbindelse pensioner 30% 25% 26%

Omsättningstillgångar 246,5 244,8 247,3

Kortfristiga skulder 175,4 215,6 190,8

Balanslikviditet 1,41 1,14 1,30

Kommunen

Belopp i Mkr
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Sammanställda räkenskaper
Enligt kommunal bokförings- och redovisningslagen 12 kap 2§ ska de sammanställda räkenskaperna omfatta de 

juridiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Av författningskommentarerna framgår att ett 

betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av rösterna i en annan juridisk 

person. Det finns dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller 

balansomslutning.

I RKR R17 Delårsrapport är det upp till varje kommun att avgöra om de kommunala bolagen ska omfattas av 

delårsrapporten. Att de kommunala bolagen ska ingå torde dock vara nödvändigt eftersom det är fullmäktiges 

måls för hela kommunkoncernen som ska bedömas.

I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen följande enheter:

Koncernen redovisar ett resultat om 76,8 mkr. Resultatet överstiger kommunens resultat med ca 38 mkr. 

Koncernens resultat påverkas av att den utdelning från Malung-Sälens Elverk AB som redovisas i kommunen 

elimineras i redovisningen. Malung-Sälens Elverk AB redovisar ett överskott om 54 mkr. Malungshem AB 

redovisar ett överskott med 6,3 mkr. Vamas redovisar ett överskott med 1,8 mkr, Malung-Sälens Turism AB 

redovisar ett överskott med 0,5 mkr och Västerdala Terminal & Järnvägsspår AB redovisar ett underskott med 0,4 

mkr.

För kommunkoncernen prognostiseras ett resultat om 51,3 mkr vilket är ca 15,2 mkr högre än budget och där 

kommunen står för 25,4 mkr.
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Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen 

eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. 

Upplysningar ska även lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 

karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar 

samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt Lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 

(RKR).

Kommunen anger att man avviker mot RKR R5 Leasing avseende redovisning av upplysningar om operationell 

leasing. Av redovisningsprinciperna framgår även att det saknas upplysningar om investeringar via leasing i 

avsnittet om investeringsredovisningen.

Vi bedömer även att uppgifterna om säsongsvariationer och/eller cykliska effekter saknas.
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Drift- och investeringsredovisning 
Drift- och investeringsredovisningen ingår i delårsrapporten i enlighet med RKR R14 Drift- och 

investeringsredovisning. 

Driftredovisning
Nämndernas driftsresultat bedöms i prognosen totalt uppgå till -13,4 mkr i jämförelse med budget. Den största 

negativa avvikelsen finns inom socialnämnden med -14,3 mkr, barn- och utbildningsnämnden med -1,9 mkr, KS 

exploateringsmark -1,3 mkr. Positiva avvikelser redovisas för KS skog med 1,8 mkr, Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden med 1,7 mkr samt Kommunstyrelsen med 1,5 mkr. Övriga nämnder har mindre 

avvikelser eller inga avvikelser mot budget.

Driftredovisningen är inte fullt ut presenterad i enlighet med RKR R14 då intäkter och kostnader för föregående år 

saknas i uppställningen. 

Investeringsredovisning
Malung-Sälens kommuns budget för investeringar uppgår till 362,5 mkr. Till och med augusti har kommunen 

investerat 35,7 mkr.

Årsprognosen visar att kommunen kommer att investera 84,4 mkr, vilket innebär att 278,1 mkr inte kommer att 

användas under året. Den största skillnaden mot budget avser simhallen där projektet kommer att pågå fram till 

2024. 
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 154
Skattesats 2023 (KS/2022:572)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Skattesatsen för år 2023 ska vara oförändrad, 22,57 kr. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska före november månads utgång senast fastställa en 
budget för kommande år. En del i budgetbeslutet är fastställande av 
skattesatsen. Enligt kommunallagen (11 kap. 11 §), om kommunfullmäktige 
på grund av särskilda skäl inte kan fastställa budgeten före november 
månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen före november 
månads utgång. 

För år 2022 har skattesatsen uppgått till 22,57 kronor. För år 2023 föreslås 
kommunstyrelsen föreslå motsvarande nivå, det vill säga 22,57 kr. 

Laghänvisning 
11 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) 

Motivering 
Kommunfullmäktige fastställde preliminär Verksamhetsplan och Budget 
2023-2026 (§ 67) med drift- och investeringsramar för år 2023 vid sitt 
sammanträde 2022-06-22. Verksamhetsplan och Budget 2023-2026 ska 
slutligen fastställas under hösten. Kommunstyrelsens samlade 
budgetförslag har utgått från beräkningsförutsättningen om oförändrad 
skattesats för år 2023. Budgetförslaget inkluderar uppräkningar för övriga 
kostnader med 2 procent för kommande år. Löneökningar budgeteras i 
likhet med år 2022 centralt och fördelas till nämnderna efter genomförd 
lönerevision under verksamhetsåret.  

Sammanfattningsvis föreslås skattesatsen vara oförändrad år 2023, det vill 
säga 22,57. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen föredrar ärendet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-13 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 288
Skattesats 2023 (KS/2022:572)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
Skattesatsen för år 2023 ska vara 22,57 kr. 

Mikael Östling (M) deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska före november månads utgång senast fastställa en 
budget för kommande år. En del i budgetbeslutet är fastställande av 
skattesatsen. Enligt kommunallagen (11 kap. 11 §), om kommunfullmäktige 
på grund av särskilda skäl inte kan fastställa budgeten före november 
månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen före november 
månads utgång. 

För år 2022 har skattesatsen uppgått till 22,57 kronor. För år 2023 föreslås 
kommunstyrelsen föreslå motsvarande nivå, det vill säga 22,57 kr. 

Laghänvisning 
11 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) 

Motivering 
Kommunfullmäktige fastställde preliminär Verksamhetsplan och Budget 
2023-2026 (§ 67) med drift- och investeringsramar för år 2023 vid sitt 
sammanträde 2022-06-22. Verksamhetsplan och Budget 2023-2026 ska 
slutligen fastställas under hösten. Kommunstyrelsens samlade 
budgetförslag har utgått från beräkningsförutsättningen om oförändrad 
skattesats för år 2023. Budgetförslaget inkluderar uppräkningar för övriga 
kostnader med 2 procent för kommande år. Löneökningar budgeteras i 
likhet med år 2022 centralt och fördelas till nämnderna efter genomförd 
lönerevision under verksamhetsåret.  

Sammanfattningsvis föreslås skattesatsen vara oförändrad år 2023, det vill 
säga 22,57. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen föredrar ärendet. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Mikael Östling (M) deltar inte i beslutet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-13 

Beslutet skickas till 



Tjänsteutlåtande 
Sida 

2022-09-13 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Ekonomikontoret  Kommunstyrelsen 
Helena Steffansson Carlson  
helena.s.carlson@malung-salen.se 
0280-18127  

Dnr KS/2022:572  

Skattesats 2023 

Förslag till beslut 
1. Skattesatsen för år 2023 ska vara 22,57 kr

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska före november månads utgång senast fastställa en 
budget för kommande år. En del i budgetbeslutet är fastställande av 
skattesatsen. Enligt kommunallagen (11 kap. 11 §), om kommunfullmäktige 
på grund av särskilda skäl inte kan fastställa budgeten före november 
månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen före november 
månads utgång. 

För år 2022 har skattesatsen uppgått till 22,57 kronor. För år 2023 föreslås 
kommunstyrelsen föreslå motsvarande nivå, det vill säga 22,57 kr. 

Laghänvisning 
11 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) 

Motivering 
Kommunfullmäktige fastställde preliminär Verksamhetsplan och Budget 
2023-2026 (§ 67) med drift- och investeringsramar för år 2023 vid sitt 
sammanträde 2022-06-22. Verksamhetsplan och Budget 2023-2026 ska 
slutligen fastställas under hösten. Kommunstyrelsens samlade 
budgetförslag har utgått från beräkningsförutsättningen om oförändrad 
skattesats för år 2023. Budgetförslaget inkluderar uppräkningar för övriga 
kostnader med 2 procent för kommande år. Löneökningar budgeteras i likhet 
med år 2022 centralt och fördelas till nämnderna efter genomförd 
lönerevision under verksamhetsåret.  

Sammanfattningsvis föreslås skattesatsen vara oförändrad år 2023, det vill 
säga 22,57. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-13 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 155
Ramar för lån 2023 (KS/2022:575)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen har rätt att låna upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 450 miljoner kronor för Malung-Sälens kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2011, § 45, att anta en 
finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland 
annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 
även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. 

Kommunfullmäktige har möjlighet att delegera beslutanderätten 
under förutsättning att beslut fattas om årliga ramar för upplåning. 
Upplåning innefattar både nyupplåning och omsättning av lån. Det 
är därför av vikt att kommunfullmäktige anger ramarna för båda 
formerna av upplåning.  

Behovet av nyupplåningar prognostiseras bland annat utifrån 
investeringsbudget, reglering av avsättningar, kassalikviditet och 
prognostiserat resultat. 

Vid ingången av år 2022 uppgick låneskulden till 146 mnkr. Under 
året har ett lån 40 mnkr omsatts till nytt lån på motsvarande nivå. 
Tre lån amorteras kvartalsvis med sammanlagt 3 mnkr årligen. Per 
2022-08-31 uppgick låneskulden till 144 mnkr. 

Kommunens samlade prognostiserat resultat, per april, för 2022 
pekade på ett positiv resultat (+33 mnkr). En reviderad 
resultatprognos för kommunen redovisas i delårsrapporten per 
2022-08-31 och prognostiserat resultat förväntas försämras 
väsentligt jämfört med april.  

Årets budgeterade investeringar inklusive ombudgeteringar, 
tilläggsanslag och tillkommande beslut om investeringar uppgår till 
363 mnkr och prognostiseras inte att förbrukas helt under 
innevarande år. Kommunens kassalikviditet har varit relativt god 
bland annat med anledning av att investeringstakten är lägre än 
budgeterat. För år 2023 har kommunfullmäktige preliminärt beslutat 
om 18 mnkr för investeringar. Förutom den likviditetspåverkan 
kommunens investeringar ger kommer avsättning för deponi 
regleras kontinuerligt fram till år 2023 samtidigt kommer 
betalningstidpunkt för anställdas pensionskostnader tidigareläggas. 
Tillkommande investeringsbeslut med anledning av pågående 
projektering av räddningsstation Västra Sälenfjällen och behov av 
investeringar för kärnverksamheterna kommer även att påverka 
likviditeten under år 2023.  

13



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Lånetaket för år 2022 uppgår till 200 mnkr (KF §100, 2021-10-25). 

För en handlingsberedskap med anledning pågående reglering av 
avsättning, tidigare betalningstidpunkt för pensioner och beslutad 
investeringstakt föreslås att, utöver nuvarande befintliga lån, medge 
ett utrymme för möjlighet till upptagande av lån.  

Med ovanstående motivering föreslås att låneramen för år 2023 
utökas främst med hänsyn till nuvarande beslutad 
investeringsbudget. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en 
låneram på 450 mnkr för år 2022.  

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen föredrar ärendet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-13 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 289
Ramar för lån 2023 (KS/2022:575)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
Kommunstyrelsen har rätt att låna upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 450 miljoner kronor för Malung-Sälens kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2011, § 45, att anta en 
finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland 
annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 
även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. 

Kommunfullmäktige har möjlighet att delegera beslutanderätten 
under förutsättning att beslut fattas om årliga ramar för upplåning. 
Upplåning innefattar både nyupplåning och omsättning av lån. Det 
är därför av vikt att kommunfullmäktige anger ramarna för båda 
formerna av upplåning.  

Behovet av nyupplåningar prognostiseras bland annat utifrån 
investeringsbudget, reglering av avsättningar, kassalikviditet och 
prognostiserat resultat. 

Vid ingången av år 2022 uppgick låneskulden till 146 mnkr. Under 
året har ett lån 40 mnkr omsatts till nytt lån på motsvarande nivå. 
Tre lån amorteras kvartalsvis med sammanlagt 3 mnkr årligen. Per 
2022-08-31 uppgick låneskulden till 144 mnkr. 

Kommunens samlade prognostiserat resultat, per april, för 2022 
pekade på ett positiv resultat (+33 mnkr). En reviderad 
resultatprognos för kommunen redovisas i delårsrapporten per 
2022-08-31 och prognostiserat resultat förväntas försämras 
väsentligt jämfört med april.  

Årets budgeterade investeringar inklusive ombudgeteringar, 
tilläggsanslag och tillkommande beslut om investeringar uppgår till 
363 mnkr och prognostiseras inte att förbrukas helt under 
innevarande år. Kommunens kassalikviditet har varit relativt god 
bland annat med anledning av att investeringstakten är lägre än 
budgeterat. För år 2023 har kommunfullmäktige preliminärt beslutat 
om 18 mnkr för investeringar. Förutom den likviditetspåverkan 
kommunens investeringar ger kommer avsättning för deponi 
regleras kontinuerligt fram till år 2023 samtidigt kommer 
betalningstidpunkt för anställdas pensionskostnader tidigareläggas. 
Tillkommande investeringsbeslut med anledning av pågående 
projektering av räddningsstation Västra Sälenfjällen och behov av 
investeringar för kärnverksamheterna kommer även att påverka 
likviditeten under år 2023.  



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Lånetaket för år 2022 uppgår till 200 mnkr (KF §100, 2021-10-25). 

För en handlingsberedskap med anledning pågående reglering av 
avsättning, tidigare betalningstidpunkt för pensioner och beslutad 
investeringstakt föreslås att, utöver nuvarande befintliga lån, medge 
ett utrymme för möjlighet till upptagande av lån.  

Med ovanstående motivering föreslås att låneramen för år 2023 
utökas främst med hänsyn till nuvarande beslutad 
investeringsbudget. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en 
låneram på 450 mnkr för år 2022.  

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen föredrar ärendet. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-13 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 



Tjänsteutlåtande 
Sida 

2022-09-13 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Ekonomikontoret  Kommunstyrelsen 
Helena Steffansson Carlson  
helena.s.carlson@malung-salen.se 
0280-18127  

Dnr KS/2022:575 

Ramar för lån 2023 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen har rätt att låna upp till ett totalt högsta

lånebelopp om 450 miljoner kronor för Malung-Sälens kommun.

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2011, § 45, att anta en 
finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland 
annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även 
ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år.  

Kommunfullmäktige har möjlighet att delegera beslutanderätten 
under förutsättning att beslut fattas om årliga ramar för upplåning. 
Upplåning innefattar både nyupplåning och omsättning av lån. Det är 
därför av vikt att kommunfullmäktige anger ramarna för båda 
formerna av upplåning.  

Behovet av nyupplåningar prognostiseras bland annat utifrån 
investeringsbudget, reglering av avsättningar, kassalikviditet och 
prognostiserat resultat. 

Vid ingången av år 2022 uppgick låneskulden till 146 mnkr. Under 
året har ett lån 40 mnkr omsatts till nytt lån på motsvarande nivå. Tre 
lån amorteras kvartalsvis med sammanlagt 3 mnkr årligen. Per 
2022-08-31 uppgick låneskulden till 144 mnkr. 

Kommunens samlade prognostiserat resultat, per april, för 2022 
pekade på ett positiv resultat (+33 mnkr). En reviderad 
resultatprognos för kommunen redovisas i delårsrapporten per 
2022-08-31 och prognostiserat resultat förväntas försämras 
väsentligt jämfört med april.  

Årets budgeterade investeringar inklusive ombudgeteringar,  
tilläggsanslag och tillkommande beslut om investeringar uppgår till 
363 mnkr och prognostiseras inte att förbrukas helt under 
innevarande år. Kommunens kassalikviditet har varit relativt god 
bland annat med anledning av att investeringstakten är lägre än 
budgeterat. För år 2023 har kommunfullmäktige preliminärt beslutat 
om 18 mnkr för investeringar. Förutom den likviditetspåverkan 
kommunens investeringar ger kommer avsättning för deponi regleras 
kontinuerligt fram till år 2023 samtidigt kommer betalningstidpunkt för 



Tjänsteutlåtande 
Sida 

2022-09-13 2

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

anställdas pensionskostnader tidigareläggas. Tillkommande 
investeringsbeslut med anledning av pågående projektering av 
räddningsstation Västra Sälenfjällen och behov av investeringar för 
kärnverksamheterna kommer även att påverka likviditeten under år 
2023.  

Lånetaket för år 2022 uppgår till 200 mnkr (KF §100, 2021-10-25). 

För en handlingsberedskap med anledning pågående reglering  av 
avsättning, tidigare betalningstidpunkt för pensioner och beslutad 
investeringstakt föreslås att, utöver nuvarande befintliga lån, medge 
ett utrymme för möjlighet till upptagande av lån.  

Med ovanstående motivering föreslås att låneramen för år 2023 
utökas främst med hänsyn till nuvarande beslutad 
investeringsbudget. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås 
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en 
låneram på 450 mnkr för år 2022.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-13 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 156
Ramar för borgen 2023 (KS/2022:574)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. att såsom för egen skuld ingå borgen för Malungshem ABs

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
283 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.

2. att såsom för egen skuld ingå borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen
ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 420 000 tkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp.

3. att såsom för egen skuld ingå borgen för Malung-Sälens Elverk ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 10 000 tkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

4. att såsom för egen skuld ingå borgen för Malung-Sälens Elnät ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 80 000 tkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Beskrivning av ärendet 
Laghänvisning 
3 kap. 11 § kommunallagen (2017:725) 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2011, § 45, att anta en 
finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland 
annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 
även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. 
Det är även praxis i Malung-Sälens kommun att årligen ta beslut om 
tak för borgensåtaganden för de kommunala bolagens räkning. 

Kommunfullmäktige har en tidigare beslutad takborgen avseende 
Malungshem AB motsvarande 280 000 tkr (§101, 2021-10-25). 
Utgående låneskuld uppgick vid årsskiftet 2021-12-31 till 269 mnkr. 
Per 2022-08-31 uppgick de låneskulderna till 267 mnkr. För 
kommande år finns planerade investeringar som kan komma att 
medföra behov om tillkommande upplåning. För år 2023 föreslås att 
borgensåtagandet utökas och fastställas till 283 000 tkr. 

Kommunfullmäktige har en tidigare beslutad takborgen avseende 
Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, Vamas, motsvarande 370 000 
tkr (§101, 2021-10-25). Utgående låneskuld uppgick vid årsskiftet 
2021-12-31 till 295 mnkr, och per 2022-08-31 till 292 mnkr. För 
kommande år planeras investeringar innebärande utökat lånebehov. 
För år 2023 föreslås att borgensåtagandet utökas och fastställas till 
420 000 tkr.   
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige har en tidigare beslutad takborgen avseende 
Malung-Sälens Elverk AB, motsvarande 10 000 tkr (§101, 2021-10-
25). Utgående låneskuld uppgick vid årsskiftet 2021-12-31 till 0 
mnkr, och per 2022-08-31 till 0 mnkr. För år 2023 föreslås att 
borgensåtagandet är oförändrat och fastställs till 10 000 tkr.   

Kommunfullmäktige har en tidigare beslutad takborgen avseende 
Malung-Sälens Elnät AB, motsvarande 45 000 tkr (§101, 2021-10-
25). Utgående låneskuld uppgick vid årsskiftet 2021-12-31 till 0 
mnkr, och per 2022-08-31 till 0 mnkr. För kommande år planeras 
investeringar innebärande utökat lånebehov. För år 2023 föreslås 
att borgensåtagandet utökas och fastställas till 80 000 tkr.   

Förutom ovanstående finns separata beslut om borgensåtagande 
för kommunala bolagen, Sälen Centrum HB (takborgen 45 420 tkr) 
och Västerdalarna Terminal & Järnvägsspår AB (takborgen 5 000 
tkr). 

Kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp till ett totalt högsta 
lånebelopp är ett beslut om proprieborgen, det vill säga borgen så som för 
egen skuld 

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen föredrar ärendet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-13 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Malung-Sälens kommun 
Malungshem AB 
Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB 
Malung-Sälens Elverk AB 
Malung-Sälens Elnät AB 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 290
Ramar för borgen 2023 (KS/2022:574)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
1. att såsom för egen skuld ingå borgen för Malungshem ABs

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
283 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.

2. att såsom för egen skuld ingå borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen
ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 420 000 tkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp.

3. att såsom för egen skuld ingå borgen för Malung-Sälens Elverk ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 10 000 tkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

4. att såsom för egen skuld ingå borgen för Malung-Sälens Elnät ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 80 000 tkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

Beskrivning av ärendet 
Laghänvisning 
3 kap. 11 § kommunallagen (2017:725) 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2011, § 45, att anta en 
finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland 
annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget 
även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. 
Det är även praxis i Malung-Sälens kommun att årligen ta beslut om 
tak för borgensåtaganden för de kommunala bolagens räkning. 

Kommunfullmäktige har en tidigare beslutad takborgen avseende 
Malungshem AB motsvarande 280 000 tkr (§101, 2021-10-25). 
Utgående låneskuld uppgick vid årsskiftet 2021-12-31 till 269 mnkr. 
Per 2022-08-31 uppgick de låneskulderna till 267 mnkr. För 
kommande år finns planerade investeringar som kan komma att 
medföra behov om tillkommande upplåning. För år 2023 föreslås att 
borgensåtagandet utökas och fastställas till 283 000 tkr. 

Kommunfullmäktige har en tidigare beslutad takborgen avseende 
Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, Vamas, motsvarande 370 000 
tkr (§101, 2021-10-25). Utgående låneskuld uppgick vid årsskiftet 
2021-12-31 till 295 mnkr, och per 2022-08-31 till 292 mnkr. För 
kommande år planeras investeringar innebärande utökat lånebehov. 
För år 2023 föreslås att borgensåtagandet utökas och fastställas till 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 2

Justerare Utdragsbestyrkande

420 000 tkr.  

Kommunfullmäktige har en tidigare beslutad takborgen avseende 
Malung-Sälens Elverk AB, motsvarande 10 000 tkr (§101, 2021-10-
25). Utgående låneskuld uppgick vid årsskiftet 2021-12-31 till 0 
mnkr, och per 2022-08-31 till 0 mnkr. För år 2023 föreslås att 
borgensåtagandet är oförändrat och fastställs till 10 000 tkr.   

Kommunfullmäktige har en tidigare beslutad takborgen avseende 
Malung-Sälens Elnät AB, motsvarande 45 000 tkr (§101, 2021-10-
25). Utgående låneskuld uppgick vid årsskiftet 2021-12-31 till 0 
mnkr, och per 2022-08-31 till 0 mnkr. För kommande år planeras 
investeringar innebärande utökat lånebehov. För år 2023 föreslås 
att borgensåtagandet utökas och fastställas till 80 000 tkr.   

Förutom ovanstående finns separata beslut om borgensåtagande 
för kommunala bolagen, Sälen Centrum HB (takborgen 45 420 tkr) 
och Västerdalarna Terminal & Järnvägsspår AB (takborgen 5 000 
tkr). 

Kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp till ett totalt högsta 
lånebelopp är ett beslut om proprieborgen, det vill säga borgen så som för 
egen skuld. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen föredrar ärendet. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-13 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Malung-Sälens kommun 
Malungshem AB 
Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB 
Malung-Sälens Elverk AB 
Malung-Sälens Elnät AB 
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Ekonomikontoret  Kommunstyrelsen 
Helena Steffansson Carlson  
helena.s.carlson@malung-salen.se 
0280-18127  

Dnr KS/2022:574 

Ramar för borgen 2023 

Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för

Malungshem ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
283 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp.

2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Vatten & Avfall i Malung-Sälen ABs låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 420 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

3. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Malung-Sälens Elverk ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 10 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.

4. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Malung-Sälens Elnät ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 80 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.

Beskrivning av ärendet 
Laghänvisning 
3 kap. 11 § kommunallagen (2017:725) 

Kommunfullmäktige beslutade den 18 april 2011, § 45, att anta en 
finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland 
annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även 
ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Det är 
även praxis i Malung-Sälens kommun att årligen ta beslut om tak för 
borgensåtaganden för de kommunala bolagens räkning. 

Kommunfullmäktige har en tidigare beslutad takborgen avseende 
Malungshem AB motsvarande 280 000 tkr (§101, 2021-10-25). 
Utgående låneskuld uppgick vid årsskiftet 2021-12-31 till 269 mnkr. 
Per 2022-08-31 uppgick de låneskulderna till 267 mnkr. För 
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kommande år finns planerade investeringar som kan komma att 
medföra behov om tillkommande upplåning. För år 2023 föreslås att 
borgensåtagandet utökas och fastställas till 283 000 tkr. 

Kommunfullmäktige har en tidigare beslutad takborgen avseende 
Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, Vamas, motsvarande 370 000 tkr 
(§101, 2021-10-25). Utgående låneskuld uppgick vid årsskiftet
2021-12-31 till 295 mnkr, och per 2022-08-31 till 292 mnkr. För
kommande år planeras investeringar innebärande utökat lånebehov.
För år 2023 föreslås att borgensåtagandet utökas och fastställas till
420 000 tkr.

Kommunfullmäktige har en tidigare beslutad takborgen avseende 
Malung-Sälens Elverk AB, motsvarande 10 000 tkr (§101, 
2021-10-25). Utgående låneskuld uppgick vid årsskiftet 2021-12-31 
till 0 mnkr, och per 2022-08-31 till 0 mnkr. För år 2023 föreslås att 
borgensåtagandet är oförändrat och fastställs till 10 000 tkr.   

Kommunfullmäktige har en tidigare beslutad takborgen avseende 
Malung-Sälens Elnät AB, motsvarande 45 000 tkr (§101, 
2021-10-25). Utgående låneskuld uppgick vid årsskiftet 2021-12-31 
till 0 mnkr, och per 2022-08-31 till 0 mnkr. För kommande år planeras 
investeringar innebärande utökat lånebehov. För år 2023 föreslås att 
borgensåtagandet utökas och fastställas till 80 000 tkr.   

Förutom ovanstående finns separata beslut om borgensåtagande för 
kommunala bolagen, Sälen Centrum HB (takborgen 45 420 tkr) och 
Västerdalarna Terminal & Järnvägsspår AB (takborgen 5 000 tkr). 

Kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp till ett totalt högsta 
lånebelopp är ett beslut om proprieborgen, det vill säga borgen så som för 
egen skuld 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-13 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef Malung-Sälens kommun 
Malungshem AB 
Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB 
Malung-Sälens Elverk AB 
Malung-Sälens Elnät AB 
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 157
Verksamhetsplan och Budget 2023-2026 (KS/2022:16)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. ”Verksamhetsplan och budget 2023-2026” inklusive driftramar,

investeringsramar, finansiella mål och verksamhetsmål fastställs.
2. Respektive nämnd uppmanas att upprätta nämndplan för år 2023.
3. Respektive nämnd uppmanas att upprätta detaljbudget inom tilldelad

ram.
4. Respektive nämnd uppmanas att budgetera för oförutsedda kostnader

med 1 procent av tilldelad nettokostnadsram.

Beskrivning av ärendet 
Förslag till ” Verksamhetsplan och budget 2023-2026” har upprättats med 
budgetförutsättningar och ekonomiska ramar inkluderande driftramar, 
investeringsramar och mål för god ekonomisk hushållning med 
utgångspunkt från målbild 2023. 

Det driftutrymme som finns för åren 2023-2026 har beräknats med 
utgångspunkt från prognosunderlag från Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Beräkningen 
har utgått från invånarantal 10 120 år 2023 med årlig ökning 10 personer 
under planperioden. Prognosen för intäkterna bygger på den skatte- 
underlagsprognos som SKR presenterade 2022-08-25. Utrymmet uppgår 
till 752 mnkr år 2023. 

Förslag till driftramar omfattar uppräkning med 2 procent för övriga 
kostnader år 2023 och följande år 1 procent. Kostnader för löneökningar 
har budgeterats inom finansförvaltningen. År 2022 års löneutrymme har 
fördelats enligt 2022 års lönerevision till nämnderna i 2023 års ramar. 
Fördelning av utrymme för löneökningar år 2023 kommer ske efter 
genomförd lönerevision under verksamhetsåret.  

Malung-Sälens kommun har ett ingående balanskravsresultat år 2022 med 
0 tkr. Prognostiserat resultat för år 2022 pekar på att utgående 
balanskravsresultat år 2022 är fortsatt positivt.  

Kommunstyrelsen beslutade i budgetförutsättningarna för 2023 att 
nämnderna behöver budgetera för oförutsett inom respektive nämnds 
driftutrymme. Nämnderna uppmanas inom tilldelad ram att budgetera för 
oförutsedda kostnader, uppgående till minst 1 procent av nämndens 
tilldelade ram. 

Vid vårens budgetdialog där, kommunstyrelsens ordinarie ledamöter, 
ordförande respektive vice ordförande i nämnderna samt ledningsgruppen 
fått inbjudan att delta, har konsekvenser med anledning av preliminärt 
föreslagna budgetramar presenterats. Givet beräknat resultat, efter 
fördelning enligt budgetförutsättningar, saknades utrymme för tillkommande 
fördelningar. Kommunfullmäktige beslutade därefter 2021-06-20 § 67 om 
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 2

Justerare Utdragsbestyrkande

preliminär Verksamhetsplan och Budget 2023-2026. 

Nu föreliggande förslag till Verksamhetsplan och Budget 2023-2026 har 
reviderats beaktad skatteunderlagsprognos från augusti och uppdaterats 
med justerad prognos avseende pensions- och räntekostnader. Med givna 
budgetförutsättningar, uppräkningar och ramkompensation summerar 
budgeterat resultat år 2023 till 2,2 mnkr. För att nå finansiellt resultatmål 
22 mnkr saknas därmed omkring 20 mnkr. Det behöver även då beaktas att 
ramkompensationen till nämnderna för övriga kostnader inte räcker för att 
täcka faktiska kostnadsökningar för exempelvis drivmedel, livsmedel och el. 
Kostnadsökningarna är med årets inflation och prisökningar långt 
överstigande ramkompensationen 2 procent. Ett anpassningsarbete för att 
bedriva verksamheterna inom tilldelad ram behöver därför prioriteras. I 
annat fall prognostiseras kommunen redovisas minusresultat 2023. 

Kommunstyrelsen föreslås fastställa föreslagna budgetförutsättningar och 
ekonomiska ramar inkluderande driftramar och investeringsramar samt 
finansiella mål och verksamhetsmål i ”Verksamhetsplan och budget 2023-
2026”.  

Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligen. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen föredrar ärendet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan och budget 2023-2026 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Ekonomichef 
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Justerare Utdragsbestyrkande

§ 291
Verksamhetsplan och Budget 2023-2026 (KS/2022:16)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. ”Verksamhetsplan och budget 2023-2026” inklusive driftramar,

investeringsramar, finansiella mål och verksamhetsmål fastställs.
2. Respektive nämnd uppmanas att upprätta nämndplan för år 2023.
3. Respektive nämnd uppmanas att upprätta detaljbudget inom tilldelad

ram.
4. Respektive nämnd uppmanas att budgetera för oförutsedda kostnader

med 1 procent av tilldelad nettokostnadsram.

Beskrivning av ärendet 
Förslag till ” Verksamhetsplan och budget 2023-2026” har upprättats med 
budgetförutsättningar och ekonomiska ramar inkluderande driftramar, 
investeringsramar och mål för god ekonomisk hushållning med 
utgångspunkt från målbild 2023. 

Det driftutrymme som finns för åren 2023-2026 har beräknats med 
utgångspunkt från prognosunderlag från Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Beräkningen 
har utgått från invånarantal 10 120 år 2023 med årlig ökning 10 personer 
under planperioden. Prognosen för intäkterna bygger på den skatte- 
underlagsprognos som SKR presenterade 2022-08-25. Utrymmet uppgår 
till 752 mnkr år 2023. 

Förslag till driftramar omfattar uppräkning med 2 procent för övriga 
kostnader år 2023 och följande år 1 procent. Kostnader för löneökningar 
har budgeterats inom finansförvaltningen. År 2022 års löneutrymme har 
fördelats enligt 2022 års lönerevision till nämnderna i 2023 års ramar. 
Fördelning av utrymme för löneökningar år 2023 kommer ske efter 
genomförd lönerevision under verksamhetsåret.  

Malung-Sälens kommun har ett ingående balanskravsresultat år 2022 med 
0 tkr. Prognostiserat resultat för år 2022 pekar på att utgående 
balanskravsresultat år 2022 är fortsatt positivt.  

Kommunstyrelsen beslutade i budgetförutsättningarna för 2023 att 
nämnderna behöver budgetera för oförutsett inom respektive nämnds 
driftutrymme. Nämnderna uppmanas inom tilldelad ram att budgetera för 
oförutsedda kostnader, uppgående till minst 1 procent av nämndens 
tilldelade ram. 

Vid vårens budgetdialog där, kommunstyrelsens ordinarie ledamöter, 
ordförande respektive vice ordförande i nämnderna samt ledningsgruppen 
fått inbjudan att delta, har konsekvenser med anledning av preliminärt 
föreslagna budgetramar presenterats. Givet beräknat resultat, efter 
fördelning enligt budgetförutsättningar, saknades utrymme för tillkommande 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 2

Justerare Utdragsbestyrkande

fördelningar. Kommunfullmäktige beslutade därefter 2021-06-20 § 67 om 
preliminär Verksamhetsplan och Budget 2023-2026.  

Nu föreliggande förslag till Verksamhetsplan och Budget 2023-2026 har 
reviderats beaktad skatteunderlagsprognos från augusti och uppdaterats 
med justerad prognos avseende pensions- och räntekostnader. Med givna 
budgetförutsättningar, uppräkningar och ramkompensation summerar 
budgeterat resultat år 2023 till 2,2 mnkr. För att nå finansiellt resultatmål 
22 mnkr saknas därmed omkring 20 mnkr. Det behöver även då beaktas att 
ramkompensationen till nämnderna för övriga kostnader inte räcker för att 
täcka faktiska kostnadsökningar för exempelvis drivmedel, livsmedel och el. 
Kostnadsökningarna är med årets inflation och prisökningar långt 
överstigande ramkompensationen 2 procent. Ett anpassningsarbete för att 
bedriva verksamheterna inom tilldelad ram behöver därför prioriteras. I 
annat fall prognostiseras kommunen redovisas minusresultat 2023. 

Kommunstyrelsen föreslås fastställa föreslagna budgetförutsättningar och 
ekonomiska ramar inkluderande driftramar och investeringsramar samt 
finansiella mål och verksamhetsmål i ”Verksamhetsplan och budget 2023-
2026”.  

Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligen. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen föredrar ärendet. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan och budget 2023-2026 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Ekonomichef 
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0280-18127  

Dnr KS/2022:16 

Verksamhetsplan och Budget 2023-2026 

Förslag till beslut 
1. ”Verksamhetsplan och budget 2023-2026” inklusive driftramar,

investeringsramar, finansiella mål och verksamhetsmål fastställs.
2. Respektive nämnd uppmanas att upprätta nämndplan för år 2023.
3. Respektive nämnd uppmanas att upprätta detaljbudget inom tilldelad

ram.
4. Respektive nämnd uppmanas att budgetera för oförutsedda

kostnader med 1 procent av tilldelad nettokostnadsram.

Beskrivning av ärendet 
Förslag till ” Verksamhetsplan och budget 2023-2026” har upprättats med 
budgetförutsättningar och ekonomiska ramar inkluderande driftramar, 
investeringsramar och mål för god ekonomisk hushållning med 
utgångspunkt från målbild 2023. 

Det driftutrymme som finns för åren 2023-2026 har beräknats med 
utgångspunkt från prognosunderlag från Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Beräkningen 
har utgått från invånarantal 10 120 år 2023 med årlig ökning 10 personer 
under planperioden. Prognosen för intäkterna bygger på den skatte- 
underlagsprognos som SKR presenterade 2022-08-25. Utrymmet uppgår till 
752 mnkr år 2023. 

Förslag till driftramar omfattar uppräkning med 2 procent för övriga kostnader 
år 2023 och följande år 1 procent. Kostnader för löneökningar har 
budgeterats inom finansförvaltningen. År 2022 års löneutrymme har 
fördelats enligt 2022 års lönerevision till nämnderna i 2023 års ramar. 
Fördelning av utrymme för löneökningar år 2023 kommer ske efter 
genomförd lönerevision under verksamhetsåret.  

Malung-Sälens kommun har ett ingående balanskravsresultat år 2022 med 
0 tkr. Prognostiserat resultat för år 2022 pekar på att utgående 
balanskravsresultat år 2022 är fortsatt positivt.  

Kommunstyrelsen beslutade i budgetförutsättningarna för 2023 att 
nämnderna behöver budgetera för oförutsett inom respektive nämnds 
driftutrymme. Nämnderna uppmanas inom tilldelad ram att budgetera för 
oförutsedda kostnader, uppgående till minst 1 procent av nämndens 
tilldelade ram. 
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Vid vårens budgetdialog där, kommunstyrelsens ordinarie ledamöter, 
ordförande respektive vice ordförande i nämnderna samt ledningsgruppen 
fått inbjudan att delta, har konsekvenser med anledning av preliminärt 
föreslagna budgetramar presenterats. Givet beräknat resultat, efter 
fördelning enligt budgetförutsättningar, saknades utrymme för tillkommande 
fördelningar. Kommunfullmäktige beslutade därefter 2021-06-20 § 67 om 
preliminär Verksamhetsplan och Budget 2023-2026.  

Nu föreliggande förslag till Verksamhetsplan och Budget 2023-2026 har 
reviderats beaktad skatteunderlagsprognos från augusti och uppdaterats 
med justerad prognos avseende pensions- och räntekostnader. Med givna 
budgetförutsättningar, uppräkningar och ramkompensation summerar 
budgeterat resultat år 2023 till 2,2 mnkr. För att nå finansiellt resultatmål 
22 mnkr saknas därmed omkring 20 mnkr. Det behöver även då beaktas att 
ramkompensationen till nämnderna för övriga kostnader inte räcker för att 
täcka faktiska kostnadsökningar för exempelvis drivmedel, livsmedel och el. 
Kostnadsökningarna är med årets inflation och prisökningar långt 
överstigande ramkompensationen 2 procent. Ett anpassningsarbete för att 
bedriva verksamheterna inom tilldelad ram behöver därför prioriteras. I annat 
fall prognostiseras kommunen redovisas minusresultat 2023. 

Kommunstyrelsen föreslås fastställa föreslagna budgetförutsättningar och 
ekonomiska ramar inkluderande driftramar och investeringsramar samt 
finansiella mål och verksamhetsmål i ”Verksamhetsplan och budget 
2023-2026”.  

Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligen. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan och budget 2023-2026 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Samtliga förvaltningschefer 
Ekonomichef 
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Fullmäktiges beslut 

Budget 2023 
§ xx, 2022-0x-xx (definitiv)

§ xx, 2022-0x-xx (preliminär)
Kommunfullmäktige beslutar att preliminär ”Verksamhetsplan och budget 2023-2026” inklusive
driftramar, investeringsramar, finansiella mål och verksamhetsmål fastställs. Respektive nämnd
uppmanas att påbörja arbetet med upprättande av nämndplan 2023. Respektive nämnd uppmanas att
påbörja arbetet med upprättande av detaljbudget inom föreslagen ram. Respektive nämnd uppmanas
att budgetera för oförutsedda kostnader med 1,0 procent av tilldelad nettokostnadsram.

Skattesats 2023 
§ xx, 2022-0x-xx

Låneramar 2023 
§ xx, 2022-0x-xx

Borgensramar 2023 
§ xx, 2022-0x-xx

Kommunstyrelsens beslut 

Tekniska justeringar 2023 

§ xx, 2022-0x-xx
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Övergripande planeringsförutsättningar (budgetförutsättningar) 

Beräknade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är underlag för ekonomiska 
förutsättningar till förslag om fördelning av driftramar för åren 2023-2026. För beräkning av nivån 
används Sverige Kommuner och Regioners (SKR) skatteunderlagsprognos. Revideringar av 
skatteunderlagsprognosen sker vid ett flertaltal tillfällen under året. För budgetförutsättningarna 2023-
2026 användes skatteunderlagsprognos från december 2021, cirkulär 2021:49, cirkulär 2021:51 och 
cirkulär 2020:52. Preliminära driftramar var beräknade på skatteunderlagsprognos från april 2022, 
cirkulär 2022:15. Driftramar 2023-2026 är beräknade med utgångspunkt från SKR cirkulär 2022:28 
(augustiprognos). 

Skatteunderlagsprognos SKR 
SKRs skatteunderlagsprognos (cirkulär 2022:28) utgår från samhällsekonomiskt scenario att den 
svenska ekonomin bromsar in under 2022. Den höga inflationen, liksom de stigande räntorna (globalt 
och i Sverige) slår allt mer mot investeringar och hushållens konsumtion i Sverige 2022–2023. 
Generellt leder mindre optimistiska hushåll och företag till att investeringar skjuts på framtiden eller 
uteblir. Den höga inflationen påverkar dock alla sektorer och urholkar köpkraften, ekonomin växer 
svagare än trend 2022–2023 och resursutnyttjandet minskar. Efterfrågan bedöms dock ta fart igen i 
slutet av 2023. 

SKR räknar med en starkare skatteunderlagstillväxt fram till 2025, än i den prognos som publicerades 
i april (cirkulär 22:15), främst som följd av att prognosen för lönesumman är uppreviderad men även 
som följd av att prognosen för pensionsinkomster är uppreviderad. Såväl beslutet om höjd garanti-
pension samt den högre inflationsprognosen ligger bakom de uppreviderade pensionsinkomsterna 
(jämfört med prognosen i april). 

Befolkningsutveckling i Malung-Sälen 

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. 
Åren 2027 till 2021 ökade befolkningen med i genomsnitt 25 personer per år. 

Födelsenettot har under en lång period varit negativ med en genomsnittlig minskning med cirka 40 
invånare per år för perioden 2011-2021. Det föds cirka 80 till 100 barn per år medan det dör cirka 120 
till 140 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 2015-2021 med i genomsnitt nettoinflyttade 
cirka 70 invånare. Kommunens invånare var vid årsskiftet 2021 totalt 10 218 invånare, vilket är en 
ökning jämfört året före med 41 medborgare.  

Under år 2021 upprättade SCB, på uppdrag av kommen, en befolkningsprognos. Prognosen visar på 
en trend med ökande befolkning, vilket är en förändring jämfört med tidigare prognos från 2019 som 
visade på en minskande befolkning. Över perioden 2021 - 2070 prognostiseras en årlig genomsnittlig 
ökning av befolkningen med 8 personer. Inflyttade prognostiseras vara fler än utflyttade medan ett 
födelseunderskott prognostiseras över perioden. 

Fördelat på åldersgrupper kommer gruppen 80 – år öka med drygt 300 personer fram till år 2040, 
medan 0 – 19 år kommer öka med drygt 80 personer. Gruppen 20-64 kommer minska med knappt 
200 personer och gruppen 65 -79 kommer minska med cirka 100 personer.  
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Skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning 
De ekonomiska förutsättningarna för kommunen för åren 2023 till 2026 innebär ekonomiska 
utmaningar för kommunen, dess nämnder och den kommunala förvaltningen. Skatteunderlaget för år 
2023 är uppräknat enligt beräkningsförutsättningar från SKR (cirkulär 2022:28). Med invånarantal 
10 120 invånare beräknas skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning öka med knappt 
3 procent jämfört med budget (inklusive reviderade beslut, tilläggsanslag, tom 2022-08-31) för år 
2022.  

Utrymmet, dvs ökningen från skatteintäkter och statsbidrag, behöver täcka kostnadsökningar för löner, 
pensioner och övriga kostnader samt finansiera investeringar. Med givna beräkningsförutsättningar 
uppgår preliminära ramar för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning till 752 mnkr för år 
2023. Det är en ökning mot budgeterat skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för 2022 
med 21 mnkr (2,9 %). 
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Personalkostnader 
Löneökningar för 2023 budgeteras inom finansförvaltningen, i en central pott, och fördelas till 
nämnderna efter genomförd lönerevision. Det innebär att nämnderna föreslås ges full kompensation 
för lönerevision 2023 som beslutas av som kommunstyrelsens arbetsutskott. Lönepotten är därtill ett 
utrymme för särskilda satsningar eller prioriteringar för vissa grupper som kommunstyrelsens 
arbetsutskott även kan besluta om. 

Pensionskostnader 
De kommunala pensionskostnaderna för anställdas pensioner prognostiseras att öka för år 2023 med 
efterföljande planperiod. Det förklaras av löneökningar, inflation/prisbasbelopp, låga 
pensionskostnader 2022 samt nytt pensionsavtal med högre premier från och med år 2023. 

SKR, Sobona och de fackliga organisationerna har kommit överens om ett nytt omställningsavtal 
inkluderande ett moderniserat pensionssystem med höjda avsättningar för anställdas pensioner. Från 
2023-01-01 blir AKAP-KR (avgiftsbestämd kollektivavtalad pension) det gällande pensionsavtalet för 
anställda inom kommuner och regioner. Pensionsavsättningen blir 6 procent (tidigare 4,5 procent) på 
den pensionsgrundande lönen upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp, vilket ökar 
pensionskostnaderna från och med år 2023. 

Likviditet, lån och finansiella kostnader 
Långfristiga lån uppgick till 146 mnkr per 2021-12-31. Under 2021 tecknades inga nya lån, medan tre 
befintliga lån amorterades med totalt 3 mnkr. Under början av år 2022 har ett lån om 40 mnkr förfallit 
och refinansieras med nytt lån. Planerade investeringar och pågående förslag för politiska beslut om  
tillkommande investeringsbeslut 2022 kommer medföra att nyupplåning behöver göras hösten 2022.  

Bankmedel för kommunen uppgick till 78 mnkr per 2022-08-31. Likviditeten har minskat med 7 mnkr 
under år 2022, vilket främst berodde av vilken takt statsbidrag betalas ut samt att investeringstakten 
inte varit i nivå med budgeterat. 

Malung-Sälens kommun har under april 2022 beviljats höjd låneram hos långivare Kommuninvest. 
Låneramen uppgår från 2022 till 205 000 kronor per invånare att jämföra med tidigare 146 000 kronor 
per invånare. Låneramen avser kommunkoncernen och beräknas på kommunkoncernens totala 
skuldsättning. Delägda bolag ingår proportionellt. Vid årsskiftet 2021-12-31 uppgick kommunens lån, 
borgen och skulder till 109 000 kronor per invånare.  

Beroende på den planerade investeringstakten är bedömningen att ytterligare lån kommer att behöva 
upptas under slutet av år 2022. Det medför i sin tur ökade finansiella kostnader under kommande år. 
Nivån är även beroende av nämndernas förmåga att bedriva verksamheten inom tilldelade driftramar. 
Räntan för att låna har höjts under 2023 vilket innebär att ökade räntekostnader är att vänta. 

Resultatnivå 
Budgeterat resultat bör, fortsatt, minst motsvara 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning exklusive utdelningar från kommunala bolag och resultat från skog och markexploatering.  

För år 2023 föreslås, i enlighet med budgetanvisningarna, intäkter från utdelningar kommunala bolag 
budgeteras till 5 mnkr samt resultat från skoglig verksamhet budgeteras till 1,5 mnkr och resultat från 
markexploatering budgeteras till 0,5 mnkr. Försiktighetsprincipen tillämpas för budgetering av dessa 
poster. För skoglig verksamhet är skogsstrategin vägledande för resultatmålet. 

Med angivna nivåer behöver det budgeterade resultatet sammantaget uppgå till 22 mnkr för år 2023. 
Exkluderas resultat från utdelningar, skog och markexploatering behöver det budgeterade resultatet 
uppgå till 15 mnkr, vilket motsvarar 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

Med föreslagna uppräkningar (löneökningar, övriga kostnader, pensionskostnadsökningar) för 2023 i 
relation till beräknat utfall från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppnås inte 
finansiellt mål för resultatet.  Utmaningen är samtidigt att kompensation till nämnderna för 
kostnadsökningar inte motsvarar de faktiska prisökningar (drivmedel, livsmedel, el-kostnader med 
mera) som sker under 2022 och förväntas få fortsatt genomslag 2023.   
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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 och nämnderna fastställer indikatorer och 
måltal utifrån kommunfullmäktiges verksamhetsplan.  

Mål ur ett övergripande perspektiv, kommunfullmäktiges verksamhetsmål (ursprunglig benämning 
prioriterade inriktningsmål), omfattar alla kommunala verksamheter. Verksamhetsmålen beskriver en 
inriktning som gäller under planperioden. Till verksamhetsmålen 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 verksamhetsmålen. 

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
 Finansiella mål
 Verksamhetsmål med indikatorer

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 

 Nämndplaner
 Detaljbudgetar
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God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För ekonomin anges finansiella mål och för verksamheten anges 
verksamhetsmål. 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 och omfattar styrning både ur ett kortare 
och längre perspektiv. 

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv 
behöver 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 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. 

Kommunfullmäktige har 2019-06-17 beslutat om målbild och strategier 2023. Målbilden med strategier 
och indikatorer är en del av god ekonomisk hushållning i Malung –Sälens kommun. Uppföljning av 
målbilden sker årligen i samband med del- och årsbokslut genom att mäta måluppfyllelse för 
indikatorer och verksamhetsmål. 

I den årliga måluppföljningen redovisas årets utfall med färgskala grön, gult, rött eller svart för varje 
indikator. Grönt innebär att indikatorns mål uppnåtts, gult att indikatorns mål delvis uppnåtts och rött 
att indikatorns mål inte är uppnåtts. Svart innebär att utfall saknas eller att mätning ej gjorts. Grönt 
motsvarar mer än 100 procents uppfyllelse, gult motsvarar 80 – 99 procents uppfyllelse, medan rött 
motsvarar 0 – 79 procents uppfyllnad. Respektive övergripande finansiella mål och verksamhetsmål 
bedöms enligt motsvarande skala uppfyllt, delvis uppfyllt och ej uppfyllt med utgångspunkt av dess 
indikatorer. 

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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Finansiella mål 
Finansiella mål definieras inom målområdet ”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.” där strategin stabil 
ekonomi ingår. 

Finansiella mål för år 2023 utgår från kommunens ambitioner för resultatnivån samt beräknade lån- 
och borgenstak för kommunen och de kommunala bolagen. För planperioden finns planer på 
omfattande investeringar vilket förväntas öka lånade medel och därmed behöver kommunen och 
kommunkoncernens lånetak höjas. Investeringarna kommer samtidigt öka anläggningstillgångarna. 
För att bibehålla soliditeten är det en av vikt med fortsatt positiva resultatnivåer, vilket för den 
kommunala organisationen förutsätter att nämnderna bedriver verksamheten inom tilldelad ram. 
Nämnderna behöver samtidigt balansera tillkommande drift- och avskrivningskostnader inom 
driftutrymmet.   

Finansiellt mål Indikator Mål 2023 

Kommunfullmäktiges  
fastställda finansiella mål 

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

> 2

Kommunens lånetak, kr/inv < 38 000 

Kommunkoncernens lånetak, kr/inv < 115 000 

Soliditet inkl pensionsåtagande 
kommunen, % 

> 15

Soliditet inkl pensionsåtagande 
kommunkoncernen, % 

> 25
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Verksamhetsmål 

Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun 
Målområde ”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.” omfattar 

fyra strategier och fem verksamhetsmål med indikatorer.  

Strategierna är: 
- Jämförelser med andra jämförbara kommuner.

- Ökat antal internationella besökare.

- Utveckla gränsöverskridande samarbete.

- God planberedskap.

Verksamhetsmål Indikator Mål 2023 

Topp 100 i Svenskt 
näringslivs ranking 

Svenskt näringslivs ranking, placering < 100 

Andel som svarar att fler bostäder behövs, (%) Minska 

Andel som svarar att förbättrad lokal infrastruktur 
behövs, (%) 

Minska 

Hushåll med tillgång till eller möjlighet att ansluta till 
bredband om minst 1 Gbit/s, (%) 

> 95

Högre medelvärde i nöjd kund-
index än genomsnittet i Sveriges 
kommuner och regioners (SKR) 
Insiktsmätning 

Agenda 2030: Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) 
- Totalt, NKI

I nivå med 
liknande 

kommuner 

Årlig ökning av internationella 
besökare 

Andel utländska gästnätter, (%) > 8

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

Byggbar mark för företagsetableringar i antagna 
detaljplaner, (m2) 

> 50 000

Byggrätt för bostäder på kommunal mark i antagna 
detaljplaner, (antal) 

> 100

Årlig gränsöverskridande utbyte 
kring bl. a. demokratifrågor, UF 
och kultur/fritid 

Antal genomförda demokratiaktivitet per år, (antal) ≥ 3 

Ökat antal företag inom ramen för 
Ung Företagsamhet, UF (antal) 

Öka 
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Utveckling och långsiktig konkurrenskraft 
Målområde ”Vi värnar det traditionella, och välkomnar utveckling. Vi har ett livskraftigt näringsliv som 

bidrar till bygdens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft.” omfattar tre strategier och tre 

verksamhetsmål med indikatorer.  

Strategierna är: 

- Samarbete mellan näringsliv och kommunförvaltning inom kompetensförsörjning. 

- Ett utvecklat samspel skola – arbetsmarknad. 

- Ett utbildningssystem som av arbetsmarknaden uppfattas stödja kompetensförsörjningen och som 

ger den enskilda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller läsa vidare. 

Verksamhetsmål   Indikator Mål 2023 

Tillgång till arbetskraft med 
relevant kompetens 

  
KKiK: Lärare med pedagogisk högskoleexamen i 
grundskola åk 1-9, lägeskommun, (%) 

Öka 

  Årlig övergripande kompetenskartläggning   

  
KKIK: Lämnat etableringsuppdraget och börjat 
arbeta eller studera (status efter 90 dagar), (%) 

≥ 55 

  Sjukfrånvaro, (%) Minska 

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

  Lokala företagarmässor i grundskolan, (antal) ≥ 1 

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

  
Agenda 2030: Elever i åk 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, hemkommun, (%) 

Öka 

  
Agenda 2030: Gymnasieelever med examen inom 
4 år, hemkommun, (%) 

Öka 
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Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar 
Målområde ”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.” omfattar tre strategier och tre verksamhetsmål med indikatorer.  

Strategierna är: 

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

- Främjande myndighetsutövning.

- Utred förutsättningarna för heltidsarbete för säsongsarbetare.

Verksamhetsmål Indikator Mål 2023 

Forum för strukturerade dialoger 
med medborgare, ungdomar och 
näringsliv 

Dialoger med näringsliv, (antal) ≥ 10 

Dialoger med samverkansorgan, (antal) ≥ 12 

Utbildning av räddningstjänstens organisation och 
brandsläckningsteknik för åk 9, (antal) 

≥ 1 

Ungdomar ges en väg in till arbetslivet 
Årligt beslut 

om garanti till 
sommarjobb. 

Förbättrad service, tillgänglighet 
och bemötande 

Agenda 2030: Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, (%) 

≥ 31 

KKIK: Andel som får svar på e-post inom en dag, 
(%) 

≥ 85 

KKIK: Andel som tar kontakt med kommunen via 
telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, 
(%) 

≥ 60 

KKIK: Gott bemötande vid kontakt med kommun, 
andel av maxpoäng (%) 

≥ 88 
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Ekonomiska ramar 

Driftramar 
 
 

  

Driftramar 2023-2026 

(tkr) 

År 2023 År 2024 År 2025 År 2026 

Nämnd / förvaltning         

Kommunfullmäktige -1 395 -1 400 -1 410 -1 415 

Revision -845 -780 -855 -860 

Valnämnd -150 -380 -150 -160 

Överförmyndaren -2 210 -1 815 -1 825 -1 825 

Kommunstyrelsen -102 235 -106 580 -108 670 -110 885 

Barn- och utbildningsnämnden -273 120 -274 335 -275 560 -276 795 

Socialnämnden -285 370 -286 230 -287 100 -287 980 

Kultur- och fritidsnämnden -28 035 -34 390 -46 915 -47 110 

Räddningsnämnden -18 150 -18 440 -18 505 -18 570 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden -6 080 -6 165 -6 255 -6 345 

KS skog 1 500 1 500 1 500 1 500 

KS exploateringsmark 500 500 500 500 

Nämndernas tilldelade budgetramar -715 590 -728 515 -745 245 -749 945 

Finansförvaltningen (netto)  -35 310 -43 825 -45 370 -61 400 

Verksamhetens nettokostnader -750 900 -772 340 -790 615 -811 345 

Skatteintäkter 529 710 553 000 577 800 599 000 

Generella statsbidrag och utjämning 222 280 229 105 232 440 236 655 

Finansiella intäkter 6 800 6 800 6 800 6 800 

Finansiella kostnader -5 650 -10 650 -16 650 -16 650 

Årets resultat  2 240 5 915 9 775 14 460 

 

Budgeterade driftramar är beräknade med ambitionen att budgeterat resultat minst ska uppgå till: 

 Utdelningar från kommunala bolag, 5 mnkr 

 Nettointäkt från skoglig verksamhet och exploateringsmark, totalt 1,5 mnkr 

 Budgeterat resultat, exklusive ovanstående punkter ska uppgå till 2 procent som andel av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, beräknat till 15 mnkr  

Budgeterade intäkter från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är beräknat på 10 120 
invånare, enligt kommunstyrelsens anvisningar. Över planperioden 2024-2026 beräknas årlig 
befolkningsökning med 10 personer. Beräkningen av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning har sin utgångspunkt i den prognos som SKR presenterade 2022-08-25.  
 
Till nämnderna fördelas 2 procents uppräkning för övriga kostnader (personalkostnader exkluderat), 
vilket motsvarar ramökning med 9 mnkr. Utfall från lönerevisionen 2022 har fördelats ut per nämnd. 
Löneökningar 2023 budgeteras central inom finansförvaltningen i en så kallad lönepott. Kompensation 
för löneökningar fördelas efter genomförd lönerevision 2023. Av lönepotten har kommunstyrelsens 
arbetsutskott att fördela en del som särskilda satsningar och prioriteringar.  
 
Från år 2023 höjs personalomkostnadspålägget med anledning av höjda pensionskostnader. 
Nämnderna kompenseras för den beräknade kostnadsökningen med 10,6 mnkr som fördelats ut per 
nämnd i driftramarna. 
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Generella kostnadsökningar fördelats i ram till nämnderna 

 Övriga driftkostnader uppräkning 2 procent
o Uppräkningen är justerad för nämnder med taxefinansierad verksamhet samt viss

interndebitering.

 Personalomkostnadspålägg - kompensation (PO-pålägg)
o Från år 2023 höjs nämndernas ramar för personalomkostnadspålägget med

anledning av höjda pensionskostnader. Nämnderna kompenseras för
mellanskillnaden med 10,6 mnkr som fördelats per nämnd. Kompensationen är
beräknad från 2021 års PO-pålägg 40,15 procent till 2023 års preliminärt föreslagna
nivå 42,75 procent. År 2022 sänkta PO har gett ett ökat driftutrymme 2022 och med
att ingen justering gjordes för kostnadsminskningen.

Nämndspecifika justeringar 

 Revisionen
o Ramökning dubbla revisionsgrupper 2023 med anledning av val.

 Ökningen återförs 2024

 Valnämnden
o Ramminskning 2023 jämfört med 2022 med anledning av inga val
o Ramökning 2024 för val till Europarlamentet

 Överförmyndaren
o Ramökning 0,4 mnkr för tillkommande kostnader systembyte under år 2023

 Ökningen återförs 2024

 Kommunstyrelsen
o Ramökning dels för tillkommande kapitaltjänstkostnader 1,2 mnkr för anskaffningar

som inte är ersättningsinvesteringar. Kapitaltjänstkostnaderna avser en fjärde digital
anslagstavla, tak Rosengrens samt för planerade investeringar i gator, belysning samt
fordon och maskiner för gata- och park, dels 0,2 mnkr för städ och tvättmaskiner vilket
är omfördelning från investeringsmedel.

 Barn- och utbildningsnämnden
o Ramökning, jämfört ursprunglig driftbudget 2022, för 2023 med 3,5 mnkr (hyra

moduler Malung, ökade internhyra för investering i anpassningar befintliga lokaler
samt lärarresurser Malungsfors) för ökade kostnader med anledning av
stadieindelning Malung 2022.

o Inom ramen ingår 500 tkr för elevers studieresor enligt majoritetens satsningar, vilket
tillkommit från 2022.

 Socialnämnden
o Ramökning, jämfört ursprunglig driftbudget 2022, för år 2023 med 6,6 mnkr för

personalkostnader (6,2 mnkr) och övriga kostnader (0,4 mnkr) avseende gruppbostad,
personlig skyddsutrustning, fordon för hemtjänsten och handläggare, Lyran norr, IFO
öppenvård, särskilda boenden, hemtjänsten Sörsjön, korttidsplatser, hemtjänsten
södra natt.

 Kultur- och fritidsnämnden
o Ramökning från år 2023 för lokalhyra inklusive lokalvård 165 tkr för del av lokal i

Sälens bibliotek, som för närvarande hyrs av Malung-Sälen Turism AB. Från år 2024
ökas ramen med 6,2 mnkr (2024) respektive 18,5 mnkr (2025 tv) för ökade kostnader
med anledning av investeringar simhall avseende beräknad internhyra och
verksamhetskostnader.

 Räddningsnämnden
o Ramökning från år 2023 med 50 tkr för ökade kostnader till Räddningsregion

Bergslagen avseende samhällsgemensam larm- och ledningscentral.
o Ramökning år 2024 med 0,2 mnkr för kapitaltjänstkostnader tillkommande köp av

fordon samt utbyggnad Lindvallens räddningsstation.

 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
o Ramminskning 1 mnkr för justering utökad intäktsnivå.

 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.
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 Finansförvaltningen
o Ramökning för tillkommande räntekostnader för ökad upplåning med anledning av

förväntade skol- och simhallsinvesteringar.

Planperioden 2024-2026 
 1 procent i uppräkning för övriga driftkostnader.

 Löneökningar för innevarande år är budgeterat inom finansförvaltningen för planperioden och
fördelas efter genomförda lönerevisioner efterföljande år.

Resultatnivån 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppnås inte för 
planperioden vare sig inklusive eller exklusive utfall från utdelningar, skoglig verksamhet och 
markexploatering. För att klara av framtida avskrivnings- och driftkostnader för investeringar behöver 
anpassningar ske inom de kommunala verksamheterna för att tillskapa ekonomiskt utrymme samt 
inrymma de kostnadsökningar som förväntas 2023. 
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Investeringsram 

OBJEKT INVESTERING 2023 2024 2025 2026 

Mark, byggnader & tekniska anläggningar 

Lokaler övrigt Årligt belopp  2 500  2 500  2 500  2 500 

Energibesparande åtgärder Årligt belopp  1 500  1 500  1 500  1 500 

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

Dahlfastigheten - kallförråd Riva ga & bygga nytt kallförråd  1 000 

Fjärrvärme - reningsutrustning  5 000 

Gator & trottoarer Årligt belopp - ombyggnation  5 000  5 000  5 000  5 000 

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

Skogsmark Årligt belopp, markförvärv  2 000  2 000  2 000  2 000 

Maskiner & Inventarier 

Måltid inventarier Årligt belopp  500  500 

Sopmaskin (liten) Maskin - nyanskaffning  1 500 

Stubbfräs  200 

Simhall Inventarier  2 000 

IVPA-bil (flygplatsen) Fordon (NY) - reinvestering  600 

BAS 4 Släckbil/tankbil Malung - reservbil Fordon (NY) - nyinvestering  4 200 

FIP-bil 8360 Fordon (NY) - reinvestering  900 

Ledningsbil 8080 Fordon (NY) - reinvestering  1 000 

Verkstadsbil Fordon (NY) - reinvestering  600 

Reservbil FIP, FIB, Pickup, IVPA bil Fordon (NY) - reinvestering  600 

Tank till lastväxlare Fordon (NY) - nyinvestering  900 

Hävare/Stegbil Höjdfordon Lindvallen Fordon (NY) - nyinvestering  7 000 

Tankbil 8340 Transtrand/Lindvallen Fordon (NY) - reinvestering  3 500 

IVPA-bil till Lindvallen Fordon (NY) - reinvestering  600 

Summa Mark, Byggnader & Tekniska anläggningar  14 800  18 800  13 800  13 000 

Summa Maskiner & Inventarier  6 500  5 000  8 500  4 600 

SUMMA TOTALT  21 300  23 800  22 300  17 600 

För planperioden 2022 -2025 har kommunfullmäktige (2021-06-21, § 54) beslutat om 59 mnkr, dvs 
genomsnittliga årliga investeringar med 15 mnkr. För 2022 beslutades om investeringar med 18 mnkr. 
Överflytt av pågående investeringar från år 2021 till år 2022 har därefter beslutats av 
kommunstyrelsen (KS 2022-04-05 § 166) med 64 mnkr. Därtill har omfördelning av investeringsmedel 
för räddningsnämnden från 2021 till 2022 gjorts under 2021 (KS 2021-09-07, § 110) med minskning 
0,2 mnkr. Beslut har inför året fattats om anskaffning av grävmaskin (KS 2021-12-13, § 120) med 0,9 
mnkr. Anskaffning av Sälenhallen har beslutats (KF 2022-02-22, § 120) med 16,5 mnkr samt 
tilläggsanslag för investeringar med anledning av stadieindelningen med 5,9 mnkr (KF 2022-05-23, 
§ 21). Kommunfullmäktige har 2022-05-23 beslutat om investering byggnation av simhall § 58 med
252 mnkr samt tillbyggnad av räddningsstation Lindvallen med 3,5 mnkr. Investeringsanslaget för
förvärv av skogsmark har utökats med 2 mnkr (KF 2022-06-20, § 68). Sammantaget uppgår
investeringsbudget 2023 till 363 mnkr. När det gäller investering av simhall kommer projektet pågå
fram till 2024 och överflytt av ej disponerade medel kommer ske till 2023 och 2024.

Investeringsbehovet är omfattande i kommunen och ett lokalförsörjningsarbete har pågått under 2021. 
I arbetet finns ett antal pågående utredningar och investeringsbehov under planering. 

Investeringar under planering/utredning till kommande år: 

 Värmeverket, stor flispanna

 Skolinvesteringar

 Hemtjänstlokaler Lima och Malung

 Daglig verksamhet

 LSS-boende, utbyggnad sex platser Passaren 9

 Räddningsstation Västra Sälenfjällen, nybyggnation, projektering pågår

 Idrottshallar, avyttring Jofahallen när anpassning Rosengrens är klart

 Skyttehallen, ev anpassningar för samlingslokal

 Ishallen, isrink (inom fem år)

 Tingshuset, kontor och sammanträdesrum
För att finansiera planerade investeringar behöver, förutom lån, utrymme tillskapas inom befintligt 
driftutrymme kommande år.  
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Drift- och investeringsramar inklusive mål för god ekonomisk hushållning 

Drift- och investeringsramar avser år 2023 samt planperioden 2024-2026 och är underlag för 
nämnderna att upprätta detaljbudget och nämndplaner för år 2023.  

Uppdrag till nämnderna 
För att bidra till fullmäktiges finansiella mål behöver nämnderna bedriva verksamheten inom tilldelad 
ram.  

 Samtliga nämnder uppdras att
o Inom tilldelad ram budgetera för oförutsedda nettokostnader, uppgående till 1 procent

av nämndens nettokostnadsram
o Upprätta detaljbudget inom tilldelad ram

 Detaljbudgeten upprättas i anvisat systemstöd
o Upprätta nämndplan för år 2023

 Nämndplanen upprättas i anvisat systemstöd
 Nämndplanens innehåll ska omfatta 2023 års planeringsförutsättningar

(omvärlden, organisatoriska förutsättningar och kompetensförsörjning,
befolkning och bebyggelseutveckling, lokalförsörjning, digital utveckling,
andra händelser och beslut som påverkar), driftram med eventuella
utmaningar/åtgärder för budget i balans, investeringsram samt nämndmål,
indikatorer med tillhörande aktiviteter.

 Som en del av upprättande av årlig detaljbudget/nämndplan ska nämnderna
redovisa nämndens bidrag till måluppfyllelsen enligt Målbild 2023 (KF 2019-
06-17, § 51).

 Inom ramen för nämndplanens innehåll uppmanas nämnderna även att
beakta Dalastrategin 2030 samt Agenda 2030 – globala mål för hållbar
utveckling.

o Fastställa detaljbudget och nämndplan för 2023 senast december 2022.



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 148
Årsredovisning 2021 Finsam Västerdalarna med
revisionsberättelse och revisionsrapporter (KS/2022:286)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Förbundsstyrelsen för samordningsförbundet Finsam Västerdalarna

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
2. Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Jörgen Norén (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

Beskrivning av ärendet 
Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har funnits sedan 2008 med 
utgångspunkt i Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(SFS 2003:1210). Samordningsförbundet är en egen juridisk person som 
har bildats av parterna Vansbro och Malung-Sälens kommuner, Region 
Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Finsams uppdrag att 
verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. 
På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser 
som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer 
också aktivt insatser, som syftar till att skapa strukturella förutsättningar, för 
att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarnas årsredovisning för år 2021 
har översänts för behandling och beslut om ansvarsfrihet av respektive 
huvudman. 

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla 
väsentliga avseende rättvisande bild av samordningsförbundets finansiella 
ställning och resultat. Förvaltnings- berättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. De förtroendevalda revisorerna bedömer 
vidare att styrelsen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 
har varit tillräcklig. Sammantaget bedöms att årsredovisningen är förenlig 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
Revisorerna tillstryker därför att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

Årsredovisningen för år 2021 bör godkännas. Kommunfullmäktige föreslås 
vidare bevilja förbundsstyrelsen för samordningsförbundet Finsam 
Västerdalarna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Jörgen Norén (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Finsam Västerdalarna Årsredovisning 2021 med bilagor 
Finsam Västerdalarna Revisionsberättelse KPMG 2021 
Finsam Västerdalarna Revisionsrapport 2021 Freveko 
Finsam Västerdalarna Revisionsrapport 2021 Freveko 

Beslutet skickas till 
Finsam Västerdalarna 
Ekonomichef  



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 292
Årsredovisning 2021 Finsam Västerdalarna med
revisionsberättelse och revisionsrapporter (KS/2022:286)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Förbundsstyrelsen för samordningsförbundet Finsam Västerdalarna

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
2. Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna

Beskrivning av ärendet 
Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har funnits sedan 2008 med 
utgångspunkt i Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
(SFS 2003:1210). Samordningsförbundet är en egen juridisk person som 
har bildats av parterna Vansbro och Malung-Sälens kommuner, Region 
Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Finsams uppdrag att 
verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. 
På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser 
som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer 
också aktivt insatser, som syftar till att skapa strukturella förutsättningar, för 
att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarnas årsredovisning för år 2021 
har översänts för behandling och beslut om ansvarsfrihet av respektive 
huvudman. 

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla 
väsentliga avseende rättvisande bild av samordningsförbundets finansiella 
ställning och resultat. Förvaltnings- berättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. De förtroendevalda revisorerna bedömer 
vidare att styrelsen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 
har varit tillräcklig. Sammantaget bedöms att årsredovisningen är förenlig 
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. 
Revisorerna tillstryker därför att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

Årsredovisningen för år 2021 bör godkännas. Kommunfullmäktige föreslås 
vidare bevilja förbundsstyrelsen för samordningsförbundet Finsam 
Västerdalarna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

Dagens sammanträde 
Ekonomichefen föredrar ärendet. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslås kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Finsam Västerdalarna Årsredovisning 2021 med bilagor 
Finsam Västerdalarna Revisionsberättelse KPMG 2021 
Finsam Västerdalarna Revisionsrapport 2021 Freveko 
Finsam Västerdalarna Revisionsrapport 2021 Freveko 

Beslutet skickas till 
Finsam Västerdalarna 
Ekonomichef  



Tjänsteutlåtande 
Sida 

2022-09-13 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Ekonomikontoret  Kommunstyrelsen 
Helena Steffansson Carlson  
helena.s.carlson@malung-salen.se 
0280-18127  

Dnr KS/2022:286 

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarnas årsredovisning 
2021 

Förslag till beslut 
1. Förbundsstyrelsen för samordningsförbundet Finsam Västerdalarna

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
2. Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna

Beskrivning av ärendet 
Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna har funnits sedan 2008 med 
utgångspunkt i Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (SFS 
2003:1210). Samordningsförbundet är en egen juridisk person som har 
bildats av parterna Vansbro och Malung-Sälens kommuner, Region Dalarna, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Finsams uppdrag att verka för 
att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På 
individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som 
bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också 
aktivt insatser, som syftar till att skapa strukturella förutsättningar, för att 
myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan t.ex. handla om 
kompetensutveckling och kunskapsutbyte. 

Samordningsförbundet Finsam Västerdalarnas årsredovisning för år 2021 
har översänts för behandling och beslut om ansvarsfrihet av respektive 
huvudman. 

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning och ger en i alla 
väsentliga avseende rättvisande bild av samordningsförbundets finansiella 
ställning och resultat. Förvaltnings- berättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. De förtroendevalda revisorerna bedömer 
vidare att styrelsen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har 
varit tillräcklig. Sammantaget bedöms att årsredovisningen är förenlig med 
de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna 
tillstryker därför att förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2021. 

Årsredovisningen för år 2021 bör godkännas. Kommunfullmäktige föreslås 
vidare bevilja förbundsstyrelsen för samordningsförbundet Finsam 
Västerdalarna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
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”7Tjugo är en kombination av en grundutbildning i empowermentpedagogik och ett 
omfattande metodmaterial att använda i arbetet med människor från tonåren och uppåt 
i åldern. Det finns ingen övre gräns. Fokus ligger på personlig utveckling och 
förändringsprocesser. 

Bilaga 2  

RoA (Rehabilitering och arbete) rapport 2021-01-01  -  2021-12-31 

Aktiviteter under året: 

Under våren hade vi på grund av pandemin vår gruppverksamhet utomhus. Vi träffades 

en gång i veckan med de tre deltagarna. Vi lade upp det så att vi fikade eller grillade korv 

tillsammans, detta gör att vi får en bild av deltagarnas förmåga till socialt samspel och 
hur de skulle kunna förhålla sig på t.ex. en fikarast på ett jobb. Därefter hade vi 

grupparbete utifrån materialet ”7Tjugo”, materialet är indelat i flera block där vi jobbar 

med att stärka och förbereda deltagarna för en kommande arbetsträning. Vi hade även 

fysiska aktiviteter som promenader. Denna verksamhet höll på fram till semestern. 

Under hösten startade vi en till grupp med fyra deltagare, vi kunde vid detta tillfälle 
träffas en gång i veckan inomhus tillsammans. Vi jobbar även här med ”7Tjugo” som bas 
för att stärka deltagarna och ge dem bättre förutsättningar för framtida jobb. Denna 
verksamhet höll på fram till julledigheten. 

Vi har under hela året haft individuella samtal med våra deltagare en gång i veckan, 
fysiska möten eller via telefonen. 

Rapporter och presentationer av verksamheten har under året har getts till Finsams 
styrelsen, till de kommunala enheterna under kommunens framtidsverkstad i oktober 
och vid deltagandet i DUA:s arbetsgrupp (Delegation unga till arbete) och i EDI (en dörr 
in). 

Under året har det skrivits in 15 nya deltagare och 6 avslutats, varav 4 har uppnått målet 
arbete, arbetssökande eller studier. Vid årets slut var det  3 som arbetstränade 10 
timmar eller mer per vecka, 3 hade pågående timvikariat varav 2 var under utslussning 
mot arbete. 

Två av de som arbetstränar har varit individer som har stått väldigt långt ifrån 
arbetsmarknaden med total isolering från omvärlden. Den ena kommer under maj 
månad att få en bidragsanställning på sin arbetsträningsplats och den andra är på en 
arbetsplats med ett socialt och utåtriktat jobb som har fått hen att växa otroligt mycket. 
Framtiden för dessa individer ser ljus ut. 

Pandemin har framför allt gjort det mycket svårare att få tag på arbetsträningsplatser 
som är så viktiga i vår verksamhet då många har fått friställa ordinarie personal på 
grund av arbetsbrist. Detta har inneburit att vi har fått minska våra fysiska möten och 
haft kontakt via telefon och dator. Trots detta har vi hållit igång verksamheten på ett bra 
och stimulerande sätt och våra deltagare har utvecklats under året. 



BBilaga 3 

Bilaga 3 Årsredovisningen  2021 

SLUTRAPPORT 2021 
Projekt Processledare 2021 

Sammanfattning 
[Väck läsarens intresse med en intressant sammanfattning. Det är vanligtvis en kort 

sammanfattning av dokumentet. 
När du vill lägga till innehåll klickar du här och börjar skriva.] 
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1. Uppläggning

Utifrån enhetschef Zenitha Hermansson uppdrag till procesledare Thei Wetzelaer har en 

gemensam plan för utvärdering av förbättringsarbete ’processen multidisciplinär samarbetet – 

EDI’ utarbetats. Utvärderingen bygger på tre strategier:  

1. Att följa implementeringsprocesser genom att undersöka och analysera hinder och

framgångsfaktorer vid spridning av de integrerade arbetsformerna. Detta sker genom samtal

med olika aktörer: medarbetare, enhetschefer och centrala personer inom verksamhetens

kommunala och landstingsbaserade psykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

2. Att undersöka i vilken utsträckning de verksamheterna uppnår en programtrohet efter 3, 6 och

9 månader mot den modell för integrerad verksamhet som ska vidare implementeras. Detta

genomfördes genom periodiska skattningar av programtrohet enligt internationellt beprövade

programtrohetsskalor.

3. Att genomföra en individuell uppföljning av de klienten som har kontakt med de integrerade

samarbetsprocessen. Fokus för denna klientuppföljning är de områden där det finns evidens

för att integrerade verksamheter utgör effektiva insatser.

Procesledarens uppdrag 

 Enhetschef Zenitha Hermansson har gett procesledaren Thei Wetzelaer ett utvärderingsuppdrag 

kring utveckling och implementering av integrerade verksamheter och arbetsformer inom En Dör In. 

 procesledaren ska ge handledning stöd till medarbetare för respektive delområde vad gällande 

frågor om uppföljning, utbildning och metodik.  

 procesledaren är ansvarigt för datainsamlingen (främst regelbundna fidelityskattningar och 

motsvarande), för sammanställning av erfarenheter och databearbetning, analys, samt återföring.  

Av uppdraget framkommer också att aktuella verksamheterna inom de olika integrerade insatserna 

är ansvariga för delar av fältarbetet, som att göra datainsamling på individnivå, till exempel data 

från kvalitetsregister och journaldata), samt att vara kontaktpersoner gentemot visa delar av 

integrerade verksamheterna.  



Planering i 5 fas och evidensbaserat implementeringsverktyg 

Sammanfattningen 

Komponenter på organisationsnivå 
1. Bedömningar av behov av och tillgängliga resurser for att implementera modellen,
2. Erfarenheter av liknande modeller,
3. Modellens legitimitet i organisationen,
4. Modellens organisatoriska passform och möjlighet till anpassning,  
5. Implementeringsklimat,  
6. Samverkanskultur,
7. Beslutsfattares och opinionsbildares engagemang,
8. Tillgänglig expertis på ledningsnivå,
9. Tillgänglig extern expertis, ”champion” & ’’early adapter’’,
10. Politiska beslut och strategier for lokal finansiering,
11. En strategiskt sammansatt styrgrupp,
12. Engagemang från samverkanspartners.

Komponenter på teamnivå 
1. Ändamålsenlig rekrytering av personal,
2. Kontinuitet beträffande personal och ledning,
3. Tillgänglighet till en ledare som stödjer modellen,
4. Stödjande samverkanspartners på brukarnivå,
5. Konkreta strategier for spridning av information om modellen,  
6. Feedback till finansiärer och beslutsfattare,  
7. Utbildning och konsultation i metoden före och under tiden implementeringen drivs.

Strategier för fortlöpande stöd 
1. Kontinuerlig fortbildning,
2. Metodhandledning och konsultation,  
3. Återkommande programtrohetsskattningar,  
4. Reserverad tid for utvärdering och reflektion,
5. Tekniskt och administrativt stod.

1 2 3 4 5

5 fas arbete, verktyg och metodik

idé och 

orientering 
mål och analys 

verktyg och 

metodik 
implementering förankring 

- organisationsmodell (Thornkraft) 

- Arbetsmodell (Ogden och Fixen) 

- motståndsmodell (Moss-Kanter) 

- delaktighetsmodell  (Hester and 

Miller) 

-'The creativ paradox'  (Meuller) 

- Forcefield analys (Lewin)

- inventeringen lederskap, 

kunskap och motivation 

(Groll) 

- service bleuprint 

(Shostack) 

- Sustainable 

Implementation Scale 

(Markström) 

- intervjumodell (A Campo)

- organisationsmodell (Proschaska)

- ABC konsekvensmodell (Ellis)

- ABC konfliktmodell (Galtung)

ABC modell arbete och inkomst 

(Behagel) 

-samarbetesmodell FACT (Bähler)

- Puppyclub och 

stakeholders (Groll)

- MoSCoW metoden 

(Clegg)

- ICT infra (Van Weegen)

- Organisational Behavour 

Management (Groll &

Wensing

- Förankringsmodell (Van 

Weegen)

- trohetsscala (Bähler)



Tidslinje 

Sammanfattning utifrån SIS-analysen 
SIS ger information om frågor, vilket gör den till ett användbart redskap for att utvärdera 
implementeringsprocesser. Datainsamlingarna till SIS-skattningarna bestod av att jag 
genomförde samtalar med kommunala medarbetare, medarbetare på VUP-mottagningen, 
medarbetare från Arbetsförmedlingen och medarbetare från Försäkringskassan, samt studerade 
jag de olika programmens dokumentation vilken bestod av exempelvis styrdokument. I SIS har 
de implementeringskomponenter som återfinns i ramverken kondenserats till 24 kriterier (tabell 
1), vilka sedan sorterats i kategorierna organisationsnivå, teamnivå och strategier för fortlöpande stöd. 
Varje kriterium har operationaliserats for att möjliggöra bedömning av vad som kravs for att det 
ska anses vara uppfyllt.  

Vid bedömningarna skattades kriterierna på en tregradig skala, där 1 poäng = finns ej på plats, 2 
poäng = delvis på plats, och 3 poäng = helt på plats. Detta innebar att varje organisation kan få 
för varje implementering en totalpoäng på mellan 24 och 72 poäng (organisationsnivå 12–36 
poäng, teamnivå 7–21 poäng, och strategier for fortlöpande stod 5–15 poäng). Med 72 poäng 
(288) har man all förutsättning att implementeringen lyckas, med 24 poäng (96) har man ingen
chans.

Komponenter på organisationsnivå 
1. Bedömningar av behov av och tillgängliga resurser for att implementera modellen,

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

2 2 1 1 6 

2. Erfarenheter av liknande modeller,

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

1 2 1 1 5 

3. Modellens legitimitet i organisationen,



Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

1 1 1 1 4 

4. Modellens organisatoriska passform och möjlighet till anpassning,

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

1 1 1 1 4 

5. Implementeringsklimat,

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

1 1 1 1 4 

6. Samverkanskultur,

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

1 1 2 2 6 

7. Beslutsfattares och opinionsbildares engagemang,

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

3 2 2 2 9 

8. Tillgänglig expertis på ledningsnivå,

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

2 1 1 1 5 

9. Tillgänglig extern expertis, ”champion” & ’’early adapter’’,

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

2 1 1 1 5 

10. Politiska beslut och strategier for lokal finansiering,

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

2 1 2 2 7 

11. En strategiskt sammansatt styrgrupp,

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

2 2 2 2 8 

12. Engagemang från samverkanspartners.

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

2 2 2 2 8 



Komponenter på teamnivå 
1. Ändamålsenlig rekrytering av personal,

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

1 1 1 1 4 

2. Kontinuitet beträffande personal och ledning,

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

2 1 1 1 5 

3. Tillgänglighet till en ledare som stödjer modellen,

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

3 3 1 1 8 

4. Stödjande samverkanspartners på brukarnivå,

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

2 2 2 2 8 

5. Konkreta strategier for spridning av information om modellen,

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

3 3 1 1 8 

6. Feedback till finansiärer och beslutsfattare,

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

3 2 1 1 7 

7. Utbildning och konsultation i metoden före och under tiden implementeringen drivs.

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

1 1 1 1 4 

Strategier för fortlöpande stöd 
1. Kontinuerlig fortbildning,

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

1 1 1 1 4 

2. Metodhandledning och konsultation,

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

1 1 1 1 4 

3. Återkommande programtrohetsskattningar,



Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

3 3 1 1 8 

4. Reserverad tid for utvärdering och reflektion,

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

3 2 1 1 7 

5. Tekniskt och administrativt stod.

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

3 1 1 1 6 

Totalt resultat 

Vansbro 
kommun 

Region 
Dalarna 

Arbetsförmedlingen Försäkringskassan totalt 

46 40 30 30 146 

Implementeringen 

Teoretiska utgångspunkter 

Trots ett vaxande utbud av psykosociala insatser och en alltmer omfattande evidensbas for 
utvalda EBP-modellers (evidens based programm-modell) effektivitet i kontrollerade miljöer, 
anses det oftast vara svart att implementera dessa modeller på ett effektivt satt i ordinarie 
verksamhet (Thornicroft et al., 2013). Med anledning av ett okat användande av EBP, och med 
målsättningen att överbygga gapet mellan forskning och praktik, har 
implementeringsforskning blivit ett snabbt vaxande fält under senare år (Nilsen, 2014; Ogden & 
Fixsen, 2014). Implementeringsforskning har definierats som ”vetenskapliga studier av metoder 
for att främja systematiskt användande av forskningsresultat och andra evidensbaserade praktiker 
i reguljär praktik, och därigenom förbättra hälsovårdens kvalitet och effektivitet” (Eccles & 
Mittman, 2006). Trots att den har typen av implementeringsforskning har släktskap med 
forskning om rutinimplementering, sa ror det sig i stor utsträckning om två skilda forskningsfält 
(Johansson, 2010). Dessutom har det okade intresset for implementeringsforskning lett till en 
uppdelning i flera ”forsknings del fält” (Nilsen, 2014). Flera av dessa del fält överlappar varandra. 
Ibland använder forskare från de olika del fälten samma begrepp for att beskriva olika fenomen, 
och ibland används olika begrepp for att beskriva samma fenomen.  

Med andra ord rader det en del begreppsförvirring (vi prata inte samma språk), och det finns 
därför anledning att diskutera användningen av olika begrepp och definitioner av dessa. Jag har 
dock for enkelhetens och begriplighetens skull valt att i utvärderingen använda begreppet 
implementeringsforskning som ett övergripande begrepp for att beskriva den forskning som ror 
det som underlättar respektive hämmar implementering av evidensbaserade insatser. Teorier och 
ramverk sprungna ur implementeringsforskning har bidragit till användbara perspektiv som 
syftar till att identifiera kärnkomponenter som kan förklara och värdera utfall for att stödja 
utvecklingen av effektiviserad implementering av EBP. Samtidigt pekar en del forskare på 
begränsningar i ansatsen, och menar att rutin- och organisationsforskning kan bidra till givande 
insikter for en fördjupad analys (Johansson, 2010; Nilsen, 2015). Parallellt med att psykosociala 



insatser utvecklas pågar aven stora förändringar inom de verksamhetsfält som förväntas leverera 
insatserna. Förändringarna sker på manga områden simultant, exempelvis gällande fördelning av 
ansvarsområden, former for samverkan och nya organisationsformer. En målsättning med mina 
avhandlingar att öka förståelsen for hur dessa organisatoriska förändringar kombinerat med nya 
insatser påverkar förutsättningarna for de individer och organisationer som ska implementera 
insatserna. Da en av de artiklar som ingår i utvärderingen handlar om hur rutin på området har 
formulerats och de övriga artiklarna främst beror implementering av specifika insatser, anser jag 
det vara fruktbart att använda mig av teoretiska perspektiv från både implementeringsforskning 
och mer förvaltningsinriktad forskning.  

Detta val har vuxit fram over tid under mitt arbete med utvärderingen. Inte sällan ligger de olika 
teoretiska perspektiven ganska nara varandra, eller kanske till och med kan uppfattas som olika 
förklaringar av samma sak. I andra fall ligger perspektiven längre ifrån varandra, eller kanske till 
och med kan uppfattas som att de star i konflikt med varandra. Min utgångspunkt har varit 
att se de olika perspektiven som olika lager av sediment på havsbotten, som förklarar olika nivåer 
och olika delar av det jag har utvärderat. Ibland ar de tydligt åtskilda, och ibland flyter de ihop 
med varandra. 

Handlingsutrymme och rutin 
Begreppet handlingsutrymme beskrivs ofta som den autonomi och de skönsmässiga 
bedömningar som den professionelle praktikern i människobehandlande organisationer använder 
sig av for att fatta beslut och genomföra sitt arbete i relation till brukaren (Hasenfeld, 1983; 
Lipsky, 1980). 

Nationella styrstrategier som går ut på att en ansenlig mängd handlingsutrymme lämnas till lokala 
myndigheter ar delvis relaterade till ansvarsutkrävande – om ett större handlingsutrymme 
lämnas till frontlinjepersonalen, sa minskar risken att de som har fattat ett beslut ska utsattas for 
omfattande kritik i de fall satsningarna leder till ett oönskat resultat (Hasenfeld, 2010; Johansson, 
2011). På andra sidan strävar beslutsfattare vanligen efter att bibehålla tillräckligt mycket kontroll 
for att försäkra sig om att rutiner blir implementerade enligt deras avsikter. Abstrakta 
målsättningar och otydliga definitioner ses dessutom oftast som försvarande av de verksamheter 
som förväntas implementera, vilket i sin tur kan leda till att den får begränsat stöd (Buse et al., 
2005; Maatta & Eriksson, 2014). Frågan om hur tydlig och detaljerad en rutin bor vara ar med 
andra ord inte helt enkel att besvara, eftersom ett större matt av handlingsutrymme kan vara 
nödvändigt for att en rutin ska få genomslag i praktiken, samtidigt som större handlingsutrymme 
innebar en okad osäkerhet (Evans & Harris, 2004). En alltför omfattande användning av 
regelverk och riktlinjer riskerar dessutom att leda till att frontlinjepersonalen frestas till att justera 
rutin på egen hand genom att i det praktiska arbetet införa informella arbetsmetoder vid sidan 
om de officiella. Pa sa satt kan en okad styrning paradoxalt nog skapa ett större matt av 
handlingsutrymme (Brodkin, 2011). 

Att välja tillfälle och att sprida risker 
Inte sällan innehåller nya rutiner reformidéer som riskerar att uppfattas som alltför 
kontroversiella, därför ar det betydelsefullt for beslutsfattare att presentera sina idéer vid rätt 
tillfälle. For att en reformidé ska erhålla legitimitet bor åtminstone tre förutsättningar vara 
uppfyllda, nämligen att ett problem ar identifierat, att en rutin finns tillgänglig, samt att det 
internt politiska klimatet ar gynnsamt for förändring (Guldbrandsson & Fossum, 2009). Nar 
dessa faktorer sammanfaller finns stora möjligheter till förändring, något som kan liknas vid att 
ett ”rutinfönster” som underlättar förändringen öppnar sig (Guldbrandsson & Fossum, 2009; 
Kingdon, 1995). En strategi for att hantera risker är att sprida dem. Om beslutsfattare utgår från 
ett enda styrinstrument (single-bullet approach) for att implementera en rutin, och den 



satsningen misslyckas, så riskerar hela implementeringen att bli ett misslyckande. Därför väljer 
riskmedvetna beslutsfattare oftast styrstrategier som består av ett flertal olika instrument 
(shotgun approach). Pa sa vis kan de fatta beslut som signalerar kraftfullhet, samtidigt som rutin 
kan få ett visst genomslag även om någon eller några av de vålda instrumenten skulle visa sig 
vara ineffektiva (Wolff, 2002). 

Top-down, bottom-up och syntesmodeller 
Aven om studier av hur politik och förvaltning påverkar varandra har en lång historia, sa brukar 
de flesta forskningsöversikter på implementerings område ta avstamp i 1970-talet och framåt. 
Det var under det årtiondet som implementering fick genomslag som ett eget begrepp, och det 
var aven da Pressman och Wildavsky skrev sin klassiska bok med huvudtiteln Implementation 
(1973). Exempel på skrifter där översikter av området presenteras ar Hill och Hupe (2009), 
Johansson med kollegor (2015) och Matland (1995), vilka alla berör implementering ur 
perspektiven top-down, bottom-up samt olika modeller som kombinerar alternativt 
vidareutvecklar de båda perspektiven. Enligt dessa översikter brukar forskare som utgått från 
top-down-perspektivet (till exempel Pressman & Wildavsky, Van Meter 
& Van Horn, Mazmanian & Sabatier, Hogwood & Gunn) betona faktorer på central nivå som 
rutinutformning, resurstilldelning och ansvarsfördelning for att förstå hur en rutin får genomslag 
och implementeras. Inte sällan mynnar den typen av forskning ut i olika typer av rad och 
rekommendationer till rutinmåkare och beslutsfattare, till exempel att mål bor vara tydliga och 
konsekventa, att begränsa antalet inblandade i implementeringen och att ansvaret for 
implementeringen bör ligga hos en verksamhet där rutinmål och verksamhetsmål stämmer bra 
överens. Enligt de forskare som företräder bottom-up-perspektivet (till exempel Lipsky, Hjern & 
Porter, Barrett & Fudge) har dock åtgärder och ställningstaganden på makronivå, till exempel 
politiska beslut, oftast en väldigt begränsad effekt på implementeringsutfallet. I stället menar de 
att det ar vad som görs på mikronivå, bland personal och patienter, som ar avgörande och 
faktiskt skapar rutin. For att första implementering ur ett bottom-up-perspektiv blir det därför 
viktigt att studera frågor som beror frontlinjepersonalens nätverkande, skicklighet och strategier 
for att genom sitt handlingsutrymme fördela resurser, samt på vilket satt rutinrekommendationer 
kan anpassas utifrån lokala förutsättningar.  

Top-down och bottom-up beskrivs vanligen i termer av två konkurrerande perspektiv, vars 
representanter antingen företräder det ena eller det andra. På senare tid har dock allt fler forskare 
betonat att top-down- och bottom-upperspektiven båda har bidragit med viktiga kunskaper om 
rutin och implementering (Hill & Hupe, 2009). Detta har lett till en del försök att kombinera de 
olika perspektiven (Johansson et al., 2015). En del forskare har fokuserat på att försöka 
kombinera de bada perspektiven i en och samma heltäckande modell, medan andra har försökt 
komma fram till under vilka förutsättningar det ena perspektivet ar mer användbart an det andra. 
Detta har lett till att studier som beror implementering oftast bestar av långa listor av variabler 
(från top-down, bottomup, eller bada perspektiven) som påverkar implementeringen. Enligt 
Matland (1995) har alltför lite fokus lagts på att försöka förutsäga och förstå under vilka 
omständigheter dessa variabler är betydelsefulla. Därför har han utvecklat otydlighet/konflikt-
modellen, vilken koncentrerar sig på ett begränsat antal variabler, och erbjuda en mer omfattande 
och koherent ram for att förstå implementering. 

Implementering av evidensbaserad praktik 
Forskning som specifikt inriktar sig på att studera implementering av EBP brukar kallas for 
implementeringsforskning (Nilsen, 2014). Inom det här forsakingfältet har implementering 
definierats som ” a specified set of activities designed to put into practice an activity or program 
of known dimensions.” (Fixsen et al., 2005, s. 5). Det finns ett antal forskningsöversikter som 
fått genomslag när det gäller att identifiera dessa aktiviteter och i vilka skeden av 



implementeringsprocessen de bör utföras, till exempel Damschroder och kollegor (2009), Durlak 
och Dupre (2008) och Fixsen och kollegor (2005). Det har även producerats en rad olika 
modeller och ramverk som syftar till att förbättra forskning och praktik på området, till exempel 
the Stages of Implementation och the Core Components of Implementation (Fixsen et al., 2009), the Quality 
Implementation Framework (Meyers, Durlak & Wandersman, 2012), the PARIHS framework for 
implementation (Kitson, Harvey & McCormack, 1998; Rycroft-Malone et al., 2002), the Consolidated 
Framework for Implementation Research (Damschroder et al., 2009) och the Grol and Wensing 
Implementation of Change Model (Grol, 2013). 

I forskningsöversikter och ramverk diskuteras implementeringens kärnkomponenter på olika 
nivåer, allt från individer, arbetsgrupper, organisationer och inverkan från den politiska och 
samhälleliga kontexten. Enligt Fixsen och kollegor (2005) är det viktigt att komponenterna 
integreras på olika nivåer inom den organisation som ska implementera ett nytt arbetssätt eller en 
metod. Komponenterna bör också ses som kompensatoriska, vilket innebar att en fullständig 
eller delvis avsaknad av en komponent kan kompenseras av en högre närvaro av andra 
komponenter (ett enkelt och tydligt exempel ar att extra resurser till utbildning kan kompensera 
för att personal med tillräcklig kompetens ej har rekryterats). För att uppnå ett gott 
implementeringsresultat har aktiviteter som utfors innan den faktiska starten av det praktiska 
arbetet visat sig vara betydelsefulla. Exempel på viktiga områden att fokusera på tidigt är 
planering, samt att finna vägar for att befrämja ett stödjande klimat och förbättrade 
förutsättningar i den kontext där implementeringen ska ske (Meyers et al., 2012; Metz & Albers, 
2014). 

CFIR-Consolidated Framwork Implementation Research 
För att förstå implementeringen av förbättringsverktyg har jag i utvärderingen använt mig av the 
Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR) (Damschroder et al., 2009). 
Enligt författarna är avsikten med ramverket att erbjuda en övergripande typologi för att främja 
utvecklingen av implementeringsteori och beskriva vad som fungerar var och varför, i olika 
kontexter. I CFIR specificeras de teoretiska begreppen och deras relation till de domäner de 
tillhör väldigt noggrant, dock beskrivs inte de många komplexa interaktioner som uppstår mellan 
begreppen i detalj. Detta är kännetecknande for ramverk som beskriver EBP-implementering. 
Även om de olika ramverken delvis använder sig av olika begreppsapparater och delvis fokuserar 
mer eller mindre på olika begrepp och komponenter, sa liknar de varandra till stor del. Detta 
innebar att resultatet i min utvärdering troligen hade blivit likvärdigt om jag valt att utgå från 
något annat av de etablerade ramverken. Men CFIR ar ett väletablerat och relativt omfattande 
ramverk, och beror dessutom allt från den modell som ska implementeras, individer, kontext och 
själva implementeringsprocessen. Detta gör att jag anser CFIR vara lämpligt att använda for att 
förstå EBP-implementering på ett övergripande plan. En nackdel med CFIR och liknande 
ramverk är att de är svåra att operationalisera på ett enkelt satt, särskilt om målsättningen är att 
jämföra ett flertal olika program. Detta har jag försökt kompensera genom att använda den 
implementeringsskala (the Sustainable Implementation Scale) som beskrivs i metodavsnittet. I CFIR 
beskrivs teoretiska begrepp som påverkar implementering inom fem domäner: interventionens 
karaktäristik, yttre förutsättningar, inre förutsättningar, de involverade individernas karaktäristik, 
samt implementeringsprocessen. 

Under varje domän i CFIR finns en mängd begrepp som påverkar implementeringen av en 
specifik intervention i en viss organisation: 

Interventionens karaktäristik 
Den har domänen relaterar till intressenternas uppfattningar om interventionens legitimitet. 
Faktorer som påverkar den är till exempel huruvida den specifika interventionen är lokalt eller 



externt utvecklad, kvalitet och validitet på den evidens som ger stod at interventionen, fördelar 
med den valda interventionen jämfört med andra lösningar, och den upplevda komplexiteten och 
svårigheten det innebar att implementera den. Till den har domänen hör också frågor om 
interventionens grad av anpassningsbarhet och kostnad. 

Yttre och inre förutsättningar 
Förändringar i de yttre förutsättningarna påverkar ofta implementeringen genom att förändra de 
inre förutsättningarna genom komplexa och dynamiska samspel. Detta gör att det oftast är svårt 
att dra en grans mellan vad som hör till yttre eller inre förutsättningar. Över lag brukar dock 
faktorer som ekonomi, och den politiska och sociala kontext som omger organisationen, räknas 
till yttre förutsättningar. Inkluderat i dessa faktorer är till exempel graden av nätverkande med 
andra organisationer, externa rutiner och initiativ, hur mycket tryck det finns från omgivningen 
på att implementera interventionen, samt resurser och vilka av brukarnas behov som ges hög 
prioritet. Inre förutsättningar relaterar till de strukturella, politiska och kulturella kontexter som 
befinner sig på den nivå där den faktiska implementeringen sker. De teoretiska begreppen på den 
här nivån inkluderar social arkitektur och storlek på organisationen, graden av 
personalomsättning, samverkan, normer, värderingar, implementeringsklimat och hur 
målsättningar och feedback hanteras. 

Involverade individers karaktäristik 
Den har domänen relaterar till karakteristiska drag hos de individer som är inblandade i 
implementeringen av interventionen. Detta inkluderar personalens kunskaper och kännedom om 
de principer som interventionen är uppbyggd kring, och även ”mjukare” faktorer som 
motivation, lärostil, upplevd själsförmåga, och identifikation med organisationen. 

Implementeringsprocessen 
For att ett effektivt nyttjande av en specifik intervention ska kunna uppnås, behöver enligt CFIR 
en aktiv förändringsprocess ske på både individuell och organisatorisk nivå. Begreppen som 
inryms i den här domänen ar indelade i de fyra delarna planera, engagera, verkställa, samt 
reflektera och utvärdera. Viktiga begrepp ar till exempel tillgång till interna och externa 
nyckelpersoner som opinionsbildare, experter (sa kallade ”champions” eller ’’early adapters’’) och 
förändringsagenter, samt olika strategier for planering och feedback. Som min genomgång har 
visat påverkas implementering av en rad olika förhållanden, och det finns många perspektiv som 
är möjliga att utgå ifrån. Vissa perspektiv går in i varandra, medan andra drar at olika hall. Min 
genomgång gör inte anspråk på att vara fullständig, men de teoretiska perspektiv som jag har valt 
att presentera ar sådana som jag anser vara av betydelse och ha ett värde när det gäller att sortera 
och öka förståelsen for verksamhetens målsättningar. 

Uppföljning av implementeringsprocessen 

Teoretiskt perspektiv på implementering 

Implementeringsforskning relaterad till kommunala sociala insatser har vuxit fram parallellt med 

att intresset för evidensbaserade metoder har ökat. Denna forskning är omfattande och visar att 

en mängd olika faktorer har betydelse vid en implementering. För att förstå och analysera 

implementeringsprocesserna i detta projekt har jag utgått från Fixsen’s beskrivning av 

kärnkomponenterna samt modell för kärnfaserna vid ett implementeringsarbete, d.v.s. 1) styrning, 

2) organisation, 3) personal-inre miljö, 4) samt yttre miljö. Faserna i sin tur inkluderar: 1)

utforsknings- och anpassningsfasen, 2) programinstallation, 3) initial implementering, 4) full

implementering, 5) innovation, samt 6) skapa varaktighet. Först måste en implementering av en ny

arbetsmodell förberedas och förankras noggrant innan en organisation kan påbörja



förändringsarbetet, vilket sker i de första faserna 1-3. Det kan handla om att inventera och anpassa 

organisationsstrukturen och resurserna, i form av exempelvis tillräckligt antal personal med rätt 

kompetens. Detta för att säkerställa att det finns resurser att införa det nya arbetssättet. I dessa 

faser är det också viktigt att identifiera så kallade möjliggörare eller förändringsagenter, eftersom 

de har visat sig ha en extra viktig roll i implementeringsprocessen när det gäller att överbrygga 

avståndet mellan de övriga medarbetarna och de som har till uppgift att leda implementeringen. 

En full implementering (Fas 4) uppnås först när de nya kunskaperna inte bara testas utan har börjat 

bli en integrerad del av verksamheten samt personalens kunnande och arbetssätt. Innovationsfasen 

(Fas 5) innefattar att modellen utvecklas och förfinas utifrån verksamhetens förutsättningar och 

man försöker hitta lösningar på problem som uppstått vid implementering i den specifika 

kontexten. När arbetssättet väl är etablerat försöker man också skapa varaktighet (Fas 6), så att det 

finns förutsättningar för det implementerade arbetssättet eller modellen att finnas kvar över tid. 

Detta trots personalomsättningar och andra förändringar i organisationen eller i den yttre miljön.  

Sustainable Implementation Scale – ett instrument för att studera implementering  
jag har använt mig av for att analysera implementeringen the Sustainable Implementation Scale (SIS)  
SIS har designats for att identifiera ett programs närvaro av centrala 
implementeringskomponenter, och resultatet av SIS har även visat sig ha samband med ett 
programs organisatoriska överlevnad. For sitt syfte har skalan i pilottest visat sig ha hög 
reliabilitet och acceptabel intern konsistens. 
Utvecklandet och testandet av SIS finns beskrivet i en metodartikel (Markstrom et al., 2017). De 
implementeringskomponenter som återfinns i SIS ar baserade på innehållet i fyra inom området 
implementeringsforskning kända ramverk (Damschroder et al., 2009; Durlak & DuPre, 2008; 
Fixsen et al., 2009; Meyers et al.,2012). I min utvärdering ser jag flera fördelar med att använda 
SIS, jämfört med att enbart använda ett specifikt ramverk for att förstå implementering. En 
fördel är att den är utvecklad i en svensk kontext for integrerade insatser, och därmed speglar 
dessa förhållanden val. En annan fördel är den konkreta operationaliseringen av 
implementeringskomponenter som skalan erbjuder, vilket gör det enkelt att jämföra ett stort 
antal program mellan varandra.  

SIS ger information om frågor, vilket gör den till ett användbart redskap for att utvärdera 
implementeringsprocesser. Datainsamlingarna till SIS-skattningarna bestod av att jag 
genomförde samtalar med kommunala medarbetare, medarbetare på VUP-mottagningen, 
medarbetare från Arbetsförmedlingen och medarbetare från Försäkringskassan, samt studerade 
jagde olika programmens dokumentation vilken bestod av exempelvis styrdokument. I SIS har 
de implementeringskomponenter som återfinns i ramverken kondenserats till 24 kriterier (tabell 
1), vilka sedan sorterats i kategorierna organisationsnivå, teamnivå och strategier för fortlöpande stöd. 
Varje kriterium har operationaliserats for att möjliggöra bedömning av vad som kravs for att det 
ska anses vara uppfyllt.  

Vid bedömningarna skattades kriterierna på en tregradig skala, där 1 poäng = finns ej på plats, 2 
poäng = delvis på plats, och 3 poäng = helt på plats. Detta innebar att varje implementering kan 
få en totalpoäng på mellan 24 och 72 poäng (organisationsnivå 12–36 poäng, team nivå 7–21 
poäng, och strategier for fortlöpande stod 5–15 poäng). Med 72 poäng har man all förutsättning 
att implementeringen lyckas, med 24 poäng har man ingen chans. 

Tabell 1 
Kategorier och kriterier vilka ingår i SIS (Markström et al., 2017) 

Komponenter på organisationsnivå 



1. Bedömningar av behov av och tillgängliga resurser for att implementera modellen,
2. Erfarenheter av liknande modeller,
3. Modellens legitimitet i organisationen,
4. Modellens organisatoriska passform och möjlighet till anpassning,
5. Implementeringsklimat,
6. Samverkanskultur,
7. Beslutsfattares och opinionsbildares engagemang,
8. Tillgänglig expertis på ledningsnivå,
9. Tillgänglig extern expertis, ”champion” & ’’early adapter’’,
10. Politiska beslut och strategier for lokal finansiering,
11. En strategiskt sammansatt styrgrupp,
12. Engagemang från samverkanspartners.

Komponenter på teamnivå 
1. Ändamålsenlig rekrytering av personal,
2. Kontinuitet beträffande personal och ledning,
3. Tillgänglighet till en ledare som stödjer modellen,
4. Stödjande samverkanspartners på brukarnivå,
5. Konkreta strategier for spridning av information om modellen,
6. Feedback till finansiärer och beslutsfattare,
7. Utbildning och konsultation i metoden före och under tiden implementeringen drivs.

Strategier för fortlöpande stöd 
1. Kontinuerlig fortbildning,
2. Metodhandledning och konsultation,
3. Återkommande programtrohetsskattningar,
4. Reserverad tid for utvärdering och reflektion,
5. Tekniskt och administrativt stod.

SIS-analysen om implementeringsföresättningen av processförbättringsverktyg 

Vansbro kommun 
Komponenter på organisationsnivå 
1. Bedömningar av behov av och tillgängliga resurser for att implementera verktyg,  2 (delvis)

Där finns inte tillräckliga resurs som har kunskap att arbeta utifrån ett multidisciplinärt arbetssätt 
– case management. Dessutom har Vansbro kommun inte prioriterad implementeringen av ett
multidisciplinärt arbetssätt – case management.

2. Erfarenheter av liknande modeller, 1 (ej) 

Där finns ingen erfarenhet med att jobba utifrån ett multidisciplinärt arbetssätt – case 
management. 

3. Modellens legitimitet i organisationen, 1 (ej) 

Även om det finns krav utifrån lagstiftningen, Socialstyrelsen, SKR-samarbetes 
överenskommelser och etiska princip, finns ingen legitimitet inom kommunala verksamheten 
utifrån politiska beslut, rutiner eller övergripande långsiktiga strategier. 

4. Modellens organisatoriska passform och möjlighet till anpassning, 1 (ej) 



Svenska lagstiftningen, Socialstyrelsen och SKR-samarbetes överenskommelser gällande att 
använda evidensbaserade verktyg och metodik är väldigt tydligt om hur man ska använda dessa. 
Det betyder också att man inte ska anpassa evidensbaserade metoder men att man ska anpassa 
verksamheten efter uppdraget. 

5. Implementeringsklimat, 1 (ej) 

Där finns ingen kommunal strategi om hur man ska implementera ett verksamhets övergripande 
multidisciplinärt metodik. 

6. Samverkanskultur, 1 (ej) 

Där finns ett stort behov, och även en stor önskan, att samarbete med Region, FK och AF. Men 
där finns ingen bakomliggande strategi som bygga på historiska samarbetsstrukturer. Det betyder 
att man bli tvungen att man skapar ett samarbete utifrån problem, man ’brandsläcka’.  Istället ska 
ett samarbete ha ett förebyggande syfte. 

7. Beslutsfattares och opinionsbildares engagemang, 3 (helt) 

Där finns absolut en vilja att jobba med förbättringsarbete inom ledningen. 

8. Tillgänglig expertis på ledningsnivå,        2 (delvis)
Där finns absolut expertis om förbättringsarbete på ledningsnivå, men förbättringsarbete är inte
prioriterad.

9. Tillgänglig extern expertis, ”champion” & ’’early adapter’’, 2 (delvis) 

Där finns externt expertis om förbättringsarbete, men förbättringsarbete är inte prioriterad, 
därför blev tillgången väldigt begränsat. 

10. Politiska beslut och strategier for, 2 (delvis) 

Svenska lagstiftningen, Socialstyrelsen och SKR-samarbetes överenskommelser gällande att 
använda evidensbaserade verktyg och metodik är väldigt tydligt om hur man ska använda dessa. 
I teori ska det finnas ett stort engagemang med att arbeta med förbättringsarbete. I praktik finns 
de politiker lång ifrån realiteten. 

11. En strategiskt sammansatt styrgrupp, 2 (helt) 

Där finns en styrgrupp (LSG) men engagemanget är låg och kontinuiteten finns inte. 

12. Engagemang från samverkanspartners. 1 (ej) 

Där finns engagemang på Region Dalarnas ledningsgrupp från Vuxenpsykiatrin, men där finns 
absolut inget engagemang hos ledningen från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

20 poäng 
Komponenter på teamnivå 
1. Ändamålsenlig rekrytering av personal, 1 (ej) 



Där finns ingen ändamålsrekrytering av personal som bidra i implementering av evidensbaserade 
metod. 

2. Kontinuitet beträffande personal och ledning,      2 (delvis) 

Där finns kontinuitet beträffande personal. Där fanns delvis kontinuitet inom ledningen. 

3. Tillgänglighet till en ledare som stödjer modellen,      3 (helt) 

Under hela projektet fanns tillgång till en ledare som var stödjande i implementeringen. 

4. Stödjande samverkanspartners på brukarnivå,      2 (delvis) 

Där fanns stöd utifrån samverkanspartner när det gälade brukaren, men inte på kontinuerligt sätt. 

5. Konkreta strategier for spridning av information om modellen,    3 (helt) 

Där finns en tydlig och omfattande planbeskrivning om strategiutveckling och spridning av 
information av modellen. 

6. Feedback till och från beslutsfattare, 3 (helt) 

Det fanns på kontinuerligt sätt möjlighet att få feedback från projektledaren. 
7. Utbildning i metoden före och under tiden implementeringen drivs. 1 (ej) 

Där finns ingen tillgång för personalen till utbildningar gällande metoden. 
15 poäng 

Strategier för fortlöpande stöd 
1. Kontinuerlig fortbildning, 1 (ej) 

Där finns ingen tillgång för personalen till utbildningar gällande metoden. 

2. Metodhandledning och konsultation, 1 (ej) 

Där fanns ingen tillgång för procesledaren till handledning om metoden. 

3. Återkommande programtrohetsskattningar, 3 (helt) 

Där fanns utvärderingar på kontinuerligt sätt baserad på trohetsskattningar. 

4. Reserverad tid for utvärdering och reflektion, 3 (helt) 

Där fanns under hela projektet tillgång till utvärderingsmoment och reflektionstid. 

5. Tekniskt och administrativt stod. 3 (helt) 

Där fanns under hela projektet tillgång till IT-stöd och administrationsstöd. 
11 poäng 



Totalt 46 poäng 

Region Dalarna Vuxenpsykiatri västra-Dalarna 
Komponenter på organisationsnivå 

Komponenter på organisationsnivå 
1. Bedömningar av behov av och tillgängliga resurser for att implementera verktyg,  2 (delvis)

Där finns inte tillräckliga resurs som har kunskap att arbeta utifrån ett multidisciplinärt arbetssätt 
– case management. Dessutom har Region Dalarna inte prioriterad implementeringen av ett
multidisciplinärt arbetssätt – case management.

2. Erfarenheter av liknande modeller,        2 (delvis) 

Där finns erfarenhet med att jobba utifrån ett multidisciplinärt arbetssätt – case management. 

3. Modellens legitimitet i organisationen,       1 (ej) 

Även om det finns krav utifrån lagstiftningen, Socialstyrelsen, SKR-samarbetes 
överenskommelser och etiska princip, finns ingen legitimitet inom verksamheten utifrån politiska 
beslut, rutiner eller övergripande långsiktiga strategier. 

4. Modellens organisatoriska passform och möjlighet till anpassning, 1 (ej) 

Svenska lagstiftningen, Socialstyrelsen och SKR-samarbetes överenskommelser gällande att 
använda evidensbaserade verktyg och metodik är väldigt tydligt om hur man ska använda dessa. 
Det betyder också att man inte ska anpassa evidensbaserade metoder men att man ska anpassa 
verksamheten efter uppdraget. 

5. Implementeringsklimat, 1 (ej) 

Där finns ingen strategi om hur man ska implementera ett verksamhets övergripande 
multidisciplinärt metodik. 

6. Samverkanskultur, 1 (ej) 

Där finns ett stort behov, och även en stor önskan, att samarbete medkommun, FK och AF. 
Men där finns ingen bakomliggande strategi som bygga på historiska samarbetsstrukturer. Det 
betyder att man bli tvungen att man skapar ett samarbete utifrån problem, man ’brandsläcka’.  I 
stället ska ett samarbete ha ett förebyggande syfte. 

7. Beslutsfattares och opinionsbildares engagemang, 3 (helt) 

Där finns absolut en vilja att jobba med förbättringsarbete inom ledningen. 

8. Tillgänglig expertis på ledningsnivå,        2 (delvis)
Där finns absolut expertis om förbättringsarbete på ledningsnivå, men förbättringsarbete är inte
prioriterad.

9. Tillgänglig extern expertis, ”champion” & ’’early adapter’’, 2 (delvis) 



Där finns externt expertis om förbättringsarbete, men förbättringsarbete är inte prioriterad, 
därför blev tillgången väldigt begränsat. 

10. Politiska beslut och strategier for, 2 (delvis) 

Svenska lagstiftningen, Socialstyrelsen och SKR-samarbetes överenskommelser gällande att 
använda evidensbaserade verktyg och metodik är väldigt tydligt om hur man ska använda dessa. 
I teori ska det finnas ett stort engagemang med att arbeta med förbättringsarbete. I praktik finns 
de politiker lång ifrån realiteten. 

11. En strategiskt sammansatt styrgrupp, 2 (delvis) 

Där finns en styrgrupp (LSG) men engagemanget är låg och kontinuiteten finns inte. 

12. Engagemang från samverkanspartners. 1 (ej) 

Där finns engagemang på Vansbro kommun, men där finns absolut inget engagemang hos 
ledningen från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

20 poäng 
Komponenter på teamnivå 
1. Ändamålsenlig rekrytering av personal, 1 (ej) 

Där finns ingen ändamålsrekrytering av personal som bidra i implementering av evidensbaserade 
metod. 

2. Kontinuitet beträffande personal och ledning,      2 (delvis) 

Där finns kontinuitet beträffande personal. Där fanns delvis kontinuitet inom ledningen. 

3. Tillgänglighet till en ledare som stödjer modellen,      3 (helt) 

Under hela projektet fanns tillgång till en ledare som var stödjande i implementeringen. 

4. Stödjande samverkanspartners på brukarnivå,      2 (delvis) 

Där fanns stöd utifrån samverkanspartner när det gälade brukaren, men inte på kontinuerligt sätt. 

5. Konkreta strategier for spridning av information om modellen,    3 (helt) 

Där finns en tydlig och omfattande planbeskrivning om strategiutveckling och spridning av 
information av modellen. 

6. Feedback till och från beslutsfattare, 3 (helt) 

Det fanns på kontinuerligt sätt möjlighet att få feedback från projektledaren. 
7. Utbildning i metoden före och under tiden implementeringen drivs. 1 (ej) 

Där finns ingen tillgång för personalen till utbildningar gällande metoden. 
15 poäng 



Strategier för fortlöpande stöd 
1. Kontinuerlig fortbildning, 1 (ej) 

Där finns ingen tillgång för personalen till utbildningar gällande metoden. 

2. Metodhandledning och konsultation, 1 (ej) 

Där fanns ingen tillgång för procesledaren till handledning om metoden. 

3. Återkommande programtrohetsskattningar, 3 (helt) 

Där fanns utvärderingar på kontinuerligt sätt baserad på trohetsskattningar. 

4. Reserverad tid for utvärdering och reflektion, 3 (helt) 

Där fanns under hela projektet tillgång till utvärderingsmoment och reflektionstid. 

5. Tekniskt och administrativt stod. 3 (helt) 

Där fanns under hela projektet tillgång till IT-stöd och administrationsstöd. 
11 poäng 

Totalt 40 poäng 

Arbetsförmedlingen 

Komponenter på organisationsnivå 
1. Bedömningar av behov av och tillgängliga resurser for att implementera verktyg,  1 (ej)

Där finns inte tillräckliga resurs som har kunskap att arbeta utifrån ett multidisciplinärt arbetssätt 
– case management. Dessutom har Arbetsförmedlingen inte prioriterad implementeringen av ett
multidisciplinärt arbetssätt – case management.

2. Erfarenheter av liknande modeller,        1 (ej) 

Där finns erfarenhet med att jobba utifrån ett multidisciplinärt arbetssätt – case management. 

3. Modellens legitimitet i organisationen,       1 (ej) 

Även om det finns krav utifrån lagstiftningen, Socialstyrelsen och etiska princip, finns ingen 
legitimitet inom verksamheten utifrån politiska beslut, rutiner eller övergripande långsiktiga 
strategier. 

4. Modellens organisatoriska passform och möjlighet till anpassning, 1 (ej) 



Svenska lagstiftningen, Socialstyrelsen gällande att använda evidensbaserade verktyg och metodik 
är väldigt tydligt om hur man ska använda dessa. Det betyder också att man inte ska anpassa 
evidensbaserade metoder men att man ska anpassa verksamheten efter uppdraget. 

5. Implementeringsklimat, 1 (ej) 

Där finns ingen kommunal strategi om hur man ska implementera ett verksamhets övergripande 
multidisciplinärt metodik. 

6. Samverkanskultur, 1 (ej) 

Där finns ett stort behov, och även en stor önskan, att samarbete med Region, FK och kommun. 
Men där finns ingen bakomliggande strategi som bygga på historiska samarbetsstrukturer. Det 
betyder att man bli tvungen att man skapar ett samarbete utifrån problem, man ’brandsläcka’.  I 
stället ska ett samarbete ha ett förebyggande syfte. 

7. Beslutsfattares och opinionsbildares engagemang, 3 (helt) 

Där finns absolut en vilja att jobba med förbättringsarbete inom ledningen. 

8. Tillgänglig expertis på ledningsnivå,        2 (delvis)
Där finns absolut expertis om förbättringsarbete på ledningsnivå, men förbättringsarbete är inte
prioriterad.

9. Tillgänglig extern expertis, ”champion” & ’’early adapter’’, 2 (delvis) 

Där finns externt expertis om förbättringsarbete, men förbättringsarbete är inte prioriterad, 
därför blev tillgången väldigt begränsat. 

10. Politiska beslut och strategier for, 2 (delvis) 

Svenska lagstiftningen, Socialstyrelsen gällande att använda evidensbaserade verktyg och metodik 
är väldigt tydligt om hur man ska använda dessa. 
I teori ska det finnas ett stort engagemang med att arbeta med förbättringsarbete. I praktik finns 
de politiker lång ifrån realiteten. 

11. En strategiskt sammansatt styrgrupp, 2 (helt) 

Där finns en styrgrupp (LSG) men engagemanget är låg och kontinuiteten finns inte. 

12. Engagemang från samverkanspartners. 1 (ej) 

Där finns engagemang på Region Dalarnas ledningsgrupp från Vuxenpsykiatrin och på kommun, 
men där finns absolut inget engagemang hos ledningen från Försäkringskassan. 

20 poäng 
Komponenter på teamnivå 
1. Ändamålsenlig rekrytering av personal, 1 (ej) 

Där finns ingen ändamålsrekrytering av personal som bidra i implementering av evidensbaserade 
metod. 



2. Kontinuitet beträffande personal och ledning,      2 (delvis) 

Där finns ingen kontinuitet beträffande personal. Där fanns delvis kontinuitet inom ledningen. 

3. Tillgänglighet till en ledare som stödjer modellen,      1 (ej) 

Under hela projektet fanns ingen tillgång till en ledare som var stödjande i implementeringen. 

4. Stödjande samverkanspartners på brukarnivå,      2 (delvis) 

Där fanns stöd utifrån samverkanspartner när det gälade brukaren, men inte på kontinuerligt sätt. 

5. Konkreta strategier for spridning av information om modellen,    3 (helt) 

Där finns en tydlig och omfattande planbeskrivning om strategiutveckling och spridning av 
information av modellen. 

6. Feedback till och från beslutsfattare,       1 (ej) 

Det fanns på kontinuerligt sätt ingen möjlighet att få feedback från arbetsförmedlingen. 

7. Utbildning i metoden före och under tiden implementeringen drivs.  1 (ej) 

Där finns ingen tillgång för personalen till utbildningar gällande metoden. 
15 poäng 

Strategier för fortlöpande stöd 
1. Kontinuerlig fortbildning, 1 (ej) 

Där finns ingen tillgång för personalen till utbildningar gällande metoden. 

2. Metodhandledning och konsultation, 1 (ej) 

Där fanns ingen tillgång för procesledaren till handledning om metoden. 

3. Återkommande programtrohetsskattningar, 3 (helt) 

Där fanns utvärderingar på kontinuerligt sätt baserad på trohetsskattningar. 

4. Reserverad tid for utvärdering och reflektion, 3 (helt) 

Där fanns under hela projektet tillgång till utvärderingsmoment och reflektionstid. 

5. Tekniskt och administrativt stod. 3 (helt) 

Där fanns under hela projektet tillgång till IT-stöd och administrationsstöd. 
11 poäng 

Totalt 30 poäng 



Försäkringskassan 

Komponenter på organisationsnivå 
1. Bedömningar av behov av och tillgängliga resurser for att implementera verktyg,  1 (ej)

Där finns inte tillräckliga resurs som har kunskap att arbeta utifrån ett multidisciplinärt arbetssätt 
– case management. Dessutom har Försäkringskassan inte prioriterad implementeringen av ett
multidisciplinärt arbetssätt.

2. Erfarenheter av liknande modeller, 1 (ej) 

Där finns ingen erfarenhet med att jobba utifrån ett multidisciplinärt arbetssätt. 

3. Modellens legitimitet i organisationen, 1 (ej) 

Även om det finns krav utifrån lagstiftningen, Socialstyrelsen och etiska princip, finns ingen 
legitimitet inom kommunala verksamheten utifrån politiska beslut, rutiner eller övergripande 
långsiktiga strategier. 

4. Modellens organisatoriska passform och möjlighet till anpassning, 1 (ej) 

Svenska lagstiftningen, Socialstyrelsen gällande att använda evidensbaserade verktyg och metodik 
är väldigt tydligt om hur man ska använda dessa. Det betyder också att man inte ska anpassa 
evidensbaserade metoder men att man ska anpassa verksamheten efter uppdraget. 

5. Implementeringsklimat, 1 (ej) 

Där finns ingen kommunal strategi om hur man ska implementera ett verksamhets övergripande 
multidisciplinärt metodik. 

6. Samverkanskultur, 1 (ej) 

Där finns ett stort behov, och även en stor önskan, att samarbete med Region, FK och AF. Men 
där finns ingen bakomliggande strategi som bygga på historiska samarbetsstrukturer. Det betyder 
att man bli tvungen att man skapar ett samarbete utifrån problem, man ’brandsläcka’.  Istället ska 
ett samarbete ha ett förebyggande syfte. 

7. Beslutsfattares och opinionsbildares engagemang, 3 (helt) 

Där finns absolut en vilja att jobba med förbättringsarbete inom ledningen. 

8. Tillgänglig expertis på ledningsnivå,        2 (delvis)
Där finns absolut expertis om förbättringsarbete på ledningsnivå, men förbättringsarbete är inte
prioriterad.

9. Tillgänglig extern expertis, ”champion” & ’’early adapter’’, 2 (delvis) 

Där finns externt expertis om förbättringsarbete, men förbättringsarbete är inte prioriterad, 
därför blev tillgången väldigt begränsat. 



10. Politiska beslut och strategier for, 2 (delvis) 

Svenska lagstiftningen, Socialstyrelsen gällande att använda evidensbaserade verktyg och metodik 
är väldigt tydligt om hur man ska använda dessa. 
I teori ska det finnas ett stort engagemang med att arbeta med förbättringsarbete. I praktik finns 
de politiker lång ifrån realiteten. 

11. En strategiskt sammansatt styrgrupp, 2 (helt) 

Där finns en styrgrupp (LSG) men engagemanget är låg och kontinuiteten finns inte. 

12. Engagemang från samverkanspartners. 1 (ej) 

Där finns engagemang på Region Dalarnas ledningsgrupp från Vuxenpsykiatrin och kommun, 
men där finns absolut inget engagemang hos ledningen från Arbetsförmedlingen. 

20 poäng 
Komponenter på teamnivå 
1. Ändamålsenlig rekrytering av personal, 1 (ej) 

Där finns ingen ändamålsrekrytering av personal som bidra i implementering av evidensbaserade 
metod. 

2. Kontinuitet beträffande personal och ledning,      2 (delvis) 

Där finns kontinuitet beträffande personal. Där fanns delvis kontinuitet inom ledningen. 

3. Tillgänglighet till en ledare som stödjer modellen,      1 (ej) 

Under hela projektet fanns inte tillgång till en ledare som var stödjande i implementeringen. 

4. Stödjande samverkanspartners på brukarnivå,      2 (delvis) 

Där fanns stöd utifrån samverkanspartner när det gälade brukaren, men inte på kontinuerligt sätt. 

5. Konkreta strategier for spridning av information om modellen,    3 (helt) 

Där finns en tydlig och omfattande planbeskrivning om strategiutveckling och spridning av 
information av modellen. 

6. Feedback till och från beslutsfattare,       1 (ej) 

Det fanns på kontinuerligt sätt ingen möjlighet att få feedback från Försäkringskassan. 

7. Utbildning i metoden före och under tiden implementeringen drivs.  1 (ej) 

Där finns ingen tillgång för personalen till utbildningar gällande metoden. 
15 poäng 

Strategier för fortlöpande stöd 
1. Kontinuerlig fortbildning, 1 (ej) 



Där finns ingen tillgång för personalen till utbildningar gällande metoden. 

2. Metodhandledning och konsultation, 1 (ej) 

Där fanns ingen tillgång för procesledaren till handledning om metoden. 

3. Återkommande programtrohetsskattningar, 3 (helt) 

Där fanns utvärderingar på kontinuerligt sätt baserad på trohetsskattningar. 

4. Reserverad tid for utvärdering och reflektion, 3 (helt) 

Där fanns under hela projektet tillgång till utvärderingsmoment och reflektionstid. 

5. Tekniskt och administrativt stod. 3 (helt) 

Där fanns under hela projektet tillgång till IT-stöd och administrationsstöd. 
11 poäng 

Totalt 30 poäng 

Tabell 1. Antal utförda intervjuer och 

mätningar vid uppföljning av 

implementeringen av 

processförbättringsverktyg 

Datainsamlingsmetoder Antal 

Ledningsmöten 22 

Möte medarbetare  97 

Enhetschefer  39 

Möte vård & stödsamordnare  5 

Möte verksamhetschefen - 9 

Möte biträdande verksamhetschefen  3 

Totalt 175 

Mätningar 4 

Implementering av processförbättringsverktyg; Hinder på alla nivåer 

Denna kategori beskriver de hinder gällande organisation, styrning. Hinder på organisationsnivå 

för implementeringen av processförbättringsverktyg var exempelvis en splittrad 

organisationsstruktur, olika verksamheter med olika ideologier, resursbrist i team och avsaknad av 



till och från viktiga nyckelpersoner samt krav på detaljerade beslut för bistånd som minska 

socialtjänstens möjlighet till en flexibel insats.  

Svårigheter att hantera sekretessen i samarbetet mellan de olika aktörer är också något som 

framkom och beskrevs som ett hinder i organisationen för implementeringen av 

processförbättringsverktyg.  

Hinder gällande styrning, kunde innefatta en oförstående ledning gällande vad det innebär att 

anamma ett integrerat arbetssätt, vilket innebar att det då var svårt att få gehör för ökade resurser 

i samband med implementeringen av processförbättringsverktyg.  

Hinder i den inre miljön, såsom ett initialt förändringsmotstånd, interna konflikter och en negativ 

arbetsplatskultur kunde försvåra implementeringen av processförbättringsverktyg, liksom 

avsaknad av kunskap i och upparbetade strukturer för ett integrerat arbetssätt. I dessa fall blev 

steget för stort att implementera inom de olika myndigheterna.  

Dataanalys 

Statistiska analyser 

Vid analyser av data som samlats in i samband med individuppföljningen användes beskrivande 

statistik såsom frekvenser, medelvärde och standardavvikelse för att beskriva deltagarnas sociala 

bakgrundsuppgifter.  Medelvärden beräknades även för PSF samt SIX och för det totala 

summamåttet för programtrohetsmätningarna, liksom för de olika delområdena; 1) teamstruktur 

2) teamprocess 3) diagnostik, behandling och interventioner 4) organisation 5) samhällsbaserade

insatser 6) uppföljning/utvärdering samt 7) professionell utveckling.

Kvalitativa analyser (hur ska vi göra) 

En riktad innehållsanalys tillämpades för att analysera materialet i relation till hinder och 

framgångsfaktorer i implementeringen av de integrerade samordningsformerna. Generellt 

innefattar en kvalitativ innehållsanalys att processa, identifiera, koda och kategorisera 

grundläggande mönster eller teman i ett empiriskt material. En riktad innehållsanalys innefattar 

däremot en mer strukturerad process där kodningen görs utifrån teorier eller tidigare forskning 

och kan sägas ha en deduktiv ansats. I detta fall ska frågorna till medarbetare och enhetschefer 

från faktorer som i tidigare implementeringsforskning visat sig vara kärnkomponenter vid en 

implementering, i enlighet med Fixsen och kollegor. Fixsen och kollegors modell som beskriver 

de olika faserna i en implementeringsprocess användes ska också vara grund för analysen.  

Analysen ska genomföra enligt följande steg: 

1. Datasammlingen transkriberades varefter de lästes igenom i sin helhet.

2. Efter genomläsningen kodades transkriptionerna rad för rad.

3. Koderna sorterades sedan i de förutbestämda övergripande kategorierna ”Hinder” samt

”Framgångsfaktorer”. Övriga koder som inte innefattades under dessa två kategorier bildade

kategorin ”Strategier”.



4. Gällande implementeringen av enskilda integrerade verksamheter sorterades de koder som

identifierats som framgångsfaktorer respektive hinder i enlighet med kärnkomponenterna i en

implementeringsprocess, d.v.s. 1) styrning, 2) organisation, 3) personal-inre miljö, 4) samt yttre

miljö, i enlighet med Fixsen m.fl.

5. Implementeringsprocessen för respektive integrerade vårdform analyserades slutligen också

utifrån Fixsen m.fl. modell för kärnfaserna vid en implementeringsprocess: 1) utforsknings- 

och anpassningsfasen, 2) programinstallation, 3) initial implementering, 4) full implementering,

5) innovation, samt 6) skapa varaktighet.

Framgångsfaktorer och svårigheter 

6. Så med dessa risker, hur gör man då för att skapa goda förutsättningar för att lyckas? Det

här är några viktiga aspekter som jag har lärt mig genom åren:

- Det är en organisationsfråga!

Den viktigaste aspekten för att lyckas med metoden är att inse att modellen först och

främst är ett sätt att organisera internt och externt samarbete.

- Vikten av bred implementering!

Modellen måste således vara förankrad i hela organisationen. Det krävs även att man

gjort ett aktivt åtagande till att jobba på detta sätt på daglig basis. Detta är viktigt då

arbetet stundtals kan upplevas som tidskrävande och att det är lätt att man vill hoppa

över återkoppling och ha snabba vägar till tex FK utan att andra är inblandade.

7. En viktig framgångsfaktor för detta är att skapa ett slags implementering team bestående

av chef, procesledaren, medarbetare från VUP, FK och AF (early adapters) som tillsammans

driver implementeringen och har som uppdrag att vara kulturbärare och att problemlösa hinder

som dyker upp. Det är även centralt att ha i åtanke att det tar tid att implementera nya system

innan de sitter i vardags strukturen, ofta år. Alltså måste man ha ett långsiktigt perspektiv och

jobba systematiskt med konkreta mål och beteenden. Detta innebär också att man behöver

sätta upp tidsramar för utvärderingar och anpassningar av hur olika dela av arbetet fungerar.

En av de mest centrala aspekterna som måste följas upp och problemlösas är hur det dagliga

samarbetet fungerar.

- Samarbeten där alla drar sitt strå till stacken

Detta är en slags konkretisering av de två första punkterna. Det finns en rad konkreta

beteenden som underlättar arbetet. För metoden inbegriper detta att den är tydlig med hur

den arbetar med olika typer av problem, att den är tillgänglig för konsultationer och att den

kan ge råd som är tillämpbara för annan personal. Centrala beteenden hos personal inom

verksamheten är att de presenterar hur metodutförare jobbar på ett sätt som samstämmer

med det faktiska arbetet, att de är mottagliga för samarbeten och återkoppling, att de

förbereder brukaren genom att ställa förberedande frågor och undersöker om brukaren

faktiskt vill träffa externa partner för det de talat om. För alla inblandande är det även centralt

att jobba med öppenhet, insyn och feedback och gärna med gemensamma träff. Från chefens

håll så ska denna förstå arbetssättet och understödja personal gör genom att anpassa

eventuella strukturella hinder. För den som vill läsa mer om hur man kan jobba med

implementering och stödja denna rekommenderas en artikel av Robinson et al (2018) där de

beskriver viktiga faktorer för en lyckad implementering.

- Gemensam förståelse och språk

Ett reellt problem är att mest av att vara medarbetare har ingen idé vilka kriterier gäller om



att kunna överlämna brukaren till EDI. Detta skapar mycket frustration och även förstör 

samarbeten mellan interna och externa nätverk. 

8. En viktig aspekt för att lyckas är att man ständigt arbetar med att utveckla en gemensam

förståelse för psykisk hälsa och hur detta behandlas. Om vi inte förstår och bemöter psykisk

ohälsa på ett liknande sätt inom hela verksamheten finns stora risker för att motarbeta varandra

av misstag samt att det blir otydligt för brukaren vad den ska göra. Viktiga beteenden för att

utveckla detta är att ha gemensamma utbildningar där man lär sig att förstå olika tillstånd på

liknande sätt. Till exempel utbildning i beteendeaktivering för depression samt hur detta kan

läras ut via självhjälp. Andra aspekter är att alla använder samma typ av screeningformulär

(WHODAS) för att tala samma språk samt att utveckla ”vårdprogram” inom verksamheten

för hur man bemöta olika tillstånd samt vilken roll olika professioner har i detta program.

- Inte alla medarbetare kan delta

En otroligt viktig aspekt för att lyckas med metoden är att man vågar att ta beslutet att

inte alla kan vara expert och kan ta plats i EDI-teamet. Det är svårt att jobba med

metoden om man inte känner sig bekväm med att ta plats och jobba efter en intensiv

insatsmetod. För att kunna jobba med den metod behöver man bred kunskap om

psykiska sjukdomar och CM. Jag har konkluderat att inte alla inom verksamheten har

tillräcklig kunskap, inte tillräcklig kunskap om psykiatriska sjukdomar eller erfarenhet.

Det är bättre att välja 1 medarbetare som har alla förutsättningar för att kunna jobba

inom modellen och som kan stödda sina kollegor.

Framgångsfaktorer och hinder i spridningen av integrerad socialpsykiatriskt arbete-ISA 

(svensk forskning, CEPI 2015) 

Utifrån svensk forskning (Göteborg, Kristianstad - CEPI 2015) framkommer dels en mängd 

strategier som underlätta arbetet med spridningen och implementeringen av ISA och dels vilka 

grundförutsättningar hos teamet gällande organisation, styrning, inre miljö, samt yttre miljö som 

visade sig underlätta respektive hindra spridningen av modellen.  

Strategier som framgångsfaktorer 

Denna kategori belyser en mängd strategier som procesledare vid tillbakablick på den gångna 

projekttiden upplevde hade fungerat som framgångsfaktorer i spridningen och implementeringen 

av ISA inom verksamheten:  

 Skapa engagemang för integrerade vård- och stödformer genom information, dialog och 

utbildning på olika nivåer. Detta både på chefsnivå och hos personal inom både 

landstingspsykiatri och kommun. Målet med dessa informations- och utbildningsinsatser har 

enligt mig varit att stimulera verksamheter att börja tänka i enlighet med modellen.  

 Arbeta utifrån flera perspektiv för att stimulera till samverkan mellan olika aktörer inom EDI. 

Detta innebär att man, eftersom modellen förutsätter en god samverkan mellan kommun och 

tex Arbetsförmedlingen, arbetat genomgående utifrån både ett kommunalt och ett 

landstingsperspektiv vid spridningen och implementeringen av modellen. En förutsättning är att 

implementeringen ska drivas av en projektledare med erfarenhet från kommunen och erfarenhet 

från Regionen.  

 Skapa strategigrupper. Som en implementeringsstrategi; ha två styrgrupper, en inom kommun 

och en inom Regionen - där chefer från båda huvudmännen har inkluderats liksom andra 



relevanta aktörer. Detta medför en rad positiva effekter, som exempelvis att man träffas och 

lokalt diskuteras sig fram till gemensamma rutiner för att arbeta enligt metoden.  

 Bygga på intresse bland personalen i verksamheterna har visat sig underlätta spridningen och 

implementeringen av metoden.  

Generellt har kommun visat mer intresse än psykiatrin för att lära sig mer om integrerade vård- 

och stödformer, vilket jag resonerar kring kanske kan bero på: ”… att det är lättare att lära nytt än 

att lära om”.   

 Anordnande av konferenser och workshops beskrivs som en framgångsfaktor då detta kan bidra 

till kontakter med verksamheter som är intresserade av att implementera modellen.   

 Bedöma teamets grundförutsättningar för metoden har genomgående visat sig vara en 

framgångsfaktor för implementeringen av modellen. 

Rätt grundförutsättningar för ett integrerat arbetssätt en framgångsfaktor 

Denna kategori handlar om vikten av att EDI-teamet få rätt grundförutsättningar gällande 

organisation, styrning, inre miljö och yttre miljö. Med rätt grundförutsättningar ska teamet få en 

ny ”varmstart” och kan vi efter kort tid anamma samarbetsmodellen inom verksamheten. Utan 

dessa förutsättningar blir det (igen) mer av en ”kallstart” där resten av verksamheten måste lära sig 

mer om grunderna för ett integrerat arbetssätt i form av exempelvis integrerad psykiatri och CM.  

Svensk forskning; 

 Förutsättningar i organisationen som visade sig underlätta införandet av metoden innefattade 

exempelvis att modellen var i linje med verksamhetens mål, att verksamheten redan stod i kast 

med att förändra sin organisation och sitt arbetssätt, samt att teamen som ville implementera 

modellen redan var fullödiga multidisciplinära team. Andra framgångsfaktorer var att redan ha 

ett befintligt mobilt team och/eller ett redan utåtriktat arbetssätt, vilket skapade goda 

förutsättningar för att bli ett EDI-team. Detta liksom att Regionen organisatoriskt hade sluten- 

och öppenvård inom samma enhet gav kontroll på in- och utskrivningar och är i linje med 

programtrogen 4-fas modell.   

 Förutsättningar gällande styrning som visade sig underlätta var att enhetscheferna/teamledarna 

hade en positiv inställning, var nytänkande, orädda och öppna för förändringar, samt hade ett 

intresse för integrerade arbetsformer. Det visade sig även vara av vikt att det fanns stöd för 

implementering av modellen högre upp i organisationen.  

 Förutsättningar i den inre miljön spelade också en betydande roll. Här visade sig rätt kunskaper 

hos personalen underlätta implementeringen av modellen, där kunskaper i integrerad psykiatri 

eller CM visade sig vara den största framgångsfaktorn.  

Inom psykiatrin beskrevs vinster såsom en säkerställd vårdkvalitet för de brukare som är i behov 

av mer intensiva insatser, en minskad slutenvårdskonsumtion, utrymme att hantera patienter i kris, 

minskad hierarki i teamet, flexibilitet och förbättrad arbetsstruktur, samt delad case-load där CM 

inte blir lämnad ensam med en patient i kris utan att ansvaret för patienten överförs till hela teamet. 

Integrerade insatser psykisk sjukdom och missbruk 



”Missbruket är ju det som hamnar längst ner på prioriteringsordningen trots att missbruket 

och kriminaliteten är det som ställer till det när klienten kommer ut i samhället och det är 

det som kostar pengar. Min uppfattning är dock att vinden vänt mer åt det positiva hållet 

och att man mer och mer lyfter fram hur viktigt det är att jobba med samsjukligheten och 

inte diagnoserna var för sig för att förebygga återfall i kriminalitet” (projektledare CEPI, 

Psykisk sjukdom och missbruk).  

 Lägesbeskrivning 

Målet med detta delområde är att involvera fler personer i EDI i den del av målgruppen som tillhör 

kategorin personer med samtidig psykisk sjukdom och missbruk eller beroende samt psykiskt 

störda lagöverträdare (med eller utan samsjuklighet för missbruk/beroende) efter 

verkställighetstidens slut hos Kriminalvården eller under och efter vårdtiden hos rättspsykiatrin 

möts av ett integrerat vård- och stöderbjudande, som vid behov innefattar (I)CM.  I nuläget 

befinner sig spridningsarbetet och implementeringen av integrerade insatser vid psykisk sjukdom 

och missbruk i den initiala utforsknings- och anpassningsfasen. Fokus har främst varit på ett 

förberedande arbete med samverkan och inventering av aktuella verksamheter och praxis. Detta 

genom att exempelvis inventera problem, behov, möjligheter och goda exempel. Initialt utgjorde 

en bristfällig samordning av projektet ett hinder för implementeringsarbetet. Jag samställt 

planbeskrivningen’ generiska interventioner för integrerad behandling med dubbla diagnoser’, som 

jag bifoga som bilaga.  

SIS-analysen om implementeringsföresättningen av integrerade insatser psykisk sjukdom 

och missbruk 

Komponenter på organisationsnivå 
1. Bedömningar av behov av och tillgängliga resurser for att implementera modellen,  1 (ej)
2. Erfarenheter av liknande modeller, 1 (ej) 
3. Modellens legitimitet i organisationen, 1 (ej) 
4. Modellens organisatoriska passform och möjlighet till anpassning, 1 (ej) 
5. Implementeringsklimat, 1 (ej) 
6. Samverkanskultur, 2 (d) 
7. Beslutsfattares och opinionsbildares engagemang, 1 (ej) 
8. Tillgänglig expertis på ledningsnivå, 1 (ej) 
9. Tillgänglig extern expertis, ”champion” & ’’early adapter’’, 1 (ej) 
10. Politiska beslut och strategier, 2 (d) 
11. En strategiskt sammansatt styrgrupp, 1 (ej) 
12. Engagemang från samverkanspartners. 2 (d) 

15 poäng 
Komponenter på teamnivå 
1. Ändamålsenlig rekrytering av personal, 3 (h) 
2. Kontinuitet beträffande personal och ledning, 2 (d) 
3. Tillgänglighet till en ledare som stödjer modellen, 2 (d) 
4. Stödjande samverkanspartners på brukar nivå, 2 (d) 
5. Konkreta strategier for spridning av information om modellen, 1 (ej) 
6. Feedback till och beslutsfattare, 2 (d) 
7. Utbildning i metoden före och under tiden implementeringen drivs. 1 (ej) 

13 poäng 
Strategier för fortlöpande stöd 
1. Kontinuerlig fortbildning, 1 (ej) 



2. Metodhandledning och konsultation, 1 (ej) 
3. Återkommande programtrohetsskattningar, 1 (ej) 
4. Reserverad tid for utvärdering och reflektion, 1 (ej) 
5. Tekniskt och administrativt stod. 1 (ej) 

5 poäng 

Totalt 33 poäng 

Möjliga framgångsfaktorer i spridningen av integrerade insatser vid samtidig psykisk 

sjukdom och missbruk.  

Möjliga framgångsfaktorer för spridningen av ett integrerat vård- och stöderbjudande: 

 Avtal och utarbetade rutiner för samverkan mellan de olika huvudmännen, samt ett gott 

samarbetsklimat över huvudmannagränserna. Avtalen medför en skyldighet att samverka, vilket 

i kombination med ett gott samarbetsklimat kan utgöra en grundförutsättning för ett integrerat 

arbetssätt.   

 En vilja hos kommun och Region att utveckla ett gemensamt arbetssätt gällande samsjuklighet. 

Ett exempel som visar på en vilja till utveckling av arbetssätt är att en stor del av personalen 

utbildats i motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI).  

 Förankring av utformning av missbruksbehandling i följe av nationella riktlinjerna. Vad som 

erbjuds är dock olika, beroende av den egna organisationen och dess resurser, prioriteringar, 

samt uppdrag.   

Möjliga hinder för spridningen av en modell för integrerade insatser gällande 

samsjuklighet 

 Avsaknad av samordnad linje förintegrerade insatser. Som beskrivits tidigare strävar man att 

arbeta i enlighet med de nationella riktlinjerna för gruppen och erbjuder en mängd olika 

interventioner.  

 Bristande kunskap om samordning om tex samsjuklighet och hur denna bör behandlas. Detta 

främst beror på: ”att man inte ser missbruket som ett oberoende problem, utan man behandlar 

tex psykossjukdomen i förhoppning att också missbruket upphör av sig själv, eftersom personen 

i fråga är omhändertagen för vård.”  

 Förändringsmotstånd bland personalen där man 'arbetar i invanda hjulspår': ”Så här har vi alltid 

jobbat och det har fungerat förut och vi tycker att det fungerar nu med”, vilket kan bero på en 

förändringströtthet bland personalen i verksamheterna, vilket gör att man värjer sig mot 

ytterligare förändringar i arbetssätt.  

 Missbruksbehandling lågt prioriterad, eftersom de ändå skulle bli drogfria först. Detta gör att 

samsjukligheten inte prioriteras i vårdinsatserna och mer akuta tillstånd/beteenden hanteras i 

första hand. Att missbruksbehandlingen är lågt prioriterad inledningsvis kan bero på att patienten 

är: ”… i så dåligt skick initialt att han eller hon inte är mottaglig för denna typ av behandling”.  



 Svårighet att rekrytera kommunal personal som vill arbeta med missbruksproblematiken kan 

utgöra ett möjligt hinder.  

 Brister i vårdprocessen och ansvarsfördelningen mellan huvudmännen resulterar i återfall i 

missbruk då den intagnas vård övergår från slutenvård till öppenvård.  



Diskussion 

Hinder på flera nivåer gav oss en ”kallstart” 

Utöver ovan beskrivna faktorer för implementeringen har jag som implementeringsansvariga fåt 

många hinder på olika nivåer vid implementeringen av modellen, d.v.s. på organisationsnivå, 

gällande styrning samt den inre och yttre miljön. De medlemmarna inom EDI har svårigheter att 

få samarbetet att fungera fullt ut mellan olika team. Utifrån detta kan man konstatera att samverkan 

mellan de olika team inom EDI, men också internt inom kommun, fortfarande är en utmaning. 

För många i kommunala verksamheterna är det svart att jobba med integrerade insatser, vilket kan 

utgöra ett betydande hinder vid implementering av integrerade vård- och stödformer. Vansbro 

kommun sakna dessutom organisatoriska förutsättningar för att arbeta enligt case management 

och saknar en stöttande ledning som snarare är oförstående till vad implementeringen av en 

integrerad vård- och stödform kan innebär. Vidare saknar en del av de medlemmar i EDI all 

teamkunskap i ett integrerat arbetssätt, vilket gjort steget till case management för långt. Andra 

hinder kan vara en otillräcklig bemanning och förändringströtthet p.g.a. alla riktlinjer som skulle 

implementeras. Man skulle kunna tänka sig att dessa hinder har ledat till mer av en ”kallstart” vid 

implementeringen av case management, där startsträckan är längre på det sättet att kunskaper i ett 

integrerat arbetssätt måste införlivas, relationer och samarbetsformer måste byggas upp med tex 

Regionen och de organisatoriska förutsättningarna måste skapas i större utsträckning för att en 

implementering ska kunna komma till stånd.   

Integrerade insatser - psykisk sjukdom och missbruk  

Detta delområde har i nuläget ännu inte börjat sprida och implementera någon modell för 

integrerad verksamhet för personer med samtidig psykisk sjukdom och missbruk (ICM). Jag har 

genomfört en inventering och under senare delen av implementeringen tagit fram en 

utbildningsinsats för att främja området. En del av medarbetarens utbildningsnivåer är dock av 

ganska grundläggande karaktär och evidensbaserade integrerade insatser för denna grupp inte är i 

fokus. En ökad samsyn och kunskaper om problem vid samtidig psykisk ohälsa och missbruk ska 

få prioritet. Vägen från denna utbildning till implementering av integrerade insatser känns i nuläget 

lång och någon planering för denna fortsatta process har inte presenterats. Eftersom man i detta 

delområde inte arbetat med faktisk implementering av verksamheter går det i nuläget inte att uttala 

sig om hinder och framgångsfaktorer för ett sådant implementeringsarbete utan bara 

framåtsyftande möjliga sådana. Det som är tydligt är att behandlingen av samsjuklighet behöver 

prioriteras för att förebygga återfall i missbruk och kriminalitet.  



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 146
Bildande av verksamhetsområde för dricks- och spillvatten för
detaljplan Industriområde i Västra Ärnäs. (KS/2019:698)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Verksamhetsområde för spill- och dricksvatten bildas inom området för 
Detaljplan för Industriområde Västra Ärnäs. 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för Industriområde Västra Ärnäs har upprättats av 
Ramboll Sverige AB i augusti 2022. Detaljplanen antogs i 
kommunfullmäktige 2022-09-26. Beslutet att anta detaljplanen får laga kraft 
när tiden för överklagande gått ut och länsstyrelsen beslutat att inte 
överpröva planen. 

När detaljplanen antogs i kommunfullmäktige fanns det inget förslag till 
beslut att verksamhetsområde ska bildas för spill- och dricksvatten. I 
samband med att detaljplanen antogs i KF 2022-09-26 har ett förslag till 
beslut för bildande av verksamhetsområde för spill- och dricksvatten 
upprättats. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-27 
Plankarta 

Beslutet skickas till 
Stadsbyggnadskontoret- planavdelningen 
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Tjänsteutlåtande 
Sida 

2022-09-27 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Stadsbyggnadskontoret 
Ronja Backsell  
ronja.backsell@malung-salen.se 
0280–18144 

Dnr KS/2019:698  
Detaljplan för Industriområde Västra Ärnäs 

Förslag till beslut 
Det tillstyrks att verksamhetsområde för spill- och dricksvatten ska bildas inom 
området för Detaljplan för Industriområde Västra Ärnäs. 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för Industriområde Västra Ärnäs har upprättats av Ramboll 
Sverige AB i augusti 2022. Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige 2022-09-26. 
Beslutet att anta detaljplanen får laga kraft när tiden för överklagande gått ut och 
länsstyrelsen beslutat att inte överpröva planen. 

När detaljplanen antogs i kommunfullmäktige fanns det inget förslag till beslut att 
verksamhetsområde ska bildas för spill- och dricksvatten. I samband med att 
detaljplanen antogs i KF 2022-09-26 har ett förslag till beslut för bildande av 
verksamhetsområde för spill- och dricksvatten upprättats. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-27 
Plankarta 
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st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Avskärande åtgärd för hantering av dagvatten ska finnas,  4 kap. 10 §

n2 Avskärande åtgärd som förhindrar avvattning österut, mot vägområdet, ska finnas,  4 kap.
10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år efter den dag att planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt
Bygglov krävs inte för teknisk anläggning inom [GATA], undantaget [GATA] som utgör markreservat för allmännyttig
underjordisk eller luftburen ledning. Bestämmelsen gäller under genomförandetiden.,  4 kap. 15 § 1 st 1 p.

Villkor för lov
a1 Bygglov får inte ges för byggnad förrän  dagvattenanläggning med fördröjningskapacitet

på minst 3000 kubikmeter har kommit till stånd.,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Markreservat
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

l Markreservat för allmännyttig luftledning,  4 kap. 6 §
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 147
Detaljplan för Förtätning Västra Sälen 3:125 samt del av 3:3 -
Olarsängen (KS/2021:273)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Det i september 2022 upprättade planförslaget till Detaljplan för

Förtätning av Västra Sälen 3:125 samt del av 3:3 - Olarsängen antas.
2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt

lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt
bestämmelserna i 3,4 och 5 kap miljöbalken.

3. De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan.
4. Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad

undersökning, inte innebära betydande miljöpåverkan.

Beslutet gäller under förutsättning att miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
fattar likalydande beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Västra Sälen 3:121, 3:122, 3:123, 
3:124, 3:125, 3:3, 7:186 och 20:1 har upprättats av Tengbom i Göteborg. 

Området för detaljplanen är beläget inom Olarsängen, norr om Nya 
fjällvägen och angränsar i öst till Olarsgården. Detaljplanen syftar till att 
möjliggöra etablering av nya byggrätter i anslutning till befintlig bebyggelse 
samt möjliggöra för en etablering av en återvinningsstation inom 
planområdet. Planförslaget medför en exploatering på ca 78 bäddar. 

Efter samrådet av det ursprungliga planförslaget beslutades det, utifrån 
Vamas yttrande, att planområdet skulle utökas för att möjliggöra en 
etablering av en återvinningsstation. Återvinningsstationen är lokaliserad i 
planområdets sydvästra del och har inför antagande utökats fram till 
vägkanten av vägen Olarsängen. 

Efter samrådet och granskningen har vissa mindre revideringar av 
planförslaget skett. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag samt att beslutet gäller 
under förutsättning att miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattar likalydande 
beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-13 
Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Grundkarta 
Illustrationskarta 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 2

Justerare Utdragsbestyrkande

VA-karta 
Utlåtande 

Beslutet skickas till 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen- planavdelningen 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 281
Detaljplan för Förtätning Västra Sälen 3:125 samt del av 3:3 -
Olarsängen (KS/2021:273)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Det i september 2022 upprättade planförslaget till Detaljplan för

Förtätning av Västra Sälen 3:125 samt del av 3:3 - Olarsängen antas.
2. De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt

lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt
bestämmelserna i 3,4 och 5 kap miljöbalken.

3. De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan.
4. Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad

undersökning, inte innebära betydande miljöpåverkan.

Beslutet gäller under förutsättning att miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
fattar likalydande beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Västra Sälen 3:121, 3:122, 3:123, 
3:124, 3:125, 3:3, 7:186 och 20:1 har upprättats av Tengbom i Göteborg. 

Området för detaljplanen är beläget inom Olarsängen, norr om Nya 
fjällvägen och angränsar i öst till Olarsgården. Detaljplanen syftar till att 
möjliggöra etablering av nya byggrätter i anslutning till befintlig bebyggelse 
samt möjliggöra för en etablering av en återvinningsstation inom 
planområdet. Planförslaget medför en exploatering på ca 78 bäddar. 

Efter samrådet av det ursprungliga planförslaget beslutades det, utifrån 
Vamas yttrande, att planområdet skulle utökas för att möjliggöra en 
etablering av en återvinningsstation. Återvinningsstationen är lokaliserad i 
planområdets sydvästra del och har inför antagande utökats fram till 
vägkanten av vägen Olarsängen. 

Efter samrådet och granskningen har vissa mindre revideringar av 
planförslaget skett. 

Dagens sammanträde 
Planarkitekten föredrar ärendet. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med upprättat 
förslag samt att beslutet gäller under förutsättning att miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden fattar likalydande beslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-13 
Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Grundkarta 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Illustrationskarta 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
VA-karta 
Utlåtande 

Beslutet skickas till 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen- planavdelningen 



Tjänsteutlåtande 
Sida 

2022-09-13 1

Malung-Sälens kommun | Box 14, 782 21 Malung | Tfn: 0280–181 00 · Fax: 0280–183 09 | Bankgiro: 468–4312 | www.malung-salen.se

Stadsbyggnadskontoret 
Ronja Backsell  
ronja.backsell@malung-salen.se 
0280–18144  

Dnr KS/2021:273 

Tjänsteutlåtande Detaljplan för Förtätning av Västra Sälen 3:125 
samt del av 3:3 - Olarsängen  

Förslag till beslut 
Det tillstyrks att; 
 Det i september 2022 upprättade planförslaget till Detaljplan för Förtätning av

Västra Sälen 3:125 samt del av 3:3 - Olarsängen antas av 
kommunfullmäktige. 

 De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 3,4 och 5 
kap miljöbalken. 

 De åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan.
 Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad undersökning,

inte innebära betydande miljöpåverkan. 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Västra Sälen 3:121, 3:122, 3:123, 3:124, 
3:125, 3:3, 7:186 och 20:1 har upprättats av Tengbom i Göteborg. 

Området för detaljplanen är beläget inom Olarsängen, norr om Nya fjällvägen och 
angränsar i öst till Olarsgården. Detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering av 
nya byggrätter i anslutning till befintlig bebyggelse samt möjliggöra för en etablering 
av en återvinningsstation inom planområdet. Planförslaget medför en exploatering 
på ca 78 bäddar. 

Efter samrådet av det ursprungliga planförslaget beslutades det, utifrån Vamas 
yttrande, att planområdet skulle utökas för att möjliggöra en etablering av en 
återvinningsstation. Återvinningsstationen är lokaliserad i planområdets sydvästra 
del och har inför antagande utökats fram till vägkanten av vägen Olarsängen. 

Efter samrådet och granskningen har vissa mindre revideringar av planförslaget 
skett. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-13 
Plankarta med planbestämmelser 
Planbeskrivning 
Grundkarta 
Illustrationskarta 
Undersökning av betydande miljöpåverkan 
VA-karta 
Utlåtande 



u1

e3 e2

e1

e1e4

e6

e7

a2

f1 f2

f1

f1

f1f1
f1

f2

f2f2

f2

f2

f1

f3

f2 f3 f3

f3

f3

f3
f3

e6

e6

b1 b1

b1

b1b1

b1

b1

f4 f4

f4

återvinningsstation1

g1

g1

f5

d1

e5e5 e6f1f2 f3

b1
GATA

1B

O1

GATA

NATUR

B

E 132300

E 
13

23
00

E 132400

E 
13

24
00

N 6784200 N 6784200

N 6784300

N 6784400 N 6784400

a1h1 h2

h2

h2 h2

h2h2 h2

o1

o1

o1 o1
o1

o1

o1

o1

a1

ö1

ö1

ö1

a1

a3

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Sekundär egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

GataGATA

LokalgataGATA1

NaturNATUR

Kvartersmark
BostäderB

StugbyO1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Upphävande av strandskydd

a1 Strandskyddet är upphävt.

Utformning av allmän plats
återvinningsstation1 Återvinningsstation ska anläggas

Ändrad lovplikt
a3 Bygglov krävs inte för att anordna, flytta eller väsentligt ändra

mindre teknisk anläggning. Max 10 kvm inom användningsområdet.
Bestämmelsen gäller under 10 år från dagen beslutet om
antagande får laga kraft

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

ö1 Marken får inte förses med byggnad

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 400 m²

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta byggnadshöjd är 3,8 m
h2 Högsta byggnadshöjd är 4,8 m

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Marken skall vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar

Markreservat för gemensamhetsanläggningar
g1 Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för

tillfartsvägar och parkering

Takvinkel
o1 Största takvinkel är 30 grader

Upphävande av strandskydd
a2 Strandskyddet är upphävt.

Utformning
f1 Fasad ska vara av trämaterial
f2 Tak ska ha mörk matt färg
f3 Taknock skall förläggas i samma riktning som byggnadens långsida
f4 Minst en uteplats per bostad ska vara vänd mot ljuddämpad sida.

Utförande
b1 Källare får inte finnas

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea är 140 m²
e2 Största byggnadsarea är 150 m²
e3 Största byggnadsarea är 160 m² per fastighet
e4 Största byggnadsarea är 170 m²
e5 Största byggnadsarea är 185 m²
e6 Komplementbyggnad får byggas högst 30 m2 utöver angiven

byggnadsarea och med en högsta nockhöjd av 4,6 meter
e7 Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 120 m2. Därutöver får

utstickande byggnadsdelar med högst 20 m2 sammanlagd
byggnadsarea  uppföras, exempelvis balkonger och skärmtak

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL ALLMÄN
PLATS
Huvudmannaskap

Kommunen är inte huvudman för den allmänna platsmarken inom planområdet.

Ändrad lovplikt
Bygglov krävs inte för att anordna, flytta eller väsentligt ändra mindre tekniska anläggningar
inom allmän plats - gata. Bestämmelsen gäller under tio år från dagen beslutet om antagande
får laga kraft

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALL
KVARTERSMARK
Markens anordnande och vegetation

Vegetation ska återställas i nya anlagda slänter.

TECKENFÖRKLARING
BYGGNAD

NIVÅKURVA

FASTIGHETSGRÄNS

BARRSKOG

Beslutsdatum InstansMalung-Sälens kommun Dalarna län

Antagandehandling

Tengbomgruppen

Upprättad 2022-09-14

Emmy Linder & Anton Agnefeldt
Planeringsarkitekter, Tengbom 

Ronja Backsell
Planarkitekt, Malung-Sälens Kommun

Godkännande

Antagande

KF
Laga kraft

Beslut om granskning

Till planen hör:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse Illustration

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden för detaljplanen är tio år från den dagen beslutet om antagande
får laga kraft.

Skala: 

8050 100100 Meter20 30 40 9060 70

1:1000 (A3)

Grundkartan upprättad av Jan Liljedal,
Liljedal Geodesi AB,
Koordinatsystem Sweref 99 13 30.
Höjdsystem RH 2000
Kartan framtagen 2022-01-28
Aktualitetsdatum för fastighetsindelningen
2022-01-28

Detaljplan för förtätning av Västra Sälen 3:125
samt del av 3:3 - Olarsängen
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Planbeskrivning 
Upprättad  
2022-05-31 

Inledning 
Vad är en 
detaljplan 

En detaljplan reglerar användningen av mark- och vattenområden och redovisar 
områden för allmän platsmark, kvartersmark och vatten. En detaljplan kan 
förstås som ett juridiskt bindande dokument mellan kommun, stat, markägare, 
grannar och andra berörda. Syftet är att göra avvägningar mellan allmänna och 
enskilda intressen för att nå en god helhetslösning, där planen sedan ligger som 
grund för beslut om till exempel bygglov. En detaljplan gäller tills dess att den 
upphävs eller ändras och ersätts med en ny.  

Planläggningen av mark- och vattenområden är en kommunal angelägenhet, 
det så kallade planmonopolet. Det innebär att kommunen bestämmer och 
beslutar om planläggning av mark- och vattenområden inom hela 
kommungränsen.  

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Till detaljplanen hör 
även en planbeskrivning som beskriver hur planen ska förstås och genomföras. 
Planbeskrivningen ska redovisa planeringsförutsättningar, syftet med planen, 
hur planen är tänkt att genomföras samt de överväganden och 
ställningstaganden som har legat till grund för planens utformning med hänsyn 
till motstående intressen och planens konsekvenser. Om planen avviker från 
översiktsplanen ska planbeskrivningen redovisa på vilket sätt den i så fall gör 
det och särskilda skäl för avvikelsen. Planbeskrivningen ska även innehålla det 
illustrationsmaterial som behövs för att förstå planen. Även en grundkarta, 
undersökning om miljöbedömning och fastighetsförteckning ska tas fram till 
detaljplanen. Beroende på planens omfattning kan också ytterligare handlingar 
behövas ta fram, ofta i form av olika utredningar. 

Planprocessen 



Processen för detaljplanering finns beskriven i Plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). Detaljplanearbetet bedrivs med standardförfarande, vilket enligt 
PBL 5 kap 11§ innebär att länsstyrelsen, lantmäterimyndigheterna, berörda 
kommuner, sakägare och andra som har ett väsentligt intresse i frågan skall 
beredas tillfälle till samråd. Under samrådsskedet ges berörda möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna sammanställs och redovisas i en 
samrådsredogörelse. Eventuella ändringar förs in i förslaget. Efter beslut i miljö- 
och byggnadsnämnden ställs det slutliga förslaget ut för granskning i minst två 
veckor. Även under granskningstiden går det att lämna in skriftliga synpunkter. 
Efter granskning kan redaktionella ändringar av planförslaget göras, och 
därefter antas detaljplanen. Efter antagande har sakägare, bostadsrättshavare, 
hyresgäster och boende som ej fått sina yttranden tillgodosedda, under tre 
veckors tid möjlighet att överklaga detaljplanen. Det är därmed en förutsättning 
att ha yttrat sig skriftligt under samråds- eller granskningsskedet för att kunna 
överklaga planen. 

Tidplan Detaljplanen är ute på granskning preliminärt sommaren 2022. Under 
granskningsskedet finns planhandlingarna tillgängliga på kommunens 
plankontor, på Malung-Sälens kommuns hemsida samt biblioteket i Sälen By. 
Uppdragsbeslut: 2021-06-03  
Samrådsbeslut: 2021-06-03  
Antagandebeslut: hösten 2022  
Lagakraft: hösten 2022 

Detaljplanen beräknas kunna antas av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden under 
hösten 2022. 

Planhandlingar Till detaljplanen hör följande handlingar: 
- Plankarta i skala 1:1000
- Planbeskrivning (med genomförandebeskrivning)
- Grundkarta
- Illustrationskarta
- Undersökning av betydande miljöpåverkan
- Fastighetsförteckning
- VA-karta

Plankartan följer Boverkets föreskrifter och allmänna råd 2020:5 för digital 
plankarta. Planbeskrivningen följer inte föreskrifterna och allmänna råden för 
digitala planbeskrivningar. Planarbetet påbörjades före dess att lagen trädde i 
kraft.  

Planens syfte och huvuddrag 
Planens syfte 
och huvuddrag 

Syftet med planen är att förtäta i första hand befintligt bebyggelseområde med 
nya bostäder.  

Inom nu aktuellt planområde gäller i huvudsakligen ”Detaljplan Västra Sälen 
3:3”, laga kraft 2013-09-23. Markägarna har framfört önskemål om att utöka 
del av Olarsängen som ligger i anslutning till Sälfjällstorget, Lindvallen genom en 
förtätning av befintligt område med förändring av ursprunglig prickad mark 
samt mindre ökning av befintlig byggrätt. Markägaren vill även generalisera 
markanvändningen från ”Hotell alternativt Stugby” till att inkludera bostäder 



”B” och en ny detaljplan har därför tagits fram. Området är i huvudsak beläget 
på kvartersmark i ett redan exploaterat område och planen kan dessutom anses 
förenlig med översiktsplanen för området där en förtätning av detta område 
beskrivs som möjlig. En del av området kommer fortsättningsvis inneha ”O1 
Stugby” samt ”B” för att säkerställa att det inte kan uppföras ytterligare 
bebyggelse än den planen medger. För att kunna möjliggöra fortsatt 
utbyggnation inom Lindvallen syftar även detaljplanen till att möjliggöra för en 
återvinningsstation i områdets sydvästra delar.  

FÖRENLIGT MED 
3, 4 OCH 5 KAP. 
MB 

De åtgärder som medges i detaljplanen bedöms inte: 

• Stå i konflikt med de grundläggande bestämmelserna för hushållning av
mark- och vattenområden. (MB kap. 3)

• Stå i konflikt med de särskilda bestämmelserna för hushållning med
mark och vatten för vissa områden i landet. (MB kap. 4)

• Medverka till att miljökvalitetsnormerna överskrids. (MB kap. 5) Se
vidare under Riksintressen och Miljökvalitetsnormer.

Se vidare under Riksintressen och Miljökvalitetsnormer. 

PLANDATA 

Lägesbestämning Planområdet är beläget vid Olarsgården, Sälfjällstorget, Lindvallen i Sälenfjällen. 
Planområdets areal är cirka 9500m2. 



Markägo-
förhållande 

Planområdet omfattar sju fastigheter och ägs av en privat fastighetsägare, 
Sälengårdarnas Bygg AB, Sälengårdarnas Fastighets AB samt Olarsängens 
Bostadsrättsförening. 

Tidigare ställningstaganden 
Kommunala 
beslut 

Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden beslutade att bevilja planbesked 2021-06-
03. 

Översiktsplanen Planområdet ligger inom område A11, Lindvallen Västra – Sälfjällstorget i 
kommunens översiktsplan. Översiktsplanen anger att den fortsatta utvecklingen 
i fjällområdet, i så stor utsträckning som möjligt, skall bygga på förtätningar och 
kompletteringar inom och i omedelbar närhet till redan ianspråktagna 
områden.  
Översiktsplanen rekommenderar att en naturinventering ska tas fram som 
underlag för planläggning. En naturinventering togs fram 2009 för planområdet 
i samband med att området planlades (detaljplan antagen 2013.). Inventeringen 
konstaterade att området endast omfattar måttliga naturvärden. 

Översiktsplanen anger även att VA-förhållanden skall särskilt beaktas. Hänsyn 
har tagits till befintliga avloppsledningar genom att u-områden pekats ut i 
plankartan (området ska vara tillgängligt för underjordiska allmänna ledningar). 

Intentionerna med planförslaget anses stämma överens med översiktsplanen. 

Gällande 
detaljplaner 

Planområdet omfattas idag av två planer, byggnadsplan för Sälen västra 8 m fl 
(lagakraftvunnen 1983-05-30) samt detaljplan för Västra Sälen 3:3, 
(lagakraftvunnen 2013-10-22)  

Planförslag i relation till gällande byggnadsplan och detaljplan. Byggnadsplan 
(1983) är blåmarkerad och detaljplan (2013) är rödmarkerad.  

I gällande plan för övriga planområde regleras norra planområdet som NATUR 
och södra området som K (Hotell/stugby) samt E1 - avloppspumpstation. 



Utdrag från detaljplan för Västra Sälen 3:3 

Planförslaget ersätter detaljplan för Västra Sälen 3:3 inom nuvarande 
kvartersmark för K – hotell/stugby och E1 – pumpstation. Området i norr 
regleras med NATUR och är fortsatt gällande, men där en del i NATUR-områdets 
sydöstra inkluderas i planförslaget. Den övriga sammanhållna naturmarken 
söder om Köarån lämnas intakt.   

Gällande detaljplans genomförandetid löper ut 22-12-31. Enligt 4 kap. 39 § PBL 
får en detaljplan inte ersättas, ändras eller upphävas under pågående 
genomförandetid om det inte godkänns av berörda fastighetsägare eller något 
av de två undantagsfallen föreligger. Om planen ersätts med en ny, ändras eller 
upphävs under genomförandetiden kan fastighetsägarna ha rätt till ersättning 
av kommunen för den skada som uppkommer för dem. Berörda fastighetsägare 
har gett sitt skriftliga godkännande för att ändra detaljplanen.  

Utdrag från byggnadsplan för Sälen västra 8 m fl 

Planområdets västra del som medger GATA – återvinningsstation1 ligger inom 
byggnadsplan för Sälen västra 8 m fl. Marken är i byggnadsplanen reglerad som 



PARK och bostadsändamål. Inom parkmarken medges även område för 
vattenverk. Även kvartersmarken i form av B – bostäder längs i söder innefattas 
av denna byggnadsplan och marken regleras till allmän plats, park samt område 
för vattenverk.  

Riksintressen Planområdet ingår i ett område av riksintresse(lågflygningsområde) enligt 3 kap 
9 § MB. Syftet med områdena är att utbilda, öva och pröva besättningar i 
lågflygning. Lågflygningsområdena innebär en omgivningspåverkan i form av 
krav på hinderfrihet i form av ex. höga byggnader eller vindkraftsverk. Detta för 
att Försvarsmakten ska kunna säkerhetsställa att åtgärder inte inskränker 
möjligheterna att nyttja lågflygningsområdena. Föreslagen markanvändning 
anses inte motverka riksintressets syfte få tillåten nockhöjd regleras enligt 
riktlinjer för godkända höjder i området.  

Planområdet ingår även i ett område av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 3 
kap 6 § MB samt 4 kap MB. Området anses ha särskilt goda förutsättningar för 
berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer, samt särskilt goda 
förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. 
Föreslagen markanvändning anses inte motverka 
riksintressets syfte då planförslaget bidrar till att fler besökare har möjlighet att 
vistas i fjällmiljön. 

Planområdet ligger även inom riksintresse (område med skyddade vattendrag, 
Västerdalälven & Österdalälven) enligt 4 kap § 6. Föreslagen markanvändning 
anses inte motverka riksintressets syfte. 

Strandskydd Enligt MB 7 kap 18 g § återinträder strandskyddet när en detaljplan ändras eller 
ersätts. Delar av aktuellt planområde ligger inom 100 meter från Köarån som 
rinner norr om planområdet och påverkar delar av planområdet när 
strandskyddet återinträder.  

Förutsättningen för att upphäva strandskydd är att det dels ska finnas ett 
särskilt skäl enligt miljöbalken kap 7 § 18 c punkt 1–5 och att intresset av att ta 
området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. Bland de särskilda 
skälen för att upphäva strandskyddet anges i punkt 5; att marken behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. 

Turismen och besöksnäringen utgör en betydande del av arbetsmarknaden i 
kommunen och är en förutsättning för kommunen och regionens ekonomiska 
tillväxt. En förutsättning för en välmående turistnäring är möjligheten att 
övernatta i anslutning till turiständamålet med närhet till olika faciliteter som 
erbjuds inom området. Planförslaget som medger både bostäder samt tillfällig 
vistelse i form av stugby vilka är olika typer av markanvändning som skapar 
förutsättningar för den turistnäring som finns i Malung-Sälens kommun.  

Berört område innefattas redan idag av en befintlig detaljplan där 
strandskyddet har upphävts. Marken som innefattas av planförslaget är redan 
idag planlagd som Stugby och kommer enligt planförslaget nyttjas på liknande 
sätt. Naturmark som föreslås i planområdets nordöstra del och gata som 



föreslås i områdets sydvästra del är den mark i gällande detaljplan som inte är 
upphävd. Naturmarken regleras med en bestämmelse om ändrad lovplikt för 
bygglov vilket motiverar upphävning av strandskydd även inom naturmarken. 
Den ändrade lovplikten möjliggör en pumpstation på maximalt 10 m2 vilken inte 
kommer vara privatiserad. Då pumpstationen kommer uppta en mindre areal av 
naturområdet bedöms det ha en försumbar påverkan på allmänhetens tillgång 
till vattenområdet samt inte påverka naturförhållandena kopplade till det. 
Återvinningsstation kan anläggas inom gata i planområdets sydvästra del för att 
tillgodose allmänhetens behov av sophantering inom tätorten. Den kommer 
uppta en mindre areal av den allmänna platsen vilken i dagsläget redan är 
avskärmad från Köarån genom tillfartsvägen norr om tilltänkt 
återvinningsstation.   

Stora delar av Lindvallen tätort påverkas av strandskydd då området har flera 
vattendrag rinnandes genom sig. För att kunna bedriva den turistnäring som 
önskas inom tätorten finns efterfrågan på boende i nära anslutning till de 
friluftsfaciliteter som finns att tillgå. Översiktsplanen anger den fortsatt 
utveckling i fjällområdet i så stor utsträckning som möjligt skall bygga på 
förtätningar och kompletteringar inom och i omedelbar närhet till redan 
ianspråktagna områden. Alternativet för tillväxt hade istället varit att ta 
obebyggda områden i anspråk i något annat område vilket kan resultera i en 
negativ påverkan på naturen i området.  

Strandskyddets syftar till att trygga allmänhetens tillgång till stränder och 
vattendrag. Det syftar även till att skydda goda livsvillkor för djur och växtlighet. 
Konsekvenserna vid planläggning enligt planförslaget avseende växt- och djurliv 
i och intill Köarån bedöms som små.   

I naturvärdesinventeringen beskrivs Köarån; 

”Köarån är att betrakta som en större bäck. En liten rännil finns som 
sedermera mynnar ut i Köarån. Köarån har förmodligen använts för flottning 
och rensats, men av dess sidor att döma har det förekommit mer sentida 
rensningar som förstört eventuella äldre spår. Köarån saknar i princip 
naturvärde på denna sträcka men får inte utsättas för partikelläckage. 
Eventuellt strandskydd bör med andra ord kunna upphävas. Bäckens värde 
ligger mest på trevlig närmiljö.” 

Med bakgrund i det särskilda skälet punkt 5: att marken behöver tas i anspråk 
för att tillgodose det angelägna intresset med god ekonomisk tillväxt samt på 
grund av Köaråns bristande naturvärden avses strandskyddet upphävas med 
stöd av kap 7 § 18 c punkt 5 i Miljöbalken.  

Strandskyddet föreslås upphävas inom de delar av kvartersmark och allmän 
plats där den idag råder alternativt kommer återinträda. Inom allmän plats – 
Gata och Gata1 anges det upphävda området i plankartan med a1 - 
Strandskyddet är upphävt och skiljs med sekundär egenskapsgräns. För 
kvartersmarken anges i plankartan det upphävda området med a2 – 
Strandskyddet är upphävt och skiljs av med sekundär egenskapsgräns.  



 Fornlämningar Inom planområdet finns inga kända fornlämningar utpekade enligt 
fornminnesregistret. 

Undersökning av 
betydande 
miljöpåverkan 

I samband med en ny detaljplan ska en bedömning göras om de åtgärderna 
som planen medger kan orsaka en betydande miljöpåverkan (PBL 4 kap 
34§). Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras. 

Som stöd för kommunens ställningstagande har en undersökning om 
upphävandet antas medföra betydande miljöpåverkan upprättats och 
bifogas i planhandlingarna. Kommunens bedömning är att planen inte 
kommer att medföra en betydande miljöpåverkan. 

Platsens förutsättningar 

Historik Det aktuella planområdet ligger i närområdet av det anrika hotellet Olarsgården 
som byggdes 1946. 

Mark, natur- och 
kulturmiljö 

Marken består i huvudsak av uppfylld morän och myrmark. Terrängen inom 
planområdet varierar mellan +620,0 m och +607,2 m ö.h.  

I samband med att området planlades 2013 gjordes en naturvärdes-inventering 
av HL Taigabas.  

Utdrag från inventeringens slutsats: 

Av skogsbruk och turismexploatering påverkat område. Platsen måste anses 
som mycket lämplig för exploatering eftersom naturvärden är marginella. 
Samt: 
Köarån saknar i princip naturvärde på denna sträcka men får inte utsättas för 
partikelläckage. Eventuellt strandskydd bör med andre ord kunna upphävas. 
Bäckens värde ligger mest på trevlig närmiljö. 

Området är inte utpekat som en kulturhistorisk värdefull miljö. 



Områdets mark och natur. 

Offentlig och 
kommersiell 
service 

Befintlig service i form av butiker, restauranger etc. finns att tillgå kring 
Sälfjällstorget (300 meter) och Gustavstorget (2km) sydost respektive sydväst 
om planområdet. Övrig service tillhandahålls i nya handelsområdet (1,5km) och 
Sälens By (5km). 

Vårdcentral och Skola F-6 finns i Sälens By (6km). 

Geotekniska 
förutsättningar 

En markutredning togs fram 2009-10-05 i samband med att planområdet 
planlades till gällande plan (2013). Behov för ytterligare geoteknisk utredning i 
samband med denna detaljplaneläggning bedöms därmed inte finnas.  

Markundersökningen visar på mellan 0,2–1,8 meter mellan markyta och fast 
mark. 

Kompletterande undersökningar förutsetts utföras i respektive 
projekteringsskede för byggnation som underlag för att bestämma dränering, 
typ av grundläggning m.m. 

Förorenad mark Det finns ingen känd potentiell förorening i marken inom planområdet.  
Upptäcks markföroreningar i samband med markarbetena ska den 
omhändertas i enlighet med gällande lagstiftning. 

Gator, trafik och 
kollektivtrafik 

Planområdet angränsar mot enskilda vägen Olarsvägen direkt i norr. 
Trafikmatning sker från Länsväg 1050, Fjällvägen. Infart från allmän väg är redan 
anlagd. 

Reguljär busstrafik passerar efter Fjällvägen, Länsväg 1050 cirka 200 meter intill 
planområdet. Långfärdsbussar trafikerar under vintersäsong Sälenfjällen och 
flertalet storstäder samt Mälardalen. Närmaste flygplats är Scandinavium 
Mountains och ligger i Rörbäcksnäs och nås med bil eller buss på cirka 25 
minuter. 

Radon Planområdet ligger inom lågradonmark. Utförda kontrollmätningar verifierar att 
det är lågradonmark. 



Buller Enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från 
spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
Samma värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men 
ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA. 

Förordningen anger att om bullret vid en exponerad fasad överskrids bör en 
skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå och 
högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska 
hälften av bostadsrummen vändas mot den skyddade sidan. Även här gäller 
högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 
om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Maximalnivån vid 
uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger 
per timme mellan kl. 06.00 – 22.00. 

Närmaste avstånd till mitten av riksväg 66 och till närmsta fastigheten (3:121) 
och dess fasad är 114 meter. Trafikbelastningen på riksväg 66 leder till att 
bullernivåer för bostadshus i området med motsvarande avstånd uppmäter 50 
dBA ekvivalent bullernivå utomhus, våning 1. Den maximala bullernivån för 
bostadsbebyggelse med motsvarande avstånd har uppmätts till 61 dBA. År 2040 
beräknas bullernivåerna ha stigit med 2–3 dBA.  

För att bullernivåer vid uteplats inte ska överskrida trafikbullerförordningens 
riktlinjer regleras utformningen av uteplatser så att minst en uteplats per 
bostad ska vara vänd mot ljuddämpad sida inom områden för bostadsändamål i 
den nordligaste delen av plankartan. Söder om de nordligaste ligger 
byggrätterna i mer fördelaktiga förhållanden. Närmsta avstånd från mitten av 
riksväg 66 och till närmsta byggrätt och dess fasad inom detta område uppmäts 
till 140 meter och bullernivåerna bedöms där ligga inom ramen för 
rekommenderade nivåer.  

Planbestämmelsen f – Minst en uteplats per bostad ska vara vänd mot 
ljuddämpad sida används inom den kvartersmark längst i norr som ligger inom 
det bullerutsatta området.  

Platsens förändringar 
Planerad 
bebyggelse 

Den planerade bebyggelsen kommer till delar bilda ett kvarter och grupperas 
runt en gård med entréer både från lokalgata och Olarsgården. Särskild omsorg 
kommer läggas vid byggnadernas arkitektoniska utformning. Ny bebyggelse är 
tänkt att utformas med för området gemensamma karaktärsdrag när det gäller 
fasadmaterial och färgsättning där fasader i huvudsak utförs i trä. 



Illustrationsbild 2022-09-13 

Följande planbestämmelser föreslås gälla för B-området: 

• Byggrätten föreslås regleras med bestämmelser om största
byggnadsarea d.v.s. den yta som byggnad får uppta på marken samt
bestämmelse om byggnadshöjd. I områdets norra del regleras även
minsta fastighetsstorlek samt utnyttjandegrad per fastighet.

• Högsta byggnadshöjd för fastigheterna är 4,8 meter bortsett från
kvartersmarken längst i norr som regleras till 3,8 meter.

• Inom området sluttar marken. Höjdskillnaden mellan 3:125 och den
centrala delen av området är cirka 2 meter. Marken får bebyggas med
sutteränglösningar i de delar som anses nödvändiga för det tekniska
utförandet och en naturlig gestaltning av området.

• Taklutningen är begränsad till 30 grader. Taklutningen får överskridas
med takkupor.

• Ur ett bullerhänseende regleras uteplatser till att minst en uteplats per
bostad ska vara vänd mot ljuddämpad sida för den kvartersmark närmst
riksväg 66 i norr som bedöms påverkas av buller.

• Källare tillåts ej.

• Fasad ska vara i trämaterial

• Tak ska ha mörk matt färg



Attefallshus 
och friggebod 

Placering och 
utformning 

Visionsbild 2021-06-11 

Föreslagen bebyggelse inom planområdet öster om lokalgata bedöms räknas 
som semesterby eller liknande byggnadsgrupp inom en fritids-, rekreations- 
eller turistanläggning och bedöms därmed som ett område där Attefallshus och 
Friggebodar inte får uppföras. 

Vid byggnadernas placering på tomtplatserna är det angeläget att 
förutsättningarna noga studeras så att byggnaderna placeras på lämplig plats. 
Detta för att bl a undvika onödigt hårda ingrepp i ytvegetation och terräng. I nya 
anlagda släntar ska den borttagna eller på annat sätt förstörda 
markvegetationen i form av ris (typisk skandinavisk fjällhed, d v s exempelvis 
lingon, ljung och blåbär) återställas. En planbestämmelse som gäller inom all 
kvartersmark anger att vegetation ska återställas i nya anlagda slänter. 

Gator och trafik Planområdet innefattar allmän platsmark i form av gata och lokalgata. 
Lokalgatan syftar till att mata trafik till och från kvartersmarken och att göra 
befintlig markanvändning planenlig. Gata i området sydvästra del ämnar 
möjliggöra en återvinningsstation då det tillkommande behovet som 
planförslaget medför inte kan hanteras inom befintlig kapacitet. Befintliga 
återvinningsstationer kan inte heller byggas ut.   

Huvudinfart till planområdet sker fortsatt från Länsväg 1050. Utformningen 
ändras inte. Genom att tillåten markanvändning ändras till bostäder bedöms 



planen kunna medföra en begränsad trafikalstring jämfört med vad nu gällande 
detaljplan tillåter (Hotell/stugby).  

Marken regleras genom markreservat för att vara tillgänglig för 
gemensamhetsanläggning för tillfartsvägar i syfte att alla byggrätter ska kunna 
nås inom planområdet.  

Samtliga hus som finns eller planeras i planområdet ska tillhandahålla sina 
parkeringsplatser inom kvartersmark. Parkering för bostäder anordnas inom 
respektive fastighet eller inom gemensamhetsanläggning. Markreservat för 
gemensamhetsanläggning i form av tillfartsvägar samt parkering medges inom 
kvartersmark för att kunna säkerställa framkomligheten inom kvartersmarken. 
Genom att bilda gemensamhetsanläggningar blir berörda fastighetsägare 
gemensamt ansvariga för anläggningens utförande och framtida drift. 
Gemensamhetsanläggningen kan förvaltas direkt av delägarna i 
gemensamhetsanläggningen eller av en särskilt bildad samfällighetsförening. 

Teknisk 
försörjning 

Vatten och avlopp 
Ett planeringsdokument ”Vattenförsörjning i Sälenfjällen ur ett planperspektiv – 
Riktlinjer” har tagits fram av Malung-Sälens kommun i samråd med 
Länsstyrelsen. Dokumentet syftar till att fungera som underlag såväl vid 
kommunens hantering av detaljplaner i Sälenfjällen som vid Länsstyrelsens 
granskning av dessa planer. I dokumentet anges riktlinjer för olika delområden. 
För varje aktuell detaljplans ska områdestyp definieras. Riktlinjerna är inte 
juridiskt bindande utan är avsedda som vägledning hur detaljplanearbetet ska 
hanteras i kommunen. 

Planområdet ligger i Lindvallen Rönningen inom område Typ 8 i 
”Vattenförsörjning i Sälenfjällen ur ett planperspektiv – Riktlinjer” För dessa 
områden anges följande; 
Enskilda vattentäkter inom ett område där problem med vattentillgång eller 
vattenkvalitet påvisats inom eller i direkt anslutning till det aktuella 
planområdet. Kommunalt övertagande planeras. Området ligger i ett område 
där problem med vattenkvaliteten har konstaterats och att ny vattentäkt i 
samma område av detta skäl ej godkänns. 

I samband med EU-rapporteringen 2019 hade Vamas i samråd med 
Naturvårdsverket en dialog gällande användandet av beräkningen 90:e 
percentilen för att räkna ut den maximala genomsnittliga veckobelastningen, 
vilket redovisas i Vamas utredning ”Personekvivalentbelastning i Sälenfjällen - 
idag och i framtiden”. Beräkning skulle representera ett uppskattat 
veckomedelvärde för belastningen från tätbebyggelsen när den är som högst. 
Beräkningen ansågs dock inte ge en rättvis bild av belastningen utifrån den 
stora säsongsvariationen som råder i Sälenfjällen. Värdet på belastning blev 
väldigt lågt och ansågs därmed inte vara representativ. För att få en rättvisare 
bild av belastningen användes istället en beräkning för den högst belastade 
veckan vid rapporteringen, vilket var 22 600 pe. Maximal genomsnittlig 
veckobelastning för Sälenfjällets reningsverk uppstår framförallt under veckor 
på året då det är som flest boende i fritidshusområdena, dvs i anslutning till jul- 
och nyårshelgerna, sportlovsveckor samt påskhelgen. Året kan delas in i max-, 
hög-, och lågsäsong. Maxbelastning råder under ca 3 veckor per år och 



högbelastning under ca 14 veckor. Resterande 35 veckor är reningsverket 
lågbelastat. 

Sälenfjällets reningsverk fick 2021 ett förnyat tillstånd som gäller för en maximal 
belastning motsvarande 55 000 pe och 3850 kg BOD7 per dygn. Utifrån den 
säsongsvariation som är i Sälenfjällen kommer inte avloppsreningsverket att 
nyttja maximal kapacitet under alla säsonger på året då året till största del 
består av lågsäsong. Nu aktuellt planförslag bedöms resultera i en 
avloppsbelastning på 3900 BOD7/dygn (78 bäddar x 50g BOD7 per person och 
dygn för bäddar) vid full utbyggnad, vilket motsvarar ca 56 pe. Utifrån det nya 
tillståndet bedöms Sälfjällets reningsverk ha kapacitet för att ta emot spillvatten 
från en utbyggnad av föreslagen detaljplan. 

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för spillvatten. Till planförslaget 
finns en VA-karta som redovisar planerad utbyggnad av VA-nätet. 
Verksamhetsområde för dricksvatten ska bildas i samband med att detaljplanen 
antas.  

Dagvatten 
Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på markytan 
från bland annat hårdgjorda ytor som hustak, vägar, parkeringar mark och 
stenläggning. Förutsättningarna är goda för lokalt omhändertagande av 
dagvatten eftersom planområdet inte innehåller hårdgjorda ytor och omges till 
övervägande del av naturmark. Det ytvatten som ej infiltreras direkt i marken 
avleds till befintliga och iordninggjorda vägdiken. 

Avfall 
Planen ligger inom område med kommunal sophantering. Återvinningstationer 
ligger ovan Olarsgården cirka 100 meter från planområdet och kommunens 
återvinningsstation vid Gubbmyren cirka 2 km därifrån. Dessa bedöms av 
VAMAS som utnyttjade till sin fulla kapacitet.   

Allmän plats i form av GATA som genom egenskapsbestämmelse i form av 
Återvinningsstation ska anläggas medges för att kunna tillmötesgå det behov 
som kan komma genereras i området vid ett genomförande av detaljplanen.  
Vid genomförande av återvinningsstation kan tillgång till området exempelvis 
lösas genom separat in- och utfart alternativt en yta som fordon kan vända på 
med minst 21 meter i diameter varav 18 meter i diameter farbar yta för 
hämtning av avfall enligt VAMAS beräkningar om deras fordon ska kunna vända 
inom området för återvinningstationen. Alternativt kan återvinningsstation 
anläggas vid vägkant med vändmöjligheter längs befintlig gata cirka 250 meter 
vägsträcka bort från utpekat område för återvinningsstation.  

El/Värmeförsörjning 
Området är anslutet till Malung-Sälens Elnät. Några kapacitetsproblem vad 
gäller elförsörjningen föreligger ej. 

Malung-Sälens Elnät har behov av en ny placering för en transformatorstation. 
Denna planeras kunna rymmas inom GATA i planområdets sydvästra del. 
Beroende på återvinningsstationen placering kan transformatorstationen 
anläggas på olika platser inom användningsområdet. 



Brandskydd 
Planområdet är beläget inom 10 minuters insatstid från Lindvallens 
räddningsstation. Brandposter finns vid Sälfjällstorget (500 meter) och på 
brandstationen i Lindvallen (cirka 1,4kilometer).  

Åtkomsten för räddningsfordon till byggnadsdel där utrymning kan behöva ske 
får inte överskrida 50 meters gångavstånd. Detta avstånd gäller även transport 
av bärbar utrustning. Det brandtekniska utförandet bestäms i samband med 
bygglov eller bygganmälan. I övrigt skall avsnitt 5 i Boverkets byggregler beaktas 
vad gäller byggnaders tekniska utförande. Vidare skall byggnaderna kunna 
utrymmas utan hjälp av räddningstjänsten. 

Exempel på placering av brandpost. Exakt placering av brandpost regleras ej i 
detaljdetaljplaneskede, men funktionen inryms inom allmän plats.  

Sociala frågor Tillgänglighet 
Samtliga bebyggda ytor med omgivande mark ska utformas enligt de 
bestämmelser som finns i lagar och förordningar gällande tillgänglighet för 
personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga. Byggnadens invändiga 
utformning regleras i ett bygglov. 

Jämlikhet  
Ur ett jämlik- och jämställdhetsperspektiv medför planförslaget inga negativa 
förändringar. 

Miljökvalitets-
normer (MKN) 

I en detaljplan ska det framgå att gällande miljökvalitetsnormer har 
iakttagits och att planen inte medverkar till att dessa överträds. Det finns 
idag miljökvalitetsnormer för luft, buller och vattenkvalitet. Detaljplanen 
medger användningen bostäder, avfallshantering och stugby. Planförslaget 
bedöms inte påverka luftkvaliteten i området så att 
miljökvalitetsnormerna för luft riskerar att överskridas. 

Planområdet omfattas inte av de normer för buller som finns då varken 
större vägar (3 miljoner fordon/år), större järnvägar (30 000 tåg/år), eller 
större civila flygplatser (över 50 000 flygrörelser/år) finns i närheten. 



Genomförandebeskrivning 
Organisatoriska 
frågor 

Planförfarande 
Planarbetet bedrivs genom ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900) regler för standardförfarande. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås till 10 år från den dag antagandebeslutet vunnit 
laga kraft. Genomförandetiden är den tidsrymd inom vilken en detaljplan är 
tänkt att genomföras. Som huvudregel får planen inte ändra, ersättas eller 
upphävas mot berörda fastighetsägares vilja under genomförandetiden. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men kan då ändras 
eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning. 

Ansvarsfördelning 
Ekonomiska 
frågor 

Ansvarig för genomförandet av detaljplanen är Sälengårdarnas Bygg AB. I de 
fall reglering av ekonomiska mellanhavanden för genomförandeåtgärder krävs, 
kommer exploatören att teckna erforderliga avtal med berörda parter.  

Exploatören initierar och bekostar fastighetsbildningsåtgärderna som krävs för 
att genomföra denna detaljplan hos Lantmäteriet. Exploatören bekostar 
ansökan om att ta bort befintliga gemensamhetsanläggningar. 
Anläggningsförrättning för att bilda ny gemensamhetsanläggning bekostas av 
exploatören.  

Samordning mellan exploatören och VAMAS kommer att ske vad gäller vatten 
och avlopp. Kostnadsåtaganden, tidpunkter för olika anläggningsarbeten, krav 
på ritningar, besiktningar av utförda anläggningar m.m. kommer att regleras i 
erforderlig mån i avtal mellan VAMAS och exploatören.  

Exploatören ansvarar, i samråd med VAMAS, för iordningsställande och 
underhåll av område för GATA – återvinningsstation. VAMAS ansvarar för 
insamling av kommunalt avfall inom återvinningsstationen. 

Flyttning av fiber eller andra ledningar som blir nödvändiga vid byggnation 
bekostas exploatörerna. 

Fastighets-
rättsliga frågor 

Fastigheter och gemensamhetsanläggningar 
Planförslaget berör fastigheterna Västra Sälen 3:121, 3:122, 3:123, 3:124, 
3:125, 3:3, 7:186 och 20:1. 

Upplåtet utrymme till pumpstation finns i dagsläget på fastigheten Västra 
Sälen 3:3. I och med antagandet av planförslaget övertar VAMAS ägandet och 
driften av pumphuset. Pumphuset kommer att flyttas något för en bättre 
placering i samråd med VAMAS.  

Fastighetsägarna som berörs av den exploatering som planförslaget medger 
har ingått avtal för att tillgodose behovet av avfallshantering. Avtalet delger att 
parterna gemensamt ska skapa en miljöstation i samarbete med VAMAS. 



Gemensamhetsanläggning ska upprättas och syftet med skapandet av 
återvinningsstation är att den ska uppföras efter antagande av plan, preliminär 
tidsplan hösten 2022. Den nya planerade gemensamhetsanläggningen för 
återvinning ersätter den befintliga gemensamhetsanläggningen (GA: 62) för 
sophantering. GA:62 ska upphävas för att kunna genomföra planförslaget. 
Gemensamhetsanläggning ska upprättas för tillfartsvägar, parkering och 
vägunderhåll. 

En gemensamhetsanläggning för vattenledning (GA: 48) upphävs inom 
kvartersmarken för bostäder. Omdragning av ledningen möjliggörs inom 
allmän plats för GATA. Planområdet ligger inom verksamhetsområde för 
spillvatten och således behövs ingen ny gemensamhetsanläggning för detta 
ändamål bildas. Verksamhetsområde för dricksvatten ska bildas i samband 
med att detaljplanen antas. 

Servitut/ledningsrätt 
VA-ledningar förläggs i största möjliga mån vid tomtgräns och ledningsrätter 
skapas för detta. Det åligger exploatören att se till att servitut/ledningsrätter 
skapas för befintliga och nya ledningar och att dessa skrivs in i Lantmäteriets 
fastighetsregister för de fastigheter som ska belastas av servitut och/eller 
ledningsrätt. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Inom Sälenfjällen sker 
exploatering i huvudsak för fritidsändamål vilket gör att även den allmänna 
platsen i stor utsträckning används av turister. Således anser kommunen att de 
inte ska vara huvudman för den allmänna platsmarken. 

Grundkarta och fastighetsförteckning 
Grundkarta har upprättats av Malung-Sälens kommun och 
fastighetsförteckning har tagits fram av Lantmäteriet. 

Konsekvenser av planens genomförande 

Ev. konsekvenser 
av avvikelse från 
översiktsplan 

Planförslaget överensstämmer med de intentioner som beskrivs i kommunens 
översiktsplan. Översiktsplanen finns tillgänglig på kommunens hemsida.  

Sammanfattning 
av konsekvenser 

Planen medger bostadsändamål samt en viss ökning av byggrätterna i 
området. Planen bedöms därför kunna resultera i en begränsad trafikalstring 
jämfört med vad nu gällande detaljplan bedöms kunna ge upphov till. 
Påverkan på allmänheten och konsekvenserna av planen kan därför endast 
anses begränsade. Inga miljökvalitetsnormer eller riktvärden för buller bedöms 
överskridas vid ett genomförande av planen. 

Planen medför att attraktiva bostäder kan byggas i Lindvallen, Sälen. 

Störningar under byggtiden kan uppstå för närboende främst i form av trafik 
och buller. Dessa störningar förväntas bli begränsade i och med planområdet 



angränsar direkt endast till två bebyggda fastigheter och byggnationerna 
främst kommer att ske under barmarkssäsong då grannfastigheterna 
inte nyttjas på samma sätt som under vintersäsongen. 

Medverkande tjänstemän 

Planförslaget har upprättats av Sälengårdarnas Bygg AB genom 
planeringsarkitekter Emmy Linder, Anders K E Nilsson och Anton Agnefeldt på 
Tengbom på uppdrag av Sälengårdarnas Fastighets AB, Hans Engberg samt Brf 
Olarsängen. 

Under planarbetet har samråd skett med planarkitekter Marcus Thorell och 
Ronja Backsell på Malung-Sälens kommun samt arkitekt Anneli Samuelsson. 
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Detaljplan för Förtätning av Västra Sälen 3:125 samt del av 3:3 Olarsängen 
Malung-Sälen kommun 
Dnr MSN 2021/59 

UNDERSÖKNING 
- om planen antas medföra betydande miljöpåverkan

DETALJPLAN FÖR 
Förtätning av Västra Sälen 3:125 samt del av 3:3 
Olarsängen 
Malung-Sälens KOMMUN, DALARNAS LÄN 

UNDERSÖKNING 
- om planen antas medföra betydande miljöpåverkan

Inför en ny detaljplan ska kommunen enligt 6 kap 6§ i miljöbalken göra en undersökning om 
genomförandet av planen, programmet eller ändring av en plan kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Om planen antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning 
göras i form av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Denna checklista utgör underlag för att 
bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning samt för att avgränsa vilka typer av 
miljöpåverkan som behöver beskrivas. Bedömningarna är preliminära. Ny kunskap som tillförs 
planarbetet kan innebära att bedömningarna i denna checklista måste omvärderas. 
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Detaljplan för Förtätning av Västra Sälen 3:125 samt del av 3:3 Olarsängen 
Malung-Sälen kommun 
Dnr MSN 2021/59 

UNDERSÖKNING 
- om planen antas medföra betydande miljöpåverkan

Befintliga förhållanden. 
I den nu gällande planen stipuleras boende såsom hotell/stugby och nyttjas som detta. All nu 
ianspråktagen mark är delvis exploaterad med byggnader och övrig topografi består av grusplan 
och vegetationen är väldigt begränsad.  

Planens syfte och huvuddrag 
Förtätning av befintliga exploaterade markytor. 
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Kommentarer 

GÄLLANDE REGLERINGAR OCH SKYDDSVÄRDEN 
Riksintressen: 3-4 kap MB X 

Förordnanden/skydd: 
7 kap MB 

X 

Natura 2000 X 

Höga naturvärden 
(naturvårdsprogram, 
nyckelbiotop, ekologiskt 
känsliga områden) 

X 

Fornlämningar, 
Byggnadsminne 

X 

Skyddsavstånd X 

ÖP/FÖP X 

Kräver detaljplanens 
genomförande eller 
föreslagna verksamheter 
anmälan eller tillstånd enligt 
MB? 

X 
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Detaljplan för Förtätning av Västra Sälen 3:125 samt del av 3:3 Olarsängen 
Malung-Sälen kommun 
Dnr MSN 2021/59 

UNDERSÖKNING 
- om planen antas medföra betydande miljöpåverkan

FÖRÄNDRINGAR I SAMBAND MED NY DETALJPLAN 
Förändrad 
markanvändning? 

X 

Ökad exploatering? X 
Behov av 
följdinvesteringar? 

X 

Krav på ändringar av 
omgivande mark-
användning? 

X 

Medför detaljplanen så 
negativa effekter att 
förebyggande åtgärder eller 
kompensations-åtgärder 
behöver vidtas? 

X 

MILJÖEFFEKTER 
Mark X 

Luft och klimat X 

Vatten X 

Vegetation X 

Djurliv X 

Landskapsbild/stadsbild X 

Miljöpåverkan på 
omgivningen 

X 

Strider planen mot uppsatta 
MKN (5 kap MB) el andra 
riktvärden? 

X 

HÄLSOEFFEKTER 
Utsläpp X 

Vibrationer X 

Buller X 

Ljus X 

Säkerhet (Innebär planens 
genomförande risker som 
explosion, brand, strålning, 
farligt gods etc.?) 

X 

HUSHÅLLNING MED MARK, VATTEN OCH ANDRA RESURSER 
Främjar planen en hållbar resursanvändning? 
Mark & vattenanvändning X 
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Detaljplan för Förtätning av Västra Sälen 3:125 samt del av 3:3 Olarsängen 
Malung-Sälen kommun 
Dnr MSN 2021/59 

UNDERSÖKNING 
- om planen antas medföra betydande miljöpåverkan

Naturresurser X 

Transporter X 

Rekreation och rörligt 
friluftsliv 

X 

Närmiljö för boende inom 
området 

X 

Kulturmiljö och 
kulturhistoriska värden 

X 

MILJÖKVALITETSMÅL 
1.Begränsad
klimatpåverkan

X 

2. Frisk luft X 

3. Bara naturlig försurning X 

4. Giftfri miljö X 

5. Skyddande ozonskikt X 

6. Säker strålmiljö X 

7. Ingen övergödning X 

8. Levande sjöar och
vattendrag

X 

9. Grundvatten av god
kvalitet

X 

10. Hav i balans samt
levande kust och skärgård

X 

11. Myllrande våtmarker X 

12. Levande skogar X 

13. Ett rikt odlingslandskap X 

15. God bebyggd miljö X 

SLUTSATS OM UTREDNINGSBEHOV OCH AVGRÄNSNING 

Planförslaget bedöms inte ge upphov till betydande påverkan på miljö, hälsa eller hushållning av 
mark, vatten eller andra resurser. Motivet till ställningstagandet stöds på ovanstående checklista. 
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 151
En smart, integrerad och bärkraftig gränsregion med fokus på
mobilitet (SITE 4) (KS/2021:176)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Malung-Sälens kommun, tillsammans med övriga SITE-kommuner,

ansöker om ett nytt projekt under namnet ” En smart, integrerad och
bärkraftig gränsregion med fokus på mobilitet” för perioden 2023 – 2027
med inriktning, fokusområden, parter och möjlig organisering enligt
utkast till Projektansökan 2022.

2. Malung-Sälens kommun godkänner total medfinansiering med kontanta
medel om högst 571 000 Skr samt medfinansiering med annat än
pengar om totalt 180 000 Skr (direktfinansiering - bland annat hyra,
lokalvård och gemensamma kostnader) för projektet ” En smart,
integrerad och bärkraftig gränsregion med fokus på mobilitet” (SITE4)
enligt budgetförslag avseende perioden 2023 – 2025. Se utkast till
Projektansökan 2022.

Beskrivning av ärendet 
SITE Destination (Destinationsutveckling av Sälen, Idre, Trysil och 
Engerdal) är i grunden ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge som 
påbörjades år 2010. Ett samarbete som har varit framgångsrikt och skapat 
flertalet projekt som utvecklat de fyra destinationerna i en positiv riktning. 

Projektet kom att förlängas via ett SITE 2 till ett SITE 3 samt ett SITE-
Mobility, som pågår från nu och avslutas den 30 september 2022. Projektet 
föreslås delfinansieras av EU och den norska staten genom 
Interregprogrammet samt Region Dalarna.  

Ansökningsperioden för en ny Interregansökan är öppen mellan 15 oktober 
och 15 november 2022 och några av de utgångspunkter som Interreg 
kopplar till i valet av specifika mål för 2023 – 2027 är Agenda 2030 och 
Gröna given. Det innebär att man stöder nya arbetssätt och produktionssätt 
genom att arbeta samarbeta innovativt och lösningsfokuserat över gränsen 
med den gröna omställningen och minska hinder för en gränsöverskridande 
arbetsmarknad. Samarbetet ska skapa mervärde för båda länderna. De 
prioriterade målen för perioden är: En smartare gränsregion, en grönare 
gränsregion, en mer social gränsregion och en starkare gränsregion. 

Den ansökan som föreslås kommer ligga under målet: En smartare 
gränsregion med målen att förbättra innovationskapaciteten och 
konkurrenskraftiga små och medelstora företag.  Även delar av en grönare 
gränsregion med målen att skapa motståndskraft att möta 
klimatförändringar och fokuserad på cirkulär ekonomi finns med. Genom 
fokusområden syftar SITE4-projektet till att ytterligare stärka regionens 
konkurrenskraft gentemot övriga Europa. De tre fokusområdena kommer 
vara Mobilitet, Näringslivsutveckling och eventuellt Samhällsplanering och 
dessa finns beskrivna i utkast till Projektansökan 2022.  
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Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-04 2

Justerare Utdragsbestyrkande

I utkast till Projektansökan 2022 finns budgetförslag för Sverige beskriven 
för perioden 2023 – 2025. Gällande finansiering av projekt som söks hos 
Interreg Sverige Norge är förutsättningen för budgeten på svensk sida att 
Interreg Sverige-Norge finansierar med 65%. På norsk sida finansierar man 
med 50% IR-medel. På svensk sida kan en medfinansiär endast bidra med 
kontanta medel. 

Destination Femund-Engerdal, Destination Sälenfjällen, Destination Trysil, 
Visit Dalarna samt Destinationsutveckling i Idre har inkommit med 
avsiktsförklaringar beträffande SITE 4 som betonar såväl tidigare projekts 
som kommande projekts betydelse för regionen. Bland annat nämns 
mobilitet i utkast till Projektansökan 2022. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen föredrar ärendet. 

Projektnamnet har ändrats till ”En smart, integrerad och bärkraftig 
gränsregion med fokus på mobilitet (SITE4)”, därför ändras även namnet 
på ärendet. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Utkast till Projektansökan 2022 

Beslutet skickas till 
Handläggare SITE4 
Projektledare SITE Mobility 
Kommunchef 
Ekonomichef 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 1

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 295
SITE 4 (KS/2021:176)

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att: 
1. Malung-Sälens kommun, tillsammans med övriga SITE-kommuner,

ansöker om ett nytt projekt under namnet ” En smart och bärkraftig
region” för perioden 2023 – 2027 med inriktning, fokusområden, parter
och möjlig organisering enligt Bilaga 1.

2. Malung-Sälens kommun godkänner total medfinansiering med kontanta
medel om högst 571 000 Skr samt medfinansiering med annat än
pengar om totalt 180 000 Skr (direktfinansiering - bland annat hyra,
lokalvård och gemensamma kostnader) för projektet ”En smart och
bärkraftig region” (SITE4) enligt budgetförslag avseende perioden 2023
– 2025. Se Bilaga 2.

Beskrivning av ärendet 
SITE Destination (Destinationsutveckling av Sälen, Idre, Trysil och 
Engerdal) är i grunden ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge som 
påbörjades år 2010. Ett samarbete som har varit framgångsrikt och skapat 
flertalet projekt som utvecklat de fyra destinationerna i en positiv riktning. 

Projektet kom att förlängas via ett SITE 2 till ett SITE 3 samt ett SITE-
Mobility, som pågår från nu och avslutas den 30 september 2022. Projektet 
föreslås delfinansieras av EU och den norska staten genom 
Interregprogrammet samt Region Dalarna.  

Ansökningsperioden för en ny Interregansökan är öppen mellan 15 oktober 
och 15 november 2022 och några av de utgångspunkter som Interreg 
kopplar till i valet av specifika mål för 2023 – 2027 är Agenda 2030 och 
Gröna given. Det innebär att man stöder nya arbetssätt och produktionssätt 
genom att arbeta samarbeta innovativt och lösningsfokuserat över gränsen 
med den gröna omställningen och minska hinder för en gränsöverskridande 
arbetsmarknad. Samarbetet ska skapa mervärde för båda länderna. De 
prioriterade målen för perioden är: En smartare gränsregion, en grönare 
gränsregion, en mer social gränsregion och en starkare gränsregion. 

Den ansökan som föreslås kommer ligga under målet: En smartare 
gränsregion med målen att förbättra innovationskapaciteten och 
konkurrenskraftiga små och medelstora företag.  Även delar av en grönare 
gränsregion med målen att skapa motståndskraft att möta 
klimatförändringar och fokuserad på cirkulär ekonomi finns med. Genom 
fokusområden syftar SITE4-projektet till att ytterligare stärka regionens 
konkurrenskraft gentemot övriga Europa. De tre fokusområdena kommer 
vara Mobilitet, Näringslivsutveckling och eventuellt Samhällsplanering och 
dessa finns beskrivna i bilaga 1.  

I bilaga 2 finns budgetförslag för Sverige beskriven för perioden 2023 – 
2025. Gällande finansiering av projekt som söks hos Interreg Sverige 



Protokollsutdrag 

Sammanträdesdatum Sida 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-20 2

Justerare Utdragsbestyrkande

Norge är förutsättningen för budgeten på svensk sida att Interreg Sverige-
Norge finansierar med 65%. På norsk sida finansierar man med 50% IR-
medel. På svensk sida kan en medfinansiär endast bidra med kontanta 
medel. 

Destination Femund-Engerdal, Destination Sälenfjällen, Destination Trysil, 
Visit Dalarna samt Destinationsutveckling i Idre har inkommit med 
avsiktsförklaringar beträffande SITE 4 som betonar såväl tidigare projekts 
som kommande projekts betydelse för regionen. Bland annat nämns 
mobilitet, Bilaga 3 – 7. 

Dagens sammanträde 
Projektledaren föredrar ärendet. 

Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1  Inriktning och två fokusområden, parter samt möjlig 

organisering för SITE4 
Bilaga 2 Budgetförslag avseende perioden 2023 – 2025  
Bilaga 3 Avsiktsförklaring Destination Sälenfjällen 
Bilaga 4 Avsiktsförklaring Destinationsutveckling Idre (DIAB) 
Bilaga 5 Avsiktsförklaring Destination Trysil 
Bilaga 6 Avsiktsförklaring Destination Femund-Engerdal 
Bilaga 7 Avsiktsförklaring  Visit Dalarna 
Bilaga 8-XX Ev dokument - Medfinansieringsintyg från Högskolan Dalarna, 

Region Dalarna 

Beslutet skickas till 
Handläggare SITE4 
Projektledare SITE Mobility 
Kommunchef 
Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
Carina Sisell/Tiina Ohlsson  
carina.sisell@malung-salen.se 
tiina.ohlsson@lmisweden.se  

Dnr KS/2021:176 

Tjänsteutlåtande En smart och bärkraftig region (SITE4) 

Förslag till beslut 
1. Malung-Sälens kommun, tillsammans med övriga SITE-kommuner,

ansöker om ett nytt projekt under namnet ” En smart och bärkraftig
region” för perioden 2023 – 2027 med inriktning, fokusområden, parter
och möjlig organisering enligt Bilaga 1.

2. Malung-Sälens kommun godkänner total medfinansiering med kontanta
medel om högst 571 000 Skr samt medfinansiering med annat än pengar
om totalt 180 000 Skr (direktfinansiering - bland annat hyra, lokalvård och
gemensamma kostnader) för projektet ”En smart och bärkraftig region”
(SITE4) enligt budgetförslag avseende perioden 2023 – 2025. Se Bilaga
2.

Ärendet avgörs slutligt av kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 
SITE Destination (Destinationsutveckling av Sälen, Idre, Trysil och Engerdal) 
är i grunden ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge som påbörjades 
år 2010. Ett samarbete som har varit framgångsrikt och skapat flertalet 
projekt som utvecklat de fyra destinationerna i en positiv riktning. 

Projektet kom att förlängas via ett SITE 2 till ett SITE 3 samt ett 
SITE-Mobility, som pågår från nu och avslutas den 30 september 2022. 
Projektet föreslås delfinansieras av EU och den norska staten genom 
Interregprogrammet samt Region Dalarna.  

Ansökningsperioden för en ny Interregansökan är öppen mellan 15 oktober 
och 15 november 2022 och några av de utgångspunkter som Interreg 
kopplar till i valet av specifika mål för 2023 – 2027 är Agenda 2030 och 
Gröna given. Det innebär att man stöder nya arbetssätt och produktionssätt 
genom att arbeta samarbeta innovativt och lösningsfokuserat över gränsen 
med den gröna omställningen och minska hinder för en gränsöverskridande 
arbetsmarknad. Samarbetet ska skapa mervärde för båda länderna. De 
prioriterade målen för perioden är: En smartare gränsregion, en grönare 
gränsregion, en mer social gränsregion och en starkare gränsregion. 

Den ansökan som föreslås kommer ligga under målet: En smartare 
gränsregion med målen att förbättra innovationskapaciteten och 
konkurrenskraftiga små och medelstora företag.  Även delar av en grönare 
gränsregion med målen att skapa motståndskraft att möta klimatförändringar 
och fokuserad på cirkulär ekonomi finns med. Genom fokusområden syftar 
SITE4-projektet till att ytterligare stärka regionens konkurrenskraft gentemot 

mailto:carina.sisell@malung-salen.se
mailto:tiina.ohlsson@lmisweden.se
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övriga Europa. De tre fokusområdena kommer vara Mobilitet, 
Näringslivsutveckling och eventuellt Samhällsplanering och dessa finns 
beskrivna i bilaga 1.  

I bilaga 2 finns budgetförslag för Sverige beskriven för perioden 2023 – 2025. 
Gällande finansiering av projekt som söks hos Interreg Sverige Norge är 
förutsättningen för budgeten på svensk sida att Interreg Sverige-Norge 
finansierar med 65%. På norsk sida finansierar man med 50% IR-medel. På 
svensk sida kan en medfinansiär endast bidra med kontanta medel. 

Destination Femund-Engerdal, Destination Sälenfjällen, Destination Trysil, 
Visit Dalarna samt Destinationsutveckling i Idre har inkommit med 
avsiktsförklaringar beträffande SITE 4 som betonar såväl tidigare projekts 
som kommande projekts betydelse för regionen. Bland annat nämns 
mobilitet, XX, XX, … Bilaga 3 – 7. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1  Inriktning och två fokusområden, parter samt möjlig 

organisering för SITE4 
Bilaga 2 Budgetförslag avseende perioden 2023 – 2025 
Bilaga 3 Avsiktsförklaring Destination Sälenfjällen 
Bilaga 4 Avsiktsförklaring Destinationsutveckling Idre (DIAB) 
Bilaga 5 Avsiktsförklaring Destination Trysil 
Bilaga 6 Avsiktsförklaring Destination Femund-Engerdal 
Bilaga 7 Avsiktsförklaring  Visit Dalarna 
Bilaga 8-XX Ev dokument - Medfinansieringsintyg från Högskolan Dalarna, 

Region Dalarna 

Beslutet skickas till 
Handläggare SITE4 
Projektledare SITE Mobility 
Kommunchef 
Ekonomichef 





Avsiktsförklaring 

Idre den 16 september 2022 

Destinationsutveckling i Idre AB, (DIAB) är det gemensamma bolaget för utveckling av 
besöksnäringen i Idreområdet. Bolaget är helt privat finansierat och arbetar strategiskt med 
övergripande frågor för att skapa goda förutsättningar för besöksnäringen, och därigenom 
bidra till ett ökat antal besökare året runt, i Idreområdet i Älvdalens kommun 

Samverkan och utveckling är nyckelord för DIAB. 

Utvecklingen i omvärlden går oerhört fort i dag och DIAB har behov av ett nytt och 
innovativt tänkande inom bl a följande områden:  

 Resan till, från och inom våra destinationer (ex flyg, järnväg, buss, taxi och annan
kollektivtrafik).

 Digitalisering
 Elektrifiering och nya drivmedel (ex HVO)).
 Inflyttning och kompetensutveckling
 Hållbar ledutveckling
 Infrastruktur och hållbarhet behöver ständigt utvecklas så att regionen behåller sin

position i framkant jämfört med andra ledande destinationer.

DIAB har aktivt deltagit i förarbetet av ansökan om ett fjärde projekt inom den s k SITE-
regionen. (Sälen-Idre-Trysil-Engerdal) Den valda rubriken ”En smart och integrerad och 
hållbar gränsregion med fokus på mobilitet” känns både lockande och självklar. 
Utgångspunkten i ”Quadrupel helix” är både spännande och nytänkande. I denna modell 
samverkar näringslivet, offentlig förvaltning, akademin och civilsamhället.  

Återkommande nyckelord i förarbetet har varit att innehållet i ett kommande projekt måste 
vara relevant och konkret för delägarna i vårt företag och att projektet bemannas med 
erforderlig kompetens i form av en driven, liten och sammanhållande projektledning som över 
tid tar in de resurser som krävs för insatser inom de olika områdena ovan. Infriandet av dessa 
förutsättningar utgör garanti, och är ett villkor, för en aktiv projektmedverkan av DIAB. 
Projektets resultat kommer både vara av kortsiktig operativ och långsiktig strategisk karaktär. 
Medverkan från vårt företag utgör en stabilitet under projektperioden och har förutsättningar 
att långsiktigt vidareutveckla projektets mål och gränsöverskridande resultat.  

Lars Ericson 

Ordförande i DIAB 



Avsiktsforklaring 

Engerdal 29. september 2022 

Vedr. SØKNAD FOR SITE Mobility 

Destinasjon Femund Engerdal AS 

Selskapets virksomhet er å styrke Engerdals konkurransekraft og markedsposisjon ved og øke 

destinasjonens attraktivitet og øke tilstrømmingen av gjester til Femund Engerdal – hele året. 

Selskapet ble etablert i 2000, og har 77 medlemmer. Selskapet er finansiert både fra det private 

næringsliv og det offentlige. 

Utviklingen går fort og vi har behov for nytt og innovativt tankesett 

”En smart och integrerad och hållbar gränsregion med fokus på mobilitet” kjennes både 

spennende og selvsagt. Utgangspunktet ”Quadrupel helix” er spennende og nytenktende. 

I denna modellen samarbeider næringsliv, det offentlige, forvaltning, akademia og 

lokalsamfunnet.   

Destinasjon Femund Engerdal har samarbeidet med de tre tidligere SITE-prosjektene og har også 

vært med i forarbeidet til ett nytt prosjekt. 

Engerdal behøver økt tilvekst av både gjester og fastboende og vi blir den del av del av en storregion 

og ser muligheter til bedre kommunikasjon og tilgjengelighet for å vokse året rundt. 

Viktig for oss er 

 Reisen til og fra og innen våre destinasjoner  (feks fly og kollektivtrafikk).

 Digitalisering, næringsutvikling

 Elektrifiering og drivstoff(nye)

 Tilfytting og kompetanseutvikling

 Infrastruktur og bærekraft i stadig utvikling slik at regionen beholder sin posisjon i
framkant med andra ledende destinasjoner.

Destinasjon Femund Engerdal har deltatt med forankring av søknaden på et fjerde prosjekt. 

Innholdet i et kommende prosjekt må være relevant for både de store, mellomstore og små 

bedriftene i hele regionen. 



Nøkkelord i forarbeidet har vært at innholdet i et kommende prosjekt må være relevant for 

våre medlemsbedrifter. Projektet må bemannes med en fordeling der kompetanse i form av 

en driftig liten godt samarbeidende prosjektledelse som over tid tar inn relevante reusrser 

som kreves innenfor de ulike innsatsområdene. Vi setter også som forutsetning for vår 

videre deltagelse at Engerdal Kommune går inn i prosjektet. Innfrielse av disse 3 

forutsetningene utløser en garanti for at Destinasjon Femund Engerdal vil delta aktivt i 

prosjektet. Projektets resultat vil både være kortsiktig operativt og langsiktig strategisk. 

Deltagelse fra våre medlemsbedrifter under prosjektperioden er en forutsetning for å få til 

en  langsiktig utvikling av prosjektets mål og grenseoverskridende resultat. 

Med vennlig hilsen 

Mia Faldmo 
Daglig leder  
Destinasjon Femund Engerdal AS 





1/1  Destinasjon Trysil SA Orgnr 990 722 102 
Storvegen 3 Tlf +47 62451000 
N-2420 Trysil Epost info@trysil.com 

VEDR. INTENSJONSERKLÆRING IFM SØKNAD SITE 4 

Destinasjon Trysil SAs formål er å være et profesjonelt og slagkraftig foretak for all aktiv 
næringsvirksomhet i Trysil. Destinasjon Trysil skal gjennom målrettet arbeid styrke Trysils 
konkurransekraft og markedsposisjon ved å øke destinasjonens attraktivitet og innfri gjestenes 
forventninger. Selskapet ble etablert i 1984 og er privat finansiert. Mangeårig samarbeid og 
samskaping er grunnen til at det i dag er 210 medlemsbedrifter tilknyttet destinasjonsselskapet.  
Destination Trysil har samarbeidet om de tidligere SITE-prosjektene.  

Utviklingen i omverdenen går i et rivende tempo, og gjør at fremtiden inneholder muligheter vi i dag 
ikke kan forestille oss. Destination Trysil trenger et nytt og innovativt tankesett på en rekke områder: 

• Reisen til, fra og innenfor vår destinasjon (f.eks. fly, tog og offentlig transport)
• Elektrifisering og nye drivstoff
• Digitalisering
• Tilflytting, rekruttering og kompetanseutvikling
• Infrastruktur og gode bærekraftstiltak må utvikles slik at regionen opprettholder sin posisjon

sammen med andre fremgangsrike og ledende destinasjoner.

Destination Trysil har aktivt deltatt i forankringsprosessen med søknaden om et fjerde SITE-prosjekt. 
Tittelen «Et smart og integrert og bærekraftig grenseområde med fokus på mobilitet» gir en god 
beskrivelse av prosjektet. Utgangspunktet i "Quadrupel helix"-modellen ansees som både spennende 
og nyskapende ved et tverrfaglig samarbeid mellom næringsliv, offentlig forvaltning, akademia og 
sivilsamfunn.  

Det har vært bred enighet under forarbeidet om at innholdet i et kommende prosjekt må være 
relevant for de store medlemsbedriftene og at prosjektet må bemannes med nødvendig og riktig 
kompetanse i form av en kyndig og sammenholdende prosjektledelse som tar inn de ressurser som 
kreves på de ulike områdene nevnt ovenfor. Disse to forutsetningene utgjør en garanti, og er et 
vilkår, for aktiv prosjektdeltakelse fra Destinasjon Trysil.  Resultatene fra prosjektet vil være av både 
kortsiktig operasjonell og langsiktig strategisk karakter.  Deltakelse fra våre medlemsbedrifter vil 
kunne bidra til større stabilitet i prosjektperioden, samt ha et potensial for å videreutvikle prosjektets 
mål og resultater på tvers av landegrensene. 

Trysil 29.09.2022 

Med vennlig hilsen  
Destinasjon Trysil SA 

Ida M. Dyreng 
Daglig leder 



Medfinansieringsintyg gällande ansökan ”En smart, integrerad och bärkraftig gränsregion med fokus 
på mobilitet” mot InterReg Sverige-Norge 

Härmed intygas att Högskolan Dalarna, Institutionen för Kultur och Samhälle medfinansierar 
ovannämnda projekt med totalt 750.000 (250.000/år i tre år) i form av kontanta medel. Avsikten är 
att dessa medel bidrar till att finansiera ett doktorandarbete under tre år samt medverkan av senior 
forskare, Tobias Heldt, under projekttiden.  

De aktiviteter som planeras inom InterReg-projektet, bygger vidare på projektresultat från tidigare 
studier i samverkan, ex.vis MARA projektet, men framförallt Miranda-projektet, som båda haft fokus 
på mobilitet och transporter inom SITE-kommunernas domäner.  

Falun 2022-10-03 

Tobias Heldt 
Docent i turismvetenskap, Högskolan Dalarna 

Tomas Axelsson 
Pro-dekan och Professor, Institutionen för Kultur och samhälle 



”En smart, integrerad och bärkraftig gränsregion med 
fokus på mobilitet”

Mobilitet
Närings-

utveckling

Mobilitetsinsikt

PiloteringDigitalisering

Elektrifiering Förrättningsmodeller

Samordning/ 
samverkan - Delning



Forslag på 
arbeids-pakker, 
mål og 
innsatsområder 
Mobilitet

Effektmål – i 2025 

• Har innbyggerne, næringslivet og de besøkende effektive og
bærekraftige mobilitetsløsninger til og fra regionen, i regionen og i
den enkelte kommune

• Er CO2 utslippene redusert med XX % i tråd med nasjonale, regionale og
lokale målsetninger

Innsatsområder

• Mobilitetsinnsikt - Kartlegging av reisevaner i SITE-regionen

• Kollektivt reisende til, fra og innen regionen – tilgjengelighetsanalyser,
pilotering

• Infrastruktur – kunnskapsgrunnlag, nye forretningsmodeller/
elektrifisering

• Ta till vara och stärka digitaliseringens möjligheter – ökat tillgänglighet
av varor och tjänster samt ökad mobilitet för unga och äldre

• Samordne vare- og persontransport (kombinasjonstransporter) –
bestillingsløsninger, samkjøring, varelevering / service til hytteeiere og
lokalbefolkning – pilotering

• Elektrifisering - Fæmund II og M/S Sylöra og laddning på
snöskoterleder– utredning/pilotering

• Deling - transport til, fra og mellom destinasjonen



Forslag på 
aktiviteter og 
mål 
Nærings-
utvikling 
kopplat till 
Mobilitet

Effektdelmål - i 2025  

• Er bedriftenes tilvekst forbedret gjennom bedre mobilitet, smart
spesialisering og bärekraftige lösninger

• Nettverk for erfaringsutbytte med andra regioner er etablert

Aktiviteter

• Rekruttering og kompetanseheving i bedriftene genom at fremme
mobilitetslösningar

• Utveckla den gröna infrastrukturen över gränsen för näringslivet
(lokalmat, reindrift, reiseliv, fiske og jakt)

• Samarbeid innen utdanning og innovasjon,  Högskolan Dalarna m
fl, videregående/ høgskole samt relevant nettverk og klynger i
regionen

• Sterke entreprenørsånden – Bärkraftiga produktionskedjor och
affärsmodeller är en förutsättning för hållbar konsumtion



Parter i videreføringen – ’quadrupel helix’

Forskning og akademia
Sintef

Högskolan Dalarna
Kungliga Tekniska 

Högskolan
Kongsberg by og Lab

Samhällsplanering 
Kommuner

Länsstyrelsen
Region Dalarna

Trafikverket
Innlandet fylkeskommune 

avd for samferdsel
Interreg Sverige-Norge 

Næringsliv 
Destinasjonsbolag
Foretaksorganisasjoner
Kongsberg By og lab

Civilsamhället 
Invånare
Deltidsinvånare/Säsongsanställda
Besökare
Arbetspendlare



Mulig 
organisering

Styringsgruppe

• Ordførere, kommunedirektører og representanter fra næringslivet

Prosjektledelse

• En hovedprosjektleder
• En prosjektleder med ansvar for økonomi, rapportering og drift
• Delprosjektledere for hver av arbeidspakkene med faglige prosjektgrupper
som støtte.
• Högskolan Dalarna-handledning till doktorand



Økonomi – 
foreløpig 

kostnadsbudsjett

Norge total (kr) 2023 2024 2025

Prosjektleder 2,0 åv    3 851 343           1 283 781      1 283 781      1 283 781 

Eksterne tjenester       696 026              232 009         232 009         232 009 

Prosjektaktiviteter    1 160 043              386 681         386 681         386 681 

Reser, logi, studiereser

Administrativa tjenester       166 588                55 529           55 529           55 529 

Pilotprosjekt

   5 874 000          1 958 000     1 958 000     1 958 000 

Kostnadsbudget Sverige 

Skr 2 023 2 024 2 025

Personalkostnader, adminstration, resa, kost, logi 10 418 571 3 472 857 3 472 857 3 472 857
Externa tjänster och sakkunskap 1 410 000 480 000 470 000 460 000
Projekt aktiviteter och pilotprojekt 5 531 429 1 843 809 1 843 810 1 843 810
Utrustning 40 000 20 000 10 000 10 000

17 400 000 5 816 666 5 796 667 5 786 667

Totalt utgifter: 17 400 000 



Finansiering Norge

total (kr) 2023 2024 2025
Trysil kommune  1 000 000 333 333 333 333 333 333
Egentid prosjekteier 200 000 66 667 66 667 66 667

Engerdal  330 000 110 000 110 000 110 000
Innlandet Fylkeskommune  1 500 000 500 000 500 000 500 000
Destinasjon Trysil  264 000 88 000 88 000 88 000
Destinasjon Femund/Engerdal  80 000 26 667 26 667 26 667
Interreg 2 500 000 833 333 833 333 833 333

5 874 000 1 958 000 1 958 000 1 958 000

Økonomi – 
foreløpig 

finansiering
Intäktsbudget Sverige 

Medfinansiering 2023 2024 2025

Malung-Sälens kommun  570 000 190 000 190 000 190 000
Älvdalens Kommun  570 000 190 000 190 000 190 000
Region Dalarna  3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Högskolan Dalarna  750 000 250 000 250 000 250 000

Visit Dalarna  1 200 000 400 000 400 000 400 000

Totalt egen finasiering: 6 090 000 2 030 000 2 030 000 2 030 000

Interreg 65% av totalen blir 11 310 000 

Total intäkt: 17 400 000



Total budget 
för projektet:

Budsjett svensk side 17 400 000

Budsjett norsk side 5 635 000

TOTALT  23 035 000

Finansiering Interreg norsk side  44%

2 500 000kr 

Egen finansiering  56%
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Redovisning kommunfullmäktige 2022-10-24 

AVSÄGELSER OCH VALÄRENDEN 
23. Avsägelse politiska uppdrag i valnämnden (CA)
24. Avsägelse av uppdrag som lotterikontrollant i södra kommundelen 
(IEG)
25. Val av lotterikontrollant i söndra kommundelen

ANMÄLAN AV MOTIONER, INTERPELLATIONER OCH FRÅGOR 
Inga motioner, interpellationer eller frågor har inkommit 

HANDLINGAR FÖR KÄNNEDOM 
27. 
KS/2022:578 
Årsredovisning 2021 Dalarnas kommunförbund med verksamhetsberättelse 

KS/2022:505 
Nacka tingsrätt mark-och miljödomstolens Dom 2022-09-28 i målnr M 
6733-19, Ejforsen 

KS/2022:113 
Styrgrupp e-arkiv 

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 2022-10-04 
§ 152 Kommunstyrelsens delårsberättelse augusti 2022 med
helårsprognos
§ 158 Remiss från Regeringskansliet – Justering i kostnadsutjämningen för
inkomstuppgifter från andra länder
§ 159 Bidrag Året runt i Sälenfjällen (Destination Sälenfjällen) för fortsatt
utveckling och projektering järnväg

20-27
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