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Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2022-04-26
Plats:
Tid:

Folkets park, Orrskogen i Malung
18:30

Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndskansliet så att ersättare
kan inkallas.
Ersättarna får denna kallelse för kännedom, om inte annat meddelas.
Sammanträdet sänds även live via webben på www.tvmalung-salen.se
Ordförande
Jörgen Norén (S)
Sandra Sjöström/Nämndskansliet
0280-18171
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-05

§ 45
Årsrapport fjärrvärme (KS/2022:98)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsrapport fjärrvärme 2021 godkänns.
Beskrivning av ärendet
Kommunens fjärrvärmeverksamhet ska enligt gällande lagstiftning
särredovisas.
Årsrapport för fjärrvärmeverksamheten år 2021 har sammanställts.
Årsrapporten har granskats av kommunrevisionen, som har lämnat
revisorsintyg till fullmäktiges behandling.
Kommunfullmäktige har att godkänna årsrapporten slutligt.
Dagens sammanträde
Ekonomichefen föredrar ärendet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-08
Årsrapport fjärrvärme 2021
Revisorsintyg fjärrvärme 2021
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Service- och teknikchef
Förtroendevalda revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-03-22

§ 103
Årsrapport fjärrvärme (KS/2022:98)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Årsrapport fjärrvärme 2021 godkänns.
2. Årsrapport fjärrvärme 2021 överlämnas till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsrapport fjärrvärme 2021.
Beskrivning av ärendet
Kommunens fjärrvärmeverksamhet ska enligt gällande lagstiftning
särredovisas.
Årsrapport för fjärrvärmeverksamheten år 2021 har sammanställts.
Årsrapporten har granskats av kommunrevisionen, som har lämnat
revisorsintyg till fullmäktiges behandling.
Kommunfullmäktige har att godkänna årsrapporten slutligt.
Dagens sammanträde
Ekonomichefen föredrar ärendet.
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i
enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-08
Årsrapport fjärrvärme 2021
Revisorsintyg fjärrvärme 2021
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Service- och teknikchef
Förtroendevalda revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Tjänsteutlåtande
Sida

2022-03-08

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

Kommunstyrelsen

Dnr KS/2022:98

Årsrapport fjärrvärme 2021
Förslag till beslut
1. Årsrapport fjärrvärme 2021 godkänns.
2. Årsrapport fjärrvärme 2021 överlämnas till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsrapport fjärrvärme 2021.
Beskrivning av ärendet
Kommunens fjärrvärmeverksamhet ska enligt gällande lagstiftning
särredovisas.
Årsrapport för fjärrvärmeverksamheten år 2021 har sammanställts.
Årsrapporten har granskats av kommunrevisionen, som har lämnat
revisorsintyg till fullmäktiges behandling.
Kommunfullmäktige har att godkänna årsrapporten slutligt.
Beslutsunderlag
Årsrapport fjärrvärme 2021
Revisorsintyg fjärrvärme 2021
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Service- och teknikchef
Förtroendevalda revisorer

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

1

Malung-Sälens kommun
Årsrapport Fjärrvärme 2021
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Förvaltningsberättelse
Verksamhet

Händelser under året

Malung-Sälens kommuns fjärrvärmeanläggning
drivs i egen regi genom service- &
teknikförvaltningen. Värmeverket vid Lövängen,
som togs i bruk 1984, genomgick 2003 en
omfattande renovering då bland annat nya pannor
och rökgaskondensering installerades. Under 2011
driftsattes en ny fastbränslepanna på 3 MW, som
ersättning för elpannan och som spetslastpanna.

Under året har 1 st. abonnent anslutit sig till
fjärrvärmenätet.
Den ombyggda fastbränslepannan på 3MW kördes
igång i början av januari 2021.
Löpande underhållsåtgärder har skett under året,
bland annat utbyte av sliten plåt på vibromatare
samt skopelevator. Säkerhetsventiler renoverade till
7 MW panna samt oljepanna 1.

Den sammanlagda effekten uppgår till:
- flispannor 7,0 MW + 3,0 MW
- oljepannor 5,0 MW + 3,0 MW
- rökgaskondensering 1,8 MW
Anläggningen producerar enbart värme, ingen el.
Det huvudsakliga bränslet är träflis, som
tillsammans med rökgaskondenseringen utgör
grunden för cirka 99,1 % av värmeproduktionen,
och oljepannan svarar för resterande 0,9 %.

Mål och måluppfyllelse
Styrning och uppföljning sker med hjälp av
nyckeltal, som jämförs med andra liknande
anläggningar.
Bland de nyckeltal som används kan nämnas.
- bränsleförbrukning (flis, eldningsolja, el till
fläktar, pumpar m.m.)
- verkningsgrad, totalt för systemet och i
pannorna
- kulvertförluster
- kostnader per producerad KWh i värmeverket,
uppdelat på olika bränsleslag
- kostnad per KWh hos abonnenterna
Dessa nyckeltal finns redovisade i
verksamhetsberättelsen från Värmeverket.

Den värme som produceras vid värmeverket
levereras via ett kulvertnät (ca 8 km) till fastigheter
inom Malungs tätort. Sett till energiförbrukningen
är 1/3 av kunderna kommunala fastigheter, 1/3
tillhör Malungshem AB (koncernbolag) och 1/3 är
övriga (privata, regionen med flera).
Från starten 1984 har antalet abonnenter ökat
successivt, och vid årsskiftet 2021/2022 var 88
undercentraler anslutna. Kommunen har följt
principen att bygga ut kulvertnätet enbart till större
fastigheter och därför är inga villor anslutna.

Ekonomi
Kommunfullmäktige beslutar årligen, efter förslag
från service- och teknikförvaltningen, om nivå och
utformning på den taxa som reglerar abonnenternas
avgifter.

Den träflis som utgör huvudsakligt bränsle
produceras vid en kommunal anläggning som drivs
på entreprenad. 53 230 m3 flis förbrukades vid
värmeverket under 2021.

Antal
leverans
punkter

Levererad
värme i
MWh

25

8 014

Industrier

13

6 259

Offentliga lokaler

21

8 375

Övriga lokaler (t ex parti o
detaljhandel,hotell,restauranger).

29

4 756

Småhus

-

-

Övrigt
(ex markvärme)

-

-

88

27 404

Typ av
leveranspunkt
Flerbostadshus

summa

Verksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen.
Alla kostnader, såväl interna som externa, redovisas
och täcks av abonnenternas avgifter enligt taxan. I
kalkylen för taxesättning finns ingen vinst eller
avkastning till ägaren, alltså kommunen.
För 2021 redovisas ett överskott i verksamheten,
vilket är trettonde året i följd.
Taxan har varit oförändrad sedan år 2010, förutom
år 2015 och år 2020 då höjningen var 2 öre/KWh,
rörliga delen.
Större svängningar i resultatet mellan olika år kan
förekomma, eftersom inga reserver finns för
oförutsedda underhållsåtgärder.
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framställning av flis, vilket har skapat en bra grund
för framtida arbete med energi- och klimatfrågorna.

Personal
Drift och underhåll av värmeverket sköts av
personal från kommunens fastighetsavdelning,
under ledning av fastighetschefen.
Under ordinarie arbetstid finns normalt 1-2
personer på plats i värmecentralen. Under övrig tid
finns ständigt personal, inom fastighetsavdelningen,
i beredskap som kan rycka ut vid larm i
anläggningen.

Det finns dock hotbilder som bör uppmärksammas:
- konkurrensen om råvarorna för
flistillverkningen kan göra att priset kommer att
stiga i framtiden.
I detta sammanhang är det en mycket stor fördel att
kommunen har ett stort eget skogsinnehav, som kan
tillgodose en del av råvarubehovet, samt en egen
anläggning där man framställer flis. Förutom egen
skog och flisanläggning, är en kunnig och
engagerad personal grunden för vårt låga
fjärrvärmepris. Vi har även ett gott samarbete med
lokala sågverk inom närområdet.

Framtiden
Värmecentraler som eldas med biobränsle brukar
anges som ett bra exempel på hur klimathotet kan
mötas i framtiden. Malung-Sälens kommun satsade
tidigt på sådana värmecentraler och på egen
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Resultaträkningar
(tkr)

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

Not

2021

2020

1,2

17 775
17 775

15 622
15 622

-10 294
-1 632
-1 741

-7 778
-2 245
-1 987

-2 046
-15 713

-1 821
-13 831

2 062

1 791

- 219
1 843

- 228
1 563

1 843

1 563

3
4,5

Rörelseresultat
Finansiella inäkter och kostnader
Räntekostnader
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
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Balansräkningar
(tkr)
TILLGÅNGAR

2021

2020

17 310
-

17 685
-

17 310

17 685

2 606
2 606

2 590
2 590

19 916

20 275

4 778
1 843
6 621

3 215
1 563
4 778

0

0

12 611

15 002

684
13 295

495
15 497

19 916

20 275

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland skulderna
eller avsättningarna

-

-

Övriga ansvarsförbindelser

-

-

Not
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
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Finansiella anläggningstillgångar
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Förråd
Fordringar
Kassa och bank
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

8
9

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
10

Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Andra avsättningar
SUMMA AVSÄTTNINGAR
SKULDER
Avräkning kommunen
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA SKULDER

11
12
13

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
14

Ansvarsförbindelser
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Kapitaltjänstkostnader

Redovisningsprinciper

Kapitaltjänstkostnader beräknas på anläggningstillgångar som fjärrvärme förfogar över. MalungSälens kommun följer Sveriges kommuner och
regioners rekommendationer avseende
internräntans nivå. För år 2021 är internräntan
1,25 %. Den nominella metoden tillämpas.

Särredovisningen för fjärrvärme i Malung-Sälens
kommun följer Lag (2018:597) om kommunal
bokföring och redovisning, Fjärrvärmelag
(2008:263), förordningen (2006:1203) om
redovisning av fjärrvärmeverksamhet och
föreskriften (EIFS 2010:1) om redovisning av
fjärrvärmverksamhet, samt rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning. Sammantaget
innebär detta att redovisningen i fjärrvärme sker på
ett sätt som överensstämmer med god
redovisningssed. Kassaflödesanalys har inte
upprättats med anledning av att
fjärrvärmeverksamheten inte har något eget
kassaflöde (bank). Kassaflödet hanteras i MalungSälens kommuns årsredovisning.

Långfristiga skulder
Upplåning av likvida medel sker via finansförvaltningen i Malung-Sälens kommun och
belastar fjärrvärme som debiteras räntekostnad för
investeringar i anläggningstillgångar, med avdrag
för ackumulerade avskrivningar i form av
kapitaltjänstkostnader.

Personalskulder
Skulder till personalen redovisas som kortfristiga
skulder i Malung-Sälens kommun. Skulderna avser
ej uttagna semesterdagar och ej kompenserad
övertid. Undantag görs för pensionsskulden som
redovisas i kommunen som pensionsskuld,
respektive avsättning. Ingen särredovisning har
skett i fjärrvärme, utan skulden till personalen ingår
i avräkningen till kommunen.

Värderingsprinciper
Överordnad princip för värdering är
försiktighetsprincipen, som innebär att tillgångar
inte övervärderas och att skulder inte
undervärderas. Därigenom fås en försiktig bild av
ställning och resultat. Tillgångar, avsättningar och
skulder har värderats till anskaffningsvärden, om
inget annat anges.

Sociala avgifter
Sociala avgifter bokförs i form av procentuella
personalomkostnadspålägg för anställda (40,15 %) i
samband med löneredovisningen i kommunen. Se
även principer för fördelning av gemensamma
balansposter nedan.

Reservering för osäkra kundfordringar (befarade
kundförluster) görs för fordringar förfallna med mer
än 6 månader.

Intäkter / Kostnader
Utgifter kostnadsförs det år då förbrukningen skett.
Inkomster intäktsförs det år som intäkterna
genereras (faktureras).

Leasingavtal
Fjärrvärme har inga leasingavtal tecknade genom
Malung-Sälens kommun.

Anläggningstillgångar

Principer för fördelning gemensamma
balansposter

Byggnader och tekniska anläggningar aktiveras i
balansräkningen, med avdrag för planenliga
avskrivningar. Avskrivning beräknas inte för mark
och konst. För att en investering ska klassificeras
som en anläggningstillgång skall den ha en
ekonomisk varaktighet som är längre än tre år och
värdet måste uppgå till minst ett prisbasbelopp
(47 600 kr).

Balansposter som är gemensamma för
fjärrvärmeverksamheten och annan verksamhet
avser likvida medel, eget kapital, personalskulder
och sociala avgifter. Likvida transaktioner påverkar
omedelbart avräkning till kommunen och därmed
minskar, respektive ökar skulden till kommunen i
samband med in- och utbetalningar. Fjärrvärmes
andel av eget kapital är beräknad från och med år
2007. Personalen är anställd i
fastighetsförvaltningen och nedlagd tid debiteras
fjärrvärmeverksamheten. Av den anledningen är
inte personalskulder och sociala avgifter fördelade,
utan ingår i avräkningen till kommunen.

Anläggningstillgångar delas in i komponenter, som
skrivs av utifrån respektive komponents
nyttjandeperiod, det vill säga hur många år
respektive komponent förväntas hålla innan den
behöver bytas ut. Komponentindelning tillämpas
från och med år 2020. Justeringar har gjorts av
befintliga anläggningstillgångar.
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Noter
(tkr)
Not 1

Specificering av nettoomsättning

Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning
Intäkter el (som produceras i kraftvärmeverk)
Intäkter anslutningsavgifter
Intäkter elcertifikat
Intäkter utsläppsrätter
Engångsintäkter
Övrigt (skall specificeras)
Summa nettoomsättning

Not 2

2020

17 620,0

15 622,0

155,0

-

17 775

15 622

Försäljning inom kommun och till koncernföretag

Försäljning till kommunens förvaltningar
Försäljning till koncernföretag
Summa

Not 3

2021

2021

2020

6 014
4 126
10 140

5 397
3 393
8 790

Avskrivningar

Avskrivningarna är beräknad på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.
Anläggningstillgångarna skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden.
Avskrivningar på byggnader och tekniska anläggningar har gjorts med 2 046 (1 821) tkr.
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Not 4

Principer för fördelning av gemensamma kostnader

Fördelning har gjorts för kostnader som varit gemensamma med annan verksamhet
inom kommunen. De verksamheter där fördelning skett har följt följande principer.
Översyn av principer för fördelning pågår.
Verksamhet
Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige
Kommunkansli
Personal & Löneadministration
Lönesystem
Ekonomiadminstration
Ekonomisystem
Företagshälsovård
Facklig tid
Pensionsadministration
Försäkringspremier
Fastighetskatt
Service & Teknik förvaltning admin
IT
Porto / Gemensam ekonomi
Telefonväxel
Reception
Vaktmästeritjänster

Nyckel
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
premien fördelas enligt försäkringsbrev
ej aktuellt
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen

Not 5

Inköp inom kommun och från koncernföretag

Inköp från kommunens förvaltningar
Inköp från koncernföretag
Summa

Not 6

Kommentar
demokratiskt uppdrag
demokratiskt uppdrag
försumbart

försumbart
försumbart

försumbart

2021

2020

9 313
411
9 724

7 174
575
7 749

Räntekostnader

Räntekostnader avser internränta på lånat kapital för anläggningstillgångar. Lånat kapital motsvaras av
utgående balans per månad, för investerade anläggningstillgångar, med avdrag för planenliga
avskrivningar.
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Not 7

Byggnader och tekniska anläggningar

Byggnader och tekniska anläggningar avskrivs systematiskt över den bedömda
nyttjandeperioden / ekonomiska livslängden.
Avskrivningstiden är 3-29 år
2021
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

2020

65 082

61 478

1 671
66 753

3 604
65 082

-47 397

-45 575

-2 046
-49 443

-1 822
-47 397

17 310

17 685

-

3 604

Utgående bokfört värde
varav
Pågående ny-, till- och ombyggnation

Anläggningskategori

Anläggningskategori
Produktionsanläggningar
Distributionsanläggningar
Övrigt (skall specificeras)
Summa
materiella anläggningstillgångar

Ackumulerade
Anskaffnings- avskrivningar Planenligt
värde
enligt plan
restvärde
60 320
-47 378
12 941
6 433
-2 065
4 369
66 753

Byggnationsår på distributionsanläggningstillgångar
Procentuell andel av totala längden på distributionsanläggningar
Byggnationsår
Procent
1950 - talet eller tidigare
1960 - talet
1970 - talet
1980 - talet
69
1990 - talet
4
2000 - talet
17
2010 - talet
6
2020 - talet
4
Summa
100
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-49 443

17 310

Not 8

Fordringar

Kundfordringar
Fordran mervärdesskatt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

Not 9

2021

2020

1 022

1 340

1 583
2 605

1 250
2 590

Kassa och bank

Fjärrvärme har ingen egen kassa eller bank. Likvida transaktioner sker via Malung-Sälens kommuns kassa
och bank. Likvida transaktioner som avser fjärvärme genererar avräkning i form av skuld / fordran
gentemot kommunen.

Not 10

Eget kapital

Fjärrvärmeverksamheten har inget eget kapital. I Malung-Sälens kommun har verksamheten fjärrvärmes
årsresultat från år 2007 bokförts mot eget kapital som egen balansenhet. Det innebär att
fjärrvärmeverksamhetens egna kapital består av femton års ackumulerade resultat.

Not 11

Avräkning kommunen

Avser årets skuld på balansdagen till Malung-Sälens kommun. Skulden till kommunen förändras av
betalningsflöden (likvida medel), till och från kommunen, samt årets resultatsom
avser fjärrvärmeverksamheten.

Not 12

Långfristiga skulder

Upplåning av likvida medel sker i Malung-Sälens kommun och belastar fjärrvärme som debiteras
räntekostnad för gjorda investeringar i anläggningstillgångar. Se närmare avsnittet redovisningsprinciper
och kapitaltjänstkostnader.

Not 13

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Skuld mervärdeskatt
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

Not 14

2021

2020

283
400
683

205
290
495

Ansvarsförbindelser

Fjärrvärmeverksamehteten har inga egna ansvarsförbindelser. Eventuella ansvarsförbindelser
upptas tills vidare i Malung-Sälens kommuns årsredovisning.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§ 42
Kommunstyrelsens årsberättelse 2021 (KS/2022:164)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens årsberättelse 2021 fastställs.
2. Kommunstyrelsens årsberättelse överlämnas till kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
I enlighet med anvisningarna för årsbokslut 2021 ska nämnderna fastställa
en årsberättelse med uppföljning för året som gått.
Nämndens årsberättelse för 2021 är till delar underlag till Malung-Sälens
kommuns årsredovisning, uppföljning av verksamhetsårets nämndplan
samt nämndens redogörelse av verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse
för året som gått. Rapportering av måluppfyllelsen med kommentarer är
nämndens bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål för att nå
målbild 2023. Nämndens ansvarsområde i enlighet med nämndplanen,
årets väsentliga händelser och verksamhet samt förväntad utveckling
beskrivs. Ekonomiskt utfall för nämnden finns i driftredovisningen och
kommentar till avvikelser lämnas.
Årsberättelsen ska överlämnas till kommunfullmäktige för att utgöra
underlag till kommunens årsredovisning.
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat årsberättelse, för fastställande
av nämnden.
Dagens sammanträde
Ekonomichefen föredrar ärendet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att
1. Kommunstyrelsens årsberättelse 2021 fastställs.
2. Kommunstyrelsens årsberättelse överlämnas till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-15
Kommunstyrelsens årsberättelse 2021
Beslutet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
Kanslichef
Personalchef
IT-chef
Chef service och teknik
Skogsförvaltare
Kommunikationschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Justerare

2022-04-05

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-03-22

§ 101
Kommunstyrelsens årsberättelse 2021 (KS/2022:164)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsens årsberättelse 2021 fastställs.
2. Kommunstyrelsens årsberättelse överlämnas till kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
I enlighet med anvisningarna för årsbokslut 2021 ska nämnderna fastställa
en årsberättelse med uppföljning för året som gått.
Nämndens årsberättelse för 2021 är till delar underlag till Malung-Sälens
kommuns årsredovisning, uppföljning av verksamhetsårets nämndplan
samt nämndens redogörelse av verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse
för året som gått. Rapportering av måluppfyllelsen med kommentarer är
nämndens bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål för att nå
målbild 2023. Nämndens ansvarsområde i enlighet med nämndplanen,
årets väsentliga händelser och verksamhet samt förväntad utveckling
beskrivs. Ekonomiskt utfall för nämnden finns i driftredovisningen och
kommentar till avvikelser lämnas.
Årsberättelsen ska överlämnas till kommunfullmäktige för att utgöra
underlag till kommunens årsredovisning.
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat årsberättelse, för fastställande
av nämnden.
Dagens sammanträde
Ekonomichefen föredrar ärendet.
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta i
enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens årsberättelse 2021
Beslutet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
Kanslichef
Personalchef
IT-chef
Chef service och teknik
Skogsförvaltare
Kommunikationschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerare

2022-03-22

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

Dnr KS/2022:164

Kommunstyrelsens årsberättelse 2021
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens årsberättelse 2021 fastställs.
2. Kommunstyrelsens årsberättelse överlämnas till kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
I enlighet med anvisningarna för årsbokslut 2021 ska nämnderna fastställa
en årsberättelse med uppföljning för året som gått.
Nämndens årsberättelse för 2021 är till delar underlag till Malung-Sälens
kommuns årsredovisning, uppföljning av verksamhetsårets nämndplan samt
nämndens redogörelse av verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse för året
som gått. Rapportering av måluppfyllelsen med kommentarer är nämndens
bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål för att nå målbild 2023.
Nämndens ansvarsområde i enlighet med nämndplanen, årets väsentliga
händelser och verksamhet samt förväntad utveckling beskrivs. Ekonomiskt
utfall för nämnden finns i driftredovisningen och kommentar till avvikelser
lämnas.
Årsberättelsen ska överlämnas till kommunfullmäktige för att utgöra underlag
till kommunens årsredovisning.
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat årsberättelse, för fastställande
av nämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens årsberättelse 2021
Beslutet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
Kanslichef
Personalchef
IT-chef
Chef service och teknik
Skogsförvaltare
Kommunikationschef
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1 Verksamhetsberättelse
Nämndens årsberättelse för 2021 är till delar underlag till Malung-Sälens kommuns
årsredovisning, uppföljning av verksamhetsårets nämndplan samt nämndens redogörelse av
verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse för året som gått. Rapportering av måluppfyllelsen med
kommentarer är nämndens bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål för att nå målbild
2023. Nämndens ansvarsområde i enlighet med nämndplanen, årets väsentliga händelser och
verksamhet samt förväntad utveckling beskrivs. Ekonomiskt utfall för nämnden finns i
driftredovisningen och kommentar till avvikelser lämnas.

1.1 Ansvarsområde
Uppdrag
Kommunstyrelsens uppdrag framgår i reglementet antaget av KF 22 juni 2020.
Dnr: KS/2022:341.
I korthet är Kommunstyrelsen kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.
Kommunstyrelsens uppdrag är att utifrån ett helhetsansvar leda och samordna kommunens
verksamheter, utveckling och ekonomi.
Kommunstyrelsen har flera funktioner: ledningsfunktion, styrfunktion, uppföljningsfunktion och
därutöver också ett antal särskilda uppdrag och övergripande uppgifter.
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat:



















Arbete med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
Arbete med offentligt finansierade projekt inom kommunstyrelsens kompetensområde
Ansvar för upphandlingsverksamhet
Arbetsgivar- och personalpolitiken i kommunens förvaltningar
Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för förtroendevalda
Övergripande, strategiska arbetsmarknadspolitiska frågor och verka för att samhällets
resurser används för bästa samhällsnytta
Kommunens roll i arbetsmarknadsfrågor som främjar människors inträde på
arbetsmarknaden
Aktivitetsansvar för ungdomar som varken studerar eller arbetar
Konsumentrådgivning, budget- och skuldrådgivning
Näringslivsfrågor
Samhällsplanering och infrastruktur, inklusive digital infrastruktur
Mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap upprätthålls
samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.
Bostadsförsörjningsprogram.
Lokalförsörjningsplanering
Energiplanering och främja energihushållningen
Drift, underhåll och ägande avseende gator, allmänna platser, kommunens anläggningar
för idrott och fritid samt kommunens fastigheter
Förvalta, utveckla och sköta kommunens mark och skog samt den översiktliga
planeringen av mark och vatten
Kommunens exploateringsverksamhet, köp, byte och försäljning av mark och fastigheter
samt avtal om fastighetsreglering
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Utarrendering, uthyrning eller på annat sätt upplåta av kommunen tillhörig mark och
fastigheter samt annan fast egendom
Arbete med att reformera och följa upp det kommunala regelbeståndet
Vara kommunens kontakt med statliga verk, myndigheter och bolag
Övergripande marknadsföring, informations- och kommunikationsfrågor
Brottsförebyggande arbete samt arbete med polisens medborgarlöfte
Delta i kommunala pensionärsrådet samt tillgänglighetsrådet
Trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
Kommunstyrelsen utgör kommunens trafiknämnd och fullgör de uppgifter som avses i 1
§ lagen 1978:234 om nämnder för vissa trafikfrågor

1.2 Uppföljning planeringsförutsättningar
Organisatoriska förutsättningar och kompetensförsörjning


Sjukfrånvaron under perioden 2017-2021 framgår i tabellen nedan. Den totala
sjukfrånvaron uppgick till 6,7 procent under 2021 som är en minskning mot tidigare år
och närmar sig de sjuktal vi hade 2018. Andelen långtidssjuka är något högre mot
jämförbart 2020. Vi är på väg mot statistiskt samma nivå långtidssjuka som innan
coronapandemin.

Förvaltning

2019

2020

2021

Barn- och utbildningsförvaltningen

4,9

6,1

6,5

Kultur- och fritidsförvaltningen

2,0

7,0

6,6

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

2,0

2,5

5,4

Räddningstjänsten

2,5

27,6

9,6

Socialförvaltningen

9,0

9,1

8,1

Kommunstyrelseförvaltningen inklusive
service- och teknik

5,9

6,4

4,5

Befolknings- och bebyggelseutveckling



Befolkningsmängden ökade under 2021 med 41 kommuninvånare. Antalet 31 december
2021 var 10 218 invånare att jämföra med 31 december 2020 då antalet var 10 177
invånare.
Arbetslösheten i kommunen 2021 uppgick till 5,0 procent jämfört med 5,6 procent 2020.

Lokalförsörjning




Lokalförsörjningsarbete har fortgått under 2021. Ett antal lokaler har bl.a. anskaffats för
att bedriva kommunal verksamhet i. Se vidare redogörelse för årets
investeringsredovisning.
Kulturskolan har flyttat från Tingshuset till nya lokaler i fd HVB-hemmet och
dansundervisningen bedrivs nu i IOGT-NTOs lokaler.
Ombyggnation av ”fd Normarksfastigheten” till centralarkiv har påbörjats och
arkivavdelningen inom kanslienheten flyttar in under början av 2022.
Normarkfastigheten blir också en viktig förutsättning för att succesivt kunna flytta
tillbaka det lokalhistoriska arkivet från Falun.

Digital utveckling
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Förberedelsearbete har pågått för att kunna lansera en ny hemsida, malung-salen.se.
En utredning kring IT-organisation och IT-systemstöd är genomförd. Ett antal åtgärder
med anledning av utredningen har skett bl.a. rekrytering av en ny IT-chef och en
kompetenskartläggning av IT-enhetens personal. Ytterligare ett utredningssteg inleddes
på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i slutet av 2021 och pågår in
under våren 2022.
En dalagemensam e-tjänsteplattform har införts och interna och externa e-tjänster har
utvecklas, bland annat för skolkort inom kollektivtrafiken.
En upphandling av IT-partner genomfördes tillsammans med åtta andra dalakommuner
och avtal har tecknats för 2+1+1 år med en leverantör.
Arkivering av diariet för kommunalförbundet Västerdalarnas utbildningsförbund har
slutförts via det kommungemensamma E-arkiv Dalarna.
Andelen elektroniska inkommande leverantörsfakturor har ökat och ligger på 90 procent
för helåret 2021. Andelen återkommande fakturor kopplade till ett abonnemang som
möjliggör automatisk hantering har också ökat, för 2021 ligger andelen på 24 procent,
jämfört med 20 procent år 2020.
Elektroniska fakturor till privatperson har inte genomförts under året och kvarstår till
2022 att införa.
Arbete med att uppdatera styrdokumenten gällande upphandling och inköp med
anledning av förändrad lagstiftning har pågått gemensamt med politiken.
Styrdokumenten har inte beslutats politiskt ännu. Rutinen för direktupphandling har
uppdaterats och systemstödet Mercell direktupphandling har införts för att förenkla
upphandlingsförfarandet.
System för digitalisering av personakter har implementerats under 2021 och hjälpmedel
har införskaffats för att genomföra digitalisering i egen regi och därmed få
kostnadseffektivitet. Under året har utbildningsinsats genomförts och införande pågår.
Digitalisering av personakter beräknas vara fullt ut implementerat år 2024.

Andra händelser och beslut som påverkar







Länsstyrelsen har beviljat Vamas tillstånd till utbyggnad av Sälfjällets
avloppsreningsverk. Detta är en mycket viktig utvecklingsfråga inte minst för
näringslivets fortsatta utveckling i Sälen.
Arbete har bedrivits enligt överenskommelse "Delegationen för unga och nyanlända till
arbete" (DUA) som tecknades 2020 mellan Malung-Sälens kommun, Vansbro kommun
och Arbetsförmedlingen.
Revidering av kommunens "Barn och ungdomsplan" ska ske under år 2022. En digital
utbildningsfilm om barnkonventionen är under framtagande som ska användas inom
samtliga förvaltningar.
Region Dalarna har antagit ett viktigt regionalt styrdokument i form av "Dalastrategin
2030- tillsammans för ett hållbart Dalarna". Den regionala utvecklingsstrategin, kommer
att vara vägledande för Malung-Sälens kommun i kommande plan- och
utvecklingsarbete.
Malung-Sälens kommun har ansökt om trafikplikt till Scandinavian Mountains. Detta har
inte tillstyrkts i Trafikverkets remissversion av utredning om allmän trafikplikt avseende
flyg from oktober 2023. I remissyttrande har Malung-Sälens kommun begärt att
Trafikverket reviderar sitt ställningstagande i remissen och istället tillmötesgå
kommunens begäran om allmän trafikplikt.
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Remissvar på förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 har
utarbetats under slutet av 2021 och början av 2022. Förbifart Yttermalung är den enskilt
viktigaste åtgärden för Malung-Sälens kommun längs E16. Befintlig väg anses vara en av
landets farligaste. Malung-Sälens kommun anser att planeringsramen bör utökas med 10
procent för att säkra de pågående och möjliggöra nya investeringar längs de av Dalarnas
vägar som omfattas av nationell plan.
Remissvar på förslaget till länstransportplan 2022-2033 har tagits fram under slutet av
2021 och början av 2022, där kommunen bland annat påtalar vikten av väsentligt
förbättrad/snabbare väg till Västerdalarna samt att riskutsatta och olycksdrabbade
korsningen RV 66/ Albacksgatan/ Grönlandsvägen norr om Malung åtgärdas. Vidare
lyfts behov av en trafiksäker GC-lösning söder om Sälen samt att ny väganslutning till
den nya bron i Oxberg genomförs som en viktig del i projekt Vasaloppsvägen. Redan
påbörjade trafikprojekt, Vasaloppsvägen och Tandö-Bu föreslås fullföljas.

1.3 Händelser av väsentlig betydelse















Coronapandemin har fortsatt under 2021 och kommunens pandemigrupp har under 2021
träffats veckovis träffats för att koordinera kommunens förebyggande arbete med covid19. Pandemigruppens arbete har utvärderats med gott resultat.
En översyn av kommunens krisledningsberedskap har gjorts. En ny krisledningsplan har
antagits samtidigt som kommunens krisledningsorganisation har modifierats något.
Utbildnings- och övningsinsatser har genomförts på temat flyghaveri.
Projektet SITE 3 fortgår. Fokus i projektet har framförallt varit hållbarhet som är det
fokusområde som det har varit mest lämpligt att arbeta med under pågående pandemi. De
övriga två fokusområdena för projektet är internationalisering och kompetensförsörjning.
Bl.a. har en hållbarhetsanalys genomfört i samarbete med Visit Dalarna. Denna har
utmynnat i en hållbarhetsrapport med åtgärdsförslag.
Förberedelsearbete för sanering av Garveritomten har fortsatt med ekonomiskt stöd från
Naturvårdsverket.
Komponentredovisning infördes i bokslut 2020 och har varit underlag för genomgång
och uppdaterad internhyresprissättning för 2022.
Kommunen har använt stadsbidrag från Tillväxtverket för näringslivsutveckling i
glesbygd till ett flertal stödinsatser.
Rekrytering har skett av nya förvaltningschefer till miljö- och
stadsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten och barn- och utbildningsförvaltningen.
En ny enhetschef har också rekryterats till IT-enheten.
Under år 2020 gjordes en utvärdering av inköpsorganisationen och inköpsprocessen i
Malung-Sälens kommun. Ett av utredningens förslag för att stärka inköpsorganisationen,
är kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling. Grupperna inköpssamordnare och
beställare har under 2021 erbjudits utbildning externt samt nätverksträffar internt.
En hyresgäst har under året sagt upp hyreskontrakt i förtid för industrihus där cirka 3 år
återstod. En uppgörelse gjordes där hyresgästen fick betala en engångshyra.
Simhallsprojektet har fortgått under året och fas 1 har genomförts och fas 2 påbörjats.
Enligt projektplaneringen kommer kommunfullmäktige behandla och godkänna fas 2
under våren 2022 samt fatta beslut om fas 3 med byggnation.
Arbetsmarknadsenheten tillsammans med socialförvaltningen genomförde en
framtidsverkstad med individen i fokus för arbetsmarknads- och försörjningsfrågor.
Strategi för kommunens skogsinnehav har antagits av kommunfullmäktige.
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En ny taxa och policy för jaktarrenden har antagits av kommunfullmäktige.
Sanering av snöbrottsskador i gallringsskog har gjorts efter vinterns blötsnö.
Detaljplanen för polisstationen i Sälen blev överklagad till Mark- och
miljööverdomstolen vilket gjort att försäljningen av marken inte kunnat genomföras
under 2021. Detaljplanen har vunnit laga kraft men nu är bygglovet överklagat.
Tomtförsäljningen av villatomter i Sälens by har gått bra. Det finns endast två tomter
kvar som förväntas säljas under 2022.
Bidrag från post och telestyrelsen (PTS) respektive ERUF har beviljats Malungs Elnät för
bredbandsutbyggnad till Hånäset, Digernäs, Ängesåsen/ Gränsbo, Sörsjön, Rörbäcksnäs,
Fulunäs-Treforsbäcken.

1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
1.4.1 Ekonomisk analys

1.4.1.1 Driftredovisning
Bokslut 2021

Budget 2021

Differens mot
budget

Bokslut 2020

Intäkter

223 605

210 295

13 310

202 748

Personalkostnader

-88 198

-87 137

-1 061

-84 402

-210 047

-209 892

-155

-208 201

-74 640

-86 734

12 094

-89 855

-varav
skogsförvaltning

1 636

481

1 155

-1 237

-varav
exploateringsmark

1 658

1 994

-336

15

(tkr)

Övriga kostnader
Netto

Kommunstyrelsens nettokostnad uppgår till 75 mnkr vilket är en avvikelse med plus 12 mnkr
jämfört med budget. Den positiva avvikelsen är hänförlig till att samtliga enheter, med undantag
av kanslienheten och exploateringsmark, har haft bättre utfall än budgeterat för året.
Avvikelserna mot budget förklaras av





Högre utfall av riktade statsbidrag från bland annat Arbetsförmedlingen (lönebidrag),
Tillväxtverket (medel för näringslivsutveckling), Region Dalarna (SITE) och
länsstyrelsen (SITE).
Högre utfall avseende hyresintäkter, dels engångsintäkt för hyresuppgörelse i samband
med att hyresgäst utträtt avtal före avtalsperiodens slut, dels fler hyresgäster än
budgeterat.
Skogsverksamheten har genom höjda ápriser för timmer haft ett högre netto för
föryngringsverksamheten.
Exploateringsmark har både högre intäkter och kostnader där orsaken till avvikelsen
förklaras av att försäljning av mark för den planerade polisstationen i Sälen inte har
kunnat genomföras under år 2021, beroende av pågående överklagningsprocess.

Sida 7 av 16



Högre personalkostnader vid rekrytering och introduktion inom kanslienheten har
balanserats av lägre personalkostnader inom andra enheter bl.a. genom vakanta tjänster
och lägre tjänstgöringsgrad än budgeterat. Ej ersatt personal under sjukskrivningar och
vård av barn har även påverkat utfallet positivt avseende personalkostnader.




Medel till kommunstyrelsens förfogande har inte använts i budgeterad omfattning.
Översiktsplanearbetet har inte bedrivits i planerad omfattning på grund av vakant
projektledartjänst vilket medfört en positiv avvikelse.
Reserverade medel för projektledare Garveriet har inte behövts användas i budgeterad
omfattning.
Kostnad för blockhyra lokaler hade ett utfall högre än budget.
Införd komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar har påverkat
kapitaltjänstkostnader positivt inom fastighet samt gata och park.
Projektering av ”ny simhall” har belastat årets driftkostnader.
Vinterväghållningen överskred år 2021 budgeterade medel.
Ej budgeterade övriga kostnader i projekt, finansierade av bidrag förklarar till del att
övriga kostnader överstiger budget.
Kostnader för e-arkiv och kostnader för flytt av arkiv har kostnadsförts utöver planerat.
Lägre kostnader för uppgraderingar, utbildningar, resor med mera balanserar i viss mån
högre övriga kostnader.
Skogsverksamheten redovisar lägre kostnader främst beroende på redovisning av
lagerförändring och retroaktiv momsersättning.
Medel för oförutsett har inte behövts användas i budgeterad omfattning.












1.4.1.2 Investeringsredovisning
Projekt (tkr)

Inkomster

Utgifter

Netto

Budget
-

Energibesparande
åtgärder

-

-

600

-

600

Industrihus 1,
anpassning daglig
verksamhet

-

-

126

-

126

Medel för
säkerhetsgruppen

-

-

200

-

200

Jannesgården,
ombyggnation/renovering

-

-

3 747

-

3 747

Bassängen Bullsjön

-

-

Förvaltningsfastigheter
årliga medel

-

-

Svetsaren, renovering
tak

-

-

803

-

803

Industrihus 1, arkiv
ombyggnation

-

-

5 034

-

5 034

Svetsaren, anpassning
idrottshall

-

Hantverkshuset,
anpassning 3
hyresgäster

-

-

862

-

600

6 000

5 874

-

-

200

-

2 900

-

847

-

-

100

100

-

-

2 700

2 700

- 24 964

24 161

-

-

Differens mot
budget

862

-

6 800

1 766

- 15 000

15 000

-

1 534
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Budget

Differens mot
budget

-

3 000

3 000

3 276

-

3 326

50

-

340

-

3 400

3 060

3 553

-

3 553

-

3 500

-

300

-

300

-

300

-

-

917

-

917

-

396

Fjärrvärmekulvert, till
Elverket

-

-

754

-

754

-

1 500

Malungsfors skola, byte
tak

-

-

453

-

453

-

-

453

Rörbäcksnäs skola,
fasadbyte

-

-

150

-

150

-

-

150

Rörbäcksnäs skola,
brand/passerlarm

-

-

259

-

259

-

-

259

Förskolan Hästen,
tillbyggnad

-

-

300

-

300

Förskolan Skogsbacken,
asfalt

-

-

93

-

93

Stadsnätsanslutning,
budgetmedel

-

Vårdhemmat avd A,
ventilationsaggregat
kyldel

-

Passaren 9, nytt tak

-

-

-

-

1 000

1 000

Gatuprojekt,
budgetmedel

-

-

-

-

4 000

4 000

Alvägen, scoutstugan

-

-

99

-

99

-

-

99

Stolpvägen

-

-

368

-

368

-

-

368

Lima gång-/cykelväg

-

-

119

-

119

-

-

119

Sälens by gång/cykelväg

-

-

101

-

101

-

-

101

Hagvägen, Sälen

-

-

185

-

185

-

-

185

Storbygärdet

-

-

1 499

-

1 499

-

-

1 499

Åsbyvägen

-

-

346

-

346

-

-

346

Hindersvägen väg och
gång-/cykelväg

-

-

140

-

140

-

-

140

Parkering Malungs
centrum

-

-

80

-

80

-

-

80

Limolles väg (tvätten)

-

-

96

-

96

-

-

96

Ringvägen

-

-

129

-

129

-

-

129

Projekt (tkr)

Inkomster

Utgifter

Netto

Fastighet Bredsjön

-

-

-

Bostadsrätter Sälen

-

-

3 276

-

Östra Sälen 6:2, inköp
fastighet

-

-

340

Passaren 9, inköp
fastighet

-

-

Skyttehallen, inköp
fastighet

-

Värmeverket,
mekanopanna

-

279

-

-

279

-

521
746

450
-

2 200
-

53
-

750
-

-

-

93
2 200

-
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279

Projekt (tkr)

Inkomster

Utgifter

108

-

Gatubelysning,
budgetmedel

-

Gatubelysn, Yttermalung
- Sillerö

-

-

828

-

828

-

-

828

Gatubelysn, Tyngsjö Andersviksberg

-

-

157

-

157

-

-

157

Gatubelysn, Sörsjön
etapp1

-

-

652

-

652

-

-

652

Gatubelysn,
Malungsfors V fors

-

-

1 011

-

1 011

-

-

1 011

Gatubelysn, Tandö-Bu

-

-

814

-

814

-

5 500

4 686

Lekplats Sälen

-

-

296

-

296

-

1 000

704

Snölastare

-

-

-

1 400

1 400

Digitala anslagstavlor

-

592

-

853

261

Parkering, tillfartsväg
Rörbäcksnäs

-

-

-

-

500

500

Mark, fritidsområde

105

-

105

-

105

Industrimark

379

-

379

-

379

180

-

Skogsmark

150

-

Differens mot
budget

-

-

108

Budget

Västra Kvartersgatan

Övrig mark

-

Netto

-

-

-

-

592

180

-

-

-

-

-

180

-

2 000

2 150
221

-

479

-

479

-

700

Mosjön, lastbil TFO445

-

-

393

-

393

-

350

- 30 716

2 000

150

-

634

108

2 000

Mark terminalområde

Totalt

-

- 30 081

- 97 673

-

43
67 592

Fastighetsprojekt







Anpassningar i industrihus 1 (fd Normark) för anpassning daglig verksamhet har ej
påbörjats och investeringsmedlen föreslås överflyttas till 2022.
Jannesgården har renoverats med bland annat åtgärder i ventilation och
tillgänglighetsanapassning av plan 1. I anslutning till renoveringen har kök och
serveringsrum hyresgästanpassats med servisledning för el och installation av
fettavskiljare. Investeringen har möjliggjort att lokalen kan hyras ut och att verksamhet
kan bedrivas i lokalerna. Budgeterad investeringsutgift uppgick till 2,9 mnkr, och utfallet
för åtgärderna uppgick till 3,7 mnkr. Överdraget beror på att mer omfattande renovering
fick göras för att dold vattenskada upptäcktes.
Renovering av tak i fastigheten Svetsaren har inletts med projektering. En upphandling
har genomförts som avbrutits och planen var att genomföra ny upphandling under hösten
2022. Med anledning utredningarna försköts detta och ny upphandlings ska påbörjas
under våren 2022. Projekt Svetsaren anpassning av idrottshall kan påbörjas efter
renovering av taket är genomförd.
Industrihus 1 (fd Normark) arkiv har ombyggnation av del av byggnaden till centralarkiv
påbörjats under året. Projektet slutförs under våren 2022 och arkivet kommer flytta från
nuvarande lokaler i Tingshuset till det nya centralarkivet. Under 2022 kommer
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markarbeten med tillskapande av parkering och väg färdigställas.
Förvärv av två bostadsrätter i Sälen har slutförts under året.
Förvärv av Passaren 9 (Snålåsen) har gjorts under året där även medel anslagits för byte
av tak som är planerat till kommande år.
Under året har installation av mekanopanna vid värmeverket slutförts och tagits i bruk.
Prognosen vid årsskiftet 2020 var att budgeterade medel skulle överskridas med 0,5
mnkr, vilket överensstämde med slutligt utfall.

Gatuprojekt





Alvägen, Lima gång/ cykelväg, Sälens by gång/cykelväg, Sälen Hagvägen, Storbygärdet,
Åsbyvägen, Limolles väg tvätten och Västra Kvartersgatan har belagts med ny
asfaltstopp.
Stolpvägen och Malung parkering centrum (fd Toms) har belagts med asfaltsgrus (AG)
och ny asfaltstopp.
Hindersvägen ny gång/cykelväg och asfaltstopp.
Ringvägen justering med asfaltsgrus (AG) efter ledningsgrävning och ny trottoar.
Projektet fortgår under 2022.

Gatubelysningsprojekt



Gatubelysning Tandö Bu har påbörjats under 2021 beräknas vara klart under 2022.
Gatubelysning Yttermalung-Sillerö, Tyngsjö-Andersviksberg, Sörsjön etapp1 och
Malungsfors-Västra fors har pågått och slutförts under 2021.

Skog- och exploateringsprojekt







Köp av mark för 180 tkr genom fastighetsreglering i Rörbäcksnäs.
Inköp av mark vid terminalområde i Malungsfors hade ett lägre utfall än förväntat
Tre fritidstomter vid Rönnhällsjön har sålts.
En del av ett före detta grustag i Södra Brändan har sålts.
En industritomt såld vid industriområdet i Mobyn.
Ersättning för industrimark i samband med fastighetsreglering vid industriområdet i
Mobyn har erhållits.

Övriga projekt


Förberedelseåtgärder för en fjärde digital infartstavla i Sälenområdet har pågått under
året. Anslagstavlan är inköpt och under året har dialog förts med markägare utan att nå
överenskommelse om placering. Beslut har därför fattats att den inköpta anslagstavlan
ska placeras längs E45, längs Moravägen i höjd med Ryhagen. Uppsättning och
installation planeras ske under 2022.



En lastbil har köpts till arbetsmarknadenenheten och är både ett viktigt arbetsverktyg och
innebär en bättre arbetsmiljö och ökad nytta för Mosjöns verksamhet.

1.5 Förväntad utveckling



Arbetet med förebyggande åtgärder för med anledning av pandemin fortsätter under
inledningen av 2022.
Projektet SITE 3 fortgår och fortsätter bedrivas under de speciella förutsättningar som
pandemin innebär med arbete i två länder (Sverige/ Norge).
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Medel är beviljade från Interreg för ett fortsatt samarbete mellan SITE-kommunerna
Malung-Sälen, Älvdalen, Trysil och Engerdal. Medel är beviljade för en förstudie inför
en ny projektansökan med projektnamnet SITE Mobility.
Under inledningen av 2022 kommer kommunstyrelsen att få ta ställning till framtaget
utredningsmaterial gällande kommunens IT-verksamhet.
Lansering av en ny hemsida för kommunen.
Under 2022 ska allmänna val till riksdag, region och kommunfullmäktige genomföras.
Valmyndigheten har identifierat att det finns behov av att stärka skyddet av allmänna val
i Sverige. En säkerhetsskyddsanalys med tillhörande handlingsplan för val 2022 behöver
tas fram under 2022 för Malung-Sälens kommun. Valhemligheten kommer även att
stärkas, eventuellt kommer fler resurser att behövas i röstningslokaler/vallokaler.
Under 2022 kommer för kommunen mycket viktiga beslut inom infrastrukturområdet att
behandlas regionalt och nationellt i form av "Nationell plan för transportinfrastrukturen
2022-2033", "Länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna 2022-2033",
"Regionalt trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län 2022-2031" samt länsavtal
gällande kollektivtrafik med tillhörande skatteväxling.
Förändrad "spelplan" inom arbetsmarknadsområdet då Arbetsförmedlingens roll
förändras.
Politiskt ställningstagande och "startbesked" står för dörren i flera tunga
investeringsprojekt såsom simhall, skolinvesteringar och ny räddningsstation i norra
kommundelen. En ekonomisk omställning av kommunens verksamheter kommer att
behöva ske för att skapa utrymme för att bära tillkommande kapitalkostnader.
Investeringarna behöver lånefinansieras och under 2022 har ansökan om utökad låneram
lämnats till Kommuninvest.
Fortsatt högt exploateringstryck framförallt i norra kommundelen skapar förväntningar
kring koncernens förmåga i infrastrukturfrågor bl.a. vad gäller räddningstjänstförmåga,
VA, el och bredband.
Förlängt stadsbidrag 2022-2024 för utveckling av företagsklimat och näringsliv i vissa
gles- och landsbygdskommuner kommer Malung-Sälens kommun till del.
En ny regional serviceplan skall tas fram och med anledning av det behöver även
kommunens serviceplan uppdrageras när nuvarande löper ut 2022.
Inför år 2022 kommer nya upphandlingsregler att gälla från den 1 februari, med ändrade
tröskelvärden för direktupphandling och förenklade regler under tröskelvärdet. Ett
minskat antal regler och en större flexibilitet innebär samtidigt att större krav ställs på de
upphandlande organisationerna att i upphandlingsdokumenten beskriva vad som gäller
för den enskilda upphandlingen. Aktuella styrdokument kommer att revideras med
anledning av detta.
Prognostiserad hög andel pensionsavgångar innebär att många medarbetare med lång
erfarenhet lämnar oss. I kombination med lägre arbetslöshet finns
rekryteringsutmaningar.
Införandet av nytt heltidsavtal inom Kommunals avtalsområde kommer innebära ett
omfattande förändringsarbete och leda till förbättrad bemanningssituation inom
kärnverksamheterna.
Omvärldsfaktorer som kan påverka kommunens skogliga verksamhet är utfall av
”Skogsutredningen”, ”Artskyddsdirektivet” och ”Nytt skogsdirektiv EU”.
Fortsatt stor efterfrågan på fastigheter för permanentboende, särskilt i och runt Sälen men
även i andra delar av kommunen. Bedömningen är att det kommer vara brist på
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kommunala bostadstomter i Sälens by de kommande 2 åren.
Stor efterfrågan på fastigheter för industri- och handel.

1.6 Måluppfyllelse
1.6.1 Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun
Beskrivning
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.
Strategier
- Stabil ekonomi.
- Jämförelser med andra jämförbara kommuner.
- Ökat antal internationella besökare.
- Utveckla gränsöverskridande samarbete.
- God planberedskap.
Verksamhetsmål

Kommentar

Indikator

Kommunfullmäktig
es fastställda
finansiella mål
Beslutat av:
KF

Nämndens nettokostnad visar en
positiv avvikelse mot tilldelad ram
beroende på högre intäkter
(riktade statsbidrag och
hyresintäkter) trots att både
personalkostnader och övriga
kostnader visar högre utfall.

Nämndens
nettokostnad
har ett utfall
inom tilldelad
ram
Beslutat av:
KF

86 734

74 640

Topp 100 i Svenskt
näringslivs ranking
Beslutat av:
KF

Malung-Sälens kommun
placerade sig på plats 107 av
Sveriges 290 kommuner i
Svenskt näringslivs ranking år
2021.
För att möta behovet om
bostäder och nå måluppfyllnad
finns behov av ett
bostadsförsörjningsprogram,
tidigare framarbetat bedöms ej
fylla kommunens behov. En
projektplan har tagits fram och ett
bostadsförsörjningsprogram
kommer presenteras för beslut
under år 2022.
Det framkommer även att det
finns behov av förbättrad lokal
infrastruktur. Underhållsplan för
kommunens gator och trottoarer
har tagits fram som ligger till
grund för prioriteringar och
investeringar av kommunala
gator och trottoarer som
påbörjats under 2021. I övrigt har
kommunen deltagit i
åtgärdsvalsstudie för E16 och
framtagande av "bevakningslista"
för Trafikverkets vägar i
kommunen, pågår för en
kommande handlingsplan.

Antal som
svarar att fler
bostäder
behövs
Beslutat av:
KS

Minskan
de

57

Antal som
svarar att
förbättrad lokal
infrastruktur
behövs
Beslutat av:
KS

Minskan
de

74

Agenda 2030:
Tillgång till
bredband om
minst 100
Mbit/s, andel
(%)
Beslutat av:
KS

Mål

Utfall

95 %
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Verksamhetsmål

Kommentar

Indikator

Mål

Utfall

Utfall avseende ”Tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s”
presenteras vecka 13 år 2022.
Högre medelvärde
i nöjd kund-index
än genomsnittet i
Sveriges
kommuner och
landstings (SKL)
Insiktsmätning.
Beslutat av:
KF

Enkätundersökning Nöjd Kund
Index (NKI) har genomförts
under år 2021, resultat
presenteras vecka 14 år 2022.

Agenda 2030:
Företagsklimat
enl. ÖJ (Insikt) Totalt, NKI
Beslutat av:
KF

73,4
liknande
kommun
er

Årlig ökning av
internationella
besökare
Beslutat av:
KF

Resultat från Visit Dalarna
presenteras i juni 2022.

Antal utländska
gästnätter
Beslutat av:
Nämnd

7%
genomsn
itt
MalungSälen
2018

Mark- och
planberedskap för
minst 50 000 m²
företagsetableringa
r och för 100
bostäder
Beslutat av:
KF

Båda indikatorerna är uppfyllda
för året och bidrar därmed till
förutsättningar för
företagsetableringar och
bostäder.

Byggbar mark
för
företagsetableri
ngar i antagna
detaljplaner
Beslutat av:
KS

50 000
kvm

187 000

Byggrätt för
bostäder på
kommunal mark
i antagna
detaljplaner
Beslutat av:
KS

100
bostäder

170

Årlig
gränsöverskridand
e utbyte kring bl. a.
demokratifrågor,
UF och kultur/fritid
Beslutat av:
KF

Demokratiaktiveter har inte
genomförts i planerad omfattning
beroende på coronapandemin.
Inte heller den planerade
gränsöverskridande aktiviteten
inom SITE 3 har kunnat
genomföras utan fått skjutas till
kommande år.

Antal
genomförda
demokratiaktivit
et per år
Beslutat av:
KS

2

0

1.6.2 Utveckling och långsiktig konkurrenskraft
Beskrivning
Vi värnar det traditionella, och välkomnar utveckling. Vi har ett livskraftigt näringsliv som
bidrar till bygdens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft.
Strategier
- 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.
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Verksamhetsmål

Kommentar

Tillgång till
arbetskraft med
relevant
kompetens
Beslutat av:
KF

Kompetenskartläggning har ej
genomförts.
Sjukfrånvaron har varit något
lägre jämfört med föregående år.
Resultat från Kommunens
kvalitet i korthet (KKIK) gällande
"lämnat etableringsuppdrag och
börjat arbeta eller studera"
presenteras vecka 24 år 2022.
Andelen handläggare med
adekvat utbildning inom individ
och familjeomsorg har ökat
uppgår 100 %. Andelen
förskollärare med adekvat
utbildning har ökat från 40% år
2020 till 42% år 2021.

Indikator

Mål

Utfall

Årlig
övergripande
kompetenskartlä
ggning
Beslutat av:
KS
KKIK: Lämnat
etableringsuppd
raget och börjat
arbeta eller
studera (status
efter 90 dagar),
andel (%)
Beslutat av:
KS

55 %

Sjukfrånvaro
Beslutat av:
KS

Minskan
de

4,5

Öka andel
förskolelärare,
socialsekreterar
e med adekvat
utbildning
Beslutat av:
KS

Ökande

80,6 %

1.6.3 Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar
Beskrivning
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.
Strategier
- Vi för en aktiv dialog med medborgare, ungdomar och näringsliv.
- Främjande myndighetsutövning.
- Utred förutsättningarna för heltidsarbete för säsongsarbetare.
Verksamhetsmål

Kommentar

Forum för
strukturerade
dialoger med
medborgare,
ungdomar och
näringsliv
Beslutat av:
KF

Dialoger har genomförts i olika
former genom året, främst
digitala. Med anledning av
pandemin har tätare kontakter
med näringslivet genomförts. Det
har bidragit till fortsatt god dialog
med både enskilda företag och
företrädare för näringslivet i
Malung-Sälens kommun.
Medborgardialog gällande
översiktsplan har inte kunnat
hållas p.g.a. vakant tjänst.
Däremot är kommunen aktiva på
sociala forum där många av
medborgare bidrar med inlägg.

Indikator
Dialoger med
näringsliv
Beslutat av:
KS
Skapa forum för
medborgardialo
g
Beslutat av:
KS
Ungdomar ges
en väg in till
arbetslivet
Beslutat av:
KS

Mål
6

Utfall
25

Delvis
uppnått

Uppnått
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Verksamhetsmål

Kommentar

Indikator

Mål

Utfall

Vi har erbjudit 62 ungdomar
feriearbete inom kommunen
under året.
Förbättrad service,
tillgänglighet och
bemötande
Beslutat av:
KF

En länsgemensam e-tjänst kring
skolskjutsar har införts under
2021.
Revidering av "Barn och
ungdomsplan" ska tas fram
under år 2022. En digital
utbildningsfilm är under
framtagande som ska användas
inom samtliga förvaltningar.
Bemötande och
tillgänglighetspolicy framtagen
och presenterad under
september. Målet har ändå inte
uppnåtts gällande
servicemätning telefoni, e-post
och bemötande och behöver
prioriteras under kommande år.

Ökat antal etjänster
Beslutat av:
KS

Uppnått

Ej uppnått

All personal
inom
förvaltningen
skall
medvetandegör
as om
barnkonvention
en
Beslutat av:
KS
Fd. KKIK: Andel
som får svar på
e-post inom en
dag, (%)
Beslutat av:
KS

90 %

81 %

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

60 %

46 %

Fd. KKIK: Gott
bemötande vid
kontakt med
kommun, andel
av maxpoäng
(%)
Beslutat av:
KS

88 %

83 %

Kommunstyrelsen
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-05

§ 41
Nämndernas årsberättelser 2021 (KS/2022:97)
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har tagit del av socialnämndens, barn- och
utbildningsnämndens, kultur- och fritidsnämndens, miljö- och
stadsbyggnadsnämndens, räddningsnämndens, valnämndens samt
överförmyndarens årsberättelse 2021.
2. Nämndernas årsberättelser 2021 skickas vidare till kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, räddningsnämnden,
valnämnden samt överförmyndaren har inkommit med årsberättelser för
2021.
Nämndens årsberättelse för 2021 är till delar underlag till Malung-Sälens
kommuns årsredovisning, uppföljning av verksamhetsårets nämndplan
samt nämndens redogörelse av verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse
för året som gått. Rapportering av måluppfyllelsen med kommentarer är
nämndens bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål för att nå
målbild 2023. Nämndens ansvarsområde i enlighet med nämndplanen,
årets väsentliga händelser och verksamhet samt förväntad utveckling
beskrivs. Ekonomiskt utfall för nämnden finns i driftredovisningen och
kommentar till avvikelser lämnas.
Nämnderna har att fatta beslut om respektive nämnds årsberättelse för
2021 och överlämna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Dagens sammanträde
Ekonomichefen föredrar ärendet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att de har tagit del av
socialnämndens, barn- och utbildningsnämndens, kultur- och
fritidsnämndens, miljö- och stadsbyggnadsnämndens, räddningsnämndens,
valnämndens samt överförmyndarens årsberättelse 2021.
Nämndernas årsberättelser 2021 skickas vidare till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Socialnämndens årsberättelse 2021
SN § 23 Årsberättelse 2021
Kultur- och fritidsnämndens årsberättelse 2021
Kultur-och fritidsnämdens beslut 2022-02-25 §19 Kultur- och
fritidsnämndens årsberättelse 2021
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens årsberättelse 2021
MSN §25 Miljö- och stadsbyggnadsnämndens årsberättelse 2021
Räddningsnämndens årsberättelse 2021
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-05

Räddningsnämnden § 8 Årsberättelse för räddningsnämnden
Överförmyndarens årsberättelse 2021
Överförmyndaren 2022-03-11, § 1 Beslut om årsberättelse 2021
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Förtroendevalda revisorer
Kommunchef
Barn- och utbildningschef
Socialchef
Kultur- och fritidschef
Miljö- och stadsbyggnadschef
Räddningschef
Överförmyndaren
Valnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

2

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-03-22

§ 100
Nämndernas årsberättelser 2021 (KS/2022:97)
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av socialnämndens, kulturoch fritidsnämndens, miljö- och stadsbyggnadsnämndens,
räddningsnämndens samt överförmyndarens årsberättelse 2021.
Nämndernas årsberättelser 2021 skickas vidare till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Socialnämnden, kultur- och fritids- nämnden, miljö- och
stadsbyggnadsnämnden, räddningsnämnden samt överförmyndaren har
inkommit med årsberättelser för 2021.
Barn- och utbildningsnämndens samt valnämndens årsberättelser
redovisas vid kommande kommunstyrelse.
Nämndens årsberättelse för 2021 är till delar underlag till Malung-Sälens
kommuns årsredovisning, uppföljning av verksamhetsårets nämndplan
samt nämndens redogörelse av verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse
för året som gått. Rapportering av måluppfyllelsen med kommentarer är
nämndens bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål för att nå
målbild 2023. Nämndens ansvarsområde i enlighet med nämndplanen,
årets väsentliga händelser och verksamhet samt förväntad utveckling
beskrivs. Ekonomiskt utfall för nämnden finns i driftredovisningen och
kommentar till avvikelser lämnas.
Nämnderna har att fatta beslut om respektive nämnds årsberättelse för
2021 och överlämna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Dagens sammanträde
Ekonomichefen föredrar ärendet.
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att de har tagit del av
socialnämndens, kultur- och fritidsnämndens, miljö- och
stadsbyggnadsnämndens, räddningsnämndens samt överförmyndarens
årsberättelse 2021.
Nämndernas årsberättelser 2021 skickas vidare till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Socialnämndens årsberättelse 2021
SN § 23 Årsberättelse 2021
Kultur- och fritidsnämndens årsberättelse 2021
Kultur-och fritidsnämndens beslut 2022-02-25 §19 Kultur- och
fritidsnämndens årsberättelse 2021
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-03-22

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens årsberättelse 2021
MSN §25 Miljö- och stadsbyggnadsnämndens årsberättelse 2021
Räddningsnämndens årsberättelse 2021
Räddningsnämnden § 8 Årsberättelse för räddningsnämnden
Överförmyndarens årsberättelse 2021
Överförmyndaren 2022-03-11, § 1 Beslut om årsberättelse 2021
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Förtroendevalda revisorer
Kommunchef
Barn- och utbildningschef
Socialchef
Kultur- och fritidschef
Miljö- och stadsbyggnadschef
Räddningschef
Överförmyndaren
Valnämnden

Justerare

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

1

Kommunstyrelsen

Dnr KS/2022:97

Nämndernas årsberättelse 2021
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktig har tagit del av barn- och utbildningsnämnden,
socialnämndens, kultur- och fritidsnämndens, miljö- och
stadsbyggnadsnämndens, räddningsnämndens, överförmyndarens
samt valnämndens årsberättelse 2021.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämndens, kultur- och fritidsnämndens, miljö- och stadsbyggnadsnämndens, räddningsnämnden,
överförmyndaren samt valnämnden har inkommit med årsberättelser för
2021.
Nämndens årsberättelse för 2021 är till delar underlag till Malung-Sälens
kommuns årsredovisning, uppföljning av verksamhetsårets nämndplan samt
nämndens redogörelse av verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse för året
som gått. Rapportering av måluppfyllelsen med kommentarer är nämndens
bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål för att nå målbild 2023.
Nämndens ansvarsområde i enlighet med nämndplanen, årets väsentliga
händelser och verksamhet samt förväntad utveckling beskrivs. Ekonomiskt
utfall för nämnden finns i driftredovisningen och kommentar till avvikelser
lämnas.
Nämnderna har att fatta beslut om respektive nämnds årsberättelse för 2021
och överlämna till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens årsberättelse 2021
BUN §28 Barn- och utbildningsnämndens årsberättelse 2021
Socialnämndens årsberättelse 2021
SN §23 Årsberättelse 2021
Kultur- och fritidsnämndens årsberättelse 2021
Kultur-och fritidsnämndens beslut 2022-02-25 §19 Kultur- och
fritidsnämndens årsberättelse 2021
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens årsberättelse 2021
MSN §25 Miljö- och stadsbyggnadsnämndens årsberättelse 2021
Räddningsnämndens årsberättelse 2021
Räddningsnämnden § 8 Årsberättelse för räddningsnämnden
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Tjänsteutlåtande
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Överförmyndarens årsberättelse 2021
Överförmyndaren 2022-03-11, § 1 Beslut om årsberättelse 2021
Valnämndens årsberättelse 2021
VN §12 Årsberättelse 2021 Valnämnden
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Förtroendevalda revisorer
Kommunchef
Barn- och utbildningschef
Socialchef
Kultur- och fritidschef
Miljö- och stadsbyggnadschef
Räddningschef
Överförmyndaren
Valnämnden

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

2

Nämndens årsberättelse 2021
Kultur- och fritidsnämnd

Innehållsförteckning
Nämndens årsberättelse 2021 ......................................................................................1
Kultur- och fritidsnämnd ...................................................................................................................1

1 Verksamhetsberättelse..............................................................................................................3
1.1

Ansvarsområde .................................................................................................................................3

1.2

Uppföljning planeringsförutsättningar .............................................................................................3

1.3

Händelser av väsentlig betydelse ......................................................................................................4

1.4

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning ..............................................................5

1.4.1

Ekonomisk analys ....................................................................................................................5

1.4.1.1

Driftredovisning ...................................................................................................................5

1.4.1.2

Investeringsredovisning .......................................................................................................6

1.5

Förväntad utveckling ........................................................................................................................7

1.6

Måluppfyllelse ..................................................................................................................................8

1.6.1

Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun ............................................................................8

1.6.2

Utveckling och långsiktig konkurrenskraft ..............................................................................9

1.6.3

Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar...........................................10

Sida 2 av 10

1 Verksamhetsberättelse
Nämndens årsberättelse för 2021 är till delar underlag till Malung-Sälens kommuns
årsredovisning, uppföljning av verksamhetsårets nämndplan samt nämndens redogörelse av
verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse för året som gått. Rapportering av måluppfyllelsen med
kommentarer är nämndens bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål för att nå målbild
2023. Nämndens ansvarsområde i enlighet med nämndplanen, årets väsentliga händelser och
verksamhet samt förväntad utveckling beskrivs. Ekonomiskt utfall för nämnden finns i
driftredovisningen och kommentar till avvikelser lämnas.

1.1 Ansvarsområde
Anvisning
Här är nämndens/förvaltningens/enhetens ansvarsområde beskrivet utifrån reglementet.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom kultur-,
biblioteks- och fritidsområdet. Nämnden ansvarar för den verksamhet som bedrivs men ansvarar
inte för drift och skötsel av lokaler eller anläggningar.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarsområde omfattar:














biblioteksservice utifrån bibliotekslagen
allmänkulturell verksamhet
kulturskola
öppen fritidsgårdsverksamhet
fritidsverksamhet
visstidsuthyrning samt bokning av kommunens lokaler och anläggningar till föreningar
och allmänheten för kultur-, idrotts- och fritidsändamål
försäljning av spårkort och gymkort
dialogen med föreningar och samarbetsorganisationer inom nämndens ansvarsområde
fördelning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbunden
utdelning av kommunens kulturpris och idrottspris
kommunens konstsamling
anordna kommunens officiella Nationaldagsfirande
årligen uppmärksamma nya svenska medborgare i kommunen

Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt spellagen gällande registeringslotterier.

1.2 Uppföljning planeringsförutsättningar
Anvisning
Återrapportering och uppföljning av nämndens beslutade planeringsförutsättningar för
verksamhetsåret. Uppföljningen ska omfatta relevanta delar av omvärlden, organisatoriska
förutsättningar och kompetensförsörjning, befolknings- och bebyggelseutveckling,
lokalförsörjning, digital utveckling samt andra händelser och beslut som påverkar. Stäm av
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mot nämndplanen att beslutade planeringsförutsättningar återrapporteras.


Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. I kommunchefens ledningsgrupp
beslutades att kultur- och fritid ansvarar för planering av utbildningsmaterial om
barnkonventionen för alla kommunens medarbetare. Under året har en plan gjorts
tillsammans med barnombudsmannen. Det kommer att produceras en film som kan
användas under arbetsplatsträffar (APT). Filmen kommer att produceras under 2022.



Demokrati och inflytande på fritidsgårdarna. Under året har personalen arbetat med
framtidsfrågor och har haft handledning av forskare från "Ung livsstil" för att utbilda
personalen och se över hur verksamheten arbetar för att nå fler grupper.
Förvaltningen har omorganiserat verksamheten på ungdomsgårdarna genom att ändra
personalens anställningsform från uppehållstjänst till semestertjänst. Detta innebär att
verksamhet kommer kunna erbjuda fritidssysselsättning under sommaren för de barn och
ungdomar som behöver det.
Spontanidrott i fokus bland de yngre generationerna. Under året har arbetet påbörjats för
att öka utbudet av aktiviteter i närområdet som syftar till att öka fysisk aktivitet.
Exempelvis en discogolfbana på Malungs-sportfält, förbättrad kapacitet för
snötillverkning vid skidspåren och förvaltningen har även påbörjat en utvecklingsresa av
aktivitetsyta i Lima tillsammans med service och teknik.
Demografin påverkar kommunen på många sätt. Det finns många äldre, de har behov
som behöver mötas genom närhet. Bokbussen är ett sådant exempel, där bibliotekets
närvaro i glesbygden och underlättar för äldre och även medborgare med funktionshinder
att få tillgång till böcker.
Arbete med lokalförsörjningsstrategin för kultur- och fritidsförvaltningen har pågått
under hela 2021 och pågår fortfarande. Kulturskolan har flyttat till nya lokaler i Fällen.
Lokalen är inte optimal för kulturskola då ljudet för vissa instrument skapar obehag.
Ämnet dans får inte plats utan håller till i annan hyrd lokal, vilket medfört högre hyra än
tidigare. Avtalet med Malungshem för lokalerna i Fällen gäller tom 2026, således fortgår
arbetet med att inom tre år finna en ny lokal för kulturskolan.
Fritidsgården dras med en icke godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och inte
heller tillgänglighetsanpassad lokal. Arbete pågår att finna en lokal som uppfyller dessa
två kriterier.
Jofahallen har passerat den tekniska livslängden. Ny idrottshall är under planering.
Den digitala utvecklingen rusar fram inom alla verksamhetsområden, under året fortgår
arbetet med digital plattform för alla biblioteken.













1.3 Händelser av väsentlig betydelse
Anvisning
Redogörelse dels om hur händelser av väsentlig betydelse påverkar de finansiella rapporterna
från den kommunala koncernens perspektiv, dels väsentliga händelser ur nämndens
perspektiv. Skriv gärna i punktform.


Coronapandemin påverkade kultur- och fritidssektor stort även under 2021. Redan vid
ingången av år 2021 fick inte ens barn träna. Detta har inneburit att idrotten tappat 8 % av
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de aktiva idrottsutövarna enligt Riksidrottsförbundet. Regeringen har aviserat pengar för
att återstarta idrotten igen, det är dock mycket svårt att locka tillbaka de äldsta
ungdomarna vilket också är den grupp som tappat flest aktiva under pandemin.







Många kulturevenemang har ställts in eller flyttats fram eller spelats in för att sedan ses
digitalt.
Bokbussen är färdigställd och går på ordinarie turlista till olika byar, och även till alla
kommunens förskolor. Den statliga finansieringen för driften av bokbussen tar slut i juni
och det finns en halvårseffekt på förvaltningens ekonomi att hantera. Medel för drift av
Bokbussens drift bör finnas med i ordinarie budgetprocess inför 2023.
Kulturskolan har beviljats stöd från Kulturrådet vilket har möjliggjort att eleverna har
utökade möjligheter att välja mellan fler ämnen.
Barns skärmtid har ökat under pandemin och detta är starkt kopplat till psykisk ohälsa,
enligt Annett Sundqvist vid Linköpings universitet. Detta ger konsekvenser för framtiden
som bör tas i beaktan i fortsatt arbete med barn och ungdomars fritidsvanor.
Kulturskolan har stora utmaningar med rekrytering av personal. Det är en utmaning att
matcha behovet med rätt tjänstegrad hos lärarna, eftersom underlaget av elever fluktuerar
över tid.

1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Anvisning
Av gällande rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och lagen
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska upplysningar som påverkar resultat och
ekonomisk ställning redogöras för i kommunens årsredovisning.
RKR: Ett förhållande ska anses vara viktigt för bedömningen av resultat eller ekonomisk
ställning om det har väsentlig påverkan på den kommunala koncernens eller kommunens
verksamhet.
RKR: Upplysningar om viktiga förhållanden ska inkludera konsekvensbeskrivningar samt en
analys av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer avseende gjorda uppskattningar och
bedömningar samt vidtagna åtgärder.
1.4.1 Ekonomisk analys

1.4.1.1 Driftredovisning
Anvisning
Tabell driftredovisning med jämförelsetal läggs in av ekonomikontoret.
Redogör för (efter tabellen) årets verksamhet utifrån ekonomisk synvinkel. Redogör dels för
upplysningar som påverkar resultat och ställning ur ett kommunalt koncernperspektiv dels för
avvikelser mot nämndens budget. Förklaring till avvikelse mot budget ska lämnas, både för
negativa och positiva avvikelser.
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Bokslut 2021

Budget 2021

Differens mot
budget

Bokslut 2020

4 445

2 895

1 550

4 229

Personalkostnader

-11 195

-11 921

726

-11 933

Övriga kostnader

-18 422

-17 400

-1 022

-17 330

Netto

-25 171

-26 426

1 255

-25 034

(tkr)
Intäkter

Kultur- och fritid har under året ett positivt utfall ekonomiskt. Försäljning av skidspårskort och
fika på ungdomsgården har varit högre än förväntat.
Personalen har under 2021 haft hög sjukfrånvaro, 6,6%. Under perioder har det varit svårt att
ersätta med vikarier under pandemin viket gör att det finns stora överskott på
personalbudgetposten. Under året har det funnits flera chefsvakanser, och det dröjde några
månader innan man kunnat tillsätta dessa tjänster, detta påverkar utfallet.
Under året har ordinarie personal delvis arbetat bokbussprojekt och detta har påverkat
personalbudgeten positivt.
Fritid har gjort nödvändiga inköp vilket ger ett minus gällande utgifter. Verksamheten har varit
eftersatt, material som varit trasigt har nu bytts ut och även inköp av hjärtstartare till de tre
största idrottshallarna har köpts in.
Nämnden har budgeterat 1 procent för oförutsedda utgifter i enlighet med budgetanvisningarna.
Medlen har varit avsedda som reserv utifall något skulle gå sönder. Under 2021 har inte större
incidenter skett och medlen har inte behövt användas, vilket bidrar till den positiva avvikelsen
mot budgetram.

1.4.1.2 Investeringsredovisning
Anvisning
Tabell investeringsredovisning med jämförelsetal läggs in av ekonomikontoret.
Beskriv i text (efter tabellen) årets genomförda respektive ej genomförda investeringar.
Förklaring till avvikelse mot budget mer än 500 tkr ska lämnas, både för negativa och positiva
avvikelser.
Observera att merparten av investeringarna hanteras av service- och teknik och redovisas av
dessa. Nämnder som har pågående investeringar hos service och teknik beskriver dessa och
status.

Projekt (tkr)
Bokbuss

Inkomster

Utgifter

Netto

Budget

Differens mot
budget

-

-

-

1 405

-

1 405

Inköp ismaskin
Engo

-

-

1 250

-

1 250

-

1 000

Belysning
elljusspår

-

-

382

-

382

-

539

-

250
156
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Projekt (tkr)

Inkomster

Utgifter

Netto

Budget

Differens mot
budget

Malung
Totaler

1 405

-

3 038

-

1 632

-

1 539

-

94

Bokbussen är finansierad med statliga medel från Kulturrådet satsningen "Stärkta bibliotek i hela
landet" och inkomsten motsvarar anskaffningskostnaden för bokbussen.
Utgiften för inköp av ismaskin överskred budget för att maskinen skulle motsvara de krav som
verksamheten behövde för en bra drift.
Belysningen i elljusspåret blev något billigare än förväntat.

1.5 Förväntad utveckling
Anvisning
Redogörelse dels av vad som faktiskt är känt om framtiden, dels de förväntningar som finns
och som är baserade på konkreta, kända förhållanden som berör nämnden och påverkar den
kommunala koncernen och kommunen direkt eller indirekt. De risker och osäkerhetsfaktorer
som är förknippade med dessa förhållanden ska i detta sammanhang kommenteras.


Dalabiblioteken förväntas vara i full drift vid 2022 års utgång.



Fas två i simhallsprojektet pågår. Just nu pågår systemhandlingsfasen och
förväntningarna är att kommunfullmäktige fattar beslut våren 2022 om fas tre, vilket
innebär att man gör bygghandlingar och påbörjar det faktiska bygget av simhallen.
Fortsatt arbete med att utveckla både Malungs sportfält och aktivitetsytan i Lima.
Dialogmöten med barn i Ungärde skola har genomförts för att fånga barns tankar om
framtiden och vad de tycker ska finnas i en aktivitetspark. Allt enligt barnkonventionens
intentioner att barn ska påverka frågor som berör dem.
Kulturskolan får fortsatt bidrag från staten för att öka tillgängligheten till kulturskolan
men dras med utmaningen om att rekrytera rätt kompetens.
Fortsatta utmaningar med att finna lämpliga lokaler för fritidsgården i Malung, en
gemensam föreningslokal och en lokal för kulturskolan efter 2025.
I och med stora investeringar i framtiden behöver förvaltningen se över budget och finna
delvis utrymme för de ökade kostnaderna som simhallen kommer att medföra.
En av nämndes stora utmaningar är att finansiera bokbussens fortsatta drift.
Mer öppet kommer att införas på Biblioteket i Malung under 2022 för att öka
tillgängligheten av biblioteksrummet för invånarna i kommunen.
Förvaltningen fortsätter med arbetet att digitalisera verksamheten, först ut 2022, är att
sälja biljetter till evenemang digitalt.
Ishallen har idag en 10 år gammal sarg, vilket är ca 50% av den tekniska livslängden.
Sargen är en av de sista som såldes i Sverige med denna kvalité och är inte godkänd för
spel i högre divisioner. Sargen är stum vilket innebär att spelare ökar risken för svåra
hjärnskador vid en krock. Dagens sarger är mer flexibel. Skulle Malungs IF glädjande
avancera till högre division, kommer denna fråga aktualiseras och ishockeyförbundet kan
komma med krav på kommunen att uppgradera sargen. En ny sarg förväntas kostar ca en
miljon.
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1.6 Måluppfyllelse
Anvisning
Årets måluppfyllelse med utfall och tillhörande kortfattade kommentarer ska registreras på
respektive indikator. Övergripande sammanfattning av målområdet redogörs på
verksamhetsmål för att vidare kunna sammanställas på fullmäktigenivå.
1.6.1 Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun
Beskrivning
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.
Strategier
- Stabil ekonomi.
- Jämförelser med andra jämförbara kommuner.
- Ökat antal internationella besökare.
- Utveckla gränsöverskridande samarbete.
- God planberedskap.
Verksamhetsmål

Kommentar

Indikator

Kommunfullmäktig
es fastställda
finansiella mål
Beslutat av:
KF

Nämndens
nettokostnad
har ett utfall
inom tilldelad
ram
Beslutat av:
KF

Årlig
gränsöverskridand
e utbyte kring bl. a.
demokratifrågor,
UF och kultur/fritid
Beslutat av:
KF

Delta i
gränsöverskrida
nde möten,
samråd och
projekt i länet
och riket
Beslutat av:
Nämnd

Biblioteksverksam
het erbjuder
service och
tjänster som
främjar läsning och
information,
upplysning och
bildning.
Beslutat av:
Nämnd

Utfall från Kolada kommer i juni,
men vi ser en negativ trend när
det gäller utlåning av medier och
antal aktiviteter har minskat på
grund av pandemin.

Mål
26 426

KKIK: Lån från
kommunala
bibliotek,
antal/inv
Beslutat av:
Nämnd

6,3

KKIK:
Aktivitetstillfällen
för barn och
unga i
kommunala
bibliotek,
antal/1000 inv
0-20 år
Beslutat av:
Nämnd

30

Utfall
25 171
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Verksamhetsmål

Kommentar

Indikator

Mål

God folkhälsa och
mer aktiva
invånare.
Beslutat av:
Nämnd

Det är färre föreningar som sökt
bidrag men det beror troligtvis på
att man tidigare sökt sektionsvis.
Förvaltningen har genomfört
föreningsdialoger runt bidrag
under våren 2021. Många
föreningar uppger att de inte sökt
bidrag eftersom de inte
genomfört verksamhet i samma
omfattning under pandemin
jämfört mot i vanliga fall.

Antal föreningar
som söker
kommunala
bidrag (antal/år)
Beslutat av:
Nämnd

Ökande

Kulturskolan och
fritidsgårdarna
erbjuder
kommunens barn
och unga en
meningsfull fritid av
hög kvalitet.
Beslutat av:
Nämnd

Bedömning är att vi inte nått
målen att kunna erbjuda alla barn
en meningsfull fritid då
coronapandemin har påverkat all
verksamhet negativt under 2021.

Elever med
utländsk
bakgrund i
Kulturskolan
Beslutat av:
Nämnd

Ökande

Antal
deltagartillfällen
i
fritidsgårdsverks
amhet (ej unika
individer)
Beslutat av:
Nämnd

14 000

Nöjda besökare
med inflytande
och delaktighet
på fritidsgårdar,
andel (%)
Beslutat av:
Nämnd

92 %

Utfall

9 505

KKIK: Elever i
musik- eller
kulturskola, 6-19
år, andel (%)
Beslutat av:
Nämnd

1.6.2 Utveckling och långsiktig konkurrenskraft
Beskrivning
Vi värnar det traditionella, och välkomnar utveckling. Vi har ett livskraftigt näringsliv som
bidrar till bygdens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft.
Strategier
- 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

Kommentar

Tillgång till
arbetskraft med

Förvaltningen har förbättrat
resultatet från 2020 men ligger

Indikator
Sjukfrånvaro
Beslutat av:

Mål
Minskan
de

Utfall
6,6
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Verksamhetsmål

Kommentar

relevant
kompetens
Beslutat av:
KF

fortsatt på en hög nivå jämfört
med innan pandemin.

Indikator

Mål

Utfall

KS

1.6.3 Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar
Beskrivning
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.
Strategier
- Vi för en aktiv dialog med medborgare, ungdomar och näringsliv.
- Främjande myndighetsutövning.
- Utred förutsättningarna för heltidsarbete för säsongsarbetare.
Verksamhetsmål

Kommentar

Indikator

Forum för
strukturerade
dialoger med
medborgare,
ungdomar och
näringsliv
Beslutat av:
KF

Dialog har skett med
föreningslivet och barn och
ungdomar, dock inte på det
traditionella sättet genom fysiska
mötet utan via Teams och
sociala medier.

Hitta ett antal
nya former för
att gemensamt
arbeta med
föreningsutveckl
ing
Beslutat av:
Nämnd

Förbättrad service,
tillgänglighet och
bemötande
Beslutat av:
KF

Revidering av "Barn och
ungdomsplan" ska tas fram
under år 2022. En digital
utbildningsfilm är under
framtagande som ska användas
inom samtligaförvaltningar.

All personal
inom
förvaltningen
skall
medvetandegör
as om
barnkonvention
en
Beslutat av:
KS

Utveckla
samarbeten med
föreningar och
studieförbund vad
gäller
allmänkulturen.
Beslutat av:
Nämnd

Måltalet uppnått men med
anledning av pandemin och de
restriktioner har det varit svårt att
genomföra evenemang. En
positiv händelse är att
Riksteatern tillsammans med
förvaltningen, tagit initiativ till att
starta en lokal riksteaterförening i
kommunen.

Antal publika
kulturaktiviteter
Beslutat av:
Nämnd

Mål

Utfall

2

2

20

24
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2022-02-25

§ 19
Kultur- och fritidsnämndens årsberättelse (KFN/2022:65)
Kultur-och fritidsnämndens beslut
1. Kultur- och fritidsnämndens årsberättelse 2021 fastställs.
2. Kultur- och fritidsnämnders årsberättelse överlämnas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet

Nämndens årsberättelse för 2021 är till delar underlag till MalungSälens kommuns årsredovisning, uppföljning av verksamhetsårets
nämndplan samt nämndens redogörelse av verksamhet, ekonomi
och måluppfyllelse för året som gått. Rapportering av måluppfyllelsen
med kommentarer är nämndens bidrag till kommunfullmäktiges
övergripande mål för att nå målbild 2023. Nämndens ansvarsområde
i enlighet med nämndplanen, årets väsentliga händelser och
verksamhet samt förväntad utveckling beskrivs. Ekonomiskt utfall för
nämnden finns i driftredovisningen och kommentar till avvikelser
lämnas.
Nämnden har att fatta beslut om årsberättelsen för 2021
Dagens sammanträde
Kultur-och fritidschefen redovisar ärendet. Ordförande finner att
1. Kultur- och fritidsnämndens årsberättelse 2021 fastställs.
2. Kultur- och fritidsnämnders årsberättelse överlämnas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden årsberättelse 2021
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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1 Verksamhetsberättelse
Nämndens årsberättelse för 2021 är till delar underlag till Malung-Sälens kommuns
årsredovisning, uppföljning av verksamhetsårets nämndplan samt nämndens redogörelse av
verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse för året som gått. Rapportering av måluppfyllelsen med
kommentarer är nämndens bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål för att nå målbild
2023. Nämndens ansvarsområde i enlighet med nämndplanen, årets väsentliga händelser och
verksamhet samt förväntad utveckling beskrivs. Ekonomiskt utfall för nämnden finns i
driftredovisningen och kommentar till avvikelser lämnas.

1.1 Ansvarsområde
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter avseende
myndighetsutövning inom nedan angivna ansvarsområden samt lämnar råd, upplysningar och
information i frågor som rör nämndens verksamhet.
Miljö- och hälsoskydd samt livsmedel
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fullgör i den mån uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen
eller annan nämnd, kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
livsmedelsområdet. I detta ingår följande:









Nämnden fullgör kommunens uppgift och ska besluta i myndighetsärenden (tillsyn och
tillstånd) enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, strålskyddslagen,
jaktlagen (skyddsjakt) eller annan speciallagstiftning till skydd för människors hälsa och
miljön, liksom de EU-bestämmelser som kompletteras av lagarna samt de förordningar
och föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar.
Utöver obligatorisk tillsyn svara för operativ tillsyn enligt miljöbalken som överlåtits av
länsstyrelsen.
Ansvara för kommunens uppgifter vad avser kalkning av sjöar och vattendrag.
Ansvara för naturvårdsfrågor såsom prövning och tillsyn. Driva naturvårdsrelaterade
projekt samt ansvara för LONA- bidrag (Lokala naturvårdssatsningen) och projekt. Ingår
inte kommunövergripande naturvårdsplanering kopplat till exempelvis översiktsplan och
kommunala reservat (KS/KF).
Svara för den kontroll och rapportering som åligger kommunen med anledning av
miljökvalitetsnormer för luft.
Ansvara för skyddsjakten inom kommunen.

Alkohol och tobak



Nämnden fullgör kommunens uppgifter och ska besluta i myndighetsärenden (tillsyn och
tillstånd) enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med
vissa receptfria läkemedel, samt därtill hörande regelverk.
Remissinstans till spelinspektionen

Stadsbyggnad
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fullgör, i den mån uppgifterna inte åligger kommunstyrelsen
eller annan nämnd, kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. I detta ingår
följande:


Besluta i frågor om förhandsbesked och bygglov samt utöva tillsyn över
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byggverksamheten enligt plan- och bygglagen samt övriga lagbestämmelser som berör
byggverksamheten.
På uppdrag av kommunstyrelsen upprätta förslag till detaljplaner
Anta detaljplaner om de inte är av stor vikt eller har principiell betydelse.
Ge planbesked.
Fullgöra de uppgifter som åligger nämnden enligt plan- och bygglagen eller annan
lagstiftning på området.
Yttra sig i fastighetsbildningsärenden.
Ansvara för att det finns en grundläggande tillgång till geografisk information och kartor
över kommunen för fysisk planering, kommunalteknisk försörjning med mera.
Besluta om namn på gator, vägar, allmänna platser, skolbyggnader och kommunens
offentliga byggnader.
Fastställa belägenhetsadresser och hantera ärenden enligt 10-11 §§ lagen om
lägenhetsregister.

1.2 Uppföljning planeringsförutsättningar
Digital utveckling
Coronapandemin har påskyndat utvecklingen av digitalisering och tillhörande arbetssätt, samt
har höjt förväntningarna på nya digitala lösningar. Nämnden har fortsatt en resa att göra när det
kommer till utveckling på detta område, när det gäller att digitalisera tjänster och processer såväl
som själva informationen som sådan, exempelvis i form av e-arkivering.
Bebyggelse- och befolkningsutveckling
De senaste årens digitalisering samt pandemi har vidare möjliggjort för samt påskyndat
utvecklingen avseende hem- och distansarbete. Människor kan bosätta sig och arbeta på annan
ort än där arbetsplatsen är förlagd, innebärande att exempelvis fritidsboende har fått ett utökat
användningsområde. Statistik visar att utflyttning från storstäder ökar, till bl.a.
landsbygdskommuner, innebärande ytterligare ökad efterfrågan på attraktiva boenden. Samtidigt
råder det brist på bostäder främst i fjällregionen, men även inom övriga delar av kommunen, i
förhållande till en ökande efterfrågan.
Fortsatt expansion i Sälenfjällen
Nämnden har under året vidare sett fortsatt stort intresse för expansion och utveckling i
fjällregionen med mycket stort inflöde av såväl detaljplan- som bygglovsansökningar som en
följd av detta. Precis som nämnden förutsatte i sin planering inför året, har en hel del av
planläggningen fått avvakta säkerställandet av dimensionerad VA-försörjning. Mot slutet av året
beslutade länsstyrelsen om ett förnyat tillstånd vilket medger att ytterligare detaljplaner förs
vidare i processen.
Personal
Personalomsättningen på förvaltningen har i linje med de allmänna utmaningarna på
kompetensförsörjningsområdet varit relativt stor. Söktrycket i genomförda rekryteringar har
varierat beroende av tjänst. Sammanfattningsvis har dock utlysta tjänster kunnat tillsättas med
kompetent personal.
Sjukfrånvaron utfaller med 5,38 % för år 2021, vilket är den högsta nivån sedan 2016. Det finns
relativt stor variation mellan enheterna inom förvaltningen, och utfallet bygger i princip på ett
antal längre sjukskrivningsperioder hos ett fåtal medarbetare.
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Det ska dock framhållas att förvaltningen under år 2021 upplevt hög arbetsbelastning på grund
av ihållande hög ärendeingång samt vakanser. Inför år 2022 har nämnden beslutat om
förstärkning av förvaltningen i form av inrättande av en (1) tjänst som byggnadsinspektör.
Vidare finns för närvarande vakans på tjänst som planarkitekt, vilken behöver fyllas. I övrigt
utvärderas sjukfrånvarobilden samt arbetsbelastningen på förvaltningen löpande i syfte att
förebygga ohälsa bland medarbetarna.
Lokalförsörjning
Förvaltningen börjar få brist på kontorslokaler, som en följd av att personalen sedan årsskiftet
2020/2021 utökats mot bakgrund av nytt uppdrag (tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen m.m.)
samt ökad ärendebelastning (plan och bygg).

1.3 Händelser av väsentlig betydelse













Antalet bygglovsansökningar har varit mycket högt under året, vilket inneburit hög
arbetsbelastning på stadsbyggnadskontoret. Trenden är, bland annat, en förmodad effekt
av coronapandemin.
Funktion som miljöchef har tillskapats och tillsatts. Miljöchefen har övertagit budget-,
personal- och verksamhetsansvaret för miljökontoret. Tidigare låg detta direkt på
förvaltningschef.
Rekrytering av ny förvaltningschef har genomförts.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ansvarar från den 1 januari 2021 över tillsynsområdet
alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
Arbetet med översiktsplanen har tillfälligt pausats på grund av vakanser på
stadsbyggnadskontoret.
Taxa inom miljö, hälso-, strålskydd, alkohol och livsmedelsområdet har reviderats inför
år 2022.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att ta fram
en ansökan till regeringen om att få inrätta en kommunal lantmäterimyndighet i
kommunen.
Malung-Sälens kommun klättrar 15 placeringar till plats 69 i kategorin "Service och
bemötande" i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat. Miljö- och
stadsbyggnadsförvaltningen står för en betydande del av företagskontakterna i
kommunen och bedöms därmed i stor utsträckning ha bidragit till detta resultat.
Detaljplanen för polisstation i Sälens by vann laga kraft.
Detaljplan för ny simhall i Malung påbörjades.
SkiStar Lodge Hundfjället, med 786 nya bäddar, invigdes.

Sida 5 av 11

1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
1.4.1 Ekonomisk analys

1.4.1.1 Driftredovisning
(tkr)
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Netto

Bokslut 2021

Budget 2021

Differens mot
budget

Bokslut 2020

19 100

15 122

3 978

16 852

-12 967

-15 187

2 220

-12 407

-6 168

-6 195

27

-6 590

-35

-6 260

6 225

-2 145

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamheter gör sammantaget ett överskott om 6,2 mnkr
jämfört med budget.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
De administrativa verksamhetskostnaderna för miljö- och stadsbyggnadsnämnden
(arvodeskostnader och andra ersättningar för de förtroendevalda) har följt budget.
Miljökontoret
Utfallet för miljökontorets verksamhet är ett överskott på 517 tkr jämfört med budget.
Överskottet beror sammanfattningsvis på faktorer som kan tillskrivas coronapandemin samt i
viss mån lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar och vakanser. Coronapandemins
påverkan på utfallet tar sig uttryck i lägre kostnader för resor, utbildningar/konferenser samt
extra statligt bidrag för trängseltillsyn. Pandemin har också inneburit att delar av miljökontorets
tillsyn inte utförts i lika stor utsträckning som planerat med anledning av allmänna råd och
restriktioner och den effekt dessa fått på driften av näringsverksamheten i kommunen.
Stadsbyggnadskontoret
Utfallet för stadsbyggnadskontorets verksamhet är ett överskott om knappt 5,7 mnkr jämfört med
budget. Cirka 3,1 mnkr av överskottet utgörs av intäkter för bygglovsverksamhet och drygt
500 tkr härrör till mätningsverksamhet. Den under pandemin etablerade trenden med ett mycket
högt antal bygglovsansökningar har hållit i sig – en utveckling som var svår att prognosticera i
samband med föregående års budgetarbete, då det bedömdes mer sannolikt att en viss mättnad
skulle infinna sig. Vidare beror 2,2 mnkr av överskottet på lägre personalkostnader än budget, på
grund av vakanser. Det kan för stadsbyggnadskontorets del noteras att planverksamheten, för
vilken budgeterats intäkter om 900 tkr, utfaller med ett underskott om cirka 320 tkr jämfört med
denna budget, vilket har sin förklaring i att planläggningen under stora delar av året avvaktat
dialog med Vamas och Länsstyrelsen Dalarna beträffande kapaciteten på Sälfjällets reningsverk
och efterföljande tillstånd från länsstyrelsen.

1.5 Förväntad utveckling
Kommunal lantmäterimyndighet
Nämnden kommer att under första kvartalet 2022 göra klart ansökan om inrättande av kommunal
lantmäterimyndighet. Om regeringen medger att kommunen får inrätta en sådan myndighet
kommer den enligt ansökan sortera organisatoriskt under miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
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Fortsatt expansion i Sälenfjällen
Den allmänna utvecklingen av Sälenfjällen berör nämndens verksamhet i stor utsträckning.
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen behöver vara robust för att kunna hantera ett fortsatt högt
tryck med avseende på bygglov, detaljplaner, tillståndsprövning och tillsynsinsatser. Parallellt
med detta behövs en kontinuerlig dialog inom ramen för nämndens och förvaltningens
verksamhetsområde samt inom kommunkoncernen såväl som med Länsstyrelsen Dalarna och
andra myndigheter för att säkerställa att infrastrukturen i området har rätt dimensionering och
medger vidare expansion. Arbetet med ny översiktsplan för kommunen behöver komma igång
igen.
Digitalisering
Det råder behov av utveckling av moderna digitala lösningar inom nämndens
verksamhetsområden. Tillskapande av e-tjänster är ett naturligt steg i en sådan utveckling. I detta
ligger dock att säkerställa att e-tjänsterna utvecklas ur ett helhetsperspektiv, i ett sammanhang
där olika system och processer knyts ihop, snarare än fragmenteras. Förvaltningen behöver följa
och delta i kommunens övergripande arbete med implementering av e-arkiv, för att på sikt skapa
möjligheter för helt digitalisera ärendeprocesser. Aktuellt under 2022 är även att påbörja
upphandling av ett gemensamt ärendehanteringssystem för kommunen, där förvaltningen
behöver ta ställning till om man ska vara med i den övergripande upphandlingen eller göra en
upphandling av ett nytt system specifikt för förvaltningens behov. Vidare sker löpande
utvärdering av externt informationsmaterial, exempelvis på kommunens hemsida, i syfte att
förenkla och säkerställa dess aktualitet. Arbetet kommer att intensifieras under inledningen av
2022 med tanke på att kommunen lanserar ny webbplats under våren.
Bostadsförsörjningsprogram
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är en viktig del i kommunens planering och beredskap vad
gäller byggbar mark för boende och företagsverksamhet. Det ligger även inom nämndens ansvar
att samordna arbetet med framtagande av ny översiktsplan för kommunen. Utbudet av bostäder i
kommunen motsvarar inte den höga efterfrågan som finns, utan är i behov av breddning i så gott
som samtliga upplåtelseformer. Bristande utbud och snabb prisutveckling har lett till låg
rörlighet på den lokala bostadsmarknaden, vilket ytterligare försvårar anskaffande av bostad för
människor som vill etablera sig i kommunen. Kommunen står inför att utarbeta ett
bostadsförsörjningsprogram som utifrån en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan
och behov samt marknadsförutsättningar, ska ange mål, riktlinjer och planerade insatser för
bostadsförsörjningen i kommunen. Nämnden och dess förvaltning har en given roll i
framtagandet av detta program.
Service och bemötande
I allmänhet finns förväntningar om att alla myndigheter ska stå för god service samt
tillgänglighet. Främjande myndighetsutövning, som ofta utgör ett samlingsbegrepp på detta
område, handlar om att, via service av god kvalitet, hjälpa kunden, medborgaren eller
företagaren att göra rätt - vad gäller att följa lagar och regler - samt om att skapa god tillit och
förståelse för myndighetens uppdrag. Aktiviteter som (tema)träffar med företag, förbättrad och
förenklad information samt dialog, utvecklande av e-tjänster m.m. anses allmänt kunna bidra i
utveckling av främjande myndighetsutövning. Vidare ger sammanhållna ärendeprocesser,
effektivare arbetssätt och en god arbetsmiljö för medarbetarna i förlängningen bättre
tillgänglighet och högre servicegrad, vilket ökar förutsättningarna för nöjdare kunder,
medborgare och företag. Nämnden behöver fortsätta utveckla sin verksamhet med utgångspunkt
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i dessa ambitioner.
Lokalförsörjning
Nämndens förvaltning börjar få brist på kontorsplatser och har behov av att effektivisera sitt
lokalutnyttjande, parallellt med tillämpning av kommunens övergripande regler om distansarbete
som i sin tur möjliggör en ökad grad av flexibilitet i fråga om arbetets förläggning. För
förvaltningen finns vidare behov av att säkerställa arkivutrymmen i kommunkontoret, då
förvaltningens arbetssätt förutsätter närhet till äldre handlingar. Som ett led i detta bedöms det
nödvändigt att göra sorteringar av befintligt arkivmaterial för att optimera de ytor som står till
förfogande.

1.6 Måluppfyllelse
1.6.1 Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun
Beskrivning
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.
Strategier
- Stabil ekonomi.
- Jämförelser med andra jämförbara kommuner.
- Ökat antal internationella besökare.
- Utveckla gränsöverskridande samarbete.
- God planberedskap.
Verksamhetsmål

Kommentar

Indikator

Kommunfullmäktig
es fastställda
finansiella mål
Beslutat av:
KF

Nämnden gör ett överskott om
cirka 6 mnkr jämfört med budget.

Nämndens
nettokostnad
har ett utfall
inom tilldelad
ram
Beslutat av:
KF

Topp 100 i Svenskt
näringslivs ranking
Beslutat av:
KF

Malung-Sälens kommun placerar
sig på plats 107 i 2021 års
ranking.
Besluts hållbarhet vid
överklagning har inte mätts p.g.a.
att förvaltningen inte haft
tillräckligt urval för utvärdering.

Förenkla och
förtydliga
inspektionsrapp
orter och externt
riktat
informationsmat
erial
Beslutat av:
Nämnd
Andel
överklagade
bygglovsärende
n som
överklagas ska
hållas vid
överprövning
Beslutat av:
Nämnd

Mål
6 260

Utfall
35

80 %
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Verksamhetsmål

Högre medelvärde
i nöjd kund-index
än genomsnittet i
Sveriges
kommuner och
landstings (SKL)
Insiktsmätning.
Beslutat av:
KF

Mark- och
planberedskap för
minst 50 000 m²
företagsetableringa
r och för 100
bostäder
Beslutat av:
KF

Kommentar

Enkätundersökning Nöjd Kund
Index (NKI) har genomförts
under år 2021, resultat
presenteras i Kolada vecka 14 år
2022.
Förvaltningen har i dagsläget inte
tillgång till statistik som gör det
möjligt att redovisa genomsnittlig
handläggningstid.
Uppskattningen är att dock
handläggningstiderna ligger når
målen.



Byggbar mark för
företagsetableringar i
antagna detaljplaner är
ca 187 000 kvm



Byggrätt för
företagsetableringar på
kommunal mark i
antagna detaljplaner är
ca 170 bostäder. Detta
är beräknat utifrån en
byggrätt för
flerbostadshus om 8000
kvm bruttoarea och
uppskattat att det skulle
rymmas 70 lägenheter.
Räknar man endast
byggrätter för möjliga
villatomter så är det
100.

Indikator

Mål

Utfall

Andel
överklagade
inom
miljökontorets
verksamhet som
överklagas ska
hållas vid
överprövning
Beslutat av:
Nämnd

80 %

Agenda 2030:
Företagsklimat
enl. ÖJ (Insikt) Totalt, NKI
Beslutat av:
KF

73,4
liknande
kommun
er

Genomsnittlig
handläggningsti
d i veckor för
bygglov
Beslutat av:
Nämnd

10
veckor

Genomsnittlig
handläggningsti
d för
serveringstillstå
nd
Beslutat av:
Nämnd

12veckor

Byggbar mark
för
företagsetableri
ngar i antagna
detaljplaner
Beslutat av:
Nämnd

50 000
kvm

187 000

100
bostäder

170

Byggrätt för
permanentbostä
der på
kommunal mark
i antagna
detaljplaner
Beslutat av:
Nämnd
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1.6.2 Utveckling och långsiktig konkurrenskraft
Beskrivning
Vi värnar det traditionella, och välkomnar utveckling. Vi har ett livskraftigt näringsliv som
bidrar till bygdens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft.
Strategier
- 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

Kommentar

Tillgång till
arbetskraft med
relevant
kompetens
Beslutat av:
KF

Pandemin har gjort det svårt att
ta emot praktikplats under året,
då mycket av arbetet skett på
distans. Det förutsätts högre grad
av fysisk närvaro för att kunna ta
emot en praktikant.
Sjukfrånvaron har ökat jämfört
med föregående år.

Möjliggöra för
att kunna ta
emot
praktikplats
årligen
Beslutat av:
Nämnd

Coronapandemin och resursbrist
inom hälsoskydd har gjort att
tillsynen inte kunnat genomföras
fullt ut, i förhållande till plan.

Främja en hållbar
utveckling så att
nuvarande och
kommande
generationer
tillförsäkras en god
miljö och hälsa
Beslutat av:
Nämnd

Indikator

Mål

Utfall

1 Plats

0

Minskan
de

5,4

Andel utförd
planerad
årsavgiftstillsyn
inom miljöskydd
Beslutat av:
Nämnd

100 %

75 %

Andel utförd
planerad
årsavgiftstillsyn
inom
hälsoskydd
Beslutat av:
Nämnd

100 %

28 %

Andel utförd
planerad tillsyn
inom alkohol,
tobak och
liknande
produkter samt
vissa receptfria
läkemedel
Beslutat av:
Nämnd

100 %

88 %

Sjukfrånvaro
Beslutat av:
KS
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1.6.3 Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar
Beskrivning
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.
Strategier
- Vi för en aktiv dialog med medborgare, ungdomar och näringsliv.
- Främjande myndighetsutövning.
- Utred förutsättningarna för heltidsarbete för säsongsarbetare.
Verksamhetsmål

Kommentar

Indikator

Forum för
strukturerade
dialoger med
medborgare,
ungdomar och
näringsliv
Beslutat av:
KF

Förvaltningens verksamheter har
deltagit i mer än 10 dialogmöten
under året. Det exakta antalet är
dock svårt att definiera närmare
med tanke på mötenas variation.

Deltagande i
dialogmöten
Beslutat av:
Nämnd

Förbättrad service,
tillgänglighet och
bemötande
Beslutat av:
KF

Arbetet med införande av etjänster har inte kunnat
prioriteras på grund av allmänt
hög arbetsbelastning samt att
personalresurser saknats under
delar av året.
Revidering av "Barn och
ungdomsplan" ska tas fram
under år 2022. En digital
utbildningsfilm är under
framtagande som ska användas
inom samtliga förvaltningar.

Införande av etjänster
Beslutat av:
Nämnd

Utveckla
servicekontoret i
Sälen
Beslutat av:
Nämnd

Förvaltningen
(stadsbyggnadskontoret) har en
medarbetare med fast
kontorsplats på Sälenkontoret.
Därutöver arbetar ett flertal av
förvaltningens medarbetare på
kontoret vid behov samt när det
underlättar arbetets utförande.

All personal
inom
förvaltningen
skall
medvetandegör
as om
barnkonvention
en
Beslutat av:
KS

Mål

Utfall

10

10

4

0

Ej uppnått
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

2022-03-03

§ 25
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens årsberättelse 2021
(MSN/2022:27)
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens årsberättelse 2021 fastställs.
2. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens årsberättelse överlämnas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
I enlighet med anvisningarna för årsbokslut 2021 ska nämnderna fastställa
en årsberättelse med uppföljning av ekonomi, verksamhetsmål och
indikatorer samt redogörelse för året som gått och förväntad utveckling.
Årsberättelsen ska överlämnas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för att utgöra bilaga till kommunens årsredovisning.
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har utarbetat årsberättelse, för
fastställande av nämnden.
Dagens sammanträde
Förvaltningschefen för miljö och stadsbyggnad redogör för ärendet.
Ordföranden finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att
bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-02-24
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens årsberättelse 2021
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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1 Verksamhetsberättelse
Nämndens årsberättelse för 2021 är till delar underlag till Malung-Sälens kommuns
årsredovisning, uppföljning av verksamhetsårets nämndplan samt nämndens redogörelse av
verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse för året som gått. Rapportering av måluppfyllelsen med
kommentarer är nämndens bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål för att nå målbild
2023. Nämndens ansvarsområde i enlighet med nämndplanen, årets väsentliga händelser och
verksamhet samt förväntad utveckling beskrivs. Ekonomiskt utfall för nämnden finns i
driftredovisningen och kommentar till avvikelser lämnas.

1.1 Ansvarsområde
Räddningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom lagen om skydd mot
olyckor (LSO). I lagen definieras räddningstjänst som ”de räddningsinsatser som staten eller
kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och
begränsa skador på människor, egendom eller miljö”.
Räddningsnämndens ansvarsområde innefattar att:











ge tillstånd och utöva tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE),
lagen om skydd mot olyckor (LSO)
inom kommunens verksamheter informera och utbilda i brandskydd och HLR,
ansvara för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll,
ansvara för samordning av kommunens krisberedskap samt planering för höjd beredskap
och civilt försvar,
vara sakkunnig i brandskyddsfrågor i byggprocessen enligt plan- och bygglagen (PBL),
besluta om eldningsförbud,
ansvara för att uppdatera handlingsprogrammet enligt LSO och genomföra en risk-och
sårbarhetsanalys varje mandatperiod,
ansvara för kommunens krisledningsorganisationer genom planering, styrning
utbildning/övning enligt lagen om extraordinära händelser (LEH),
ansvara för kommunens Posom och Styrel,
ansvara för kommunens säkerhetsarbete (förutom IT).

1.2 Uppföljning planeringsförutsättningar
En extern konsult tog fram förslag till riskanalys och handlingsprogram som klubbades igenom i
kommunalfullmäktige i december.
Flygplatsen Scandinavian Mountain Airport (SMA) har hjälpt till att bemanna en FIP-bil (Första
Insats Person) under vintern men inte i den utsträckning som utlovades från SMA.

1.3 Händelser av väsentlig betydelse
Händelser räddningstjänst






Tre större bränder i byggnad med totalskada på fastigheter.
Trafikolycka med avliden person.
IVPA (I Väntan På Ambulans) larm med lyckad återupplivning.
Stort antal automatlarm i norra delarna av kommunen.
Under slutet av året genomfördes ett öppet hus på räddningsstationen i Malung i syfte av
Sida 3 av 7

att sprida information om räddningstjänsten och underlätta för framtida rekrytering av
deltidsbrandmän. Kommunens frivilliga resursgrupp (FRG) deltog och informerade om
sin verksamhet.
Planeringsarbete samt deltagande i olika delövningar i totalförsvarsövningen
Gränslandsövningen






Kaderövning/skrivbordsövning flyghaveri, Scandinavian Mountain Airport genomfördes
i september. Deltagande från berörda aktörer som kommer vara med att hantera en skarp
händelse. Representanter från både Sverige och Norge deltog, bland annat
representerades räddningstjänst, Länsstyrelse, kommuner, flygplatsen, polis, SOS,
ambulans och regioner. Malung-Sälen hade en bred representation från både
kommunledning och räddningstjänst.
Två interna övnings- och utbildningsdagar kopplat till flyghaveri och kommunal
krisledning genomfördes även i anslutning till kaderövningen. Deltagare under dagarna
var kommunstyrelsen, kommunledning, stabspersonal, representanter från kommunala
bolag, Scandinavian Mountains Airport samt inbjudna externa aktörer.
Försvarsmaktens genomförde också flera övningsmoment under september i MalungSälens kommun. Representanter från kommunen deltog som motspel vid ett par tillfällen
under de militära övningsdelarna som genomfördes under övningen.

Organisationsutredning/handlingsprogram
Under året genomfördes en organisationsutredning i syfte av att komma med förslag för att höja
beredskapsförmågan i de norra delarna av kommunen. I samband med utredningen togs även ett
handlingsprogram för skydd mot olyckor fram.
Medborgarlöfte
Mot bakgrund av rapporter om diverse ordningsstörningar i Malungs centrum under
försommaren tecknades ett medborgarlöfte mellan kommunen och polismyndigheten om
trygghetshöjande åtgärder. Medborgalöftet sträckte sig under ett par månader under sommaren
och bestod bland annat av högre polisnärvaro, rondering av ordningsvakter samt ansökan om ett
så kallat paragraf 3-område (Platser som är prövade och beslutade av polisen enligt 3 § lagen
(1980:578) om ordningsvakter).

1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
1.4.1 Ekonomisk analys

1.4.1.1 Driftredovisning
(tkr)
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Netto

Bokslut 2021

Budget 2021

Differens mot
budget

Bokslut 2020

2 046

1 898

148

1 778

-12 290

-12 690

400

-11 180

-7 070

-5 920

-1 149

-7 149

-17 314

-16 712

-602

-16 551
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Årets avvikelse jämfört med budget förklaras av:









Lägre intäkter från tillsynsdelen med anledning av pandemirestriktioner.
Högre intäkter bland annat bidrag från Försäkringskassan för ersättning sjuklöner,
försäljning av bandvagn och inventarier.
Lägre personalkostnader med anledning av färre utryckningar än tidigare år/beräknat.
Kostnader för rekrytering av ny räddningschef och dubbel bemanning under
introduktionstiden (två månader).
Kostnader för organisationsutredning, utförd av externa konsulter, för höjning av
beredskapen i Västra Sälenfjällen.
Reparationer av gamla fordon och iordningställande av nya bilar.
Inköp av kläder till FRG.
Inredning av ett kontor på stationen i Malung.

1.4.1.2 Investeringsredovisning
Projekt (tkr)

Inkomster

Utgifter

Netto

Budget

Differens mot
budget

Tankbil Sälen
(8540)

-

-

3 283

-

3 283

-

3 300

17

FIB-bil (8560),
PUJ 15F

-

-

459

-

459

-

500

41

Toyota (8365),
JPL 50J

-

-

422

-

422

-

500

78

Kompressor

-

-

134

-

134

Totaler

-

-

4 298

-

4 298

-

-

134

4 300

2



Under året har anskaffning av ny tankbil till Sälen gjorts, inköpspriset översteg
ursprunglig investeringsbudget (2 500 tkr) och beviljat tilläggsanslag (800 tkr).




Det har även investerats i FIP (Första Insats Person) och FIB (Första Insats Befäl) fordon.
Vid jul havererade räddningstjänstens andningsluftkompressor och en investering av ny
behövde göras.

1.5 Förväntad utveckling
Det har börjats ett arbete med att planera för en ny brandstation i Västra Sälenfjällen pga
påstötningar från Länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om
för långa insatstider i den regionen.

1.6 Måluppfyllelse
1.6.1 Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun
Beskrivning
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.
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Strategier
- Stabil ekonomi.
- Jämförelser med andra jämförbara kommuner.
- Ökat antal internationella besökare.
- Utveckla gränsöverskridande samarbete.
- God planberedskap.
Verksamhetsmål

Kommentar

Indikator

Kommunfullmäktig
es fastställda
finansiella mål
Beslutat av:
KF

Årets överdrag jämfört med
budget beror på högre kostnader
än budgeterat för bland annat
reparationer fordon,
organisationsutredning, inköp
inredning kontor samt lägre
intäkter för tillsyn

Nämndens
nettokostnad
har ett utfall
inom tilldelad
ram, tkr
Beslutat av:
KF

Årlig ökning av
internationella
besökare
Beslutat av:
KF

Ny flygplats i Sälen förutsätter
samverkansövningar i
gränsområdet mot Norge, en
övning har genomförts under
året.

Ökat
blåljussamarbete
Beslutat av:
Nämnd

Mark- och
planberedskap för
minst 50 000 m²
företagsetableringa
r och för 100
bostäder
Beslutat av:
KF

Byggsamråd har genomförts
enligt behov.

Brandskyddstillsyn
Beslutat av:
Nämnd

Årlig
gränsöverskridand
e utbyte kring bl. a.
demokratifrågor,
UF och kultur/fritid
Beslutat av:
KF

Gränsräddningsråd mellan
Norge-Sverige samt
flygplatsövning genomförd enligt
plan.

Mål
16 712

Utfall
17 314

Uppnått

80

3

Delta i
gränsräddningsrådet
Beslutat av:
Nämnd

2

2

Delta i
flygplatsövning
Beslutat av:
Nämnd

1

1

1.6.2 Utveckling och långsiktig konkurrenskraft
Beskrivning
Vi värnar det traditionella, och välkomnar utveckling. Vi har ett livskraftigt näringsliv som
bidrar till bygdens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft.
Strategier
- 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.
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Verksamhetsmål

Kommentar

Tillgång till
arbetskraft med
relevant
kompetens
Beslutat av:
KF

Genom bland annat aktiviteter
såsom öppet hus och information
i sociala medier har förvaltningen
lyckats få full bemanning på
samtliga tjänster.

Indikator
Sjukfrånvaro
Beslutat av:
KS

Mål
Minskande

Upprätthålla
bemanning
utifrån antagen
räddningsplan
Beslutat av:
Nämnd

Utfall
9,6

Uppnått

1.6.3 Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar
Beskrivning
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.
Strategier
- Vi för en aktiv dialog med medborgare, ungdomar och näringsliv.
- Främjande myndighetsutövning.
- Utred förutsättningarna för heltidsarbete för säsongsarbetare.
Verksamhetsmål

Kommentar

Indikator

Mål

Utfall

Forum för
strukturerade
dialoger med
medborgare,
ungdomar och
näringsliv
Beslutat av:
KF

Utbildningen inställd pga Covid19 restriktioner

Utbildning av
räddningstjänstens
organisation och
brandsläcknings
teknik för åk 9
Beslutat av:
Nämnd

Ej uppnått

Förbättrad service,
tillgänglighet och
bemötande
Beslutat av:
KF

Revidering av "Barn och
ungdomsplan "ska tas fram
under år 2022. En
digitalutbildningsfilm är under
framtagande som ska användas
inom samtligaförvaltningar.

All personal
inom
förvaltningen
ska
medvetandegöras om
barnkonventionen
Beslutat av:
KS

Ej uppnått
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Räddningsnämnden

2022-02-21

§8
Årsbokslut 2021-årsberättelse för Räddningsnämnden
(RN/2022:16)
Räddningsnämndens beslut
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Årsbokslut och nämndens verksamhetsberättelse redovisas.
För att skydda människors liv, hälsa och egendom ska räddningstjänsten
se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av
bränder utan att andras ansvar inskränkts. Räddningstjänsten ska också
förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö.
Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på
ett effektivt sätt, men ska endast utföras om det är motiverat med hänsyn
till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnader
för insatsen och andra omständigheter.
Alla som bor och vistas i Malung-Sälens kommun har lika rätt till hjälp vid
situationer som kräver hjälp som inte kan klaras av enskilde allt enligt lagen
om skydd mot olyckor (LSO).
Dagens sammanträde
Räddningschef redogör för årsberättelsen.
Årsbokslut redovisas av ekonom.
Ordförande finner att räddningsnämnden beslutar att rapporten läggs till
handlingarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-02-17
Årsbokslut 2021- nämndens verksamhetsberättelse
Beslutet skickas till
Räddningschef
Kommunstyrelse
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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1 Verksamhetsberättelse
Nämndens årsberättelse för 2021 är till delar underlag till Malung-Sälens kommuns
årsredovisning, uppföljning av verksamhetsårets nämndplan samt nämndens redogörelse av
verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse för året som gått. Rapportering av måluppfyllelsen med
kommentarer är nämndens bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål för att nå målbild
2023. Nämndens ansvarsområde i enlighet med nämndplanen, årets väsentliga händelser och
verksamhet samt förväntad utveckling beskrivs. Ekonomiskt utfall för nämnden finns i
driftredovisningen och kommentar till avvikelser lämnas.

1.1 Ansvarsområde
Överförmyndarens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap,
godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller
myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.
Uppdraget är reglerat i Föräldrabalkens bestämmelser.
Överförmyndarverksamheten står under tillsyn av Länsstyrelsen och JO.
Hjälp av god man eller förvaltare har den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat
hälsotillstånd med mera inte kan bevaka rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

1.2 Uppföljning planeringsförutsättningar
1.3 Händelser av väsentlig betydelse











Överförmyndaren deltog på Föreningen Sveriges överförmyndares årliga utbildning som
hölls i Jönköping under 2, 5 dagar. Även har man deltagit på digitala utbildning som SKR
anordnat.
Under året har vi inte anordnat några vidareutbildningar eller räknekvällar på grund av
pandemin. Men vi har naturligtvis anordnat enskilda grundutbildningar för alla nya
ställföreträdare och då varit väldigt noggrann att följa de restriktioner och råd som
angetts.
Vår verksamhet har fått anpassa sig utifrån covid-19 pandemin men utan att det inneburit
allt för stora påfrestningar, man har kunnat upprätthålla sin tillsyn och rättsäkerhet på ett
bra och tillfredsställande sätt.
Ställföreträdarutredningen SOU 2021:36 är nu färdig och har varit ute på remiss.
Malung-Sälens kommun var utsedd som remissinstans och svaren är inskickade. Det var
meningen att vissa av lagändringarna skulle börja träda i kraft 1 Januari 2023 och sedan
succesivt implementeras fram till 2024. Nu är det hela försenat och ingen ny tidsplan
finns.
I investeringsbudgeten inför 2022 så ligger det 400 tkr för inköp av nytt
ärendehanteringssystem till Överförmyndaren. Denna summa kanske måste skjutas fram
på grund av vad som framkommer i utredningen ovan, då ett av förslagen däri är att alla
överförmyndare ska ha likvärdiga ärendesystem.
Vid årets tillsyn från Länsstyrelsen så var allt utan anmärkning vilket vi är mycket glada
för och ser det som att vi gör ett bra jobb med stor rättssäkerhet.
Inköp av nytt handläggarsystem för verksamheten är framflyttad i väntan på vad som
kommer fram i ställföreträdarutredningen.
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1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
1.4.1 Ekonomisk analys

1.4.1.1 Driftredovisning
(tkr)

Bokslut 2021

Budget 2021

Differens mot
budget

Bokslut 2020

27

0

27

0

-1 496

-1 554

58

-1 515

-122

-183

61

-181

-1 591

-1 737

146

-1 696

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Netto

Överförmyndaren hade inte budgeterat med att mottaga några ensamkommande barn under året.
1 barn blev ändå placerat och pengar inkom om 27 tkr.
Överskottet personalkostnader är mestadels ej utbetalda arvoden till ställföreträdarna.
Medel för oförutsedda om 17 tkr finns kvar.
Kurser och konferenser har mestadels varit digitalt så därav överskottet för övriga kostnader.

1.4.1.2 Investeringsredovisning

1.5 Förväntad utveckling
Det kommer att vara en mycket spännande tid framöver för överförmyndarverksamheten i
Sverige utifrån vad som framkommer i besluten från Ställföreträdarutredningen.
Om allt som står där i går igenom så kommer överförmyndaren att genomgå stora förändringar i
sin verksamhet. Både personalmässigt och ekonomiskt i och med att arbetsuppgifterna kommer
att öka då vi ska ta över mer arbete från Tingsrätterna bland annat. Inrättande av anställda
professionella ställföreträdare i kommunen. Samt att det finns förslag på att Regeringen ska
inrätta en ny förvaltningsmyndighet, med ett övergripande ansvar för området.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2022-03-09

§ 23
Årsberättelse 2021 (SN/2022:62)
Socialnämndens beslut
Socialnämndens årsberättelse 2021 fastställs.
Socialnämndens årsberättelse överlämnas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Nämndens årsberättelse för 2021 är till delar underlag till Malung-Sälens
kommuns årsredovisning, uppföljning av verksamhetsårets nämndplan
samt nämndens redogörelse av verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse
för året som gått. Måluppfyllelsen med kommentarer är nämndens bidrag
till kommunfullmäktiges övergripande mål för att nå målbild 2023.
Nämndens ansvarsområde i enlighet med nämndplanen, årets väsentliga
händelser och verksamhet samt förväntad utveckling beskrivs. Ekonomiskt
utfall för nämnden finns i driftredovisningen och kommentar till avvikelser
lämnas.
Tillförordnade socialchefer föreslår att Socialnämndens årsberättelse 2021
fastställs.
Beslutsunderlag
Nämndens årsberättelse 2021
Beslutet skickas till
Avdelnings
kommunstyrelsen
kommunfullmäktige
Tillförordnade socialchefer A.J och A.K.N.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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1 Verksamhetsberättelse
Nämndens årsberättelse för 2021 är till delar underlag till Malung-Sälens kommuns
årsredovisning, uppföljning av verksamhetsårets nämndplan samt nämndens redogörelse av
verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse för året som gått. Rapportering av måluppfyllelsen med
kommentarer är nämndens bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål för att nå målbild
2023. Nämndens ansvarsområde i enlighet med nämndplanen, årets väsentliga händelser och
verksamhet samt förväntad utveckling beskrivs. Ekonomiskt utfall för nämnden finns i
driftredovisningen och kommentar till avvikelser lämnas.

1.1 Ansvarsområde
Uppdrag och verksamhet
Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen och vad som av annan lag
eller författning ankommer på socialnämnd. Inom ramen för det för Socialnämnden definierade
ansvaret ingår även ledningen av den kommunala hälso- och sjukvårdsverksamheten samt
familjerätten.
Nämndens uppdrag innefattar uppgifter riktade till:








barn och unga
vuxna i behov av stöd
äldre människor
människor med funktionsnedsättning
missbrukare
personer som vårdar eller stödjer närstående
brottsoffer










Socialnämndens huvudsakliga ansvarsområden regleras i bl.a.:
socialtjänstlagen (2001:453)
socialtjänstförordningen (2001:937)
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

1.2 Uppföljning planeringsförutsättningar
Omvärlden
Pandemin har fortsatt under hela 2021. Vaccinering av våra äldre och sköra inleddes under
februari månad och i mars för vård- och omsorgspersonal.
Pandemin har också påverkat folkhälsan. Ohälsa som kan ta uttryck i bla följande former:




Psykisk ohälsa hos vuxna
Psykisk ohälsa hos barn och unga
Våld i nära relation

Sida 3 av 9




Ökad risk för missbruk hos unga och vuxna
Ökad kriminalitet

Inom individ och familjeomsorgen (IFO) har man under hösten 2021 kunnat se en uppgång i
antalet orosanmälningar som inkommit gällande våld i nära relation samt ärenden barn och
unga.
En annan utmaning är att hålla samma servicegrad i kommunens ytterområden. Larmen i
ytterområden har tidigare skötts av externa utförare, dessa har avslutat sina åtaganden.
Annonsering och intresseanmälan för beredskap i området Tyngsjö/Finnmarken har utförts utan
resultat. Nattpatrullen i Malung har istället utökats för att kunna åka på larm i Tyngsjöområdet
vilket inte är en optimal lösning.
Organisation








Ny organisation under Äldreomsorg har lagts till med namnet Bistånds- och
administrationsenheten
Avdelningschef IFO/LSS börjar mars 2021
Två vikarierande enhetschefer har slutat i hemtjänsten under året.. Avdelningschef
äldreomsorg täckt upp sedan i september 2021
Nya enhetschefer både inom IFO och Skålmogårdens äldreboende har tillsatts under året
Orrmyrgårdens äldreboende har minskat från två till en enhetschef
Kooperativet Dalen sa upp avtalet för hemtjänst sommaren 2021. Från hösten 2021
ansvarar hemtjänsten Transtrand/Sälen för utförandet.
Socialchef slutat sin tjänst i december, ingen ny tillsatt

Befolkningsutveckling


Antalet personer 80 år och äldre samt personer med behov av hemtjänst eller särskilt
boende har ökat marginellt mellan år 2020 och år 2021, däremot har vårdtyngden ökat för
våra brukare.

Lokalförsörjning







Gruppbostad Snålåsen avvecklas, brukarna flyttar till Rubinens gruppbostad i april
Lokalen Passaren köps in av kommunen och förvaltningen får i slutet av 2021 i uppdrag
av Socialnämnden att tillsammans med Service och teknik undersöka möjligheten att
bygga om fastigheten till gruppbostad om 6 platser
Arbetet för samlokalisering av daglig verksamhet i nya lokaler har inletts
Dagcenter och f d Buskgårdens verksamheter flyttar in i tillfälliga lokaler på Storbyn och
startar upp sin verksamhet i början av 2021
Delar av hemtjänstgrupp Centrum finns sedan utbrottet av coronapandemin år 2020 i
Buskgårdens lokaler
Under året har behov av lokaler för öppenvårdsverksamheten samt delar av
biståndsenheten uppkommit

1.3 Händelser av väsentlig betydelse




Kompetensförsörjning har varit en utmaning under hela året
Nytt larmsystem inköpt och installerat på äldreboende Skålmogården och Bompabacken
För att klara bemanningen inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) samt Hälso,
Sjukvård och Rehabenheten (HSR) har inhyrd personal fått köpas in under året.
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Två konsulter inom handläggning LSS har avvecklats då rekrytering genomförts
Mycket tid och arbete har lagts ner för att driva projekt och återredovisa de femton
specialdestinerade bidrag som rekvirerats från stat och regering under året

1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
1.4.1 Ekonomisk analys

1.4.1.1 Driftredovisning
Bokslut 2021

Budget 2021

Differens mot
budget

Bokslut 2020

48 224

34 720

13 504

52 532

Personalkostnader

-234 093

-220 938

-13 155

-214 485

Övriga kostnader

-101 201

-83 920

-17 281

-95 464

Netto

-287 070

-270 138

-16 932

-257 417

(tkr)
Intäkter

Årets överdrag jämfört med budget förklaras av följande:













Riktade statsbidrag har bidragit både till intäkter utöver budget och kostnader utöver
budget.
Personalkostnader har till del finansierats av riktade statsbidrag men överdraget beror
framförallt på utmaningen att bemanna.
Det har varit begränsad tillgång till timvikarier inom äldreomsorgen och LSSverksamheten, som har resulterat i ökade kostnader framför allt i form av övertid men
även ersättning för att medarbetare har skjutit på sin sommarsemester.
Sommaravtalet blev ytterst kostsamt tillsammans med de brister som finns i rutiner runt
personalleverans.
Under året har det varit platsbrist både inom korttidsboende, särskilt boende (SÄBO) och
LSS-gruppbostäder. Enskilda lösningar har vidtagits för att verkställa beslut av till
exempel gruppbostad och plats i särskilt boende (köp från annan kommun). Därtill har
det varit tyngre ärende inom hemtjänsten som krävt högre bemanning.
Många på väntelista för särskilt boende gör att korttidsplatser fylls, vilket i sin tur ger
ökade kostnader för medicinskt färdigbehandlade från slutenvården.
Svårigheter att bemanna tjänster som socialsekreterare och sjuksköterskor, har medfört
att inhyrd personal har använts.
Fortsatt smittförebyggande arbete för att begränsa effekterna av covid-19 har inneburit
fortsatta mer inköp av skyddsmateriel och personlig skyddsutrustning. Enbart för
personlig skyddsutrustning har utfallet uppgått till 2,1 mkr.
Överenskommelse om avtalslösning med avgångsvederlag för personal har påverkat
utfallet med tillkommande personalkostnader.
Utökning av fritidsverksamheten LSS norra kommundelen
Retroaktiva sjuklöneersättningar till assistansbolag har utbetalats med ca 350 tkr.
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1.4.1.2 Investeringsredovisning
Projekt (tkr)

Budget

Differens mot
budget

1 200

1 200

Inkomster

Utgifter

Netto

Trygghetslarm

-

-

-

Trygghetslarm
Skålmogården

-

-

455

-

455

-

-

455

Trygghetslarm
Bompabacken

-

-

376

-

376

-

-

376

Totaler

-

-

831

-

831

-

-

1 200

369

Inköp av trygghetslarm till Skålmogården och Bompabacken har gjorts under året.
Bompabackens larm har tagits i bruk under december 2021 medan Skålmogårdens larm kommer
att tas i bruk under 2022. På Skålmogården behöver wifi-täckningen säkerställas innan larmet
kan tas i bruk

1.5 Förväntad utveckling
Utifrån genomförd kartläggning och analys av konsult gällande bemanning och ekonomi ska
projekt fortsatt genomföras under år 2022 för att få en stabil bemanning genom heltidsarbete som
norm (Heltidsresan) inom äldreomsorg och LSS.
I lagrådsremiss från dec-21 föreslås krav om att erbjuda en fast omsorgskontakt i hemtjänst.
Förslaget föreslås träda ikraft från 1 juli-22 och från 1 juli-23 föreslås det bli ett krav att den som
utses till omsorgskontakt ska ha en yrkestitel som undersköterska. Detta förslag ses som en stor
utmaning då vi har stor brist på undersköterskor.

1.6 Måluppfyllelse
1.6.1 Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun
Beskrivning
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.
Strategier
- Stabil ekonomi.
- Jämförelser med andra jämförbara kommuner.
- Ökat antal internationella besökare.
- Utveckla gränsöverskridande samarbete.
- God planberedskap.
Verksamhetsmål

Kommentar

Kommunfullmäktiges
fastställda
finansiella mål
Beslutat av:
KF

Nämnden nettokostnad ligger
6,3% över budget. Anledning till
de ökade kostnaderna är bland
annat:
 Begränsad tillgång till
timvikarier med ökade

Indikator
Nämndens
nettokostnad
har ett utfall
inom tilldelad
ram
Beslutat av:
KF

Mål
270 138

Utfall
287 071
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Verksamhetsmål

Kommentar
kostnader inom
äldreomsorgen (ÄO) framför
allt i form av övertid
 Tillfälligt inhyrd personal inom
individ och familjeomsorgen
(IFO) samt Hälso, sjukvård
och rehab (HSR)
 Placeringar inom IFO Barn
och unga
 Speciallösningar för två
enskilda brukare inom LSS
Resultat från Kolada (KKIK)
publiceras vecka 35.

Indikator

Mål

KKIK: Kostnad
funktionsnedsätt
ning totalt (SoL,
LSS, SFB),
minus ersättning
från FK enl
SFB, kr/inv
Beslutat av:
Nämnd

7 090

KKIK: Kostnad
individ- och
familjeomsorg,
kr/inv
Beslutat av:
Nämnd

4 325

KKIK: Kostnad
äldreomsorg,
kr/inv 80+
Beslutat av:
Nämnd

242 529

Utfall

1.6.2 Utveckling och långsiktig konkurrenskraft
Beskrivning
Vi värnar det traditionella, och välkomnar utveckling. Vi har ett livskraftigt näringsliv som
bidrar till bygdens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft.
Strategier
- 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

Kommentar

Tillgång till
arbetskraft med
relevant
kompetens
Beslutat av:
KF

För helår 2020 var utfallet 9,2
procents sjukfrånvaro, trots
pågående pandemi har frånvaron
sjunkit något för år 2021.
Oförändrat behov av konsulter
inom individ- och
familjeomsorgen (IFO) samt
enheten för hälso- sjukvård och
rehab (HSR). Inom LSS har två
handläggare rekryterats som
ersatt konsulter.

Indikator
Sjukfrånvaro
Beslutat av:
KS

Mål

Utfall

Minskande

8

Ej uppnått

Avveckla inhyrd
personal och
behåll
tillsvidareanställd
personal
Beslutat av:
Nämnd

1.6.3 Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar
Beskrivning
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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Strategier
- Vi för en aktiv dialog med medborgare, ungdomar och näringsliv.
- Främjande myndighetsutövning.
- Utred förutsättningarna för heltidsarbete för säsongsarbetare.
Verksamhetsmål

Kommentar

Indikator

Forum för
strukturerade
dialoger med
medborgare,
ungdomar och
näringsliv
Beslutat av:
KF

Pensionärsråd, brukarråd och
tillgänglighetsråd har genomförts
enligt plan.
Anhörigstödjare har erbjudit
enskilda stödsamtal och/eller
samtal i grupp.

Pensionärsråd,
tillgänglighetsråd, brukarråd,
anhörighetsstöd
Beslutat av:
Nämnd

Förbättrad service,
tillgänglighet och
bemötande
Beslutat av:
KF

Utbildningar i framtagande av
genomförandeplaner har ökat
antalet aktuella planer, men
många brukare saknar
fortfarande en genomförandeplan. Orsak till detta förklaras
med tidsbrist och okunskap bland
annat beroende på många nya
personal inom enheterna.
Digital samverkan mellan ITenheten behövs för att öka
service och tillgängligheten. I
första hand genom en tvåfaktorsinloggning till
förvaltningens verksamhetssystem. Förutsättningar för
nyckelfri hemtjänst har
genomförts under året.
Trygghetslarm har installerats
på Bompabacken och
Skålmogården.
Målet väntetid för beslut inom
försörjningsstöd har inte
uppnåtts. Ny funktion
mottagningssekreterare har
införts för att förbättra utfallet.
Sen 2018 har antal särskilt
boendeplatser minskat med nio
platser, samtidigt har
ansökningar och beslut minskat
med sju personer. Coronapandemin tros påverka ett lägre
flöde mellan in- och utflyttningar.
Revidering av "Barn och
ungdomsplan" ska tas fram
under år 2022. En digital
utbildningsfilm är under
framtagande som ska användas
inom samtliga förvaltningar.

Alla brukare
inom LSS och
äldreomsorgen
ska ha en
aktuell
genomförandeplan (ej trygghetslarm och
korttidsplats)
Beslutat av:
Nämnd

Mål

Utfall
Uppnått

100 %

23,8 %

Delvis

Införa
välfärdsteknik
Beslutat av:
Nämnd

uppnått

KKIK: Väntetid i
antal dagar från
ansökan vid
nybesök till
beslut inom
försörjningsstöd,
medelvärde
Beslutat av:
Nämnd

14

16

KKIK: Väntetid i
antal dagar från
ansökningsdatu
m till första
erbjudet
inflyttningsdatum till
särskilt boende,
medelvärde
Beslutat av:
Nämnd

90

143

All personal
inom förvaltningen skall
medvetandegöras om barnkonventionen
Beslutat av:
KS

Ej uppnått
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Verksamhetsmål

Utbud efter behov
av olika sorters
boenden
Beslutat av:
Nämnd

Kommentar

Indikator

Mål

Enhetschef arbetat för att öka
inköp av ekologiska livsmedel
och har gått ut till samtlig
personal i alla kök för att nå
målet. En marginell ökning
förväntas under år 2021. Resultat
från Kolada (KKIK) publiceras
vecka 41

Agenda 2030:
Ekologiska
livsmedel i
kommunens
verksamhet,
andel (%)
Beslutat av:
Nämnd

31 %

Från januari till december 2021
har antal boende på
trygghetsboendet Regnbågen
ökat med sex personer.
Framtagande av en strategisk
plan för äldreomsorg och LSS
har funnits med som en aktivitet
att utföra under 2021 men
utredning har inte påbörjats.
Utredning enligt IBIC kan visa
tydligare vilken insats som
behovet gäller samt ge utförare
bättre underlag för att planera
genomförandet. Projektplan för
införande av IBIC inom
äldreomsorgen har på grund av
tidsbrist inte tagits fram.

Arbeta med
handläggning
utifrån IBIC,
andel (%)
Beslutat av:
Nämnd

40 %

Utfall

5,6 %
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1 Verksamhetsberättelse
Nämndens årsberättelse för 2021 är till delar underlag till Malung-Sälens kommuns
årsredovisning, uppföljning av verksamhetsårets nämndplan samt nämndens redogörelse av
verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse för året som gått. Rapportering av måluppfyllelsen med
kommentarer är nämndens bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål för att nå målbild
2023. Nämndens ansvarsområde i enlighet med nämndplanen, årets väsentliga händelser och
verksamhet samt förväntad utveckling beskrivs. Ekonomiskt utfall för nämnden finns i
driftredovisningen och kommentar till avvikelser lämnas.

1.1 Ansvarsområde
Valnämnden svarar för uppgifter som enligt vallagen och annan tillämplig lagstiftning ska
fullgöras av valnämnden.
Valnämnden:





är lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, val till regionfullmäktige, val till
kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt vid eventuellt förekommande
folkomröstning, omval eller extraval.
ska informera allmänheten om förestående val och folkomröstningar
i övrigt informera om väsentliga delar i den egna verksamheten.
ansvarar, under år som inte är valår, för frågor om demokrati och invånardialog.

1.2 Uppföljning planeringsförutsättningar
Valnämnden har påbörjat sitt arbete inför de allmänna valen år 2022.
Två möten med valnämnden har genomförts under hösten där bland annat beslut tagits om
valdistrikt, delegationer, distribution av valsedlar och nämndplan för 2022.
Valnämndens ordförande, kanslichef, kommunens registrator och valsamordnare deltog under
hösten i en valkonferens som anordnades av valmyndigheten och Sveriges kommuner och
regioner (SKR).
På grund av coronapandemin genomfördes ingen demokratiaktivitet som planerat.

1.3 Händelser av väsentlig betydelse
1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
1.4.1 Ekonomisk analys
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1.4.1.1 Driftredovisning
(tkr)

Bokslut 2021

Budget 2021

Differens mot
budget

Bokslut 2020

-111

-80

-31

-691

-10

0

-9

-152

-121

-80

-41

-843

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Netto

Negativ avvikelse på grund av att valsamordnaren arbetade år 2021 med avslutande åtgärder
efter folkomröstningen som genomfördes år 2020.

1.5 Förväntad utveckling
Inför 2022 ser Valmyndigheten att det finns behov av att stärka skyddet av allmänna val i
Sverige. En förändrad omvärldsutveckling, ett ökat hot mot genomförande av allmänna val,
tidigare påverkansförsök med avsikt att skada förtroendet för valprocessen och flera incidenter
under föregående val gör sammantaget denna bild.
En säkerhetsskyddsanalys med tillhörande handlingsplan för val 2022 behöver tas fram för
Malung-Sälens kommun. Valhemligheten kommer också att stärkas, eventuellt kommer fler
resurser att behövas i röstningslokaler/vallokaler.

1.6 Måluppfyllelse
1.6.1 Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun
Beskrivning
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.
Strategier
- Stabil ekonomi.
- Jämförelser med andra jämförbara kommuner.
- Ökat antal internationella besökare.
- Utveckla gränsöverskridande samarbete.
- God planberedskap.
Verksamhetsmål

Kommentar

Indikator

Kommunfullmäktiges
fastställda
finansiella mål
Beslutat av: KF

Negativ avvikelse på grund av att
valsamordnaren arbetade in på
år 2021 med att avsluta arbetet
med genomförd folkomröstning.

Nämndens
nettokostnad
har ett utfall
inom tilldelad
ram
Beslutat av: KF

Årlig gränsöverskridande utbyte
kring bl. a.
demokratifrågor,
UF och kultur/fritid
Beslutat av: KF

På grund av coronapandemi
genomfördes ingen
demokratiaktivitet.

Demokratiaktivitet
Beslutat av:
Nämnd

Mål

Utfall

80

121

1

0
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1.6.2 Utveckling och långsiktig konkurrenskraft
Beskrivning
Vi värnar det traditionella, och välkomnar utveckling. Vi har ett livskraftigt näringsliv som
bidrar till bygdens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft.
Strategier
- 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.
1.6.3 Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar
Beskrivning
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.
Strategier
- Vi för en aktiv dialog med medborgare, ungdomar och näringsliv.
- Främjande myndighetsutövning.
- Utred förutsättningarna för heltidsarbete för säsongsarbetare.

Sida 5 av 5

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Valnämnden

2022-03-16

§ 12
Årsberättelse 2021 Valnämnden (VN/2022:9)
Valnämndens beslut
1. Valnämndens årsberättelse 2021 fastställs.
2. Valnämndens årsberättelse överlämnas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Nämndens årsberättelse för 2021 är till delar underlag till Malung-Sälens
kommuns årsredovisning, uppföljning av verksamhetsårets nämndplan
samt nämndens redogörelse av verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse
för året som gått. Rapportering av måluppfyllelsen med kommentarer är
nämndens bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål för att nå
målbild 2023. Nämndens ansvarsområde i enlighet med nämndplanen,
årets väsentliga händelser och verksamhet samt förväntad utveckling
beskrivs. Ekonomiskt utfall för nämnden finns i driftredovisningen och
kommentar till avvikelser lämnas.
Nämnden har att fatta beslut om årsberättelsen för 2021.
Dagens sammanträde
Ordförande redovisar för ärendet. Ordförande finner att valnämnden
beslutar att
1. Valnämndens årsberättelse 2021 fastställs.
2. Valnämndens årsberättelse överlämnas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Valnämndens årsberättelse 2021
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kanslichef
Ekonomichef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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1 Verksamhetsberättelse
Nämndens årsberättelse för 2021 är till delar underlag till Malung-Sälens kommuns
årsredovisning, uppföljning av verksamhetsårets nämndplan samt nämndens redogörelse av
verksamhet, ekonomi och måluppfyllelse för året som gått. Rapportering av måluppfyllelsen med
kommentarer är nämndens bidrag till kommunfullmäktiges övergripande mål för att nå målbild
2023. Nämndens ansvarsområde i enlighet med nämndplanen, årets väsentliga händelser och
verksamhet samt förväntad utveckling beskrivs. Ekonomiskt utfall för nämnden finns i
driftredovisningen och kommentar till avvikelser lämnas.

1.1 Ansvarsområde
Barn- och utbildningsnämndens uppdrag är att tillhandahålla utbildning i enlighet med skollagen,
skolförordningen, gymnasieförordningen, läroplaner och andra författningar som ankommer på
skolhuvudmannen.
Nämndens ansvarsområden omfattar:














förskola,
fritidshem,
grundskola,
grundsärskola,
gymnasium,
prövning av målgruppstillhörighet till gymnasiesärskolan,
elevhälsa,
vuxenutbildning och svenska för invandrare (SFI),
integration,
måltidsverksamhet,
skolskjutsar,
skolbibliotek,
tillsyn över enskild verksamhet i form av förskola.

1.2 Uppföljning planeringsförutsättningar
Trycket på Lärcentrum har varit fortsatt högt under våren och alla som sökt utbildning har inte
kunnat beredas plats. Antal personer i kö till SFI är fortsatt hög. Värdefulla erfarenheter har
gjorts under året gällande distansundervisning, i främst högstadiet, gymnasieskolan och den
kommunala vuxenutbildningen.
Organisatoriska förutsättningar och kompetensförsörjning
Nuvarande lärarbehörighet enligt Skolverket.se (f.d. Siris)






Förskolan 40 %
Grundskolan 59,4 %
Fritidshem 35 %
Grundsärskolan mäts ej
Gymnasiet 52,8 %

I och med stadieindelningen har obehörig pedagogisk personal i grundskolan erbjudits
utbildningsplaner för att uppnå behörighet. I gymnasieskolan har flertalet obehöriga pedagoger
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utbildningsplaner för att uppnå behörighet. Vi är fortsatt en attraktiv kommun för VFUstudenter.
Befolknings-och bebyggelseutveckling
Barn och elevprognosen är fortsatt stabil.
Lokalförsörjningsstrategi
I oktober 2021 beslutades om en ny stadieindelning för den södra kommundelen. Detta innebär
stora verksamhetsförändringar under 2022.
Digital utveckling
Arbetet med digitalisering av de nationella proven fortsätter i enlighet med Skolverkets beslut.
Alla elever i grundskolan har från 2021 tillgång till iPad eller dator. E-tjänst gällande skolskjutsansökningar är genomförd.

1.3 Händelser av väsentlig betydelse




Minskade intäkter från Migrationsverket har påverkat resultatet negativt.
Pandemi-läget har påverkat bemanningen inom verksamheterna.
Nya kursplaner har införts i gymnasiet.

1.4 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
1.4.1 Ekonomisk analys

1.4.1.1 Driftredovisning
Bokslut 2021

Budget 2021

Differens mot
budget

Bokslut 2020

64 702

68 801

-4 099

67 509

Personalkostnader

-210 196

-209 451

-745

-216 421

Övriga kostnader

-115 933

-117 080

1 147

-115 916

Netto

-261 427

-257 730

-3 697

-264 828

(tkr)
Intäkter

Kommentarer till utfall Intäkter






Lägre bidrag från Migrationsverket än budgeterat.
Minskade statsbidrag ffa för Lärcentrums verksamhet.
Minskad försäljning skolkafé och måltider på campus.
Ersättning Corona-relaterad sjukfrånvaro.
Positivt utfall gällande IKE på gymnasiet.

Kommentarer till utfall personalkostnader






Försenad effekt av varsel.
Delade klasser på Blomsterbäcksskolan.
Lägre kostnader för särskilt stöd, särskolan och mottagningsenheten än budget.
Verksamheten fick ta del av Statens skolmiljard.
Extra lönetillägg HÖK-21
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Kommentarer till utfall övriga kostnader






Lägre utgående IKE på gymnasiet.
Reservpott för oförutsedda kostnader är orörd.
Rektorer har anpassat verksamheten i enlighet med besparingsplan.
Högre kostnad för särskoleskjutsar
Hyrrektorer längre tid än förväntat

1.4.1.2 Investeringsredovisning

1.5 Förväntad utveckling


Implementeringen av de nya kursplanerna och timplanerna i grundskolan ska vara färdig
till hösten 2022. Vi har en utbildnings-skuld och en social skuld som vi behöver förhålla
oss till i kölvattnet av pandemin och en längre tids fjärrundervisning som främst rör
elever på högstadium, gymnasium och den kommunala vuxenutbildningen.



En omfattande läromedelsutredning har genomförts på nationell nivå.



Ett annat bevakningsområde är Stjernkvistutredningens konsekvenser för
yrkesprogrammen på gymnasiet.



Vi har en utbildningsskuld och en social skuld som vi behöver förhålla oss till i kölvattnet
av pandemin och en längre tids fjärrundervisning som främst rör elever på högstadium,
gymnasium och den kommunala vuxenutbildningen.



Stadieindelning Södra inför ht-22

1.6 Måluppfyllelse
1.6.1 Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun
Beskrivning
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.
Strategier
- Stabil ekonomi.
- Jämförelser med andra jämförbara kommuner.
- Ökat antal internationella besökare.
- Utveckla gränsöverskridande samarbete.
- God planberedskap.
Verksamhetsmål
Kommunfullmäktig
es fastställda
finansiella mål
Beslutat av:
KF

Kommentar


Lägre bidrag från
Migrationsverket



Minskade statsbidrag
för Lärcentrum



Försenad effekt av

Indikator
Nämndens
nettokostnad
har ett utfall
inom tilldelad
ram
Beslutat av:

Mål
257 730

Utfall
261 427
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Verksamhetsmål

Kommentar

Indikator

varsel

KF



Delade klasser på
Blomsterbäcksskolan



Ökat behov av särskilt
stöd i grundskolan

KKIK: Kostnad
förskola,
kr/inskrivet barn
Beslutat av:
Nämnd

Mål

Utfall

KKIK: Kostnad
grundskola F-9,
hemkommun,
kr/elev
Beslutat av:
Nämnd
KKIK: Kostnad
gymnasieskola
hemkommun,
kr/elev
Beslutat av:
Nämnd
Topp 100 i Svenskt
näringslivs ranking
Beslutat av:
KF

Målet ej mätt

Ökad
samverkan
mellan skola
och näringsliv
Beslutat av:
Nämnd

Årlig
gränsöverskridand
e utbyte kring bl. a.
demokratifrågor,
UF och kultur/fritid
Beslutat av:
KF

Antal UF företag har ökat från 8
till 11 i jämförelse med
föregående år.

Ökat antal
företag inom
ramen för Ung
Företagsamhet
(UF)
Beslutat av:
Nämnd

Ökande

11

1.6.2 Utveckling och långsiktig konkurrenskraft
Beskrivning
Vi värnar det traditionella, och välkomnar utveckling. Vi har ett livskraftigt näringsliv som
bidrar till bygdens utveckling och långsiktiga konkurrenskraft.
Strategier
- 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

Kommentar

Tillgång till
arbetskraft med
relevant
kompetens
Beslutat av:
KF

Arbete med
kompetensförsörjningsplan pågår
men är inte klart.
Partnerområde med Högskolan
Dalarna klart men har ännu inte
gett effekt.
Sjukfrånvaron har ökat från 6,2%

Indikator
Ökad andel
behöriga lärare
Beslutat av:
Nämnd
Sjukfrånvaro
Beslutat av:
KS

Mål
Ökande

Utfall
46,8

6,5
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Verksamhetsmål

Kommentar

Indikator

till 6,5%, troliga orsaker är
pandemi.

Utveckla
Lärcentrum
Beslutat av:
Nämnd

Etablerade och
aktiva
mötesplatser
mellan skola och
arbetsmarknad i
syfte att förbättra
matchningen
Beslutat av:
KF

Inga företagsmässor har
genomförts på grund av
coronapandemin.

Lokala
företagarmässor
Beslutat av:
Nämnd

Ökande andel med
fullständiga betyg i
grundskolan och
gymnasieskolan,
och andel som
läser vidare
Beslutat av:
KF

Andelen elever i åk 9 som är
behöriga till yrkesprogram har
minskat. Föregående års utfall
var 88,2%.
Andelen gymnasieelever med
examen inom 4 år i
hemkommunen har ökat.
Föregående års utfall var 70,2%.

Fler elever från
vår kommun
väljer att läsa
vidare på vårt
gymnasium
Beslutat av:
Nämnd

Topp 25 9:ors
avgångsbetyg
Beslutat av:
Nämnd

Genomsnittligt meritvärde för
elever i åk 9 har ökat sen
föregående års utfall då det var
211,8 poäng

Mål

Utfall

0

65 %

67,6 %

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

84,2

Agenda 2030:
Gymnasieelever
med examen
inom 4 år,
hemkommun,
andel (%)
Beslutat av:
Nämnd

79,2

Elever i år 9
genomsnittligt
meritvärde
kommunala
skolor
(modellberäknat
värde)
Beslutat av:
Nämnd

218,7

1.6.3 Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar
Beskrivning
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.
Strategier
- Vi för en aktiv dialog med medborgare, ungdomar och näringsliv.
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- Främjande myndighetsutövning.
- Utred förutsättningarna för heltidsarbete för säsongsarbetare.
Verksamhetsmål

Kommentar

Forum för
strukturerade
dialoger med
medborgare,
ungdomar och
näringsliv
Beslutat av:
KF

På grund av pandemin har inte
planerade möten kunnat
genomföras.

Förbättrad service,
tillgänglighet och
bemötande
Beslutat av:
KF

Revidering av "Barn och
ungdomsplan" ska tas fram
under år 2022. En digital
utbildningsfilm är under
framtagande som ska användas
inom samtliga förvaltningar.
Resultat från Kolada gällande
ekologiska livsmedel publiceras
vecka 41, En marginell ökning
förväntas under år 2021.
Kostdataprogrammet är
införskaffat.
Plats på förskola utifrån önskat
placeringsdatum har minskat.
Föregående års utfall var 58%.

Indikator
Dialoger med
näringsliv
Beslutat av:
Nämnd

Mål
3

Utfall
2

Dialog med
elever och
nämnd
Beslutat av:
Nämnd
All personal
inom
förvaltningen
skall
medvetandegör
as om
barnkonvention
en
Beslutat av:
KS
Agenda 2030:
Ekologiska
livsmedel i
kommunens
verksamhet,
andel (%)
Beslutat av:
Nämnd
KKIK: Plats på
förskola på
önskat
placeringsdatum
, andel barn (%)
Beslutat av:
Nämnd

31 %

45 %
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2022-03-30

§ 28
Barn- och utbildningsnämndens årsberättelse 2021
(BUN/2022:59)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämndens årsberättelse 2021 fastställs.
2. Barn- och utbildningsnämndens årsberättelse överlämnas till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
3. Paragraf 28 är direktjusterad.
Beskrivning av ärendet
I enlighet med anvisningarna för årsbokslut 2021 ska nämnderna fastställa
en årsberättelse med uppföljning av ekonomi, verksamhetsmål och
indikatorer samt redogörelse för året som gått och förväntad utveckling.
Årsberättelsen ska överlämnas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige för att utgöra bilaga till kommunens årsredovisning.
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat årsberättelse, för
fastställande av nämnden.
Dagens sammanträde
Skolchefen redogör för ärendet.
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller
tjänsteutlåtandets förslag till beslut med redaktionella ändringar.
Paragraf 28 är direktjusterad.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-04
Barn- och utbildningsnämndens årsberättelse 2021
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-05

§ 40
Årsredovisning 2021 Malung-Sälens kommun (KS/2022:96)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. 27 187 tkr av 2021 års resultat, efter balanskravsjusteringar, reserveras
till resultatutjämnings- reserven.
2. Årsredovisning för år 2021 fastställs med redaktionella ändringar.
3. Årsredovisning för år 2021 överlämnas till revisorerna.
Laghänvisning
KL 11 kap 20 §

Beskrivning av ärendet
Det samlade resultatet för Malung-Sälens kommun år 2021 är ett överskott
med 65 mnkr. Nämndernas nettokostnader redovisar en negativ avvikelse
med 1,4 mkr jämfört med tilldelad budgetram. Kommunstyrelsen, kulturoch fritidsnämnden samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden har samtliga
positiva avvikelser med mer än 1 mnkr jämfört med budgeterad
nettokostnadsram. Barn- och utbildningsnämnden (- 4 mnkr),
socialnämnden (- 17 mnkr) och räddningsnämnden (- 0,6) redovisar
negativa avvikelser jämfört med budgeterad nettokostnadsram.
Nettokostnaderna exklusive jämförelsestörande poster har ökat jämfört
med föregående år och ökningen uppgår till 2,1 procent. Det kan jämföras
med föregående år som var en ökning med 1,3 procent. Både
verksamhetens kostnader och intäkter har ökat, men kostnaderna har ökat
mer än intäkterna jämfört med år 2020.
Jämförelsestörande poster har förbättrat årets utfall med 1,4 mnkr att
jämföra med föregående år där jämförelsestörande poster minskade till
årets resultat med 2,6 mnkr. Jämförelsestörande poster omfattar
innevarande år exploateringsnetto 1,3 mnkr, reavinster 0,8 mnkr, samt
avsättning för deponi -0,7 mnkr.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 43 mnkr
och finansnetto har minskat med 15 mnkr jämfört med föregående år.
Jämfört med föregående år har skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning än högre ökning vilket förklaras av tillkommande generella
statsbidrag och klassificering av statsbidrag med tydlig inriktning, så kallade
”Skolmiljarden samt "Säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer". Vidare har slutavräkningarna för skatteintäkterna positivt utfall
jämfört med föregående år när dessa hade ett negativt utfall.
Det försämrade finansnettot beror främst av att 2020 erhölls en av högre
aktieutdelning än ”normalt”.
Under år 2021 har omklassificering av hyresavtal för idrottshall i Sälen från
operationellt till finansiellt leasingavtal gjorts. Avtalet har räknats om som
om det hade varit finansiellt vid ingången av år 2008 och justering mot eget
kapital har gjorts med 3 mnkr.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-05

Årets balanskravsresultat efter justeringar i enlighet med reglementet
uppgår till 64 mnkr. Ingående balanskravsresultat för året är 0 mnkr. I och
med 2021 positiva balanskravsresultat finns möjligheter att reservera medel
till resultatutjämningsreserv. Föreslagen reservering uppgår till 27 187 tkr.
Ingående resultatutjämningsreserv uppgår till 45 639 tkr och inklusive 2021
års föreslagna reservering uppgår därmed utgående resultatutjämningsreserv till 72 826 tkr. I och med 2021 års föreslagna reservering uppgår
utgående RUR till 10 procent, vilket är i nivå med taket.
Ur ett finansiellt perspektiv uppfylls god ekonomisk hushållning. Fem av
fem indikatorer uppfylls och det finansiella målet uppnås därmed.
Ur ett verksamhetsperspektiv uppfylls inte god ekonomisk hushållning. Fyra
av tio verksamhetsmål uppnås. Inom målområde hållbar tillväxtkommun
uppfylls ett av fem verksamhetsmål och tre av åtta indikatorer. För
målområdet traditionellt och utveckling uppfylls två av tre verksamhetsmål
och två av sex indikatorer. Målområde livsdrömmar och dialog omfattar två
verksamhetsmål varav ett uppfylls och tre av sju indikatorer uppfylls.
Kommunkoncernen redovisar ett positivt resultat på 111 mnkr. Överskottet
beror främst på att Malungs Elverk AB (+76 mnkr) samt kommunen
(+65 mnkr) redovisar överskott. Resultatet innebär att koncernen ökar sitt
egna kapital med 111 mnkr till 866 mnkr.
Nämndernas redovisning av året som gått görs i nämndernas årsberättelse
som behandlas i separat ärende (dnr KS/2022:97) och kommunstyrelsens
årsberättelse 2021 (dnr KS/2022:164).
Kommunstyrelsen föreslås rekommendera kommunfullmäktige att besluta
att 27 187 tkr av årets resultat, efter balanskravsjusteringar, reserveras till
resultatutjämningsreserven år 2021.
Kommunstyrelsen föreslås fastställa årsredovisning för år 2021 samt att
denna överlämnas till fullmäktige och revisorerna.
Dagens sammanträde
Ekonomichefen föredrar ärendet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att
1. 27 187 tkr av 2021 års resultat, efter balanskravsjusteringar, reserveras
till resultatutjämnings- reserven.
2. Årsredovisning för år 2021 fastställs med redaktionella ändringar.
3. Årsredovisning för år 2021 överlämnas till revisorerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-30
Årsredovisning 2021 Malung-Sälens kommun (KS)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
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Kommunstyrelsen

2022-04-05

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Förtroendevalda revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-03-22

§ 99
Årsredovisning 2021 Malung-Sälens kommun (KS/2022:96)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
Årsbokslut för 2021 godkänns
Beskrivning av ärendet
Bokslutsarbete för 2021 samt upprättande av årsredovisning pågår.
Det samlade resultatet för Malung-Sälens kommun år 2021 är ett överskott
med totalt 65 mnkr. Nämndernas nettokostnader redovisar ett negativt utfall
med 1 mnkr jämfört med tilldelad budgetram Kommunstyrelsen, kultur- och
fritidsnämnden samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden har samtliga
positiva avvikelser med mer än 1 mnkr jämför med budgeterad
nettokostnadsram. Barn- och utbildningsnämnden (- 4 mnkr),
socialnämnden (- 17 mnkr), räddningsnämnden (- 0,6) redovisar negativa
avvikelser jämfört med budgeterad nettokostnadsram.
Nettokostnaderna exklusive jämförelsestörande poster har ökat jämfört
med föregående år och ökningen uppgår till 2,1 procent. Det kan jämföras
med föregående år som var en ökning med 1,3 procent. Både
verksamhetens kostnader och intäkter har ökat, men kostnadernas högre
netto för genomslag för den procentuella ökningen. Personalkostnader har
ökat med 3 procent vilket främst har sin förklaring i ordinarie lönerevision,
särskilda satsningar och ökade kostnader för övertid, vilket balanseras av
lägre kostnader för sjukfrånvaro. Intäkternas ökning beror främst av ökade
försäljningsintäkter, högre taxor och avgifter samt engångshyra för
industrilokal. Kostnadernas ökning är en sammantagen effekt av minskade
bidrags- och lokalhyrakostnader. Inköp av tjänster har ökat med anledning
köp konsulter i utredningar och mer inhyrd personal.
Kommunkoncernens utfall 2021 uppgår till preliminärt 111 mnkr, vilket
beror av att främst Malungs Elverk redovisare ett starkt resultat. Ett bolag
har inte lämnat in slutliga uppgifter vilket är orsaken till att utfallet är
preliminärt.
Väsentliga händelser, finansiell analys och räkenskaper med noter
presenteras i kommande årsredovisning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås godkänna årsbokslut med delar
av årsredovisningen omfattande resultat-, drift- och
investeringskommentarer samt balanskravsresultat och måluppföljning.
Dagens sammanträde
Ekonomichefen föredrar ärendet och går igenom årsredovisningen, utfall,
måluppfyllelse, resultat och investeringsredovisning.
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-03-22

kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-20
Resultat-, drift- och investeringskommentarer bokslut 2021
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Förtroendevalda revisorer

Justerare
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Så här fördelas pengarna

Nettokostnad per område
Äldre- och handikappomsorg
Grundskola och fritids
Förskola
Gymnasium- och vuxenutbildningen
Politik och övergripande administration
Socialtjänst
Kultur och fritid
Räddningstjänst
Samhällsbyggnad
Arbetsmarknadsinsatser
Miljö och stadsbyggnad
Summa

1

%
36,7%
20,1%
9,7%
9,3%
8,8%
6,2%
3,8%
2,6%
2,5%
0,3%
0,0%
100,0%

Kr/ invånare
245 675
134 387
64 981
62 059
58 757
41 395
25 171
17 314
17 134
2 336
35
669 244
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Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen beskriver Malung-Sälens kommuns verksamhet och ekonomi under
verksamhetsåret 2021. Den innehåller en redogörelse för händelser av väsentlig betydelse, samt
uppföljning av fullmäktiges fastställda mål. En redogörelse över väsentliga personalförhållanden
lämnas, samt andra förhållanden som är viktiga för styrning och uppföljning av den kommunala
verksamheten och kommunkoncernen.
Fem år i sammandrag
Antal kommuninvånare 31/12
Antalet kommuninvånare 1/11
Skattesats kommunen, kr

2021
10 218
10 159
22,57

2020
10 177
10 112
22,57

2019
10 138
10 087
22,57

2018
10 106
10 111
22,57

2017
10 114
10 091
23,04

Kommunen
Antal anställda, tillsvidare
Verksamhetens intäkter, mnkr
Verksamhetens kostnader, mnkr
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr
Årets resultat, mnkr
Investeringsutgifter, mnkr
Långfristig låneskuld, mnkr
Soliditet, %
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %
Självfinansieringsgrad, %
Kassalikviditet, %
Skuldsättningsgrad, %

877
223
-886
728
65
36
119
53
25
238
107
47

870
228
-866
685
47
55
146
50
18
132
111
50

833
223
-849
658
32
30
118
48
13
197
86
52

823
217
-851
638
5
25
91
39
6
130
74
61

841
273
-912
636
-3
21
161
38
2
123
93
62

Kommunala koncernen
Verksamhetens intäkter, mnkr
Verksamhetens kostnader, mnkr
Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr
Årets resultat, mnkr
Investeringsutgifter, mnkr
Långfristiga skulder, mnkr
Soliditet, %
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %
Självfinansieringsgrad, %
Kassalikviditet, %
Skuldsättningsgrad, %

533
-1 150
728
111
194
780
40
30
101
87
60

483
-1 110
685
58
231
725
38
27
60
68
62

552
-1 131
658
78
233
503
39
26
70
51
61

508
-1 115
638
31
153
678
35
22
72
95
65

555
-1 165
636
26
113
692
35
20
95
110
65

* Jämförelsestörande intäkter och kostnader ingår i samtliga nyckeltal. Jämförelsetal för åren t.o.m. år 2020 har inte justerats
med hänsyn till omklassificering av Sälenhallen till finansiellt leasingavtal 2021-01-01. Jämförelsetal för åren t.o.m. år 2019 har
inte justerats med hänsyn till införande av komponentredovisning 2020-01-01. Jämförelsefelet uppskattas till cirka 0,5
procentenheters påverkan på bland annat soliditet. Det bedöms ej påverka jämförelsen väsentligt över tid. År 2017, 2018, 2019,
2020 och 2021 innehåller engångsposter för avsättning deponi. År 2018 skatteväxlades 47 öre av kommunalskatten till
landstingsskatt, därav sänkt skatt.

Översikt över verksamhetens utveckling
Kommunens resultat uppgår till + 65 mnkr för år 2021 och kommunkoncernens resultat uppgår till
+ 111 mnkr. De positiva resultaten förklaras, för den kommunala organisationen, med engångsintäkt
för hyra, effekt av införd komponentredovisning, aktieutdelningar, högre generella statsbidrag och
positiva slutavräkningar för kommunalskatten. För den kommunala koncernen förklaras årets resultat
främst av att Malungs Elverk AB redovisar ett starkt resultat. I tabellen redovisas en översikt över
verksamhetens utveckling med olika nyckeltal.
Antalet invånare per 31 december ökade med 41 personer, medan antalet invånare per 1 november
ökade med 47 personer. Den positiva trenden med ökande befolkning per 31 december håller därmed
i sig även under år 2021, vilken även fått genomslag med en ökning per 1 november. Invånarantalet
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per 1 november är viktigt, då det utgör underlaget för kommunalskatteintäkterna för kommande år. En
bibehållen befolkning är av vikt för en fortsatt god utveckling av skatteintäkterna.
Antalet anställda i kommunen har ökat år 2021 jämfört med föregående år. Det är en ökning för tredje
året i rad och kan jämföras med att antalet anställda minskade mellan år 2017 och år 2018, då med
anledning av varsel i den kommunala organisationen.
Utvecklingen av verksamhetens intäkter har över femårsperioden gått från att minska, till att öka från
år 2019, för att sedan minska till år 2021. Variationen över åren förklaras, inom den kommunala
organisationen, med att det erhållits stora bidragsintäkter före femårsperioden främst från
Migrationsverket, som sedan successivt minskat. Intäkter från riktade statsbidrag ökade återigen år
2020, vilket delvis var hänförligt till Covid-19 pandemin. Till år 2021 ökade försäljningsintäkter, taxor
och avgifter samt hyror, medan bidrag från staten minskade. Nettointäkten från
exploateringsförsäljningen har varierat, år 2017 och 2019 var försäljningen stor och därmed intäkten
hög, medan försäljningen övriga år haft årliga utfall upp till 5 mnkr. Utdelningar från kommunalt ägda
företag, till den kommunala organisationen, har även ökat från och med år 2018 jämfört med tidigare
år, vilket får genomslag i utfallet av verksamhetens intäkter. År 2020 var utdelningarna rekordstora, för
att år 2021 ha utfall i nivå med åren t.o.m. 2019. Även inom den kommunala koncernen får
bidragsintäkter och försäljningsintäkter från exploatering genomslag över femårsperioden, liksom
utbyggnaden i Sälenområdet som ökat intäkter från taxor och avgifter för de kommunala bolagen. Till
år 2021 har intäkterna ökat jämfört med år 2020 då de minskade. Ökningen till år 2021 beror främst på
att taxor och avgifter samt hyror har ökat, medan bidragsintäkterna minskat. När det gäller
bidragsintäkternas minskning är de hänförliga till den kommunala organisationen och avser lägre
bidrag från staten.
Verksamhetens kostnader ökade år 2017. Kostnaderna kopplades till en utökad verksamhet för
migration, samt kostnader i samband med försäljning av exploateringsfastigheter. År 2018 minskade
kostnaderna, vilket var en effekt av det varsel av personal som genomfördes år 2017 i den kommunala
organisationen, samt låga kostnader i samband med exploateringsförsäljning. Från år 2019 ökade
återigen kostnaderna, vilka kunde kopplas dels till behoven och dels till generella kostnadsökningar.
Inom verksamhetens kostnader ökade personalkostnaderna främst till år 2021, medan lämnade bidrag
fortsatt att minska. Verksamhetens kostnader inom den kommunala koncernen minskade till år 2020,
men har återigen ökat till år 2021. Minskningen år 2020 var främst hänförlig till en minskad andel av
koncernbolaget Västerdalarnas utbildningsförbund. Personalkostnader har ökat med 4 procent,
medan lämnade bidrag minskat.
Investeringsbehovet är stort. Den relativt låga investeringstakt som varit fram till år 2018, i den
kommunala koncernen, har ökat från och med år 2019 främst med anledning av utbyggnad i
Sälenområdet. Samtidigt finns ett stort behov, i den kommunala organisationen, av åtgärder både i
verksamhetslokaler och i lokaler för så kallad avgiftsfinansierad verksamhet. Investeringstakten
förväntas vara fortsatt hög kommande år.
I takt med ökade investeringar är behovet av lånefinansiering fortsatt hög, både för den kommunala
koncernen och för den kommunala organisationen. Över femårsperioden har långfristiga skulder i den
kommunala koncernen ökat, medan långfristiga skulder i kommunen minskat. Mellan enskilda år
förekommer både ökningar och minskningar. Långsiktigt ökar låneskulden och skillnaderna mellan
åren är främst en effekt av klassificering, där lån som förfaller inom 12 månader utan
refinansieringsbeslut klassificeras som kortfristiga.
Soliditeten, både exklusive och inklusive pensionsåtagande, har både för den kommunala koncernen
och kommunala organisationen förbättrats över femårsperioden. Det förklaras främst av förbättrade
resultat. För den kommunala organisationen är dock förbättringen mellan år 2018 och år 2017 främst
hänförlig till förändrad beräkning från pensionsförvaltare av ansvarsförbindelsen, avseende avlidna
som tidigare ingått i beräkningen. För den kommunala koncernen ligger soliditeten på en relativt stabil
nivå, främst med anledning av de kommunala bolagens bidrag till koncernens resultat och eget kapital.
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Den kommunala koncernen
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation
och av helägda och delägda bolag. Kommunen är därtill delägare i ett antal bolag, vilka inte ingår i
den kommunala kommunkoncernen, där det finns samverkansförtjänster tillsammans med andra
kommuner eller regioner. Samverkan inom länet sker även genom medlemskap i Dalarnas
kommunförbund, där samtliga av länets kommuner är medlemmar.
Privata utförare anlitas bland annat för delar av kommunens vinterväghållning. Inom socialtjänstens
områden barn och unga, samt missbruk äldre inom individ och familjeomsorgen har IFO använt sig av
privata utförare för placeringar. Extern psykiatri har anlitats samt för LSS (Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade) har fyra olika privata bolag använts (brukarna väljer själva kommunal regi
eller privata utförare). Kooperativet Dalen har anlitats för hemtjänst/äldreomsorg till och med augusti år
2021, därefter övertogs utförandet av kommunen och har sedan dess skett i kommunal regi.
Kooperativet Dalen har även anlitats för tjänsterna förskola och fritidshem under hela året. Inom
gymnasievux på lärcentrum köps utbildningar från privata utförare, främst inom vård- och
omsorgsprogrammet, men även vissa kurser som ska göra det möjligt att kunna läsa upp betyg till en
gymnasieexamen. Friskolor anlitas vid gymnasieelevers fria val.

Kommunala bolag
Den kommunala koncernen består av kommunens nämnder, de kommunägda bolagen och
kommunalförbund, där Malung-Sälens kommun har ett betydande inflytande. Med betydande
inflytande avses ägande som överstiger 20 procent. Sammanställda räkenskaper upprättas för den
kommunala koncernen. Utöver den kommunala koncernen har kommunen och de kommunala
bolagen ägarintressen med mindre än 20 procent i ett flertal andra bolag. Den kommunala
organisationen har direkt ägande i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Utveckling i Dalarna
Holding AB, Inera AB och Adda AB.
Genom den kommunala koncernen finns delägande i Dalakraft AB, Enkla Elbolaget i Sverige AB, Elbil
Dalarna AB, Dala Vind AB, Dala Vindkraft Ekonomisk förening, Norrsken AB, Vindela Ekonomisk
förening, Äppelbovind Ekonomisk förening och Kurbit AB. Merparten av ägandet understiger 15
procent, med undantag av Dalakraft AB, där ägandet uppgår till 18 procent.
Förändringar i ägande som har skett, avseende de bolag som ingår i den kommunala koncernen, är
att Malung-Sälens Företagshälsa AB förvärvades från Malungföretagens hälsovårdscentral och är
sedan september år 2021 ett helägt dotterbolag till Malungs Elverk AB. Vidare har Västerdalarnas
utbildningsförbund avvecklats och avregistrerats från och med juni år 2021. I de sammanställda
räkenskaperna ingår Västerdalarnas utbildningsförbund med utfall t.o.m. juni. Övriga förändringar är
ett minskat ägande i Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB, från 39 procent till 36 procent.
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Nämndsorganisation
Den politiska organisationen i Malung-Sälens kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och sex nämnder. Inga förändringar i nämndsorganisationen har skett under år 2021.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och politikerna i kommunfullmäktige har
det högsta ansvaret för den kommunala verksamheten. De beslutar om vilka mål som ska finnas för
utvecklingen och samhällsbyggandet i kommunen, vilken service kommuninvånarna ska få och hur
pengarna i kommunens budget ska fördelas och användas. Kommunfullmäktige kontrollerar också att
den kommunala verksamheten sköts på ett korrekt sätt. Till sin hjälp har fullmäktige förtroendevalda
revisorer. Fullmäktiges ledamöter och ersättare utses i samband med de allmänna valen.
Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun utgörs av 39 mandat, alltså 39 ledamöter.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har en särställning i sitt uppdrag att leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Politikerna i
kommunstyrelsen planerar, koordinerar och leder kommunens verksamhet och ekonomi.
Kommunstyrelsen genomför det som kommunfullmäktige beslutat om. Till sin hjälp har man de
politiska nämnderna och deras förvaltningar.
Politiska nämnder
Kommunens nämnder ansvarar för ett antal verksamheter, som organisatoriskt utgörs av förvaltningar
som leds av en förvaltningschef, vilken rapporterar till nämnden. Varje politisk nämnd fattar beslut om
vilka tjänster och vilken service som ska erbjudas kommuninvånarna inom det område som nämnden
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ansvarar för, till exempel förskola, grundskola och äldreomsorg. Respektive nämnd upprättar och
beslutar, från verksamhetsåret 2021, nämndens årsberättelse, vilken utgör en separat handling och
inte en del av årsredovisningen.
Mandatfördelning i kommunfullmäktige

´

2019-2022

Socialdemokraterna
16
Moderaterna
8
Centerpartiet
3
Sverigedemokraterna*
3
Vänsterpartiet
2
Liberalerna
2
Malung-Sälen partiet
Landsbygdspartiet oberoende Malung-Sälen
1
Oberoende*
1
Totalt
36
* Sverigedemokraterna har 7 mandat, varav 4 tomma platser.
Ett tidigare valt mandat för Sverigedemokraterna har under år 2020
övergått till att vara oberoende, så kallad politisk vilde.
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Händelser av väsentlig betydelse
Kommunens resultat uppgår till + 65 mnkr för år 2021 och kommunkoncernens resultat uppgår till
+ 111 mnkr. För kommunen är det positiva utfallet 53 mnkr bättre än budgeterat, vilket främst förklaras
av högre aktieutdelning och bättre utfall än budgeterat från skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning. Kommunkoncernens positiva resultat beror dels på kommunens positiva resultat, men
främst på att Malungs Elverk AB har ett starkt resultat, vilket bidrar med 56 mnkr. Även Vatten & Avfall
i Malung-Sälen AB redovisare ett plusresultat för året med 1,2 mnkr, medan övriga bolag redovisar
utfall inom +/- 1 mnkr.
Nämndernas nettokostnader, exklusive utfall från försäljning av exploatering, redovisar sammantaget
en negativ avvikelse mot budget med minus 1 mnkr. Avvikelsen uppgår till minus 1,4 mnkr om
försäljning av exploatering inkluderas. Kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt miljö- och
stadsbyggnadsnämnden har samtliga positiva avvikelser med mer än 1 mnkr jämfört med budgeterad
nettokostnadsram. Barn- och utbildningsnämnden (- 4 mnkr), socialnämnden (- 17 mnkr) och
räddningsnämnden (- 0,6) redovisar negativa avvikelser jämfört med budgeterad nettokostnadsram.
Barn- och utbildningsnämnden har en mindre avvikelse än prognostiserat per oktober, medan
socialnämndens och räddningsnämndens negativa avvikelser per årsskiftet är sämre än
prognostiserat per oktober. Jämfört med tilldelad nettokostnadsram är barn- och utbildningsnämndens
avvikelse 1 procents överdrag, medan socialnämndens överdrag motsvarar 6 procent och
räddningsnämndens överdrag uppgår till 4 procent. Kommunfullmäktige, revision och
överförmyndaren har samtliga positiva avvikelser mot budgetram inom 0,2 mnkr, medan valnämnden
har ett överdrag med mindre än 50 tkr.
I årets utfall ingår även år 2021 både minskade och ökade kostnader som kan hänföras till Covid-19
pandemin. Ekonomisk ersättning för merkostnader med anledning av pandemin, inom socialtjänstens
omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, har intäktsförts med 1,5 mnkr (f.g. år
6 mnkr). Sjuklönekostnaderna för året är högre jämfört med motsvarande period föregående år och
sjuklönekostnadsbidrag har erhållits uppgående till 3,5 mnkr (f.g. år 8 mnkr).
Personalkostnaderna har ökat med 3 procent jämfört med år 2020, där kostnader för övertid,
fyllnadstid, jour/beredskap och ob främst förklarar ökningen utöver ordinarie lönerevision. Kostnaderna
för sjuklöner har minskat jämfört med år 2020.
Under år 2021 har ett arbete inletts med att klassificera leasingavtal som operationella, respektive
finansiella. År 2008 tecknades ett hyresavtal för Sälenhallen och med då gällande regelverk
klassificerades avtalet som operationellt. I och med förändringar i lag om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) har bedömning gjorts att avtalet bör klassificeras som finansiellt. Avtalet har
räknats om som om det hade varit finansiellt vid ingången av år 2008 och justering mot eget kapital
har gjorts med 3 mnkr. Jämfört med budget för år 2021 innebär omklassifceringen minskade
verksamhetens kostnader, medan avskrivningar och finansiella kostnader ökat.
Målbild 2023
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni år 2019 om målbild och strategier för år
2019-2023. I arbetet med målbild gavs nämnderna i uppdrag att, i samband med upprättande av
detaljbudgetar, redovisa sitt bidrag till kommunens målbild. Nämnderna beslutade inför år 2021 om
nämndsplaner enligt en enhetlig struktur avseende innehåll, inklusive preciserade nämndsmål med
tillhörande indikatorer och aktiviteter. Nämndsmålen är kopplade till fullmäktiges verksamhetsmål och
därigenom finns en röd tråd.
Organisationsförändringar
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har, via miljökontoret, tagit över tillsynsområdet alkohol, tobak och
receptfria läkemedel. Till och med 2020-12-31 ansvarade socialnämnden för tillsynsområdet.
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Utredning simhall
Fas 1 av utredning simhall har pågått under året och fullmäktige beslutade 2021-09-27 om
programhandling (gestaltningsprogram, situationsplan, planritningar, fasader, sektioner mm). Vid
fullmäktiges sammanträde beslutades även om preliminär tidplan, budget och fortsättning av fas 2
projekt utredning simhall. Fas 2 har fortgått under slutet av 2021 och inledningen av 2022 med
framtagande av systemhandlingar, upphandling entreprenörer, fördjupat budgetarbete inkluderande
komponentindelning. Den preliminära investeringsutgiften beräknades i fas 1 till 221 mnkr med årlig
nettokostnad omkring 16 mnkr för simhallsverksamheten när simhallen tas i bruk. Enligt planeringen
för den förväntade investeringen kommer fullmäktige behandla frågan om beslut av investering vid sitt
majsammanträde 2022. Med rådande prisökning på material förväntas investeringsutgiften öka.
Krisledning
En översyn av kommunens krisledningsberedskap har gjorts under året. Detta mot bakgrund av
utvärderingen av pandemigruppens arbete. En ny krisledningsplan har antagits samtidigt som
kommunens krisledningsorganisation har modifierats något. Utbildnings- och övningsinsatser har
genomförts på temat flyghaveri under hösten 2021, dels kaderövning/skrivbordsövning, dels interna
övnings- och utbildningsdagar, dels genomförde Försvarsmakten flera övningsmoment i kommunen
där representanter från kommunen deltog som motspel vid ett par tillfällen.
Covid–19
Pandemin har även år 2021 påverkat den kommunala organisationen, de kommunala bolagen och
kommunen i övrigt, i stor omfattning. Kommunens pandemigrupp som aktiverades redan år 2020 har
fortsatt att träffas även under år 2021. Mötesintervallen för pandemigruppen har anpassats från
aktuellt läge och under hösten år 2021 har pandemigruppen träffats veckovis.
En kontinuerlig bevakning av smittoläget, gällande restriktioner från Folkhälsomyndigheten, samt
löpande dialog med länet och näringslivet har fortsatt under år 2021 och har inneburit att kommunen
löpande har hanterat frågeställningar som inkommit.
Information och kommunikation har löpande skett externt och internt. Ekonomiskt har kompensation
erhållits för sjuklönekostnader, samt för merkostnader som uppstod i december år 2020.
Malungs f.d. garveri
Arbetet med garveriet har fortsatt under hela år 2021 och åtgärdsförberedelserna börjar närma sig
slutfas. En mängd olika utredningar har gjorts så som geotekniska undersökningar av botten och
strandkanten, hydrologimodellering, beräkning av hälsorisker för arbetande och närboende m.m.
Ambitionen är att de sista undersökningarna kan genomföras under våren år 2022 och sedan är det
dags att inleda domstolsprocessen med att ansöka om tillstånd för saneringen. Under år 2021 har,
utöver alla undersökningar, även samrådsprocessen med närboende och myndigheter inför ansökan
genomförts.
Medborgarlöfte
Mot bakgrund av rapporter om diverse ordningsstörningar i Malungs centrum under försommaren
tecknades ett medborgarlöfte mellan kommunen och polismyndigheten om trygghetshöjande åtgärder.
Medborgarlöftet sträckte sig över ett par månader under sommaren och bestod bland annat av högre
polisnärvaro, rondering av ordningsvakter, samt ansökan om ett så kallat paragraf 3-område (Platser
som är prövade och beslutade av polisen enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter).
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har beslutat att fortsatt medfinansiera Dalälvarnas utvecklingsområde (DUO), under
den förlängda programperioden, uppdelat på åren 2023 och 2024.
Projektet SITE 3 har fortgått. Ett fokus i projektet är hållbarhet, vilket är det fokusområde som det har
varit mest möjligt att arbeta med under den pågående pandemin. De övriga två fokusområdena för
projektet är internationalisering och kompetensförsörjning. Bland annat har en hållbarhetsanalys
genomförts i samarbete med Visit Dalarna. Denna kommer att utmynna i en hållbarhetsrapport med
åtgärdsförslag.
En utredning kring IT-organisation och IT-systemstöd är genomförd. Ett antal åtgärder med anledning
av utredningen har skett, bland annat rekrytering av en ny IT-chef och en kompetenskartläggning av
IT-enhetens personal. Ytterligare ett utredningssteg inleddes på uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott i slutet av år 2021 och pågår under våren år 2022.
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Förberedelsearbete har pågått för att kunna lansera en ny hemsida år 2022, malung-salen.se.
Bland annat kommer hemsidan att tillgodose gällande tillgänglighetskrav.
Bidrag har erhållits från Tillväxtverket, för utveckling av företagsklimatet i glesbygd, även år 2021.
Bidraget har använts till främjande insatser för näringslivet i kommunen, samt deltagande i olika
utvecklingsprojekt. Fokus har legat på konkreta insatser för att förbättra näringslivets förutsättningar
och utveckling. Merparten av beviljade medel har därför använts för att medfinansiera externa projekt.
IT-partnerupphandling, i samarbete med åtta andra dalakommuner, har genomförts under året.
Genom eDala-samarbetet har digitala e-tjänster börjat införas.
Den skogliga verksamheten har under året utfört sanering av snöbrottsskador i gallringskog, efter
vinterns blötsnö. Planering av traktbank för gallring och föryngringsavverkning för att nå möjligt uttag
har gjorts. Under perioden har även upphandling av röjningsentreprenör genomförts. Priset för timmer
har gett ett högre netto än budgeterat för föryngringsavverkning. Kommunfullmäktige har under året
beslutat om strategi för kommunens skogsinnehav.
Detaljplanen för polisstationen i Sälen blev överklagad till Mark- och miljööverdomstolen, vilket gjort att
försäljningen av marken inte kunnat genomföras under år 2021. Detaljplanen har vunnit laga kraft men
därefter har bygglovet överklagats.
Barn- och utbildningsnämnden
Under året har beslut fattats om att årskurs 6 ska vara kvar i Sälens-, respektive Rörbäcksnäs skola.
Under år 2021 har ett anpassningsarbete genomförts för att barn- och utbildningsnämnden skulle
komma ner i budgetram. Det har bland annat inneburit en översyn av visstidsanställda medarbetare,
som ej förlängts, samt att 10 tillsvidareanställda medarbetare sagts upp från sin anställning.
I oktober år 2021 beslutades om en ny stadieindelning för den södra kommundelen. Beslutet innebär
att verksamhetsförändringar ska genomföras till hösten år 2022.
Arbetet med digitalisering av de nationella proven fortsätter i enlighet med Skolverkets beslut. Alla
elever i grundskolan har från år 2021 tillgång till iPad eller dator. E-tjänst gällande skolskjutsansökningar har införts.
I gymnasiet har nya kursplaner införts.
Socialnämnden
Covid-19 pandemin har under året fortsatt inneburit fokus på smittförebyggande arbete, för att
begränsa effekterna av pandemin inom nämndens verksamhetsområde. Kompetensförsörjning har
varit en utmaning under år 2021, dels för svårigheterna att bemanna vissa yrkeskategorier, dels att det
har varit tyngre ärenden som krävt högre bemanning inom hemtjänsten och dels att det har varit
begränsad tillgång på timvikarier, samtidigt som det varit hög frånvaro. Bemanningssituationen har
påverkat kontinuiteten för brukare och arbetsmiljön inom berörda verksamheter.
Under året har det varit platsbrist både inom korttidsboende, särskilt boende (SÄBO) och LSSgruppbostäder. Enskilda lösningar har vidtagits för att verkställa beslut av till exempel gruppbostad
och plats i särskilt boende (köp från annan kommun).
Nytt larmsystem inköpt och installerat på äldreboende Skålmogården, respektive Bompabacken.
Larmet på Skålmogården kommer att tas i bruk under våren år 2022, medan larmet på Bompabacken
togs i bruk vid årsskiftet.
Under sommaren sade Kooperativ Dalen upp avtalet om utförande av hemtjänst i Sörsjön och
socialnämnden har tagit över ansvaret i egen regi från hösten år 2021.
Mycket tid och resurser har lagts ner för att driva projekt och återredovisa de femton
specialdestinerade statsbidrag som rekvirerats under året.
Kultur- och fritidsnämnden
Under år 2021 har bokbussen, Malung-Sälens mobila bibliotek, tagits i drift. Bokbussen erbjuder så
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långt det är möjligt samma tjänster som kommunens stationära bibliotek. Den går på ordinarie turlista
till olika byar och även till alla kommunens förskolor.
Kulturskolans verksamhet har flyttats från lokaler på Tingshuset till två nya lokaler, Fällen f.d. HVBhemmet och inhyrda lokaler i IOGT-NTO:s lokaler på fasta tider.
Räddningsnämnden
Under året har det varit tre större bränder som har orsakat totalskada på fastigheter. Tillsynsverksamheten har inte kunnat bedrivas i planerad omfattning under året. Anledningen till det är den
pågående pandemin.
Ett flertal nya brandmän har börjat i verksamheten under året och ny räddningschef tillträde i
november.
Det har under året genomförts en organisationsutredning i syfte av att komma med förslag för att höja
beredskapsförmågan i de norra delarna av kommunen. I samband med utredningen togs även ett
handlingsprogram för skydd mot olyckor fram.
Under slutet av året genomfördes ett öppet hus på räddningsstationen i Malung i syfte av att sprida
information om räddningstjänsten och underlätta för framtida rekrytering av deltidsbrandmän.
Kommunens frivilliga resursgrupp (FRG) deltog och informerade om sin verksamhet.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har, via miljökontoret, tagit över tillsynsområdet alkohol, tobak och
receptfria läkemedel. Arbetet med översiktsplanen har tillfälligt pausats på grund av vakanser på
stadsbyggnadskontoret. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag
att ta fram en ansökan till regeringen om att få inrätta en kommunal lantmäterimyndighet i kommunen.
Detaljplanen för polisstation i Sälens by vann laga kraft under året och detaljplanen för ny simhall i
Malung har påbörjats under året
Antalet bygglovsansökningar har varit mycket högt under året, vilket inneburit hög arbetsbelastning på
stadsbyggnadskontoret. Trenden är, bland annat, en förmodad effekt av Covid-19 pandemin.
Under året har rekrytering av ny förvaltningschef genomförts och funktion som miljöchef har tillskapats
och tillsatts. Miljöchefen har övertagit personal- och verksamhetsansvaret för miljökontoret. Tidigare
låg detta direkt på förvaltningschef.
Överförmyndaren
Ställföreträdarutredningen SOU 2021:36 är nu färdig och har varit ute på remiss. Malung-Sälens
kommun var utsedd som remissinstans och svaren är inskickade. Det var meningen att vissa av
lagändringarna skulle börja träda i kraft 1 Januari år 2023 och sedan succesivt implementeras fram till
år 2024. Nu är det hela försenat och ingen ny tidsplan finns.
Försäljning av anläggningstillgångar och omsättningstillgångar
När det gäller försäljning av exploateringsfastigheter har försäljningen av villatomter i Sälens by gått
bra under året och efterfrågan förväntas bestå. Under året har exploateringsfastigheter sålts för 4,7
mnkr. Dels har en tomt för flerbostadshus sålts i Sälens by och dels har flera villatomter sålts i Sälens
by.
Anläggningstomter har vidare sålts för 0,7 mnkr och fordon har sålts för 0,1 mnkr. I och med att
tillgångarna i sin helhet varit avskrivna, genererar försäljningarna sammantaget reavinster med 0,8
mnkr, som även beaktats i balanskravsutredningen.
Malungs Elverk AB
För att kunna fortsätta att leverera el på ett leveranssäkert sätt har stora investeringar pågått i
Sälenfjällen. Under år 2021 driftsattes utbyggnaden av Sälsäterns mottagningsstation. Under året har
även mätarbytesprojektet påbörjats, där alla Malungs Elnäts cirka 16 000 elmätare ska ersättas med
nya fram till år 2024.
Fiberverksamheten drivs numera i eget bolag, Malung-Sälens Fibernät AB, som startades i slutet av år
2020. En gemensam kommunikationsoperatör har bildats tillsammans med andra stadsnätsbolag i
Dalarna.
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Ombyggnation av kontorslokalerna i Malung pågår och år 2021 färdigställdes etapp 1.
Malungs Elverk AB har per september år 2021 förvärvat aktierna i Malung-Sälen Företagshälsa AB,
genom överlåtelse, som gåva från Malungföretagens hälsovårdscentral. Bolaget ingår den kommunala
koncernen från 1 september.
Malung-Sälens Fibernät AB har under året erhållit statligt stöd från Post- och telestyrelsen för fortsatt
utbyggnad av fibernätet. Stödet ska användas till att bygga fibernät i områden utanför tätort som idag
saknar fibernät.
Malungshem AB
Arbete enligt underhållsplanen, som är antagen för åren 2017-2026, har fortgått enligt plan.
Påbyggnad av en våning på Hagvägen i Sälen med totalt sex lägenheter färdigställdes under året.
Ombyggnation av ventilation av ”kommunhuset” Lima har gjorts under året, liksom ombyggnation av
en tom lokal på Kullan, vilken tillfört två lägenheter till beståndet. Beslut har fattats om
investeringsbudget för åren 2021-2025.
Sälen Centrum HB
Under året har ombyggnad och anpassningar av befintliga fastighetslokaler för nya verksamheter och
utveckling av nuvarande verksamheter gjorts.
Malung-Sälen Turism AB
Bolagets verksamhet har under året, fortsatt påverkats i stor omfattning av den pågående Covid-19
pandemin som inneburit restriktioner och begränsningar i besöksantal för allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar under år 2021. Inga arrangemang har genomförts, vilket haft direkt
påverkan på bolagets intäkter.
Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas)
Projektering har gjorts avseende återvinningscentral Sälfjället, samt utbyggnad av reningsverk
Sälfjället. Ansökan om utökat tillstånd för reningsverket Sälfjället har godkänts. Förberedelser har
pågått för ansökan om utökad vattendom i Tandådalens vattentäkt. Byggnation av högvattenreservoar
Kläppen, samt dricksvattenledning har lagts i Västerdalälven Sälen – Kläppen. Åtgärder har gjorts av
VA-anläggningarna efter övertagande av VA i Stöten och Kläppen. Färdkällan i Sälen har kopplats på
kommunalt vatten och avlopp. Utbyte av VA-ledningsnät har gjorts i Grimsåker. Förberedelser har
vidtagits under året för övertagande av insamling papper från 1 januari år 2022.
Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF)
Ingen verksamhet har bedrivits i förbundet under perioden, annat än avslutande och avvecklande
åtgärder. Förbundsdirektionen har upprättat årsbokslut till och med 2021-06-15 och hållit ett
avslutande direktionsmöte där beslut fattats om att försätta förbundet i likvidation.
Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB
Genom Klimatklivet har bolaget erhållit bidrag som möjliggjort ombyggnation av terminalen och
anpassning till ny verksamhet med containerhantering. Installation av ny loadplate med tillkommande
infrastruktursatsningar med tält, asfaltering, samt övrig markanläggning har färdigställts.
Under år 2021 har bolaget börjat med en ny verksamhet i containerhanteringen, innebärande att
containerlastning av sågade trävaror har startat upp. Utvecklingen med containerhantering har dels
genererat nya intäkter i bolaget och förväntas dels bidra till fler kunder kommande år. Investeringen
möjliggör att träprodukter går att frakta på tåg i stället för med lastbil.
Ärnäshedens Fastighets AB
Bolaget svarar för uthyrning och fastighetsförvaltning av en industrifastighet. Fastigheten är uthyrd till
100 procent.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Verksamhetens intäkter och kostnader
Kommunen
2021
2020
209
197
-885
-863
-676
-666

Utveckling av intäkter och kostnader (mnkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning
Finansnetto
Periodens resultat
Antal invånare
Nettokostnad / invånare (kr)
Skatteintäkt / invånare (kr)

Koncernen
2021
2020
512
472
-1 144
-1 106
-632
-634

728

685

728

685

13
65

28
47

15
111

8
59

10 218
66 424
71 559

10 177
65 422
67 328

10 218
61 874
71 272

10 177
62 287
67 328

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter har, för kommunen, ökat med 12 mnkr jämfört med föregående år. Det är en
sammantagen effekt av ökade försäljningsintäkter, hyror, taxor och avgifter, samt minskade riktade
statsbidrag. Hyresintäkterna har ökat med anledning av uppgörelse om engångshyra för hyresgäst
som utträtt avtal i förtid.
Verksamhetens intäkter för den kommunala koncernen har ökat med 40 mnkr, vilket främst beror på
ökade taxor och avgifter. Riktade statsbidrag och övriga statsbidrag har minskat.
Inom jämförelsestörande intäkter har intäkter från exploateringsförsäljning ökat med 2 mnkr, jämfört
med föregående år.
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader för kommunen ökade med totalt 22 mnkr, jämfört med år 2020, där
personal- inklusive pensionskostnader svarade för 18 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 3 procent.
Ökningen beror på ordinarie lönerevision, samt ökande övertidskostnader. Lämnade bidrag har
minskat, vilket främst förklaras av extra utlämnade bidrag år 2020 för majoritetens satsningar. Även
lokal- och markhyror minskade, medan köp av huvudverksamhet och inköp av tjänster ökade.
Ökningen för inköpta tjänster beror på köp av konsulter för utredningar, bland annat simhallsutredning
och fortsatta åtgärder vid f.d. garveriet, samt ökade kostnader för inhyrd personal främst inom
socialförvaltningen.
Verksamhetens kostnader för den kommunala koncernen har ökat med 38 mnkr, där ökningen främst
är hänförlig till högre personalkostnader, som ökade 4 procent. Minskade utlämnade bidrag för
kommunala organisationen har gett ett lägre utfall för bidragskostnader, medan lokalhyreskostnader
har ökat, liksom köp av tjänster och övriga verksamhetskostnader.
Avskrivningar för kommunen och kommunkoncernen har ökat jämfört med år 2020. Föregående år
infördes komponentindelning av materiella anläggningstillgångar i den kommunala organisationen,
vilket år 2020 gav en positiv engångseffekt och för år 2021 bidrog till lägre avskrivningar än
budgeterat. Avskrivningarna kommer framgent att öka i och med stora planerade investeringar.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 43 mnkr jämfört med år 2020. Den
positiva avvikelsen förklaras dels av tillkommande generella statsbidrag för samtliga kommuner och
regioner, förbättrat utfall från inkomstutjämningen och kommunal fastighetsavgift samt positiva
slutavräkningar för kommunalskatteintäkter uppgående till 13 mnkr.
Finansnetto
Finansnettot är 15 mnkr lägre för den kommunala organisationen och 7 mnkr bättre för
kommunkoncernen, jämfört med föregående år.
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Finansiella intäkter för kommunen har ett lägre utfall, jämfört med år 2020, motsvarande 15 mnkr,
vilket främst beror på lägre utdelning på aktier och andelar. Även finansiella kostnader har ett lägre
utfall i kommunen, jämfört med föregående år, vilket förklaras av att kostnader från finansiella
anläggningstillgångar ingick i utfallet år 2020 avseende nedskrivning av ovillkorat aktieägartillskott till
kommunala bolag.
Finansiella intäkter för den kommunala koncernen har ett högre utfall, jämfört med år 2020, med
anledning av utdelning från intressebolag och försäljning av aktier. Även finansiella kostnader har ett
högre utfall jämfört med år 2020, vilket beror på en bokföringsteknisk effekt från år 2020 avseende
återföring av uppbokade finansiella kostnader.

Nämndernas driftredovisning

Nämnd (mnkr)
Kommunfullmäktige
Revision
Valnämnd
Överförmyndaren
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Räddningsnämnden
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KS försäljning exploateringsmark
Nämndernas nettokostnader

Budget
netto
-1
-1
0
-2
-89
-258
-270
-26
-17
-6
2
-668

Bokslut
2021
-1
-1
0
-2
-76
-261
-287
-25
-17
0
2
-668

Avvikelse
0
0
0
0
13
-3
-18
1
0
6
0
-1

Bokslut
2020
-1
-1
-1
-2
-90
-265
-257
-25
-16
-2
0
-660

Nämnderna redovisar sammantaget ett minus på 1,4 mnkr i jämförelse mot budget, inklusive utfall från
exploateringsverksamheten. Utfall jämfört med budget för exploateringsverksamheten uppgår till
minus 0,3 mnkr och har påverkat nämndernas nettokostnader negativt. Jämfört med föregående år är
det en förbättring, då avvikelsen mot tilldelad budgetram år 2020 var minus 13 mnkr.
Finansförvaltningen inom nämndernas verksamhet redovisar plus 12 mnkr jämfört med budget, medan
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning redovisar plus 34 mnkr. Finansiella intäkter och
kostnader redovisar en positiv avvikelse mot budget med plus 9 mnkr. Nämndernas avvikelser
kommenteras i följande text:
Kommunstyrelsens nettokostnad (exklusive exploatering) uppgår till 76 mnkr (2020: 90 mnkr) vilket
är en avvikelse med plus 12,4 mnkr jämfört med budget. Den positiva avvikelsen är hänförlig till att
samtliga enheter, med undantag av kanslienheten, har bättre utfall än budgeterat för året.
Kommunstyrelsens politiska verksamhet har dels lägre utfall för medel till kommunstyrelsens
förfogande, dels har medel för översiktsplan och projektledare för f.d. garveriet använts i mindre
omfattning än budgeterat, samtidigt som kostnader för blockhyra lokaler har ett högre utfall mot
budget. Medel för oförutsett har inte använts. Kommunstyrelseförvaltningens positiva avvikelse
förklaras främst av högre intäkter än budgeterat, dels av högre intäkter från statsbidrag från
Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Region Dalarna och Länsstyrelsen samt högre intäkter för hyror
med anledning av engångsintäkt för hyresuppgörelse i samband med att hyresgäst utträtt avtal före
avtalsperiodens slut. Ökade personalkostnader vid rekrytering och introduktion inom kanslienheten har
balanserats av lägre personalkostnader inom andra enheter med anledning av vakanta tjänster och
lägre tjänstgöringsgrad än budgeterat. Ej ersatt personal under sjukskrivningar och vård av barn har
även påverkat utfallet för personalkostnaderna. Övriga kostnader har ett högre utfall än budgeterat
med anledning av ej budgeterade kostnader i projekt finansierade av bidrag, ökade utgifter för e-arkiv,
kostnader inför flytt av arkiv, samt driftkostnader för utredning och projektering av planerade
investeringar. De ökade övriga kostnaderna balanseras av lägre kostnader för uppgraderingar av
system, utbildningar, resor med mera, samt positivt nettoutfall i förhållande till budget med anledning
av införd komponentredovisning från år 2020. Vidare redovisar skogsverksamheten lägre kostnader
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jämfört med budget avseende övriga kostnader, främst beroende på redovisning av lagerförändring
och retroaktiv momsersättning. Samtidigt har höjda à-priser för timmer gett ett högre netto än
budgeterat för föryngringsverksamheten. Budgeterade medel för näringsliv har använts för
utredningsuppdrag i och med att bidrag för näringslivsutveckling i glesbygd erhållits från Tillväxtverket.
Barn- och utbildningsnämndens nettokostnad uppgår till 261 mnkr (2020: 265 mnkr), vilket är en
avvikelse med minus 3,7 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen mot budget förklaras av fortsatt
minskade intäkter från migration, lägre statsbidrag för vuxenutbildning, minskad försäljning för skolkafé
och måltider på campus. De totalt minskade intäkterna balanseras till viss del av ersättning för
sjuklönekostnader, samt positivt utfall för interkommunala ersättningar (IKE) för gymnasieskolan.
Personalkostnader avviker mot budget med anledning av försenad effekt av lagt varsel, delade klasser
på Blomsterbäcksskolan och extra lönetillägg HÖK-21. Under året har kommunen erhållit medel från
Skolverket för den så kallade skolmiljarden, vilken fullmäktige beviljat nämnden som tilläggsanslag
med utökad budgetram 1 mnkr. Utfallet för övriga kostnader är lägre än budgeterat. Det förklaras av
lägre kostnader för interkommunala ersättningar (IKE) till andra kommuner då färre studerar i annan
kommun, samt restriktivitet med inköp i enlighet med anvisningar från nämnden för att nå en ekonomi i
balans. Nämnden har inte använt budgeterade medel för oförutsett.
Socialnämndens nettokostnad uppgår till 287 mnkr (2020: 257 mnkr), vilket är en negativ avvikelse
med 16,9 mnkr. Utfallet omfattar både högre intäkter och högre kostnader jämfört mot budgeterat.
Riktade statsbidrag är en bidragande orsak till både ökade intäkter och kostnader utöver budget, då
verksamheten under året haft möjlighet att ansöka om flertalet riktade statsbidrag. Personalkostnader
har delvis finansierats av riktade statsbidrag, men överdraget beror framförallt på utmaningen att
bemanna. Låg grundbemanning samtidigt som det har varit begränsad tillgång på timvikarier inom
äldreomsorgen och LSS-verksamheten har behövt hanteras. Genom övertid och att medarbetare
skjutit på sin sommarsemester har situationen lösts, vilket medfört högre personalkostnader. Därtill har
det varit platsbrist både inom korttidsboende, särskilt boende (SÄBO) och LSS-gruppbostäder.
Enskilda lösningar har bland annat använts för att lösa situationen med gruppbostad. Dessutoml har
det varit tyngre ärenden inom hemtjänsten som krävt högre bemanning och med det
personalkostnader utöver budget. Svårigheter att bemanna tjänster som socialsekreterare,
sjuksköterskor och biståndsbedömare, har medfört att inhyrd personal har använts. Kostnad för inhyrd
personal har därmed ett utfall utöver budget och har även ökat jämfört med föregående år. Fortsatt
smittförebyggande arbete för att begränsa effekterna av Covid-19 har inneburit fortsatta inköp av
skyddsmateriel och personlig skyddsutrustning. En ytterligare tillkommande kostnad, jämfört med
tidigare år med anledning av pandemin, är extra städning. Årets utfall omfattar dessutom kostnader för
avtalslösning för personal som slutat, samt justering av redovisningsprincip, där kostnader för övertid
och ob, avseende december månad som utbetalats i januari, bokats upp på år 2021.
Kultur- och fritidsnämndens nettokostnad uppgår till 25 mnkr (2020: 25 mnkr) vilket är en positiv
avvikelse jämfört med budget med drygt 1 mnkr. Avvikelsen förklaras på intäktssidan av högre intäkter
för bland annat skidspårkort, samt högre riktade statsbidrag i pågående projekt jämfört med budget.
Utfallet har även påverkats positivt på kostnadssidan, jämfört med budget, på grund av ej tillsatta
tjänster del av år i samband med att personal slutat. Därtill har budgeterade personalkostnader i viss
mån finansierats i projekt genom riktade statsbidrag. Inköp finansierade genom projekt, samt utbyte av
trasigt material har bidragit till högre kostnader för övriga kostnader än budgeterat. Nämnden har inte
använt budgeterade medel för oförutsett.
Räddningsnämnden redovisar en nettokostnad med drygt 17 mnkr (2020: 16 mnkr) vilket är en
negativ avvikelse mot budget med minus 0,6 mnkr. Avvikelsen förklaras dels av lägre intäkter för
tillsynsverksamheten som inte kunnat genomföras med anledning av restriktioner till följd av pågående
pandemi, dels av högre intäkter i form av sjuklöneersättning, samt intäkter från försäljning av
inventarier och bandvagn. Personalkostnader har ett lägre utfall än budgeterat med anledning av färre
utryckningar än budgeterat, vilket i viss mån balanserats av högre kostnader för dubbel bemanning vid
introduktion av ny räddningschef. Övriga kostnader har ett högre utfall än budgeterat med anledning
av rekryteringskostnader, organisationsutredning, reparationer av fordon, samt inköp av inredning till
kontor.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden redovisar en nettokostnad om 0 mnkr (2020: 2 mnkr) för året.
Jämfört med budget är det en positiv avvikelse med drygt 6 mnkr. Det beror dels på högre intäkter,
främst från bygglov, än budgeterat, lägre övriga kostnader för resor, utbildningar/konferenser med
mera, lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster både på stadsbyggnadskontoret och på
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miljökontoret, samt även sjukskrivningar. Den etablerade trenden under pandemin med ett högt antal
bygglovsansökningarna har hållit i sig under år 2021.
Kommunstyrelsens försäljning av exploateringsmark redovisar en netto med 1,7 mnkr (2020:
0 mnkr). Jämfört med budgeterad nettointäkt är det en negativ avvikelse med 0,3 mnkr. Avvikelsen
beror främst på att försäljningen av marken vid den planerade polisstationen i Sälen inte kunnat
genomföras under år 2021. Arrendeintäkter har samtidigt haft ett lägre utfall, medan försäljning av
villatomter har gått bra.
Jämfört med prognos per 31 augusti är årets utfall en positiv avvikelse med 5 mnkr. Jämfört med
oktoberprognosen är årets utfall sammantaget en förbättring med knappt 10 mnkr. Det förklaras av
bättre utfall för kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, samt
finansförvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden har samtidigt ett försämrat utfall jämfört med
augustiprognosen men ett förbättrat utfall jämfört med oktoberprognosen. Socialnämnden är den
nämnd som har den största försämringen i kronor jämfört med delårs- och oktoberprognos. Den är
hänförlig till utmaningen att bemanna som socialnämnden haft under året, med eftersläpande
kostnader för övertid mm och kostnader för inhyrd personal. Statsbidraget ” säkerställa en god vård
och omsorg av äldre personer” omklassificerades vilket gav en ökad nettokostnadsram för
socialförvaltningen med 5,2 mnkr och samtidigt ökade motsvarande nettokostnader jämfört med
oktoberprognosen. Räddningsnämndens utfall är en försämring mot lämnad oktoberprognos med 0,1
mnkr. Utfall för avskrivningar och pensioner var bättre än budgeterat mot augusti- respektive
oktoberprognos. Det har medvetet tagits höjd i budgeteringen för pensioner, då reglering av
förmånsbestämd ålderspension sker i december och inte finns med i prognoser från
pensionsadministratör under året. Årets positiva slutavräkningar för kommunalskatteintäkter har
bidragit till årets utfall och från augusti har slutavräkningarna blivit än mer positiva. Även utfall från
generella statsbidrag avvek positivt från årets sista prognoser.
Tabell: Andel nettokostnad
Nämnd
Kommunfullmäktige
Revision
Valnämnd
Överförmyndaren
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Räddningsnämnden
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
KS försäljning exploateringsmark
Summa

2021
%
0,2
0,1
0,0
0,2
11,4
39,1
42,9
3,8
2,6
0,0
-0,2
100,0%

kr/inv
117
67
12
156
7 467
25 585
28 095
2 463
1 694
3
162
65 497
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2020
%
0,2
0,1
0,1
0,3
13,6
40,1
39,0
3,8
2,5
0,3
0,0
100,0%

kr/inv
114
67
83
166
8 831
26 022
25 294
2 460
1 626
210
1
64 872
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Investeringsredovisning

Nämnd / förvaltning (mnkr)
Kommunstyrelsen

Budget
utgifter
-1,2

Inkomster
0,0

-88,0
-6,3
-2,7
-1,2
-1,0
-4,3
-104,7

0,0
0,0
0,6
0,0
1,4
0,0
2,0

Service & teknik (skattefinansierade)
Service & teknik (avgiftsfinansierade)
Skog & mark
Socialnämnden
Kultur- & fritidsnämnden
Räddningsnämnden
Årets investeringar

Utgifter
-1,0

Netto
investering
-1,0

Avvikelse
Utfall Budget
0,2

Netto
bokslut
2020
-2,7

-23,1
-6,3
-0,7
-0,8
-2,7
-4,3
-38,9

-23,1
-6,3
0,0
-0,8
-1,3
-4,2
-36,7

64,9
0,0
2,7
0,4
-0,3
0,1
68,0

-45,0
-7,6
0,4
0,0
-0,2
-0,2
-55,3

Årets investeringsutgifter uppgår till 39 mnkr, att jämföra med budgeterade investeringsutgifter om
105 mnkr. Inför verksamhetsåret beslutades i ”Verksamhetsplan och budget 2021-2024” om
investeringar för år 2021 med 49 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade i april år 2021 att överflytta
pågående och ej påbörjade investeringsmedel från år 2020 med 30 mnkr, samt inom beslutade medel
för år 2021 att omfördela och reducera investeringarna med 3 mnkr. Under året har det därutöver
fattats beslut om tilläggsanslag med sammanlagt 30 mnkr. För sammanställning av förändring av årets
budgeterade investeringsmedel, se tabell förändring investeringsbudget. Årets investeringsinkomster
uppgår till 2,0 mnkr. Inkomsterna omfattar dels investeringsbidrag för anskaffning av bokbuss, dels
försäljning av anläggningstomter med bokfört värde 0 kronor, innebärande att dessa i sin helhet har
redovisats som reavinst.

Tabell: Förändring investeringsbudget
Förändring investeringsbudget 2021 (mnkr)
Verksamhetsplan och budget, KF 2020-06-22, § 54

49,0

Överflytt investeringsmedel 2020-2021, KS 2021-04-06, § 43

30,4

Ombudgetering, borttag och tillkommande 2021, KS 2021-04-06, § 43

-2,6

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

2,9

Tilläggsanslag arkiv Industrihus 1 (f.d. Normark), KF 2021-04-26, § 15

6,8

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

1,5

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

1,2

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

6,0

Omfördelning investeringsmedel räddningsnämnden 2022 till 2021 resp. 2021 till 2022, KS 2021-09-07, § 110

0,2

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

3,4

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

3,5

Tilläggsanslag takbyte fastighet Passaren 9, KF 2021-09-27, § 87

1,0

Tilläggsanslag bredbandsanslutning-äldreboenden, KF 2021-10-25, § 102

1,4

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

104,7
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Tabell: Större investeringar
Investeringar med utfall över 1 mnkr år 2021
Budget
Arkivet Industrihus 1
6,8
Ombyggnation/renovering Jannesgården
2,9
Fastighetsköp Passaren 9
3,5
Tankbil Sälen (8540)
3,3
Bostadsrätter Sälen
3,3
Gator & Vägar - Storbygärdet *
Bokbuss
Ismaskin Engo
1,0
Gatubelysning Malungsfors Västra Fors *
Summa
20,8
* Budgeterade medel ingår i samlingsbudgetering för flera projekt

Inkomst
1,4
1,4

Utgift
5,0
3,7
3,6
3,3
3,3
1,5
1,4
1,3
1,0
24,1

Avvikelse
1,8
-0,8
-0,1
0,0
0,0
-2,8
-0,3
-2,2

Av årets investeringsutgifter om 39 mnkr svarar de största investeringsprojekten, med inköp över
1 mnkr, för 24 mnkr av genomförda investeringar. Budget för dessa uppgår till 21 mnkr av totala
budgetmedel 105 mnkr. Gata- och parkinvesteringar budgeteras gemensamt för samtliga projekt och
ingen särskild fördelning görs för enskilda projekt. I och med detta är beräknad avvikelse i tabellen inte
angiven.
Investeringsprojekt industrihus 1 (fd Normark) avser ombyggnad del av industrihus till centralarkiv
som har påbörjats under året. Projektet slutförs under våren år 2022 och arkivet kommer då att flytta
från nuvarande lokaler i Tingshuset till det nya centralarkivet. Prognostiserat utfall beräknas ligga i
nivå med budgeterade 6,8 mnkr. Under år 2022 kommer markarbeten med tillskapande av parkering
och väg att färdigställas. I projektet har markbyte skett så kommunen numera är ägare av vägen in till
det kommande centralarkivet.
Jannesgården har renoverats med bland annat åtgärder i ventilation och tillgänglighetsanapassning
av plan 1. I anslutning till renoveringen har kök och serveringsrum hyresgästanpassats med
servisledning för el och installation av fettavskiljare. Investeringen har möjliggjort att lokalen kan hyras
ut och att verksamhet kan bedrivas där. Budgeterad investeringsutgift uppgick till 2,9 mnkr och utfallet
för åtgärderna uppgick till 3,7 mnkr. Överdraget berodde på att mer omfattande renovering, än
planerat, fick göras för att en dold vattenskada upptäcktes.
Under året har beslut fattats om anskaffning av tre fastigheter, dels köp av Passaren 9 (Snålåsen),
dels köp av Östra Sälen 6:2, dels köp av Skyttehallen. Passaren har förvärvats till priset av 3,6 mnkr,
inklusive lantmäteriförrättning. För Östra Sälen 6:2 budgeterades 3,4 mnkr och under år 2021 har
handpenning erlagts. Fastighetsköpet kommer slutföras under hösten år 2022. Skyttehallen på
Grönland 61:4 har ägts av föreningar på ofri grund. Genom att omfördela del av årliga medel har
fastigheten kunnat förvärvas. Två bostadsrätter har förvärvats i Sälen, som en del i majoritetens
satsningar beslutade år 2020. Beslut har under året fattats att sälja en av bostadsrätterna till
koncernbolaget Malungs Elverk AB och försäljningen kommer att genomföras år 2022.
Inköp av en ny tankbil till Sälen har gjorts under året. Inköpspriset översteg ursprunglig
investeringsbudget 2,5 mnkr och räddningsnämnden har under året beviljats tilläggsanslag med 0,8
mnkr.
Investering i gator och vägar har prioriterats under året enligt, under år 2021, framtagen
underhållsplan. Alvägen, Lima gång/cykelväg, Sälens by gång/cykelväg, Sälen Hagvägen,
Storbygärdet, Åsbyvägen, Limolles väg tvätten och Västra Kvartersgatan har belagts med ny
asfaltstopp.
Inköp av en bokbuss har finansierats med statliga medel från Kulturrådet inom satsningen "Stärkta
bibliotek i hela landet" med motsvarande inkomst som utgift för bokbussen.
Inköp av ismaskin överskred budget för att maskinen skulle motsvara de krav som verksamheten
behövde för en bra drift.
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Gatubelysning Yttermalung-Sillerö, Tyngsjö-Andersviksberg, Sörsjön etapp1 och Malungsfors Västra Fors har pågått och slutförts under år 2021. Utbyte har gjorts i samband med fiberläggning och
nedkabling av högspänningsledningar har genomförts under året.
Tabell: Pågående investeringar

Pågående investeringar (tkr)
Digitala anslagstavlor
Svetsaren, renovering tak
Industrihus 1, anpassning daglig
verksamhet

Total
budget

Utfall
2017

Utfall
2018

2 500

-

25 000

-

6 000

-

Industrihus 1, arkiv

6 800

-

Fastighet Östra Sälen 6:2

3 400

-

Gatubelysning Tandö-Bu

5 500

-

Lekplats Sälen

1 000

-

Rörbäcksnäs skola, fasadbyte

150

-

Skålmogården, trygghetslarm

-

-

Ringvägen

-

-

Utfall
2019

Utfall
2020

50 350

Avvikelse

-

-

2 047

592

2 639

-139

36

803

839

24 161

-

-

-

Västra Kvartersgatan
Summa

Utfall
20172021

Utfall
2021

126

126

5 874

5 034

5 034

1 766

340

340

3 060

814

814

4 686

296

296

704

150

150

0

455

455

-455

129

129

-129

108

108

-108

0

0

0

2 083

8 847

10 930

39 420

33 000

147

2 051

10 129

18 699

300

31 326

1 674

-

966

862

1 828

672

364

3 276

3 640

50

3 604

916

4 520

-520

544

Under året avslutade pågående investeringar (tkr)
Förskolan Hästen - tillbyggnad
Hantverkshuset anpassning tre
hyresgäster

2 500

-

Bostadsrätter Sälen

3 690

-

Mekanopanna värmeverket

4 000

-

Stolpvägen

-

Hindersvägen belysning

-

-

1 000

-

200

-

-

Summa

44 390

147

Totalt

94 740

147

Belysning Malungs elljusspår
Tvätten tvätt - och torktumlare

-

368

912

-912

47

140

187

-187

-

462

382

844

156

190

-

190

10

2 051

10 673

24 332

6 244

43 447

943

2 051

10 673

26 415

15 091

54 377

40 363

Per 2021-12-31 fanns elva pågående investeringar i Malung-Sälens kommun. Åtta pågående
investeringsprojekt från tidigare år har avslutats.
Tre digitala anslagstavlor finns sedan november år 2020 vid infarter till Malung-Sälens kommun,
placerade vid ishallen Malung (E16), Byråsen (E45/E16) samt Stöten (RV66). I och med att
budgetmedel fanns kvar i projektet förslogs inför år 2021 att installera ytterligare en anslagstavla i
Fiskarheden, strax norr om Vasaloppsvägen. Kommunstyrelsen fattade även beslut om tilläggsanslag
med 0,4 mnkr. Anslagstavlan är inköpt och under året har dialog förts med markägare utan att nå
överenskommelse om placering. Beslut har därför fattats att den inköpta anslagstavlan ska placeras
längs E45, på Moravägen i höjd med Ryhagen. Uppsättning och installation planeras ske under år
2022.
Renovering av tak på fastigheten Svetsaren har inletts med projektering. En upphandling har
påbörjats som avbrutits och planen var att genomföra ny upphandling under hösten år 2022. Med
anledning av utredningarna försköts detta och ny upphandling ska påbörjas under våren år 2022.
Planen är att renoveringen av taket påbörjas sommaren år 2022. Kvarvarande del (24,2 mnkr) av
budgeterade medel kommer föreslås kommunstyrelsen att överflyttas till år 2022.
Under år 2021 beslutade kommunfullmäktige om investeringsbudget för anpassning del av
industrihus 1 till daglig verksamhet. För att verksamheterna Dagcenter, Buskgården och Träffen
skulle kunna använda lokalerna identifierades att det skulle krävas anpassningar av lokalerna och
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iordningställande av utemiljö. Åtgärder för att genomföra anpassningarna har inte prioriterats under år
2021 i och med att annan tillfällig lokal har kunnat användas.
Ombyggnation del av industrihus 1 till centralarkiv samt förvärv av Östra Sälen 6:2 redogörs för i
anslutning till investeringar över 1 mnkr.
Gatubelysning Tandö-Bu har påbörjats under år 2021 och beräknas vara klart under år 2022, en del
i första avfarten (korsningen östra/västra Tandö) söderifrån har färdigställts och tagits i bruk.
Lekplats Sälen har byggnation av tilltänkta hus påbörjats. Grävning och grundsättning samt
uppsättning av hus kommer ske under år 2022. Utformningen av lekplatsen har skett i samråd med
den lokala byagruppen och utifrån framtaget förslag prognostiseras investeringsutgifter att överstiga
budgeterade medel.
Fasadbyte på Rörbäcknäs skola var planerat att genomföras och leverans av materialet har gjorts
under år 2021. Med anledning av leveransförseningar har arbetet inte kunnat påbörjas och kommer
därför färdigställas år 2022. Budgetmedel tas från årliga anpassningsmedel och projektet kommer
tillskjutas ytterligare medel för år 2022 ur 2022 års investeringsbudget för årliga anpassningsmedel.
Trygghetslarm har installerats på Bompabacken och Skålmogården under året. Larm på
Bompabacken har tagits i drift, medan Skålmogården upplevde problem med WiFi-täckningen vilket
inneburit att larmet inte kunde driftsättas under år 2021. Åtgärder för att kunna driftsätta larm på
Skålmogården har gjorts under inledningen av år 2022 och anläggningen ser ut att kunna tas i drift vid
månadsskiftet mars-april.
På Ringvägen har en trottoar iordningställts samt kantstenar satts. Toppbeläggning av asfalt kommer
färdigställas under år 2022.
På Västra Kvartersgatan har toppbeläggning av asfalt gjorts för en bit av planerad sträcka. År 2022
kvarstår att trottoar ska breddas, belysning flyttas samt att toppbeläggning av asfalt ska läggas
resterande bit till Albacksgatan.
Tillbyggnad på förskolan Hästen slutfördes under år 2020 och förskoleverksamhet har pågått sedan
dess. Projektet var pågåendet till år 2021 för tillkommande åtgärder som har färdigställts, snöräcke
och dagvatten.
Anpassning i Hantverkshuset för tre hyresgäster slutfördes under tredje kvartalet år 2021.
Förvärv av bostadsrätter i Sälen slutreglerades under året som en del av majoritetens satsningar
beslutade år 2020.
Under året har installation av mekanopanna vid värmeverket slutförts och tagits i bruk. Prognosen
vid årsskiftet år 2020 var att budgeterade medel skulle överskridas med 0,5 mnkr, vilket
överensstämde med slutligt utfall.
Stolpvägen färdigställdes under året med asfaltering och återställning av sidoytor.
Belysning av nya Hindersvägen har färdigställts under år 2021 samt gång och cykelväg på äldre
delen av Hindersvägen.
Under årets har investering i LED-armaturer till elljusspåret på Malungs skidstadion slutförts, med ett
utfall lägre än budgeterat.
Inköp av maskiner till den kommunala tvätten gjordes under år 2020 och installerades under år 2021.

Övriga viktiga förhållanden
Befolkningsutveckling
Befolkningen i länet ökade år 2021 med 711 invånare, att jämföra med föregående år när
invånarantalet minskade med 290 invånare. I Malung-Sälens kommun ökade befolkningen år 2021
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med 41 invånare, vilket kan jämföras med föregående år när ökningen uppgick till 39 personer.
Trenden för Malung-Sälens kommun har varit en minskande befolkning. Den trenden bröts år 2015
och under de senaste sju åren har befolkningen ökat sex av de åren, med undantag av år 2018 då
invånarantalet minskade med 8 invånare. Sett till den senaste tioårsperioden har befolkningen totalt
sett minskat. Det är därför av vikt att trenden med ökande befolkning fortsätter.
Födelsenettot har under en lång period varit negativt, med en minskning med cirka 30-50 invånare,
där antalet som föds uppgår till cirka 75 till 100 stycken. Flyttnettot har även det varit negativt under ett
antal år, men trenden bröts under år 2015 och år 2016 då flyttnettot var positivt, med cirka 100
invånare per år. Under åren 2017 till 2020 har flyttnettot legat på mellan 50 till 75 invånare per år.
Kommunens befolkning var vid årsskiftet 2021/2022 totalt 10 218 invånare.

Arbetsmarknad
Arbetslösheten i Malung-Sälens kommun år 2021 uppgick till 4,3 procent, att jämföra med länets 5,4
procent och rikets 6,3 procent. Jämfört med föregående år har arbetslösheten i Malung-Sälen minskat
med 0,5 procentenheter, i länet med 0,5 procentenheter och i riket med 0,6 procentenheter. Det vill
säga att Malung-Sälens kommun har haft en utveckling i nivå med länet, men sämre än riket.

Bostadsmarknad
I kommunen finns det en stor efterfrågan på bostäder, vilket är en effekt av den pågående
expansionen och ett livskraftigt näringsliv. När det gäller hyreslägenheter är uthyrningsgraden fortsatt
stabil, men en viss avmattning har noterats under en tid. Bedömningen är att det är ett osäkrare
kundunderlag och därmed är betalningsförmågan mer osäker jämfört mot tidigare. Motsvarande
tendenser gäller även andra bostadsbolag med liknande geografiska förutsättningar. Dock är det
fortsatt stor efterfrågan i Sälen. Vad gäller tomter för byggnation och exploatering är det fortsatt
efterfrågan på tomter för permanentboende, särskilt i och runt Sälen, men även i andra delar av
kommunen. Bedömningen är att det kommer vara brist på kommunala bostadstomter i Sälens by de
kommande 2 åren.

Utbildning
Inom grundskolan ökar behovet av särskilt stöd kontinuerligt, vilket har varit en trend den senaste
treårsperioden. Det ställer krav på extra resurser, i form av tillkommande kostnader och personal, för
att ge eleverna förutsättningar att klara grundskolekravet.
Inom vuxenutbildningen finns ett ökat tryck, dels kopplat till utbildningsplatsen, dels behov av SFI
(svenska för invandrare) utbildning, då det fortsatt finns en kö till SFI. Efter genomförd SFI behöver
merparten av individerna fortsatt utbildning, endera genom grundvux eller gymnasievux, vilket innebär
att volymen förväntas vara fortsatt hög och även öka.
Antalet barn som föds i Malung-Sälens kommun varierar mellan åren, vilket medför en ständig
anpassning av förskolans verksamhet. Anpassningarna ska möta behovet av antal platser för de
vårdnadshavare som behöver plats för sina barn på förskolan och att förskolan ska kunna
tillhandahålla kompetent personal.
Elevantalet inom grundskolan F-9 har varit ganska statisk de senaste åren, där det endast skilt ett par
elever mellan åren. Tendensen inom gymnasieskolan är däremot att antalet elever på Malung-Sälens
gymnasieskola ökar, beroende på att fler elever valt att studera på hemmaplan, samtidigt som elever
från andra kommuner som studerar i Malung-Sälen också ökar.

Vård och omsorg
Inom Malung-Sälens kommun har strategin varit att minska antalet särskilda boendeplatser till förmån
för trygghetsboende. Det har då inneburit att antalet individer som efterfrågar hemtjänst har ökat.
Detta sker i kombination med att antalet äldre ökar i kommunen, vilket är i linje med rikets utveckling
och kommer att påverka nettokostnadsutvecklingen över kommande tioårsperiod.
Individ- och familjeomsorgen har under året fortsatt att arbeta strukturerat med att minska antalet
placeringar, samt att hitta ekonomiskt fördelaktiga placeringar. För befintliga och kommande
placeringar behöver arbetet fortsätta, samt förebyggande insatser ökas.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
För den kommunala koncernen är en av de framtida utmaningarna kompetensförsörjning, både som
omvärlds- och verksamhetsrisk. Det innefattar dels att kunna rekrytera framtidens medarbetare, dels
att kompetensutveckla befintliga medarbetare. För verksamheterna innebär risken i förlängningen
utmaningar att upprätthålla tillräcklig samlad kompetens för att utföra de uppgifter som behövs.
I likhet med övriga landet ökar både andelen äldre och yngre. Det ställer krav på att färre ska försörja
fler, vilket ökar trycket både på äldreomsorgen och på utbildningsorganisationen.
Det finns ett underhållsbehov för många av de kommunala anläggningarna i Malung-Sälens kommun.
En framtida organisering av den kommunala verksamheten kommer samtidigt innebära om- och
tillbyggnationer av befintliga lokaler, samt anskaffning eller byggnation av nya lokaler. Skolans
organisation är under omorganisering till låg-, mellan- och högstadium, vilket kommer innebära
omfattande investeringar i lokaler. Samtidigt pågår en utredning om byggnation av simhall som även
kan bli en stor investering. När det gäller simhallsbygget förväntas kommunfullmäktige fatta beslut i
maj år 2022 om simhallen ska byggas eller inte. I det fall beslut fattas om att simhallen ska byggas, är
byggstart planerad till hösten år 2022. De samlade behoven av investeringar, inom den kommunala
verksamheten, medför dels risker i möjligheten att bedriva verksamheten och dels får det påverkan på
framtida investerings- och driftramar. För att klara finansieringen behöver verksamheterna bedrivas
inom tilldelade driftramar, samtidigt kommer upplåningen att behöva ökas, vilket i sin tur påverkar
driftutrymmet.
Det gäller därför att kontinuerligt utveckla och effektivisera verksamheten, dels för utmaningen att
rekrytera personal, dels att skapa utrymme i driftramar, samt att använda befintliga medel optimalt.
Den positiva befolkningsutvecklingen som varit sedan år 2015 bidrar samtidigt till ökat driftutrymme i
och med ökning av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Det är av vikt att
befolkningsutvecklingen fortsätter att öka, samtidigt som det är av vikt att balansera och prioritera
utifrån befolkningsstruktur och medborgarnas behov.
Expansionen i Sälenområdet innebär ökade investeringsbehov för de kommunala bolagen, vilket
behöver finansieras antingen genom ökad upplåning, eller genom större överskott. Vidare ställer
expansionen krav på exempelvis kommunal räddningstjänst. Det innebär att det inom en snar framtid
behöver vidtas åtgärder i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps krav, med
utbyggnation av räddningstjänstens verksamhet. Medel för projektering av ny räddningsstation Västra
Sälenfjällen har anslagits år 2022.
Ökad upplåning medför förutom ökad skuldsättning, för den kommunala koncernen, ökade
räntekostnader. Den kommunala koncernen har ett tak för skuldsättning per invånare, vilket både är
en begränsning för utveckling och ett underlag för att prioritera bland investeringar med upplåning.
Lånens förfallostruktur är spridd över en tioårsperiod där merparten av lånen förfaller inom fem år och
har bunden ränta. Utifrån ett resultatperspektiv kan räntekostnaderna beräknas mer exakt, samtidigt
som risken med bunden ränta är att det är ovisst att veta vilket ränteläge som råder när lånet förfaller.
Kommunkoncernens räntebindning uppgår per 2021-12-31 till 2,44 år, vilket är relativt kort och med
den utveckling som för närvarande råder finns indikationer på att inflations- och räntenivåer kommer
öka. Ökade räntenivåer medför höjda räntekostnader som behöver inrymmas i resultat- och driftutfall.
Covid-19 pandemin har inneburit en belastning för kommunkoncernen och den kommunala
organisationen, där hög frånvaro på grund av sjukdom och smitta medfört utmaningar att bemanna
och samtidigt upprätthålla verksamhet. Kombinationen av utmaningen med kompetensförsörjning och
hög frånvaro av befintlig personal är en fortsatt verksamhetsrisk för att säkerställa att samhällsviktiga
verksamheter fungerar.
Andra omvärldsfaktorer, som direkt och indirekt påverkar Malung-Sälens kommun, är dels bristen på
visst material, medförande högre inköpspriser, dels prisutvecklingen på energi med högre bränsle- och
elkostnader som både påverkar inköp och kostnader, där bland annat livsmedelspriserna förväntas
öka.
Världsläget har ytterligare förändrats sedan årsskiftet med Rysslands invasion av Ukraina. Kriget ökar
problemen med priserna för transporter och ger ekonomiska konsekvenser för handel och globala
råvarupriser. Höga priser minskar hushållens köpkraft och företagens vinster, vilket kan få effekter på
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konsumtion, investeringar och anställningsplaner. I ett längre perspektiv kan det påverka intäkterna för
kommunen. Kriget har även inneburit att många invånare flyr, vilket bland annat leder till att
evakueringsboenden kommer att efterfrågas. Malung-Sälens kommun, i likhet med övriga
kommunsektorn, inventerar boenden och förbereder för mottagande. Genom massflyktsdirektivet ges
ukrainska medborgare rätt till uppehållstillstånd, grundskola, evakueringsboende, mat och ekonomiskt
bistånd enligt LMA (Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl).

Pensionsförpliktelser
Kommunkoncernens pensionsåtagande uppgick till 265 mnkr år 2021, där merparten avsåg den
kommunala organisationen. För kommunen uppgick åtagandet till 263 mnkr, vilket innebär att
pensionsförpliktelserna har ökat jämfört med föregående år, både för den kommunala koncernen och
för kommunen. Ökningen är hänförlig till att pensionsförpliktelse som tryggats genom
pensionsförsäkring och avsättningar har ökat, medan ansvarsförbindelsen inte minskat i
prognostiserad omfattning. Förklaringen till det beror främst på förändrade beräkningsgrunder för
livslängdsantaganden. Inga egna medel, vare sig för kommunkoncernen eller kommunen, är
placerade för kommande pensionsutbetalningar. Däremot är den förmånsbestämda ålderspensionen
för kommunanställda försäkrad med pensionsförsäkringskapital, uppgående till 43 mnkr per
2021-12-31. Återlånade medel (det vill säga skillnaden mellan förpliktelse och marknadsvärde av
förvaltade pensionsmedel) uppgick till 222 mnkr för kommunkoncernen och 220 mnkr för kommunen
år 2021. Det är en ökning med 3 mnkr jämfört med föregående år.
Pensionsförpliktelser redovisas sedan år 1998 enligt den så kallade blandmodellen, där pensioner
intjänade före år 1998 inte skuldförs, utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som
redovisas som ansvarsförbindelse uppgick till 216 mnkr. Intjänande från år 1998 kostnadsförs det år
intjänandeåret sker, samt regleras för anställda födda 1986 eller senare kvartalsvis och för övriga
anställda året efter intjänandet.

Pensionsförpliktelse (tkr)
Total pensionsförpliktelse i
1 balansräkningen
a a) Avsättning inkl. särskild löneskatt

Kommunen
2021
2020

Koncernen
2021

2020

14 352

12 619

15 651

13 918

b) Ansvarsförbindelse inkl. särskild
löneskatt

216 106

222 326

216 106

222 326

Pensionsförpliktelse som tryggats i
2 pensionsförsäkring

33 026

26 751

33 026

26 751

Pensionsförpliktelse som tryggats i
3 pensionsstiftelse
4 Summa pensionsförpliktelser

263 484

261 696

264 783

262 995

43 489
1 430
-

39 040
1 334
-

43 489
1 430
-

39 040
1 334
-

43 489

39 040

43 489

39 040

219 995
17%

222 656
15%

221 294
16%

223 955
15%

b

Förvaltade pensionsmedel –
marknadsvärde
5 Totalt pensionsförsäkringskapital
a -varav överskottsmedel
6 Totalt kapital pensionsstiftelse
Finansiella placeringar avseende
7 pensionsmedel (egen förvaltning)
8 Summa förvaltade pensionsmedel
Finansiering
9 Återlånade medel
10 Konsolideringsgrad
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
I Malung-Sälens kommunkoncern finns flera nivåer av politisk styrning som sker genom kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, samt genom representation i styrelser för de kommunala
bolagen. Tjänstemannaorganisationen verkställer uppdrag enligt styrmodell, styrdokument och fattade
beslut.
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och politikerna i kommunfullmäktige har
det högsta ansvaret för den kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige fastställer kommunens
visioner, lagstadgade planer, policys och föreskrifter. De beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt för kommunen.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkställighet, uppföljning och utvärdering. Det
inbegriper ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi, för styrning och kontroll av
hela den kommunala koncernen. Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar
kommunens verksamhet och ekonomi.
Kommunens nämnder och de kommunala bolagens styrelser ansvarar för att respektive verksamhet
utvecklas, följer lagar och riktlinjer, samt bidrar till att kommunfullmäktiges uppdrag verkställs och mål
uppnås.

Styrmodell
Malung-Sälens kommuns styrmodell utgår från mål- och resultatstyrning. I kommunfullmäktiges beslut
beskrivs principerna för styrningen och hur styrkedjan ska hållas samman. Kommunstyrelsen utarbetar
årligen anvisningar för att konkretisera arbetet med planerings- och uppföljningsprocesserna, inklusive
tidsangivelser för de aktiviteter i styrmodellen, som kommunfullmäktige beslutat om.
Styrmodellen finns att ta del av på kommunens hemsida,
www.malung-salen.se/kommunochpolitik/planerochstyrdokument/styrmodell

Kommunfullmäktiges verksamhetsplan omfattar ”Målbild 2023” med tre målområden. När det gäller
finansiella mål har dessa konkretiseras med ett övergripande finansiellt mål, samt preciserade
indikatorer och måltal.
Nämnderna utarbetar nämndsplaner med nämndsmål utifrån respektive uppdrag och målbild 2023.
För alla verksamhetsmål på nämnd- och fullmäktigenivå ska det finnas indikatorer med måltal för att
kunna följa upp verksamheternas resultat.
I möjligaste mån används mått som medger jämförelser med andra kommuner. För de mått eller
indikatorer som inte är jämförbara med andra kommuner, sker jämförelse med kommunens egna
resultat och fastställda måltalsnivåer.
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Planeringsprocessen för den kommunala organisationen
Kommunstyrelsen fastställer årligen detaljerade anvisningar för planeringsprocessen, det vill säga
budgetarbetet. Planeringsprocessen inleds med att kommunstyrelsen fastställer budgetförutsättningar,
inklusive uppräkningar för driftramar. Budgetförutsättningar utgår från prognos för kommunalskatt och
statsbidrag för planperioden, samt kommunstyrelsens bedömning om befolkningsutveckling.
Budgetförutsättningarna distribueras till övriga nämnder som får redovisa konsekvenser från givna
förutsättningar. Redovisningen av konsekvenser och behov görs till BAS-gruppen (budget, ansvar och
samverkan), bestående av kommunstyrelsens ordinarie ledamöter, ordförande och vice ordförande i
nämnderna, samt förvaltningscheferna. Utifrån nämndernas redovisning med eventuellt äskande och
behov, samt uppdaterade uppgifter om skatteintäkter och statsbidrag, bereds förslag till drift- och
investeringsram, samt verksamhetsplan av kommunstyrelsen som förslag till kommunfullmäktige.
Verksamhetsplan och budget omfattar fyra år.

Uppföljningsprocessen kommunala koncernen
Kommunstyrelsen fastställer årligen detaljerade anvisningar för uppföljningsprocessen för den
kommunala organisationen, omfattande viss rapportering från de kommunala bolagen. För år 2021
omfattade anvisningarna uppföljning med helårsprognos per mars, april, augusti och oktober. Per april
upprättades förstärkt prognos för den kommunala koncernen med helårsprognos. Delårsbokslut och
delårsrapport för den kommunala koncernen upprättades per augusti. För delårsrapport och
årsredovisning upprättas, inför respektive rapporttillfälle, särskilt detaljerade anvisningar som
distribueras till förvaltningarna och bolagen. Nämnder och de kommunala bolagen lämnar
årsberättelse respektive verksamhetsberättelse med utfall som underlag till kommunens
årsredovisning, vilken fastställs i april påföljande år. Nämndens årsberättelse upprättas från år 2021,
där varje nämnd dels lämnar upplysningar som del till årsredovisningen och dels redovisar uppföljning
av årets planeringsförutsättningar, samt uppföljning av nämndsmålen. Nämndernas årsberättelse
lämnas till fullmäktige att ta del av i anslutning till ansvarsprövning och godkännande av
årsredovisning.

Uppsiktsplikt
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av de kommunala bolagen har fullgjorts, bland annat genom att
Malung-Sälen Turism AB, Malungs Elverk AB, Malungshem AB och Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB
har redovisat sin verksamhet vid minst ett tillfälle vid kommunfullmäktigesammanträde under året.
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
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 2019-06-17, § 51 om mål och strategier för år 2019-2023. I beslutet
gavs nämnderna i uppdrag att, i samband med upprättande av årliga detaljbudgetar, redovisa hur
respektive nämnd ska bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse. Samtliga nämnder har till år 2021
fattat beslut om nämndplan med nämndspecifika indikatorer som syftar till att bidra till att
verksamhetsmålen uppnås enligt målbild 2023. Nämndernas redovisning av måluppfyllnad görs
separat i respektive nämnds årsberättelse. Ur ett ekonomiskt perspektiv är ett övergripande mål att
verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar, medan de finansiella målen är framtagna att även
omfatta den kommunala koncernen.
Malung-Sälens kommun har som ägare till de kommunala bolagen, även gett dem i uppdrag att de ska
arbeta för att bidra till målbild 2023.
För Malungs Elverk AB har Malung-Sälens kommun i ägardirektivet formulerat mål och grundkrav
kring soliditet och aktieutdelning. För år 2021 uppfylls grundkravets lägsta belopp på aktieutdelningen
och soliditetsmåttet.
Ägardirektiv för Malungshem AB har under år 2021 reviderats bland annat avseende nivå på
långsiktigt soliditetsmål och avkastningsmål. Bolaget har även uppdragits att genomföra åtgärder för
värdehöjande underhåll före ett redovisat resultat. För att uppfylla målen har bland annat en långsiktig
underhållsplan för åren 2017-2026 beslutats med årlig uppföljning. Ägarens beslut att underhåll skall
prioriteras före resultat, har varit en viktig förutsättning för bolaget att kunna följa den fastslagna
planen hitintills.
Malung-Sälen Turism AB har inte uppnått det ekonomiska målet för bolaget. Restriktioner och
begränsningar på grund av Covid-19 pandemin har inneburit lägre intäkter för bolaget.
Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB har under året, i enlighet med ägardirektivet, samverkat med
kommunen och koncernbolagen för att vara en aktiv part i planerandet och utbyggnaden av den
kommunala infrastrukturen och att genomföra bolagets del i den kommunala VA-planen, respektive
avfallsplanen med strävan att bidra till målbild 2023. Bolaget uppfyller självkostnadsprincipen och
uppfyller kraven på långsiktig ekonomisk planering och styrka.
Västerdalarnas Terminal och Järnvägsspår AB har målet att klara minst 2 tåg per vecka, vilket har
uppfyllts under året. Bolagets resultatmål uppnås inte på grund av att bolaget fortsatt har många
uppstartskostnader.
Ärnäsheden Fastighets AB:s mål att 100 procent av lokalerna ska vara uthyrda har uppfyllts.

Målbild 2023 innehåller följande övergripande målområden:




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.

Utvärdering av god ekonomisk hushållning
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
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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.

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” följs finansiella mål med indikatorer upp via
”kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål”. Verksamhetsmålet omfattar fem indikatorer
fastställda i ”Verksamhetsplan och Budget 2022-2025”. Målnivån för soliditet inklusive
pensionsåtagande har, för kommunkoncernen, under verksamhetsåret justerats av fullmäktige 202106-21, §53 från 40 till 25 procent.
För att uppnå fullmäktiges finansiella mål behöver årets resultat redovisa ett överskott (plus), vilket
bland annat är beroende av att nämnderna sammantaget bedriver verksamheten inom tilldelade
driftramar.

Finansiellt mål

Kommunfullmäktiges
fastställda
finansiella mål

Indikator

Mål

Utfall
2021

Utfall
2020

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

>2

9

7

Kommunens lånetak, kr/inv

< 20 000

14 264

14 616

Kommunkoncernens lånetak, kr/inv

< 85 000

73 257

72 301

> 15

25

18

> 25

30

27

Soliditet inkl pensionsåtagande
kommunen, %
Soliditet inkl pensionsåtagande
kommunkoncernen, %

Ur ett finansiellt perspektiv uppfylls god ekonomisk hushållning, samtliga fem indikatorer uppfylls.
Årets resultat i andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgår till 9 procent,
vilket är ett utfall högre än målnivån, samt en ökning jämfört med år 2020. Det är en effekt av att årets
resultat innehåller högre aktieutdelning från ett kommunalt bolag än budgeterat, högre hyresintäkter,
effekt av införd komponentredovisning, samt att utfall från generella statsbidrag och slutavräkningar för
skatteintäkter visar positiva avvikelser. Resultatet skapar handlingsutrymme och möjlighet att
självfinansiera flera av de många beslutade investeringar som är budgeterade till år 2022. Indikatorn
resultat uppfylls.
Kommunens och kommunkoncernens lånetak visar båda på ett lägre utfall än deras respektive
målnivå för år 2021. Kommunen har minskat lånen med 3 mnkr, medan kommunkoncernen har ökat
lånen med 13 mnkr. Befolkningsökningen per 31 december, med 41 personer, har påverkat utfallet
positivt. Indikatorerna lånetak uppfylls.
Kommunens, respektive kommunkoncernens soliditet inklusive pensionsåtagande har ökat
jämfört med föregående år, vilket är en effekt av årets resultat, samtidigt som balansomslutningen
ökat. Resultatförbättringen är procentuellt högre och får genomslag för utfallet. Inom tillgångarna har
kassalikviditeten stärkts, både för kommunen och för kommunkoncernen, främst på grund av ökade
likvida medel, vilket påverkat balansomslutningen positivt. Indikatorerna soliditet uppfylls.
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Verksamhetsmål
Med syftet att uppnå en god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv har
kommunfullmäktige fattat beslut om tre målområden med tio verksamhetsmål och tillhörande
indikatorer. Varje indikator har ett mål som ska uppnås för att den ska anses vara uppfylld.
Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun

Utveckling och långsiktig konkurrenskraft
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Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar

Ur ett verksamhetsperspektiv uppfylls inte god ekonomisk hushållning. Fyra av tio verksamhetsmål
uppfylls, tre av verksamhetsmålen uppfylls delvis och ett uppfylls inte. Två av verksamhetsmålen
saknar utfall och kan därför inte bedömas. Av indikatorerna uppfylls totalt åtta stycken, sex uppfylls
delvis, tre uppfylls inte, medan fyra inte mätts eller att utfall ej finns att tillgå vid årsredovisningens
upprättande.
Inom målområde hållbar tillväxtkommun noteras att Malung-Sälen, jämfört med föregående år, har
tappat i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Från år 2020 har kommunen tappat 26
placeringar. Malung-Sälens kommun har som en av åtta kommuner blivit utvalda till Svenskt
näringslivs kommunutvecklingsprogram. Inom ramen för programmet har politiker och tjänstemän
under året deltagit i träffar om näringsliv/näringslivskontor och främjande myndighetsutövning.
Utvecklingsprogrammet fortsätter under år 2022 med träff om upphandling. Programmet omfattar även
mentorskap och erfarenhetsutbyte med andra kommuner.
När det gäller agenda 2030-målet om tillgång till bredband var det föregående år 53,3 procent som
anslutit sig till bredband. Totalt hade 92,4 procent tillgång till bredband i nära anslutning, det vill säga
där möjlighet finns att ansluta sig enligt uppgifter i Kolada. Den valda indikatorn enligt fastställd
målmodell avser gamla cat-5 nät och xDSL, det är nät som annan part byggt i kommunen och
kommunkoncernen har något enstaka. Ingen utbyggnad sker och om statistiken ska spegla
utbyggnaden som görs bör indikatorn framgent ändas till ”tillgång till 1Gbit/s”.
Agenda 2030-målet företagsklimatet NKI (nöjd kund index) mäts under hela år 2021 och kommer
presenteras vecka 14 år 2022. Prognos för utfallet kan inte bedömas.
Utfallet för gästnätter år 2021 finns inte att tillgå vid årsredovisningens upprättande. Visit Dalarna
presenterar resultat för år 2021 i juni år 2022.
Mark- och planberedskap finns för mer än 50 000 kvadratmeter och även byggrätt för bostäder på
kommunal mark i antagna detaljplaner, innebärande att båda indikatorerna och verksamhetsmålet
uppnås. Verksamhetsmålet bidrar därmed till förutsättningar för företagsetableringar och bostäder.
Demokratiaktiveter har inte genomförts i planerad omfattning beroende på Covid-19 pandemin, medan
antal företag inom ramen för ung företagsamhet (UF) har ökat i och med att utfallet var 11 jämfört med
8 år 2020.
Inom målområde utveckling och långsiktig konkurrenskraft uppgår andelen lärare med ”pedagogisk
högskoleexamen grundskola” till 69,7 procent, vilket är en minskning jämfört med år 2020.
För ”lämnat etableringsuppdrag och börjat arbeta eller studera" kommer resultat från Kommunens
kvalitet i korthet (KKIK) presenteras vecka 24 år 2022 och inga uppgifter kan redovisas vid
årsredovisningens upprättande.
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Sjukfrånvaron har jämfört med föregående år minskat till 6,7 procent.
Inga lokala företagsmässor i grundskolan har genomförts under året.
”Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun” har minskat till 84,2 procent, vilket är
en minskning med fyra procentenheter jämfört med år 2020. Däremot har ”gymnasieelever med
examen inom 4 år, hemkommun” ökat med 9 procentenheter till 79,2 procent. När det gäller båda
dessa indikatorer bör beaktas att dessa har hög känslighet och kan variera kraftigt mellan åren, på
grund av att det är cirka 100 elever per årskull och att varje årskull har olika förutsättningar.
Inom målområde boende, besökare och företagare förverkligar sina livströmmar har 25 dialoger med
näringslivet genomförts under året. Dialogerna har genomförts i olika former under året, främst
digitala. Med anledning av pandemin har tätare kontakter med näringslivet genomförts. Det har
bidragit till fortsatt god dialog med både enskilda företag och företrädare för näringslivet i MalungSälens kommun.
Pensionärsråd har genomförts med motsvarande antal som målet.
Ungdomar har getts en väg in i arbetslivet genom att 62 ungdomar haft möjlighet till feriearbete inom
kommunen under året
Ekologiska livsmedel når inte målet, då andelen uppgår till 24,7 procent.
När det gäller förbättrad service, tillgänglighet och bemötande, har servicemätning genomförts inom
tre områden under hösten. Jämfört med år 2020 har utfallet försämrats för andra året i rad. En
bemötande- och tillgänglighetspolicy har tagits fram under året. Målet har ändå inte uppnåtts gällande
servicemätning telefoni, e-post och bemötande och behöver prioriteras under kommande år.
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Finansiell analys
Modell för finansiell analys

Malung-Sälens kommun använder sig av en ekonomisk analysmodell som omfattar fyra aspekter av
kommunens ekonomi. Syftet med analysen är att tydliggöra existerande eller potentiella styrkor och
svagheter avseende ekonomin i Malung-Sälens kommun. Analysen bidrar även med information som
kan användas vid en bedömning av i vilken utsträckning kommunen uppfyller kraven på god
ekonomisk hushållning och utvärdering av kommunens ekonomiska ställning.
Aspekterna i analysen är; det ekonomiska resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden, samt
kontrollen över den ekonomiska utvecklingen. Varje aspekt analyseras med hjälp av ett antal nyckeltal
som har till uppgift att belysa ställning och utveckling.
Resultat

Periodens resultat och dess orsaker analyseras. En eventuell obalans, det vill säga att kostnaderna
överstiger intäkterna eller tendenser åt det hållet, är en signal som varnar för att en urholkning sker av
den finansiella motståndskraften. Inom denna aspekt analyseras även nivån på investeringskostnaderna och dess utveckling.
Kapacitet

Den andra aspekten benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här redovisas vilken
finansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är
kommunen/kommunkoncernen för konjunktursvängningar och perioder med nedgångar i ekonomin.
Risk

Med den tredje aspekten risk avses hur kommunen/kommunkoncernen är exponerad finansiellt. En
god ekonomisk hushållning innebär att kommunen/kommunkoncernen i kort- och medellångt
perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta ekonomiska problem. Här beskrivs även
kommunens pensionsskuld.
Kontroll

Med aspekten kontroll avses avslutningsvis hur upprättade ekonomiska målsättningar och planer följs.
En god följsamhet mot budget ger bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning.
Risk och kontroll hänger samman på så vis att båda visar på förmågan att hantera problematiska
situationer.
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Finansiell analys den kommunala organisationen
Resultat
Nettokostnad
Tabell: Utveckling av intäkter och kostnader
Utveckling av intäkter och kostnader (mnkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning
Finansnetto
Periodens resultat
Antal invånare
Nettokostnad / invånare (kr)
Skatteintäkt / invånare (kr)

2021
209
-885
-676

2020
197
-863
-666

2019
209
-847
-638

2018
204
-848
-644

2017
261
-906
-645

728

685

658

638

636

13
65

28
47

12
32

11
5

6
-3

10 218
66 157
71 272

10 177
65 422
67 328

10 138
62 901
64 864

10 106
63 713
63 165

10 114
63 773
62 883

För en sund ekonomi och god ekonomisk hushållning behöver skatteintäkterna, inklusive generella
statsbidrag och utjämning, helst öka mer, men minst vara på samma nivå som
nettokostnadsökningen. Utvecklingen av nettokostnaderna i relation till skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning är därmed ett väsentligt mått att analysera. Nettokostnader är summan av
verksamhetens intäkter minskat med kostnader för verksamhetskostnader och avskrivningar.
Utveckling av nettokostnader (exkl jämförelsestörande poster)
jämfört skatte- och statsbidrags ökning (%)
7
5,4
6
5
4,4
4
3
%
2
1
0
2017
-1
-2
-3
Källa: Malung-Sälens kommun

6,3
4,2
3,0

Nettokostnads
utveckling

2,1
1,3

1,2

Skatte- och
statsbidrags
ökning

0,4
2018

2019

2020

2021

-1,7
År

Tabell: Procentuell förändring nettokostnader och skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Förändring nettokostnader, skatteintäkter och generella
statsbidrag (%)
Nettokostnadernas förändring

2021
1,5

2020
4,4

2019
-1,0

2018*
-0,1

2017
7,7

Nettokostnadernas förändring exklusive jämförelsestörande poster
2,1
1,3
1,2
Skatteintäkternas förändring
6,1
-0,5
3,0
Generella statsbidrag och utjämnings förändring
6,7
15,4
3,1
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämnings förändring
6,3
4,2
3,0
* Effekt av skatteväxling för kollektivtrafik och färdtjänst from år 2018 har ej beaktats i jämförelsetal

-1,7
0,7
-0,4
0,4

5,4
3,5
6,4
4,4

Skatteintäkterna, generella statsbidrag och utjämning ökade med 43 mnkr eller 6,3 procent mellan år
2021 och år 2020. År 2020 var motsvarande ökning 4,2 procent, det vill säga 28 mnkr. Den högre
ökningen år 2021 beror dels på tillkommande generella statsbidrag, samt högre utfall från
fastighetsavgiften, men främst på att slutavräkning för skatteintäkter var negativ år 2020 och positiv år
2021. Under tioårsperioden 2012-2021 ligger den genomsnittliga ökningen av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning på 3,1 procent och genomsnittet för åren 2017-2021 på 3,6 procent. Det
innebär att utvecklingen ligger något över snittet för år 2021.
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Verksamhetens nettokostnader ökade med 10 mnkr eller 1,5 procent från år 2020 till år 2021. Det kan
jämföras med ökningen mellan år 2019 och år 2020 som var 4,4 procent. Skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning hade därmed en högre ökningstakt än nettokostnaderna år 2021 att jämföra
med år 2020 när nettokostnaderna ökade mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
Exkluderas jämförelsestörande poster har nettokostnaderna ökat med 14 mnkr eller 2,1 procent,
jämfört med år 2020. Föregående år ökade nettokostnaderna, exkluderat jämförelsestörande poster,
med 9 mnkr eller 1,3 procent.
Fram till år 2017 ökade nettokostnaderna mer än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning,
exklusive jämförelsestörande poster. Femårsnitt för åren 2014-2018 visade på en ändring där
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade med 2,7 procent, medan nettokostnaderna
exklusive jämförelsestörande poster ökade med 2,5 procent. Trenden har fortsatt under åren 2019 –
2021 där skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade med snitt 4,5 procent, medan
nettokostnaderna exklusive jämförelsestörande poster ökat i snitt 1,6 procent för treårsperioden. Om
jämförelsestörande poster exkluderas kan sammanfattningsvis konstateras att skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning ökat mer än nettokostnaderna.

Nettokostnad per invånare
Nettokostnadsutveckling (kr/inv)
70 000
68 000
66 000
64 000
Kr

65 422
63 717

63 713

62 901

62 000

66 158
65 071
64 381
62 615

Malung-Sälens
kommun
Landsbygdskommu
n med besöksnäring
Dalarnas läns
kommuner

60 000
Riket (alla
kommuner)

58 000
56 000
54 000
52 000
2017
Källa: Kolada

2018

2019

2020

2021

År

Malung-Sälens kommun har historiskt en högre nettokostnad än länet, riket, samt jämfört
landsbygdskommuner med besöksnäring. År 2019 hade Malung-Sälen en lägre ökningstakt mot
jämförelsegrupperna, år 2020 var ökningstakten högre, för att återigen år 2021 utifrån preliminära
uppgifter, visa en lägre ökningstakt mot jämförelsegrupperna. Av de preliminära uppgifter som finns
vid årsredovisningens upprättande har nettokostnaden år 2021 ökat mindre i Malung-Sälens kommun
jämfört med länet, riket, samt landsbygdskommuner med besöksnäring.
Nettokostnaderna behöver balanseras mot verksamheternas behov och det är av vikt att ha en
kontrollerad kostnadsutveckling. Kommunen har de senaste åren arbetat med att anpassa sina
verksamhetskostnader efter de årliga medel som tillhandahålls, för att nå en ekonomi i balans. Arbetet
har gett effekt, men den har mattats av och jämförelsevis ökar nettokostnaderna.
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Investeringsvolym
Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar (%)
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Självfinansieringsgraden är ett mått som visar på årets resultat, plus avskrivningar i procent av
kommunens nettoinvesteringar. Malung-Sälens kommuns självfinansieringsgrad år 2021 är positiv.
Den beror på de relativt låga investeringsutgifterna (36 mnkr), samt mindre försäljning av
anläggningsmark (0,6 mnkr), i förhållande till årets resultat och avskrivningar. Årets nettoinvestering
uppgår till 35 mnkr, vilket är lägre än årets avskrivningar (27 mnkr), plus årets resultat (65 mnkr).
Samtliga av årets investeringar har därmed självfinansierats.
Kommunen har år 2021 investeringsutgifter för 36 mnkr. Föregående år uppgick investeringsutgifterna
till 56 mnkr. Det är en minskning mellan åren med 20 mnkr. Avskrivningskostnaden uppgick till 27
mnkr, vilken är en ökning jämfört med föregående år. År 2020 minskade avskrivningar jämfört med år
2019, vilket berodde på en engångseffekt med 4 mnkr lägre kostnader i samband med införande av
komponentindelning av materiella anläggningstillgångar. Det var förväntat att avskrivningarna till år
2021 skulle öka, men ökningstakten blev lägre än förväntat i och med att fullmäktiges beslutade
investeringsbudget inte fullföljts under året. Budgeterade investeringar efter överflyttningar och
tilläggsanslag uppgick till 105 mnkr för verksamhetsåret. Av ej använda investeringsmedel föreslås 64
mnkr överflyttas till år 2022, föregående år överflyttades 33 mnkr. Den nuvarande tendensen är att
beslutade investeringar inte hinner genomföras beslutat budgetår. Även om en av
fastighetsinvesteringarna står för 50 procent av de medel som föreslås flyttas, är det i längden
ohållbart att en stor procentuell andel av beslutade investeringar inte genomförs inom föreskriven tid, i
enlighet med budget. Investeringen som svarar för 50 procent av förslaget för överflyttning till år 2022
avser renovering av tak samt anpassning av idrottshall på fastigheten Svetsaren.
Tabell: Investeringsvolym
Investeringsvolym (mnkr)
Investeringsutgifter
Avskrivningar
Investering / avskrivning (%)

2021
39

2020
55

2019
30

2018
25

2017
21

27

25

28

28

29

144%

220%

108%

90%

73%

Av 2021 års investeringar avsåg 6 mnkr avgiftsfinansierade investeringar i industrifastigheter och
värmeverket och 33 mnkr avsåg skattefinansierade investeringsutgifter. Av de skattefinansierade
investeringarna var 3 mnkr investering i finansiella anläggningstillgångar.
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Kapacitet
Soliditet
Soliditet (%)
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Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger hur stor del av de
totala tillgångarna som finansieras genom egna medel. Förändringar i soliditeten är beroende av
investeringstakt, nyupplåning, skuldförändringar, samt det ekonomiska resultatet. En hög och jämn
soliditet är stabiliserande för ekonomin och ger förutsättningar för låga finansieringskostnader.
Soliditeten uppgick år 2021 till 53 procent, vilket är en ökning med 3 procentenheter sedan föregående
år. Ökningen beror på att både tillgångar och eget kapital ökat. I viss mån har anpassning till god
redovisningssed avseende materiella anläggningstillgångar och finansiell leasing påverkat
utvecklingen år 2020 och år 2021. År 2020 infördes komponentindelning av materiella
anläggningstillgångar. vilket gav engångseffekt både för materiella anläggningstillgångar och justering
av tidigare för låga avskrivningar mot eget kapital. År 2021 har ett tidigare operationellt leasingavtal
omklassificerats som finansiell leasing, vilket ökat tillgångarna och skulderna, samt tidigare för låga
kostnader har justerats mot eget kapital.
I jämförelse med riket, Dalarnas län och landsbygdskommuner med besöksnäring, har Malung-Sälens
kommun tidigare haft en soliditet lägre än snittet. Från år 2019 har kommunens soliditet förbättrats och
år 2019 var den i nivå med genomsnittet för landsbygdskommuner med besöksnäring. Preliminära
resultat för år 2021 indikerar att soliditeten för Malung-Sälens kommun ligger över snittet mot samtliga
jämförande grupper.
Soliditet inklusive pensionsåtagande uppgår till 25 procent för år 2021. Det är en ökning med 7
procentenheter jämfört med år 2020. Jämfört med riket och landsbygdskommuner med besöksnäring
år 2020, hade Malung-Sälens kommun en lägre soliditet inklusive pensionsåtagande. Soliditeten
inklusive pensionsåtagande var år 2020 högre i Malung-Sälens kommun jämfört med snittet (16
procent) i Dalarnas län. För år 2021 finns inga uppgifter vid årsredovisningens upprättande. I och med
2020 års resultat förväntas Malung-Sälen ligga i nivå med länet, men lägre än riket och
landsbygdskommuner med besöksnäring.
Soliditet inklusive pensionsåtagande är ett av kommunens finansiella mål. I och med att utfallet är 25
procent uppnås målet om högre nivå än 15 procent.
Kommunens skogsinnehav på 15 000 hektar produktiv skogsmark finns inte redovisat som tillgång i
balansräkningen. Inräknas värdet för skogsinnehavet som tillgång, ökar soliditeten. En uppskattad
prisbild utifrån försäljningar 25-30 tkr/ha skulle motsvara ett värde på 375 -470 mnkr.

Skuldsättningsgrad
Anskaffning av en tillgång kan finansieras antingen genom eget kapital eller med främmande kapital,
det vill säga med lån. När ett lån upptas ökar likvida medel, samtidigt som skulderna ökar. Andelen
tillgångar som har finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad.
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Skuldsättningsgraden kan sedan brytas ner i delarna avsättningsgrad, samt lång- respektive kortfristig
skuldsättningsgrad. Avsättningar är att betrakta som skulder för vilka det exakta beloppet inte är känt
och inte heller tidpunkt för när de ska betalas, till exempel avsättning för deponi.
Tabell: Skuldsättningsgrad
Skuldsättningsgrad (%)

2021
47

Skuldsättningsgrad, total
varav avsättningsgrad

2020
50

2019
52

2018
61

2017
62

3

4

5

5

5

varav långfristig skuldsättningsgrad

16

21

19

13

22

varav kortfristig skuldsättningsgrad

28

25

28

43

35

Kommunens skuldsättningsgrad år 2021 uppgår till 47 procent. Det är en minskning med 3 procentenheter sedan föregående år. Den långfristiga skuldsättningsgraden har minskat jämfört med
föregående år, medan den kortfristiga skuldsättningsgraden har ökat. Minskningen av den långfristiga
skulden beror på att del av tidigare långfristiga skulder klassificerats som kortfristiga i och med lån
som förfaller år 2022 och refinansieringsbeslut saknas. Kortfristiga skulders ökning förklaras dels av
kortfristig del av långfristig skuld, samt att leverantörsskulderna är 11 mnkr högre år 2021 jämfört med
år 2020. Det i sin tur förklaras av ökade inköp i utredningar och konsultköp under år 2021. Soliditeten
uppgår till 53 procent. Summan av soliditeten och skuldsättningsgraden är alltid 100 procent.
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Kommunalskatten höjdes år 2010 med 50 öre från 21,81 kronor till 22,13 kronor. Ansvaret för
hemsjukvården övertogs från dåvarande Landstinget 2013-01-01. Finansieringen av övertagandet
reglerades genom så kallad skatteväxling med 23 öre, där skattesatsen för år 2013 uppgick till 22,54
kronor. Inför år 2016 fattades beslut om höjning av skatten med 50 öre och skattesatsen för år 2016
uppgick till 23,04 kronor. År 2017 var kommunalskatten oförändrat 23,04 kronor. Under år 2017
fattade fullmäktige beslut om överföring av ansvaret för kollektivtrafiken till dåvarande Landstinget
genom skatteväxling och från år 2018 sänktes därmed kommunalskatten med 47 öre till 22,57 kronor.
För åren 2019-2021 har skattesatsen varit oförändrad med 22,57 kronor, vilken även är beslutat för år
2022. Till år 2023 finns pågående diskussioner mellan kommunerna och regionen om ytterligare
skatteväxling för överföring av ansvaret för riksfärdtjänst och handläggningen av tillstånd för färdtjänst
och riksfärdtjänst.
Malung-Sälens kommun har en skattesats som är högre än rikets snitt, högre än landsbygdskommuner med besöksnärings snitt, samt näst högst av kommunerna i Dalarna. Skatteintäkterna per
invånare placerar sig i mitten, dvs åttonde lägsta eller högsta i länet år 2021. Med beaktande av en
redan hög skattesats är kapaciteten för intäktsökning genom höjd skattesats begränsad.
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Risk
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Kassalikviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsförmåga. Likviditetsmåttet ställer de
tillgångar som lätt kan realiseras till likvida medel, i relation till kortfristiga skulder. En likviditet under
100 procent innebär att om kommunens alla kortfristiga skulder skulle förfalla idag finns inte tillräckligt
med tillgångar för att betala skulderna, utan pengar måste lånas upp för att klara betalningarna. Ju
högre andelen kassalikviditet är, desto bättre är den kortfristiga betalningsförmågan.
Kassalikviditeten uppgår till 107 procent år 2021. Den har varierat mellan åren, men varit stark de
senaste två åren. Den goda kassalikvideten beror på hög andel likvida medel, samtidigt som de
kortfristiga skulderna haft relativt liten ökning. Ökningen av kortfristiga skulder beror främst på
omklassificering av kortfristig del av långfristig skuld, avseende lån som ska regleras år 2022.
Tillgången på likvida medel förklaras dels av goda resultat, men även att investeringstakten inte hållit
budgeterad omfattning.
Tabell: Likviditet
Likviditet (%)
Kassalikviditet

2021
107

2020
111

2019
86

2018
74

2017
93

Tillsammans med två av de kommunala bolagen (Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB och MalungSälen Turism AB) används ett koncernkonto för att kommunkoncernen gemensamt ska kunna nyttja
likviditet på ett så fördelaktigt sätt som möjligt. Tidigare fanns en avtalad checkräkningskredit, som
från och med år 2020 togs bort på grund av kostnaden för att ha denna. Den har ersatts av en mer
löpande aktiv likviditetsplanering.
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Lån och ränta
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Finansiella skulder ska klassificeras som kortfristiga om de förfaller till betalning inom tolv månader,
eller förväntas bli betalda inom förloppet av kommunens verksamhetscykel. Alla övriga skulder
klassificeras som långfristiga. Upptagna lån klassificeras, för den del som förfaller inom tolv månader,
som kortfristig och den del som förfaller efter tolv månader som långfristig. Beroende på
förfallostrukturen kan därför nivån på långfristiga skulder skilja sig åt mellan åren och det är därför
relevant att analysera lånen samlat. Under år 2021 har låneskulder amorterats med 3 mnkr. Inga nya
lån har upptagits. Låneskulderna uppgick till 146 mnkr vid årsskiftet 2021/2022. Kommunens
genomsnittsränta för år 2021 uppgick till 0,60 procent, vilken är oförändrad från år 2020. Det
gynnsamma ränteläget har inneburit att genomsnittsräntan varit låg under flera år. Kapital- och
räntebindningen uppgår till 1,82 år. Med hänsyn till nuvarande indikationer om räntehöjningar innebär
det att den genomsnittliga upplåningsränta förväntas öka kommande år, samtidigt som kommunen
kommer att behöva låna mer för att finansiera planerade investeringar.
Enligt Malung-Sälens kommuns finanspolicy ska 50 procent av lånestocken bindas på längre sikt, dels
för att hålla nivån på 50 procent, dels för att säkra en låg genomsnittsränta för en längre period. Vid
årsskiftet 2021/2022 har kommunen fem lån om totalt 146 mnkr, där samtliga lån är bundna. Ett av
lånen förfaller under år 2022, ett lån förfaller år 2023, två lån förfaller år 2024 och ett lån förfaller år
2025. Tre av lånen amorteras kvartalsvis med 250 tkr per lån och kvartal. Lånet som förfaller under år
2022 kommer att ersättas med ett nytt lån på motsvarande värde.
Tabell: Långfristiga lån
Lån, ursprungligen långfristiga (mnkr)
Lån

2021
146

2020
149

2019
151

2018
180

2017
210

Pensionsskuld
Den förpliktelse som kommunen har att i framtiden betala ut pension redovisas på två olika vis enligt
den så kallade blandmodellen. De pensionsförpliktelser som har uppstått från och med år 1998 och
framåt, redovisas löpande under intjänandeperioden som en kostnad i resultaträkningen och regleras
löpande till pensionsadministratör, eller kostnadsförs som en avsättning i balansräkningen. De
pensionsförpliktelser som har uppstått före år 1998 har inte redovisats som kostnad vid intjänandet
utan redovisas som kostnad i samband med utbetalning under pensionen.
Tabell: Pensionsskuld
Pensionsåtagande, mnkr

2021

2020

2019

2018

2017

21

21

19

18

21

Intjänade pensioner under året
Avsättning för pensioner

14

13

11

10

9

Ansvarsförbindelse för pensioner

216

222

225

231

253

Totalt pensionsåtagande

230

235

236

241

262

25

18

13

6

2

Soliditet inkl pensionsåtagande, %
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Avsättningarna har ökat och uppgår till 14 mnkr, vilket dock är relativt lågt för en kommun. Det beror
på att del av ”möjliga” avsättningar årligen försäkras. I takt med att avsättningar och försäkrade
pensioner sedan utbetalas kommer endast regleringsposter att belasta kommunen, eftersom
kostnaden redan har redovisats vid tidpunkten för intjänandet.
De pensionsförpliktelser som har uppstått före år 1998 har inte löpande redovisats som en kostnad i
kommunen. Denna del uppgick till 216 mnkr per 2021-12-31. Förändringen jämfört med år 2020 är en
minskning med 6 mnkr, föregående år var minskningen 3 mnkr. Av femårsöversikten framgår att
minskning år 2017 till 2018 uppgick till 22 mnkr, att jämföra med övriga förändringar mellan åren som
är omkring 6 till 5 mnkr. Den väsentligt större minskningen till år 2018 jämfört mot tidigare, beror på att
avlidna inte längre ingår i beräkningen för pensionsåtagandet. Att avlidna inte längre finns med i
beräkningarna från år 2018, beror på ändrade beräkningsmetoder hos kommunens
pensionsadministratör. För år 2021 har ansvarsförbindelsen inte minskat i prognostiserad omfattning,
vilket förklaras med att SKR, under år 2021, beslutade om ändrade parametrar för beräkning av
livslängdsantagandet. Effekten blev 4 mnkr för Malung-Sälens kommun.
Eftersom intjänandet av pensionerna inte tidigare kostnadsförs, innebär det att 216 mnkr kommer att
belasta kommunen i form av kostnader, i takt med att utbetalning sker. Kommunens totala
pensionsskuld uppgår 2021-12-31 därmed till 230 mnkr för framtida betalningar av pensioner som
tidigare intjänats.
För kommande femårsperiod prognostiseras pensionsutbetalningar för redan intjänade pensioner till
cirka 13 mnkr årligen. För pension som intjänas av nuvarande anställda prognostiseras årliga
kostnader öka jämfört med tidigare beräkningar om årliga kostnader motsvarande 32 mnkr. Parterna
meddelade i december år 2021 om nytt pensionsavtal där pensionsavgiften höjs från 4,5 procent till 6
procent, respektive från 30 procent till 31,5 procent.
Placeringar för framtida pensionsutbetalningar uppgår till 0 mnkr.

Borgensåtagande
Fullmäktige beslutar årligen om att bevilja borgen för de kommunala bolagen. För Malungshem AB är
beviljad borgen år 2021 fastställd till 280 mnkr. För Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB är beviljad
borgen fastställd till 370 mnkr. För Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB är beviljad borgen
fastställd till 5 mnkr. För Malungs Elverk AB är beviljad borgen fastställd till 20 mnkr. För Malungs
Elnät AB är beviljad borgen fastställd till 45 mnkr. För Sälen Centrum fattas inga årliga beslut och
gällande beslut för borgen omfattar 45 mnkr. Därutöver lämnar kommunen borgen till vissa övriga
bolag. Till Malungs Elverk AB lämnas även borgen för pensionsåtagande.
Tabell: Utnyttjad borgensåtagande
Borgensåtagande (mnkr)
Malungshem AB
Malungs Elverk AB
Sälen Centrum HB
Vatten & Avfall i
Malung-Sälen AB
Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB
Övriga
Totalt utnyttjad borgen

2021

2020

2019

2018

2017

268
2
32

246
2
33

247
2
25

258
2
28

259
2
28

296
4
30
632

300
5
30
616

274
31
579

257
31
576

210
39
538

För lämnad borgen till kommunala bolag och övriga tas en årlig borgensavgift ut med 0,2 procent av
nyttjad borgen.
Investeringsbehovet är stort inom kommunen, bland annat med pågående etableringar i Sälen och
bedömningen är att borgensåtagandet kommer att öka. Risker med borgensåtagande är om huruvida
dessa kan komma att behöva infrias. När det gäller Malungs Elverk AB, Malungs Elnät AB, samt
Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB förväntas investeringar täckas genom avgiftsuttag och risken
bedöms därmed hanterbar. När det gäller Malungshem AB kan en ökande befolkning ge en positiv
påverkan på efterfrågan, medan framtida risker är en minskande befolkning men en vikande
efterfrågan.
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I jämförelse med övriga kommuner och riket, Dalarnas län och landsbygdskommuner med
besöksnäring har Malung-Sälens kommun ett högt borgensåtagande per invånare. Däremot är
variationen stor bland länets kommuner, från Avesta som år 2020 hade 95 kronor/invånare till
Älvdalen som år 2020 hade 101 325 kronor per invånare. Inom gruppen landsbygdskommuner med
besöksnäring har Åre 64 800 kronor per invånare.
Borgensåtagande, exkl pensionsåtagande (kr/inv)
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Kontroll
Budgetföljsamhet
Tabell: Budgetföljsamhet
Budgetföljsamhet (mnkr)
Resultat

2021
65

2020
47

2019
32

2018
5

2017
-3

Budget

12

11

1

23

36

Budgetavvikelse

53

36

31

-18

-39

En viktig del för att uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en god budgetföljsamhet. För år
2021 har nämnderna ett utfall med högre nettokostnader än tilldelad ram, den totala avvikelsen
är - 1 mnkr. Samtidigt ligger kommunens totala resultat på + 65 mnkr, vilket främst förklaras av utfall
från finansförvaltnings, samt skatter och generella statsbidrag. Finansförvaltningen redovisar för året
en avvikelse mot budgeterat med +12 mnkr. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har en
avvikelse som är +34 mnkr bättre än budgeterat, medan finansnettot har en avvikelse + 9 mnkr bättre
än budgeterat. Nämndernas negativa avvikelse mot budget beror främst på att socialnämnden,
tillsammans med barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överdrag med 20 mnkr, vilket delvis
balanseras av att kommunstyrelsen, samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden lämnar överskott. För år
2021 har balanskravet uppnåtts i och med positivt utfall från finansförvaltningen, skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning, samt finansnetto. För att upprätthålla en balans i ekonomi krävs
att nämnderna och kommunstyrelsen klarar att bedriva verksamheten inom tilldelad ram. Överskott
från finansnetto och exploateringsmark behöver användas för att finansiera investeringar.
Prognostiserade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar inte i motsvarande
omfattning som prognostiserade kostnadsökningar kommande år (år 2022-2026), innebärande att det
samlade resultatet per år förväntas minska.
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Prognossäkerhet
Tabell: Prognossäkerhet nämnderna
Prognossäkerhet (mnkr)
Nettokostnad helår nämnder
Prognos tertial nämnder

2021
-669

2020
-660

2019
-624

2018
-639

2017
-636

-648

-656

-642

-645

-628

Prognosavvikelse nämnder

-21

-4

18

6

-8

Nettokostnad helår nämnder
Prognos delår nämnder

-669

-660

-624

-639

-636

-659

-663

-636

-635

-646

Prognosavvikelse nämnder

-10

3

12

-4

10

Tabell: Prognossäkerhet resultat totalt
Prognossäkerhet (mnkr)
Resultat helår totalt

2021
65

2020
47

2019
32

2018
5

2017
-3

Prognos tertial totalt

50

9

17

-3

5

Prognosavvikelse totalt

15

38

15

8

-8

Resultat helår totalt

65

47

32

5

-3

Prognos delår totalt

61

40

23

9

-13

4

7

9

-4

10

Prognosavvikelse totalt

Ett ytterligare sätt att analysera risk och kontroll är att mäta prognossäkerhet. Tillförlitliga prognoser
skapar förutsättningar för nämnderna att fatta rätt beslut och genomföra nödvändiga korrigeringar till
följd av eventuella ekonomiska förändringar. Prognossäkerhet mäts genom en jämförelse av den
helårsprognos som görs i samband med tertial- respektive delårsrapporterna.
För åren 2017-2021 har nämndernas prognos i snitt avvikit 11,4 mnkr från tertialprognosen i april och
7,8 mnkr i snitt från delårsprognosen. För jämförelseperioden konstateras att prognossäkerheten inte
är helt tillfredsställande. Prognoserna utgör samtidigt underlag för nämnderna att vidta åtgärder för en
ekonomi i balans, vilket givetvis även påverkar årsavvikelsen. Det har även funnits väsentliga
engångsposter i utfallen de senaste åren, som varit oklara till slutet av året och som gett effekt på den
samlade bedömningen. Till exempel har bidragsintäkter från migration varit svåra att prognostisera.
För år 2021 har driftbudgeten och därmed nämndernas driftramar ändrats flera gånger under året,
dels genom tilläggsanslag som minskat det samlade resultatet och dels genom tilläggsanslag på
grund av statsbidrag som enligt redovisningsregelverket ska klassificeras som generellt, men tydligt är
riktat mot nämnd. Dessa har ökat nämndernas nettokostnadsram under året. Sammantaget kan
prognostiserade nettokostnader vara låga i förhållande till faktiskt utfall, vilket är hänförligt till
redovisningsteknik.
När det gäller prognosavvikelse för det totala resultatet är avvikelsen för tertialprognosen 15 mnkr och
för delårsprognosen 5 mnkr. Genomsnittlig avvikelse är 17 respektive 4 mnkr. Sammanfattningsvis är
upprättade prognoser per delåret säkrare än vid tertialbokslutet, vilket är rimligt i och med att åtgärder
kan vidtas liksom att mer uppgifter finns vid delårstidpunkten augusti.
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Tabell: Nämndernas prognoser
Bokslut

Budget

Delår

Avvikelse

Tertial

Nämnd (tkr)
Jan- Augusti
Kommunfullmäktige
-1 192
-1 330
-1 230
38
Revision
-683
-730
-730
47
Valnämnd
-121
-80
-120
-1
Överförmyndaren
-1 591
-1 737
-1 687
96
Kommunstyrelsen
-76 298
-88 728
-81 726
5 428
Barn- och utbildningsnämnden
-261 427
-257 730
-258 716
-2 711
Socialnämnden
-287 070
-270 138
-268 951
-18 119
Kultur- och fritidsnämnden
-25 171
-26 426
-26 200
1 029
Räddningsnämnden
-17 314
-16 712
-17 182
-132
Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden
-35
-6 260
-3 204
3 169
KS försäljning exploateringsmark
1 658
1 994
890
768
Nämndernas nettokostnader
-669 244
-667 877
-658 856
-10 388
Tabellen är upprättad i tkr för att även synliggöra avvikelser för mindre nämnder.

Avvikelse

Jan- April
-1 230
38
-730
47
-100
-21
-1 681
90
-81 731
5 433
-257 415
-4 012
-259 600
-27 470
-26 285
1 114
-16 990
-324
-4 980
2 432
-648 310

4 945
-774
-20 934

Nämnderna prognostiserade nettokostnader vid tertial, respektive delår redovisas i tabell ”nämndernas
prognoser”. Valnämnden, socialnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, samt
kommunstyrelsens försäljning av exploateringsmark har prognosavvikelser på mer än tio procent för
tertial och/eller delårsprognosen. Kommunfullmäktige, revisionen, överförmyndaren, samt
kommunstyrelsen har prognosavvikelser på mellan fem till tio procent för tertial och/eller
delårsprognosen. Barn- och utbildningsnämnden, räddningsnämnden, samt kultur- och fritidsnämnden
har prognosavvikelser för tertial och delår inom fem procent. För årsutfallet har kommunfullmäktige,
valnämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, samt kommunstyrelsens försäljning av
exploateringsmark budgetavvikelser på mer än tio procent. Revision, överförmyndaren,
socialnämnden, samt kultur- och fritidsnämnden har budgetavvikelse mellan fem och tio procent.
Barn- och utbildningsnämnden, samt räddningsnämnden har budgetavvikelse inom fem procent. Både
prognos- och budgetavvikelse påverkas i viss mån av, under året beslutade, tilläggsanslag för barnoch utbildningsnämnden, socialnämnden, samt räddningsnämnden.

Känslighetsanalys
En kommun påverkas många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. I tabellen
känslighetsanalys åskådliggörs på vilket sätt förändringar av olika faktorer kunnat påverka MalungSälens kommuns årsresultat för 2021. Tabellen visar att förändrade faktorer kan få en avgörande
betydelse för kommunens ekonomi. Det är därför viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap på
såväl kort som lång sikt. När det gäller förändrad upplåning är räntekostnaden beräknat på
genomsnittlig fast ränta. Med rådande världsläge, under inledningen av år 2022, bedöms risken öka
för ränteökningar.
Tabell: Känslighetsanalys
Händelser som ger ekonomisk påverkan +/- (mnkr)
Förändring av kommunalskatten 10 öre
Förändrat invånarantal med 100

2021
2
3

2020
2
6

Löneförändring med 1 procent, inklusive
personalomkostnadspålägg

6

5

Förändrad upplåning med 10 mnkr
Förändring av heltidstjänster med 10 medarbetare

0
5

0
5

Finansiell analys kommunkoncernen
Resultat
Årets resultat
De sammanställda räkenskaperna för kommunkoncernen visar på ett positivt årsresultat på 111 mnkr.
Det positiva resultatet beror främst på ett starkt resultat av Malungs Elverk AB, där andelen i
koncernen uppgår till 57 mnkr. Även Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, Malungshem AB och
Ärnäshedens Fastighets AB och den kommunala organisationen redovisar positivt resultat, medan
övriga bolag/kommunalförbund i kommunkoncernen redovisar nollresultat eller underskott.
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Koncernbolagen har sammantaget under en längre tid genererat årliga överskott och under den
senaste femårsperioden uppgår överskotten minst till 33 mnkr, vilket visar på en finansiell styrka inom
koncernen. Kommunen har historiskt under många år haft negativa resultat och verksamheten har
behövt vidta åtgärder för anpassning för att uppnå en ekonomi i balans. För femårsperioden 20172021 har den kommunala organisationen ett samlat resultat på plus 146 mnkr, att jämföra med
femårsperioden 2011-2015 med ett minusresultat på 59 mnkr. Utmaningen fortgår för den kommunala
organisationen att bedriva verksamhet enligt det kommunala uppdraget inom det utrymme som
medges. Omfattande behov finns inom kärnverksamheterna.
Tabell: Resultat per enhet i koncernen
Resultat per kommunalt koncernföretag (mnkr)

2021

2020

2019

2018

Malung-Sälens kommun

65,2

47,2

31,7

4,8

-2,9

Malungs Elverk AB

56,5

39,4

57,2

32,6

30,3

Malungshem AB

2017

0,4

2,4

2,1

0,7

4,4

-0,8

-1,0

0,1

-0,4

0,4

Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB

1,2

-2,2

-0,5

0,0

0,0

Västerdalarnas utbildningsförbund

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB

0,0

-0,1

0,0

-0,3

0,0

Ärnäshedens Fastighets AB

0,1

0,1

0,3

0,2

0,1

Malung-Sälen Turism AB

Gustols AB
Elimineringar
Summa koncernresultat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-11,2
111,4

-27,4
58,4

-12,2
78,7

-6,4
31,2

-6,3
26,0

Koncernresultat (mnkr)
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Källa: Malung-Sälens kommun

Nettokostnad per invånare
Nettokostnaden per invånare visar att Malung-Sälens kommunkoncern hade en högre
nettokostnadstakt än länet, riket, samt jämfört med landsbygdskommuner med besöksnäring för
perioden 2019 - 2020. Till år 2021 har ökningstakten minskat, vilket trots ökade nettokostnader
förklaras av ökning av kommuninvånare. För år 2021 saknas jämförelsetal vid årsredovisningens
upprättande.
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Nettokostnadutveckling kommunkoncernen (kr/inv)
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25
2017
Källa: Kolada

2018

2019

2020

Riket (alla
kommuner)

2021

Malung-Sälens
kommun

År

Soliditeten i den kommunala koncernen har förbättrats jämfört med föregående år och uppgår år 2021
till 40 procent. Det är en ökning från föregående års utfall, 38 procent. Den fortsatt höga
investeringstakten har ökat tillgångsmassan, samtidigt som resultatnivån är högre jämfört med
föregående år. Kommunens och de kommunala bolagens kommande investeringsbehov med ökad
skuldsättning, i förening med förväntat minskad resultatnivå för kommunkoncernen, pekar på att
soliditeten kommer att sjunka kommande år.
Jämfört med snittet i riket, Dalarnas län, samt landsbygdskommuner med besöksnäring, är MalungSälens kommunkoncerns soliditet år 2020 (uppgifter för år 2021 saknas vid årsredovisningens
upprättande) relativt god och ligger över snittet. En kommun i Dalarna hade år 2020 högre soliditet än
Malung-Sälens kommunkoncern. Inkluderas ansvarsförbindelsen för pensionsåtagande hade MalungSälen högst soliditet inklusive pensionsåtaganden år 2020 i länet. Jämfört med riket låg soliditeten
inklusive pensionsåtagande bland de 25 procent med högst soliditet år 2019, men för 2020 ingick inte
Malung-Sälen bland de 25 procent med högsta soliditet inklusive pensionsåtagande.
Bilden är densamma om jämförelse med riket, Dalarnas län, samt landsbygdskommuner med
besöksnäring görs för soliditet inklusive pensionsåtagande för kommunkoncernen. Malung-Sälens
soliditet inklusive pensionsåtagande för kommunkoncernen ligger över snittet mot jämförande grupper.
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Tabell: Soliditet kommunkoncern
Soliditet (%)
Soliditet
Soliditet inklusive pensionsåtagande

2021
40
30

2020
38
27

2019
39
26

2018
35
22

2017
35
20

Dalarnas län (%)
Avesta
Borlänge
Falun
Gagnef
Hedemora
Leksand
Ludvika
Malung-Sälen
Mora
Orsa
Rättvik
Smedjebacken
Säter
Vansbro
Älvdalen

2021

2020
26
34
33
33
26
33
26
38
35
37
23
15
41
27
20

2019
26
32
33
31
26
33
26
39
33
34
18
14
42
26
18

2018
24
35
33
29
27
33
26
35
34
34
19
13
48
29
18

2017
26
34
32
28
27
36
28
35
39
32
20
12
53
32
21

Källa: Kolada

Skuldsättningsgrad
Tabell: Skuldsättningsgrad kommunkoncern
Skuldsättningsgrad (%)

2021
60

2020
62

2019
61

2018
65

2017
65

4

4

5

5

5

varav långfristig skuldsättningsgrad

37

37

27

38

41

varav kortfristig skuldsättningsgrad

19

21

29

22

19

Skuldsättningsgrad
varav avsättningsgrad

Kommunkoncernens skuldsättningsgrad ligger på 60 procent, jämfört med kommunens som ligger på
47 procent. Skuldsättningsgraden har minskat för kommunkoncernen jämfört med föregående år,
främst beroende på att tillgångarna ökat mer än skulderna. Avsättningsgraden och den långfristiga
skuldsättningsgraden är oförändrade medan den kortfristiga skuldsättningsgraden har minskat. Inom
långfristiga skulder har dels upptagna lån ökat, dels förändring av kortfristig del av långfristig skuld
samtidigt som även anläggningsavgifter inom vatten och avlopp ökat. Kortfristiga skulders ökning
förklaras dels av ökade leverantörsskulder, dels av ökade övriga kortfristiga skulder samt förändring
kortfristig del av långfristig skuld. Förklaringen till att skuldsättningsgraden trots allt minskat är att
tillgångarna relativt ökat mer. Med prognostiserad investeringstakt kommer den långfristiga
skuldsättningsgraden att öka och även skuldsättningsgraden.
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Risk
Likviditet
Kassalikviditet kommunkoncernen (%)

130

Riket (alla kommuner)

110
%

117
107
105

110

Dalarnas läns
kommuner

95

90

87

85

70

Landsbygdskommun
med besöksnäring

68

Malung-Sälens
kommun

50

2017

2018

2019

2020

2021

År
Källa: Kolada

Kassalikviditeten har under året förbättrats från 68 till 87 procent för kommunkoncernen. Likvida medel
har ökat med 54 mnkr under året, samtidigt som även kortfristiga skulder har ökat. Kortfristiga
skulderna har förvisso ökat men ökningen är mindre än likvida medel och förrådsförändring.
Kortfristiga skulders ökning är hänförligt till att kortfristig del av långfristig skuld har reglerats och
ersatts med långfristiga lån. De balanseras av ökade leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder.
Per 2021-12-31 finns 167 mnkr kortfristig del av långfristig skuld som förfaller under år 2022.
Merparten förväntas ersättas med långfristiga lån, vilket kommer förbättra nyckeltalet till kommande år.
Malung-Sälens kommunkoncerns likviditet ökade under flera år, för att sedan minska fram till år 2019.
Det är en effekt av att kortfristiga skulder har ökat, trots en god likviditet. Det ställer krav på den
kommunala koncernen att bibehålla en god betalningsförmåga, samtidigt som det finns en förväntat
hög investeringstakt.

Lån och ränta
Långfristiga skulder kommunkoncern (kr/inv)

Kr

85 000
80 000
75 000
70 000
65 000
60 000
55 000
50 000
45 000
40 000

81 093
76 343
68 434

Dalarnas läns
kommuner

59 921
Landsbygdskom
mun med
besöksnäring

49 606

2017
Källa: Kolada

70 346

67 048

Riket (alla
kommuner)

2018

2019

2020

2021

Malung-Sälens
kommun

År

Långfristiga skulder har ökat med 55 mnkr, från 725 mnkr till 780 mnkr. Nettoupplåningen av lån under
år 2021 uppgår till 13 mnkr. Inom kommunkoncernen har Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB:s
upplåning minskat med 4 mnkr och kommunens upplåning minskat med 3 mnkr. Upplåningen i
Malungshem AB har ökat med 22 mnkr, medan upplåningen i Sälen Centrum HB har minskat med
2 mnkr, varav koncernens del är 1 mnkr. Även upplåningen för Ärnäshedens Fastighets AB har
minskat med 2 mnkr, varav koncernens del är 1 mnkr. Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB har
amorterat 1 mnkr på det lån som upptogs år 2020, varav koncernens andel understiger 0,5 mnkr.
Malungs Elverk AB har ingen extern upplåning.
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Inom långfristiga skulder har anläggningsavgifter hos Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB ökat med 21
mnkr, samtidigt har investeringsbidragen ökat dels för bidrag till bokbuss hos kommunen, dels för
medel från Klimatklivet hos Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB.
I framtiden förväntas lån och långfristiga skulder öka, främst på grund av stora investeringsbehov för
både bolagen och kommunen, inte minst Malungs Elverk AB samt Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB
som har stora investeringsbehov i Sälenområdet. Även Malunghem AB har ett stort investeringsbehov
på grund av eftersatt underhåll. Den del av lån som förfaller inom 12 månader ska klassificeras som
kortfristig del av långfristig skuld. Sammanställning av samtliga lån visar att lånestocken, från att år
2016 och år 2017 varit i stort sett oförändrad, ökat successivt sedan dess.
Tabell: Långfristiga lån kommunkoncern
Lån, ursprungligen långfristiga (mnkr)
Lån

2021
749

2020
736

2019
711

2018
699

2017
679

Kontroll
Budgetföljsamhet och prognossäkerhet
Budgetföljsamhet (mnkr)
Resultat

2021
111

2020
58

2019
78

2018
31

2017
26

Budget

37

57

68

47

52

Budgetavvikelse

74

1

10

-16

-26

En viktig del för att uppnå god ekonomisk hushållning är att det finns en god budgetföljsamhet.
Tillförlitliga prognoser är ett verktyg och underlag för korrekta beslut under pågående år. För år 2021
konstateras att budgetföljsamheten, jämfört med föregående år, har försämrats. Utfallet avviker med
74 mnkr mot budget. Det är främst den kommunala organisationens budgetavvikelse, för respektive
år, som får genomslag i avvikelserna.
För år 2021 konstateras att Malung-Sälens kommun, Malungs Elverk AB, Vatten & Avfall i MalungSälen AB, samt Ärnäsheden Fastighets AB har positiva avvikelser jämfört mot budget, medan
Malungshem AB och Malung-Sälen Turism AB redovisar utfall sämre än budget. Övriga bolag har ett
utfall i nivå med budget.
När det gäller prognoser är avvikelsen mellan prognos som lämnats vid delårsbokslut 2021-08-31
exklusive kommunen, mindre än avvikelsen för den prognos som lämnades vid tertialbokslutet 202104-30, jämfört med slutligt utfall.
Tabell: Kommunkoncernens prognoser
Kommunalt koncernbolag (mnkr)
Malung-Sälens kommun
Malungs Elverk AB
Malungshem AB*
Malung-Sälen Turism AB
Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB
Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB
Västerdalarnas utbildningsförbund
Ärnäshedens Fastighets AB
Gustols AB
Elimineringar
Årets resultat

Bokslut

Budget

Avvikelse

65
57
0
-1
1
0
0
0
0
-11
111

12
28
2
0
-1
0
0
0
0
-5
36

53
29
-2
-1
2
0
0
0
0
-6
75

* I Malungshem - koncernen ingår Sälen Centrum med 50 %

47

Delår Avvikelse
Jan-Aug
60
5
42
15
2
-2
0
-1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
-12
1
92
19

Tertial
Avvikelse
Jan-April
50
15
39
18
-2
2
0
-1
-1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
-13
2
73
38
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Identifierade styrkor och svagheter
Den finansiella analysens syfte är att tydliggöra ekonomiska styrkor och svagheter i den kommunala
organisationen och den kommunala koncernen. Här sammanfattas några områden som är viktiga för
Malung-Sälens kommun och dess kommunkoncern:







Soliditeten inklusive pensionsåtagande har år 2021 stärkts både för kommunen och för
kommunkoncernen.
Kommunkoncernens resultat har fortsatt förbättrats över femårsperioden, där Malungs Elverk
AB:s årliga goda resultat varit starkt bidragande. Även den kommunala organisationen
redovisar ett starkt resultat för år 2021, för fjärde året i rad.
Investeringsutgifterna, under femårsperioden 2017-2021, uppgår till 167 mnkr för den
kommunala organisationen och till 924 mnkr för den kommunala koncernen, samtidigt som
avskrivningskostnaderna för motsvarande period uppgår till 137 mnkr, respektive 409 mnkr.
Investeringstakten borde innebära ökad skuldsättning, men fram till år 2019 har
skuldsättningen minskat genom utnyttjande av likviditet. Till år 2020 ökade skuldsättningen,
samtidigt som likviditeten var oförändrad. År 2021 minskade skuldsättningen i och med
förbättrad likviditet. Det medför att den kortsiktiga betalningsberedskapen har ökat för
kommunkoncernen. Samtidigt är det av vikt att kontinuerligt planera betalningsberedskapen
för att minimera räntekostnader för lån.
Balansen mellan strukturen på kommunens intäkter och kostnader har förbättrats, sett till
femårsperioden. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 6,3 procent,
medan nettokostnaderna exklusive jämförelsestörande poster har ökat med 12,1 procent.

Det ekonomiska läget för den kommunala organisationen har stärkts. För att klara det framtida
kommunala uppdraget, med planerade investeringar och ökade driftkostnader som följd, krävs dock
minst resultatnivåer omkring fastställt finansiellt mål, 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning. Det är samtidigt av vikt att investeringar genomförs som planerat och är väl avvägda
med beaktande av verksamhetsmål, finansiella mål, likviditet och upplåning. Investeringarna kommer
att öka avskrivningskostnader som behöver inrymmas inom driftutfallet, samtidigt som nytt
pensionsavtal från år 2023 kommer öka pensionsutbetalningarna, förutom befintlig reglering inklusive
pensionsåtagande för tidigare intjänat. Det ställer krav på att kostnaderna kan finansieras och att
tillräcklig likviditet finns för att klara utbetalningarna.
En god prognossäkerhet är viktig. Säkra prognoser bidrar till att ekonomiska beslut fattas på rätt
grunder. För att klara välfärdsuppdraget med utmaningar om ökande andel äldre, underhåll och
investering i kommunala lokaler, behövs långsiktig planering med åtgärder och anpassning för att
upprätthålla en ekonomi i balans.
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Utvärdering resultat och ekonomisk ställning
Malung-Sälens kommun behöver fortsatt prioritera en ekonomi i balans och säkerställa en god
ekonomisk hushållning. Kommunen har inget ingående balanskravsunderskott att återställa. Med det
goda resultatet för år 2021 föreslås en reservering till resultatutjämningsreserven.
Kommunen har i och med 2021 års resultat ett sammantaget positivt resultat för femårsperioden 20172021 med + 146 mnkr, att jämföra med föregående års femårsperiod + 95 mnkr.
För femårsperioden innebär det ett snittresultat på omkring 29 mnkr, vilket motsvarar 4,4 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, det vill säga mer än målnivån på 2,0 procent.
Femårsperiodens resultat har dock inte genererats av egen kraft, i utfallet ingår engångsposter med
nettointäkt 32 mnkr, varav 83 mnkr är engångsintäkter från tomtförsäljning och försäkringsersättningar
och 26 mnkr är engångskostnader för tomtförsäljning och kostnader i samband med skogsbrand. I
engångsposterna ingår även reavinster med 12 mnkr och reaförluster med 14 mnkr, samt
prognostiserade kostnader för avsättning för deponi med 18 mnkr. Under femårsperioden har
resultaten förbättrats och beroendet av engångsintäkter minskat. Där är i linje med inriktning för årets
och kommande budget att engångsposter är utöver resultatkravet om 2 procent av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning.
Kommunkoncernen har, sett till en femårsperiod, goda resultat på sammantaget 306 mnkr. Utfallet är i
mångt och mycket beroende av att Malungs Elverk AB redovisat starka resultat. Elnätsverksamhetens
lönsamhet kan i framtiden komma att minska beroende på beslut från Energimarknadsinspektionen.
Avgifterna som elnätsverksamheten tar ut av kunderna regleras av föreskrifter från Energimarknadsinspektionen. Det finns en osäkerhetsfaktor att föreskrifterna kommer att göras om och därmed
påverka framtida intäkter för Malungs Elverkskoncernen. Ur kommunkoncernens perspektiv är det
därför av största vikt att den kommunala organisationen bidrar med positiva resultat. Vatten & Avfall i
Malung-Sälen AB har att följa självkostnadsprincipen och överuttag är ej möjligt, samtidigt som
ägaren, det vill säga kommunen, till Malungshem AB tydliggjort att underhåll går före resultat.
Budgeterade resultatnivåer behöver fortsatt medge utrymme, dels för att möjliggöra finansiering av
framtida investeringar, dels för att skapa utrymme för oförutsedda händelser. Det är därför av största
vikt att budgeterade nivåer hålls.
Soliditet inklusive och exklusive ansvarsförbindelse för pensionsåtagande är positiv både för den
kommunala organisationen och för kommunkoncernen. Investeringsvolymen har i snitt varit lägre än
resultat plus avskrivningar, under den senaste femårsperioden, vilket gjort att lånevolymen minskats
för den kommunala organisationen. För att bibehålla en positiv soliditet och samtidigt möta behov av
stora investeringar och pensionsutbetalningar behöver den kommunala organisationen ett årligt
överskott.
Kommunens skattesats är den näst högsta i länet. Nettokostnaderna per invånare är höga jämfört
med övriga länet, även om Malung-Sälens kommuns nettokostnadsutveckling relativt sett inte har
samma ökningstakt år 2021. Skatteintäkterna per invånare har däremot förbättrats i förhållande till
övriga kommuner i länet och ligger sedan år 2020 strax över länets snitt. Det är fortsatt av vikt att
kostnadsutvecklingen för verksamheterna kan inrymmas inom befintligt utrymme från skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning, samt övriga intäkter.
Malung-Sälens kommuns ekonomiska ställning har förbättrats. För att fortsätta och bibehålla den
utvecklingen är det därför av vikt att fortsatt prioritera ekonomistyrning och arbetet med en ekonomi i
balans. För kommande planperiod visar preliminära prognoser på en lägre ökningstakt för
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning vilket behöver hanteras i kommande
budgetprocess.
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Balanskravsresultat
Balanskravsreglementet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Regelverket styr vilka
poster som ska dras från, eller kan läggas till, årets resultat. Underskott, enligt balanskravet, ska
återställas inom tre år enligt kommunallagen.

Balanskravsutredning (mnkr)
Årets resultat enligt resultaträkning
- Reducering av samtliga realisationsvinster
-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

2021
65
-1
0

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i
värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ Användning av medel från
resultatutjämningsreserven
Balanskravsresultat

2020
47
-1
0

2019
32
-3
0

2018
5
-1
0

2017
-3
-7
-

-

-

0

-

-

64

46

29

4

-10

- 27

- 40

-

-

-

-

-

-

-

-

37

6

29

4

-10

Årets resultat uppgår till 65 mnkr. Efter justeringar enligt balanskravets regelverk är 2021 års
balanskravsresultat 64 mnkr. Från föregående år (2020) finns inget balanskravsresultat att justera och
i och med att årets resultat efter balanskravsjusteringar är positivt, finns utrymme att reservera medel
till resultatutjämningsreserven.

Resultatutjämningsreserv
Ingående resultatutjämningsreserv (RUR) uppgår till 46 mnkr. Resultatutjämningsreserven syftar till att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. I och med 2021 års resultat, föreslår kommunstyrelsen att
27 187 tkr av årets resultat, efter balanskravsjusteringar, reserveras till resultatutjämningsreserven år
2021. Utgående resultatutjämningsreserv, inklusive 2021 års reservering, skulle därmed uppgå till
72 826 tkr.
Fullmäktige i Malung-Sälen har fastställt i de lokala riktlinjerna, dels när RUR får disponeras, dels hur
mycket RUR får uppgå till. RUR får disponeras om det råder lågkonjunktur. Enligt de lokala riktlinjerna,
så är definitionen att det råder lågkonjunktur, om kommunens skatteutveckling för året är lägre än
rikets genomsnittliga utveckling de senaste tio åren. För år 2021 är kommunens utveckling
2,8 procent, medan rikets snitt är 2,4 procent. Inga medel kan därför disponeras för år 2021, vilket det
inte heller finns behov av. RUR får uppgå till max 10 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning, enligt de lokala riktlinjerna. I och med 2021 års föreslagna reservering uppgår
utgående RUR till 10 procent, vilket är i nivå med taket.
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Väsentliga personalförhållanden
Personalkostnader
Personalkostnaderna, exklusive pensionskostnader, har ökat med 3 procent från föregående år.
Ökningen motsvarar lönekostnadsökningen, samt ökade personalkostnader inom socialförvaltningen
på grund av hög frånvaro med anledning av att Covid-19 pandemin inneburit ökade övertidskostnader.
Kostnaden för sjuklöner har minskat med 8 procent. Detta återspeglas av att sjukfrånvaron har
minskat. Det har även under år 2021 samtidigt erhållits ersättning för sjuklönekostnader. För år 2021
uppgick bidraget till 3,5 mnkr, jämfört med 2020 års bidrag på 8 mnkr.
Löner och sociala avgifter, tkr
Ersättning till förtroendevalda
Löner
Sjuklöner
Mertid, OB, jour, beredskap
Summa löner
Sociala avgifter
Summa kostnader

2021
4 068
370 076
9 335
28 369
411 848
124 392
536 240

2020
4 226
361 567
10 150
21 937
397 880
122 674
520 554

2019
4 498
321 992
6 757
20 889
354 136
108 729
462 865

2018
4 059
315 453
5 443
20 868
345 823
106 488
452 311

2017
3 919
330 772
6 113
21 736
362 540
112 651
475 191

Antal anställda
Den 31 december år 2021 hade Malung-Sälens kommun 877 tillsvidareanställda. En ökning med 8
personer, jämfört med föregående år. Månadsavlönade visstidsanställningar uppgår till 231 stycken
och är en ökning mot år 2020. En förklaring till ökningen är främst behovet av personal inom
socialförvaltningen som ökat på grund av hög frånvaro till följd av pandemin och därtill ett stort
personalbehov utifrån bland annat insatser för kompetensutveckling till undersköterska. De
timavlönade återfinns främst inom vård- och omsorg, samt inom barn- och utbildningsförvaltningen där
också en ökning skett.
Antal anställda
Tillsvidareanställda
Visstid, månadsavlönade
Timanställda, årsarbetare

2021
877
231
114

2020
870
190
113

2019
833
189
89

2018
823
164
115

2017
841
193
128

Sysselsättningsgrad
Andelen som arbetar heltid i kommunen ligger på samma nivå som föregående år. Andelen som
arbetar heltid år 2021 uppgår till 73 procent. Andel heltidsarbetande inom vård- och omsorg har ökat
något och uppgår till 48 procent år 2021.
Alla anställda, %
Anställda heltid
Arbetar heltid

2021
73
*

2020
73
*

2019
66
58

2018
66
58

2017
67
61

2021
48
40

2020
42
*

2019
43
38

2018
41
36

2017
43
40

* uppgift saknas
Vård- och omsorg, %
Anställda heltid
Arbetar heltid
* uppgift saknas

Medelålder
Medelåldern bland våra tillsvidareanställda uppgår år 2021 till 47,9 år. Nivån har legat stabilt de
senaste åren. Männens medelålder är högre än kvinnornas. Medelåldern är 48,5 år för män och 47,8
år för kvinnor.
Pensionsavgångar
Under år 2021 valde 32 medarbetare att avgå med pension. Det är 6 stycken färre än år 2020. Från
och med år 2023 höjs pensionsåldern till 69 år. Under vissa förutsättningar kommer det att innebära
att pensionsavgång kan ske mellan 62-69 år från och med år 2023. Detta gör det svårt att
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prognostisera för hur många som årligen kommer att avgå i pension. Till år 2026 kommer cirka 150
medarbetare att uppnå 65 års ålder. Antalet som uppnått pensionsålder (65 år), men som väljer att
fortsätta arbeta, ökar samtidigt.
Lön
Vid 2021 års lönekartläggning återfanns inga osakliga löneskillnader beroende på kön. Skillnaden
mellan männens och kvinnornas medellöner var 461 kronor för år 2021. Till skillnad från tidigare år har
kvinnor högre medellön än män år 2021. Under år 2021 har fler kvinnor än män rekryterats till den
kommunala organisationen och fler pensionsavgångar bland män ger den förändrade bilden av
medellön för gruppen. Den totala medellönen är för år 2021 något lägre än år 2020, vilket beror på att
många pensionsavgångar skett, samt att nya medarbetare lönesatts på lägre nivå än de som slutat,
främst på grund av differens i erfarenhet. De totala löneökningarna vid löneöversynen år 2021 blev
2,3 procent inklusive särskilda satsningar.
Medellöner kr/mån
Totalt
Kvinnor
Män
Skillnad kv/män kr/mån

2021

2020

2019

2018

2017

30 360
30 454
29 993
461

30 370
29 916
32 233
-2 317

28 898
28 710
29 881
-1 171

27 640
27 548
28 017
-469

27 219
27 018
28 023
-1 006

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron för år 2021, uppgick till 6,7 procent. Det är en minskning om 0,5 procentenheter, jämfört med år 2020. Andelen långtidssjukskrivna har ökat (sjukskrivna över 60 dagar) och
ligger nu på jämförbara nivåer med år 2017. Den största procentuella avvikelsen står våra yngre
medarbetare för, upp till 29 år, där sjukfrånvaron minskat med 1,8 procentenheter. Den största
procentuella ökningen har skett bland våra äldsta medarbetare. Malung-Sälens kommuns
sjukfrånvarostruktur liknar övriga Sveriges kommuner, med skillnaden att vi ligger något lägre i snitt.
Risken för sjukskrivning är högre inom välfärdstjänstebranscherna, jämfört med genomsnittet för alla
branscher.
Sjukfrånvaro % av arb.tid
Total sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro>60 dgr av total sjukfrånvaro

2021
6,7
28,1

2020
7,2
22,1

2019
6,5
33,1

2018
6,2
34,8

2017
6,0
29,5

Kvinnor
Män

7,8
3,5

8,0
4,5

7,1
4,5

6,8
4,2

6,4
4,3

- 29 år
30 - 49 år
50 - år

6,6
6,0
7,3

8,4
7,1
6,9

7,1
6,2
6,5

6,5
6,8
5,8

6,4
5,9
5,9

Kompetensförsörjning kommande år
Den största utmaningen för Malung-Sälens kommun, inom personalområdet, är kompetensförsörjningen under kommande år. Sverige har under några år haft en låg arbetslöshet och i MalungSälens kommun har vi, trots pandemin, haft fortsatt mycket låg arbetslöshet. Vi har i dagsläget fler
bristyrken och det finns en hård konkurrens om kompetent arbetskraft inom många av våra
välfärdsyrken såsom undersköterskor, sjuksköterskor, lärare, förskollärare och socialsekreterare.
Malung-Sälens kommun har, i likhet med andra landsbygdskommuner, ett lägre löneläge än
storstadsregionerna, vilket i sin tur också bidrar till rekryteringsproblematiken. Malung-Sälens kommun
måste som arbetsgivare hitta andra saker än lön, för att attrahera kompetent personal och vi arbetar
aktivt med hälsoarbete. Kommunen kan arbeta med att motivera befintlig personal att vidareutbilda
sig, få fler att arbeta längre och att välja en högre sysselsättningsgrad genom bland annat heltid som
norm.
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Inom de mest personalkrävande förvaltningarna barn- och utbildning, samt socialförvaltningen har
svårigheten att rekrytera personal ökat. Andelen anställda heltidsarbetande inom vård- och omsorg
har ökat, andelen var 40 procent under år 2021 vilket är en positiv utveckling. Skulle fler medarbetare
välja en högre sysselsättningsgrad, minskar även rekryteringsbehovet. Arbetet med heltid som norm,
blir ett viktigt instrument för att möjliggöra resan mot ökade sysselsättningsgrader, parallellt med en
god arbetsmiljö och förebyggande hälsoarbete. Lärdom kan tas av andra kommuner som lyckats bra
med detta. Den kommun som toppar ”Heltidsresan” ligger på 86 procent heltidsarbete, inom sektorn
vård- och omsorg.
Malung-Sälens kommun har ett unikt utgångsläge för att klara utmaningen med kompetensförsörjning i
framtiden. Vi har ett aktivt föreningsliv, är en känd och välbesökt friluftskommun med ett starkt
näringsliv. Detta ger oss en stor fördel gentemot andra kommuner med liknande utmaningar om vi
arbetar strategiskt och målinriktat med dessa frågor.
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Förväntad utveckling
Verksamhetsplan och budget för år 2022-2025 med budgetförutsättningar har beräknats på skatteunderlagsprognos per april år 2021. Kommunstyrelsen har därefter, inom givna budgetramar, beslutat
om så kallade tekniska justeringar bland annat justeringar för slutlig lönerevision, justering internhyror
på grund av införd komponentindelning, omfördelning internhyror och tomställda lokaler, samt vissa
övriga omfördelningar. Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kulturoch fritidsnämnden har under slutet av 2021 och början av 2022 inkommit med äskande om
tilläggsanslag i driftbudget 2022 för projektering räddningsstation, stadieindelning, tillkommande
personalkostnader och övriga kostnader inom socialnämnden samt bokbuss.
Jämfört med, av fullmäktige, beslutad verksamhetsplan och budget 2022-2025 indikerar preliminärt
utfall från december år 2021 en ökning av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med
11 mnkr för år 2022. Fullmäktige har därför under februari år 2022 beslutat om reviderade
intäktsnivåer för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för att finansiera tilläggsanslag för
kommunstyrelsen, socialnämnden, samt kultur- och fritidsnämnden. Beslutat budgeterat resultat
uppgår därefter till 23 mnkr. Barn- och utbildningsnämndens äskande om tilläggsanslag
återremitterades och behandlades vid extrainsatt fullmäktige i mars år 2022. Beslutet om
tilläggsanslag innebär att budgeterat resultat för år 2022 uppgår till 21 mnkr, när beslutet vunnit laga
kraft.
I verksamhetsplan och budget 2022-2025 har driftramarna för den kommunala organisationen räknats
upp med 1 procent för övriga driftkostnader. Löneökningar för år 2022 är budgeterade centralt och
fördelas efter genomförd lönerevision till nämnderna.
Mot bakgrund av ovanstående finns inga inbyggda marginaler inom skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning i budget 2022, och det är därför av vikt att nämnderna bedriver
verksamheten inom givna ramar. Första skatteunderlagsprognosen för år 2022 indikerar dock ett
förbättrat utfall med 7 mnkr. Med ökade energipriser, flertalet pågående projekteringar, utmaningar att
bemanna inom flera verksamheter kan det samtidigt vara en utmaning för nämnderna att bedriva
verksamheten inom givna ramar för år 2022.
Investeringsbehovet är fortsatt omfattande både för den kommunala koncernen och för den
kommunala organisationen. För den kommunala koncernen är investeringsbehoven främst kopplade
till den pågående expansionen i kommunen. Fortsatt högt exploateringstryck framförallt i norra
kommundelen skapar exempelvis förväntningar kring koncernens förmåga i infrastrukturfrågor så som
VA, el och bredband. För den kommunala organisationen finns det dels eftersatt underhåll att hantera
och dels flera pågående utredningar och projekteringar som syftar till framtida investeringar. Bland
annat förväntas kommunfullmäktige i maj år 2022 fatta beslut om investering nybyggnation av simhall.
Den nya skolorganisationen med stadieindelningen förväntas även på sikt medföra ytterligare
investeringar. Projektering av räddningsstation på Västra Sälenfjällen förväntas även starta under
våren.
Ursprunglig investeringsbudget, beslutad i verksamhetsplan och budget för åren 2022-2025, för den
kommunala organisationen, uppgår till 18 mnkr. Därtill har tillkommande investeringar beslutats med
1 mnkr. Efter beslut om överflytt av pågående investeringar från år 2021 förväntas
investeringsbudgeten för år 2022 uppgå till 83 mnkr. Investering av simhall beräknas tillkomma med
253 mnkr för perioden 2022-2024. Investeringarna för kommunen och kommunkoncernen kommer
behöva lånefinansieras och under våren 2022 har ansökan om utökad låneram lämnats till
Kommuninvest. Förväntad ökning av lån kommer innebära ökade räntekostnader. Samtidigt pekar
indikatorer på kommande räntehöjningar, vilka kommer att öka de finansiella kostnaderna och påverka
det totala driftutrymmet.
Rekrytering och bibehållande av kompetenta medarbetare är en nyckel till att bedriva den kommunala
verksamheten. I kombination med låg arbetslöshet och förväntade pensionsavgångar är
kompetensförsörjningen en utmaning för kommande år. Effektivisering i verksamheterna, med smarta
arbetssätt och nyttjande av digital teknik, kan bidra till att klara utmaningen, liksom införande av
heltidsresan för vård- och omsorgspersonal. Heltidsresan syftar till att få en stabil bemanning genom
heltidsarbete som norm inom äldreomsorg och LSS.
Under år 2022 kommer, för kommunen, mycket viktiga beslut inom infrastrukturområdet att behandlas
regionalt och nationellt i form av "Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033", "Länsplan för
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regional transportinfrastruktur för Dalarna 2022-2033", "Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Dalarnas län 2022-2031", samt länsavtal gällande kollektivtrafik med tillhörande skatteväxling för
överföring av ansvaret för riksfärdtjänst och handläggningen av tillstånd för färdtjänst och
riksfärdtjänst.
Malung-Sälens kommun har under början av år 2022 lämnat in ansökan för inrättande av en
kommunal lantmäterimyndighet. Om regeringen medger att kommunen får inrätta en sådan myndighet
kommer den enligt ansökan sortera organisatoriskt under miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Övriga
organisatoriska förändringar är att Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB från och med år 2022 ansvarar
för insamling av returpapper.
Utbudet av bostäder i kommunen motsvarar inte den höga efterfrågan som finns, utan är i behov av
breddning i så gott som samtliga upplåtelseformer. Bristande utbud och snabb prisutveckling har lett
till låg rörlighet på den lokala bostadsmarknaden, vilket ytterligare försvårar anskaffande av bostad för
människor som vill etablera sig i kommunen. Kommunen står inför att utarbeta ett
bostadsförsörjningsprogram. Det ska utifrån en analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan
och behov, samt marknadsförutsättningar, ange mål, riktlinjer och planerade insatser för
bostadsförsörjningen i kommunen. Uthyrningsgraden för hyresrätter är däremot stabilt, samtidigt som
viss avmattning märks. Generellt i hela kommunen finns ett behov av fler ändamålsenliga bostäder för
exempelvis seniorboende, tydligast märks det av i främst Malungs centralort.
För försäljning av kommunal exploateringsmark finns uppdrag att under 2022 ta fram förslag till modell
för exploateringsavtal för Malung-Sälens kommun samt ta fram prissättningsmodell för försäljning av
kommunal mark. Modell för prissättningsmodell med grundpris och med ett rörligt pris per
kvadratmeter kommer presenteras under våren 2022.
Expansionen i kommunen innebär att exempelvis efterfrågan på el och fiber fortsatt förväntas ligga på
en hög nivå. Utbyggnaden i Sälenfjällen medför nya kunder, samtidigt som det finns en ökad
efterfrågan på elanslutningar från andra fritidshusområden i kommunen. De avgifter som
elnätsverksamheten tar ut av sina kunder regleras av föreskrifter från Energimarknadsinspektionen.
Det finns en osäkerhetsfaktor att föreskrifterna kommer att göras om och påverka framtida intäkter för
Malungs Elnät AB. I Malungs Elverk AB:s vattenkraftverksamhet finns tekniska risker och osäkerhet i
prisutvecklingen som kan komma att påverka bolagets finansiella ställning. Framtida miljöprövning av
vattenkraftverksamheten är också en osäkerhetsfaktor.
Expansionen i kommunen genererar även uppdrag för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, både inom
återvinnings- och vattentjänster. Projektering pågår för ny återvinningscentral, utbyggnad av
reningsverk och slamhantering i Sälen, då volymer och därmed dess hantering förväntas öka.
Sammanfattningsvis skapar expansionen både arbetstillfällen och utveckling i kommunen.
Omvärldsfaktorer, som postpandemi och det förändrade världsläget med Rysslands invasion av
Ukraina, påverkar även Malung-Sälens kommuns kommande år. Inventering av boenden och
förberedelse för mottagande av flyktingar från Ukraina har inletts under våren. Världsläget har även
medfört ett intensifierat arbete med säkerhets- och beredskapsfrågor som kommer vara prioriterat
under år 2022.
Inför år 2022 ser även Valmyndigheten att det finns behov av att stärka skyddet av allmänna val i
Sverige. En förändrad omvärldsutveckling, ett ökat hot mot genomförande av allmänna val, tidigare
påverkansförsök med avsikt att skada förtroendet för valprocessen och flera incidenter under
föregående val ger sammantaget denna bild.
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Räkenskaper
Räkenskaperna redogör för de ekonomiska rapporterna för år 2021 för den kommunala koncernen
och den kommunala organisationen. Utfallet redovisas i resultaträkningen, den ekonomiska
ställningen vid årets slut kan utläsas av balansräkningen samt hur verksamheten finansierats av
kassaflödesanalysen. Driftredovisningen visar utfallet för respektive nämnd jämfört med beslutad
nettokostnadsram och investeringsredovisningen redogör för de anskaffningar och försäljning av
anläggningstillgångar som gjorts under året.

Resultaträkningar
Kommunen
(tkr)

Koncernen

2021

2020

2021

2020

203 341
-853 393
1 443
-27 387
-675 996

194 273
-832 096
-2 581
-25 397
-665 801

506 396
-1 055 561
1 443
-84 508
-632 230

468 433
-1 020 963
-2 356
-79 007
-633 893

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Not 1
Not 2,29
Not 3
Not 4

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat

Not 5
Not 6

487 060
241 197
52 261

459 130
226 063
19 392

487 060
241 197
96 027

459 130
226 063
51 300

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat

Not 7
Not 8

14 452
-1 534
65 179
65 179

30 984
-3 215
47 161
47 161

19 777
-4 437
111 367
111 367

11 357
-3 480
59 177
59 177
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Balansräkningar

(tkr)

Kommunen
2021

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd m.m.
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Not 9

2020

Koncernen
2021

2020

-

-

-

-

Not 10
Not 11
Not 12

412 234
25 307
83 534
521 075

390 502
20 992
66 303
477 797

1 667 240
46 545
54 030
1 767 815

1 566 707
42 259
63 925
1 672 891

Not 13
Not 14
Not 15
Not 16

15 170
117 523
135
112 000
244 828
765 903

20 321
102 393
111
85 731
208 556
686 353

15 609
199 038
135
156 964
371 746
2 139 561

20 797
170 465
111
102 961
294 334
1 967 225

65 179
72 826
-3 081
270 990
405 914

47 161
45 639
-10 906
261 922
343 816

111 367
72 826
-2 536
684 416
866 073

59 177
45 639
-10 906
663 332
757 242

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och
skulder
Eget kapital
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Effekt av byte av redovisningsprincip
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

Not 17

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar

Not 18
Not 19

14 352
10 621
24 973

12 619
14 602
27 221

15 651
69 352
85 003

13 918
70 743
84 661

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

Not 20
Not 21

119 456
215 560
335 016

146 113
169 203
315 316

780 038
408 447
1 188 485

724 686
400 636
1 125 322

765 903

686 353

2 139 561

1 967 225

-

-

25 473

25 473

216 106
631 739

222 326
615 921

216 106
30 252

222 326
30 408

Summa eget kapital, avsättningar och
skulder
Panter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Not 22
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna
Not 23
Övriga ansvarsförbindelser
Not 24
Leasing

Not 25

83 073
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Kassaflödesanalyser
(tkr)
Den löpande verksamheten

Kommunen
2021

Koncernen

2020

2021

2020

Årets resultat

65 179

47 161

111 367

59 177

Justering för av- och nedskrivningar

27 387

25 397

84 508

79 007

Justering för gjorda avsättningar
Not 26
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster
Not 27
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

-2 248

-5 298

342

-658

-6 747

4 503

-15 838

-1 775

83 571

71 763

180 379

135 751

-15 130

-4 249

-28 573

1 699

Ökning/minskning exploateringsfastigheter

3 203

-3 441

3 203

-3 441

Ökning/minskning förråd och varulager

1 948

851

1 985

861

46 357

-9 217

7 811

-138 195

119 949

55 707

164 805

-3 325

-35 606

-54 800

-193 426

-230 891

753

3 858

1 028

4 213

-17 282

-4 814

-4 430

-2 364

-

1 600

22 293

2 793

-52 135

-54 156

-174 535

-226 249

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån

-

31 000

181 900

244 552

-3 000

-33 250

-169 593

-219 710

-40 000

30 000

20 488

135 039
67 296

Amortering av långfristiga skulder/låneskulder
Årets förändring kortfristig del av långfristig skuld
Anläggningsavgifter
Investeringsbidrag
Ökning långfristiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

24 663

-

3 484

-

-

-

-2 801

-169

50

2 100

5 592

2 632

-41 545

29 850

63 733

229 640

26 269

31 401

54 003

66

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

1 405

85 731

54 330

102 961

102 895

112 000

85 731

156 964

102 961

26 269

31 401

54 003

66

Förändring av likvida medel
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Driftredovisning
(tkr)

Budget 2021

Bokslut 20211231

Personal- Övriga
Budget
Personal- Övriga
Intäkter
kostnader kostnader 20211231 Intäkt
kostnad
kostnader
Nämnd
Kommunfullmäktige
-788
-542
-1 330
0
-642
-550
Revision
-353
-377
-730
0
-298
-385
Valnämnd
-80
0
-80
0
-111
-10
Överförmyndaren
-1 554
-183
-1 737
27
-1 496
-122
Kommunstyrelsen
202 063
-86 754
-204 037
-88 728
214 543
-87 841
-203 000
Barn- och
utbildningsnämnden
68 801
-209 451
-117 080
-257 730
64 702
-210 196
-115 933
Socialnämnden
34 720
-220 938
-83 920
-270 138
48 224
-234 093
-101 201
Kultur- och
fritidsnämnden
2 895
-11 921
-17 400
-26 426
4 445
-11 195
-18 421
Räddningsnämnden
1 898
-12 690
-5 920
-16 712
2 046
-12 290
-7 070
Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden
15 122
-15 187
-6 195
-6 260
19 100
-12 967
-6 168
KS försäljning
exploateringsmark
8 232
-383
-5 855
1 994
9 062
-357
-7 047
Nämndernas
nettokostnader Not 29
333 731
-560 099
-441 509
-667 877
362 149
-571 486
-459 907
Finansförvaltningen
(netto)
33 905
-23 979
-28 600
-18 674
32 644
-12 228
-27 387
Verksamhetens
nettokostnader
367 636
-584 078
-470 109
-686 551
394 793
-583 714
-487 294
Skatteintäkter
471 736
471 736
487 060
Generella statsbidrag och
utjämning
222 681
222 681
241 197
Finansiella intäkter
6 480
6 480
14 452
Finansiella kostnader
-1 900
-1 900
-1 315
Årets resultat
1 068 533
-584 078
-472 009
12 446 1 137 502
-583 714
-488 609

Not 28,30
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Avvikelse
Bokslut
20211231
-1 192
-683
-121
-1 591
-76 298

UtfallBudget
138
47
-41
146
12 430

Bokslut
20201231
-1 158
-679
-843
-1 696
-89 870

-261 427
-287 070

-3 697
-16 932

-264 828
-257 417

-25 171
-17 314

1 255
-602

-25 034
-16 551

-35

6 225

-2 145

1 658

-336

15

-669 244

-1 367

-660 206

-6 971

11 703

-5 827

-676 215
487 060

10 336
15 324

-666 033
459 130

241 197
14 452
-1 315
65 179

18 516
7 972
585
52 733

226 063
30 984
-2 983
47 161
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Investeringsredovisning

Nämnd / förvaltning
Kommunstyrelsen
Digitala anslagstavlor
Aktieinköp Malungs Elverk
Service & teknik (skattefinansierade)
Fastighet Bredsjön
Bostadsrätter Sälen
Anpassning lokaler (årliga medel)**
Anpassning lokaler (energibesparing & riskhantering)**
Anpassning lokaler (camping)
Industrihus 1, anpassning arkiv
Svetsaren, tak
Svetsaren, anpassning idrottshall
Bullsjön utebassäng, avrinningsgaller
Bullsjön camping, om/tillbyggnad kontor & p-utrymmen*
Fastighetsköp Mobyarna 78:73 (fd Normark)
Fastighetsköp Norrbäcken 1:18 Skålmo
Fastighetsköp Östra Sälen 6:2
Fastighetsköp Passaren 9
Fastighetsköp Skyttehallen
Barn- och utbildningslokaler (anpassningar)**
Förskolan Hästen (tillbyggnad)
Socialförvaltningens lokaler (anpassningar)**
Fastighet Passaren 9, takbyte
Stadsnätsanslutning kommunalt ägda äldreboende mfl
Industrihus 1, anpassning daglig verksamhet
Kultur & fritid (belysning skidspår)
Räddningstjänstens lokaler *
Gator & trottoarer
Väg Storbygärdet (Hindersvägen)
Parkering & tillfartsväg Rörbäcksnäs
Gatubelysning
Gatubelysning Tandö-BU
Lekplats Sälen
Gator & park (snölastare)
Gator & park (fordon)
Lokalvård (maskiner)
Måltid (maskiner & inventarier)
Service & teknik (avgiftsfinansierade)
Jannesgården ombyggnation/renovering
Hantverkshuset anpassning en hyresgäst
Hantverkshuset anpassning tre hyresgäster
Värmeverket mekanopanna
Fjärrvärmekulvert till Malungs Elverk
Kommunstyrelsen
Maskiner & inventarier (Lätt lastbil med kran -AME)

Budget
utgifter
-853
-3 000
-3 326
-2 700
0
0
-6 800
-24 964
-15 000
-100
0
-3 400
-3 500
-300
0
-750
0
-1 000
-2 200
-6 000
-539
0
-4 000
-500
-2 000
-5 500
-1 000
-1 400
-2 900
-1 534
-396
-1 500
-350
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Inkomster

-

-

Utgifter
-592
-

Avvikelse
Utfall Netto
Budget
0
0
-592
261
-

Netto
bokslut
2020
-2 047
-700

-3 276
-800
-5 034
-803
-340
-3 553
-300
-954
-300
-279
-126
-382
-3 268
-2 648
-814
-296
-

-3 276
-800
-5 034
-803
-340
-3 553
-300
-954
-300
-279
-126
-382
-3 268
-2 648
-814
-296
-

3 000
50
2 700
-800
0
1 766
24 161
15 000
100
3 060
-53
0
-954
450
-279
1 000
2 200
5 874
157
732
500
-648
4 686
704
1 400
-

-364
-566
-469
-36
-4 150
-4 000
-22 467
-5 904
-462
-3 571
-2 160
-161
-190
-454

-3 747
-862
-917
-754

-3 747
-862
-917
-754

-847
672
-521
746

-3 056
-966
-3 604
-

-393

-393

-43

-
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Budget
utgifter

Inkomster
Nämnd / förvaltning
Skog & mark
Exploateringsmark
484
Terminalområdet Malungsfors
-700
Skogsbilvägar
Skogsmark
-2 000
150
Anläggningsmark
Larmsystem Skålmogården & Bompabacken
-1 200
Kultur- & fritidsnämnden
Maskiner & inventarier (bokbuss)
1 405
Maskiner & inventarier (snökanon)
Maskiner & inventarier (ismaskin)
-1 000
Räddningsnämnden
Maskiner & inventarier (tankbil)
-3 300
Maskiner & inventarier (skotrar)
Maskiner & inventarier (fordon)
-1 000
Maskiner & inventarier (kompressor)
Årets investeringar
Not 31
-104 712
2 039
* Budgeterade medel har enligt beslut omfördelats till andra projekt
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Utgifter

Netto

Avvikelse
Utfall Budget

Netto
bokslut
2020

-479
-180
-831

484
-479
150
-180
-831

484
221
2 150
-180
369

-153
105
465
-

-1 405
-1 250

0
-1 250

-250

-220
-

-3 283
-881
-134
-38 881

-3 283
-881
-134
-36 842

17
119
-134
68 870

-164
-55 294
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Redovisningsprinciper
Malung-Sälens kommuns årsredovisning är upprättad enligt Lag 2018:597 om kommunal bokföring
och redovisning (LKBR), samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Redovisningen i kommunen sker på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed och avser
att ge en rättvisande bild.
Avvikelser mot god redovisningssed och rättvisande bild sker till viss del avseende upplysningar om
leasing. Genomgång av befintliga leasingavtal har påbörjats och sammanställts för kommunen och
upplysningar lämnas om förfall inom 1 år, 1-5 år, samt senare än 5 år. Ett avtal inom fastigheter har
omklassificerats som finansiellt leasingavtal. Inom maskiner och inventarier har ett antal avtal bedömts
fylla kriterierna för finansiella leasingavtal, dock har ingen omklassificering har gjorts i redovisningen
då många avtal förfaller i närtid. I och med detta kan inte variabla avgifter beräknas. Nya avtal kommer
redovisas som finansiella leasingavtal. Även upplysningar om operationella avtal lämnas. Till
kommande verksamhetsår kommer upplysningar om kommunkoncernen att inhämtas.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras kommunen och dessa kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inkomster intäktsförs det år
som intäkterna genereras och motsvarande kostnadsförs utgifterna det år förbrukningen sker.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde om inget annat anges. Periodiseringar av
inkomster och utgifter har skett för samtliga mellanhavanden gentemot koncernbolag, medan
periodiseringsgräns mot övriga motparter satts till 50 tkr. Värdering av kortfristiga placeringar har
gjorts post för post till verkligt värde.
Jämförelsetal
Ingen justering av jämförelsetal har gjorts för det avtal som omklassificerats som finansiellt
leasingavtal. Jämförelsevärdet bedöms ha marginell påverkan.
Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund som kommunen har minst 20
procent inflytande i. Kommunkoncernen är förändrad i sin sammansättning jämfört med föregående år.
Malungs Elverk AB har under året förvärvat Malung-Sälen Företagshälsa AB, som från och med
september år 2021, ingår i den kommunala koncernen. Västerdalarnas utbildningsförbund har
avvecklats och avregistrerats från och med juni år 2021. I de sammanställda räkenskaperna ingår
VDUF med utfall t.o.m. juni. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår i övrigt av
organisationsskissen i inledningen av årsredovisningen.
Sammanställd redovisning har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.
Förvärvsmetoden innebär att det bokförda värdet på aktier (förvärvat eget kapital) som finns i
kommunens räkenskaper har eliminerats mot eget kapital, varefter intjänat kapital har räknats in i
koncernens eget kapital. Obeskattade reserver i bolagen har delats upp som uppskjuten skatteskuld,
20,6 procent, och resterande del som eget kapital.
Elimineringar har gjorts för interna mellanhavanden mellan kommun och respektive koncernföretag,
samt mellan koncernföretagen. Interna kostnader och intäkter, samt interna skuld- och fordringsposter
har eliminerats utifrån väsentliga belopp (för koncernen definierat > 100 tkr).
Jämförelsestörande intäkter och kostnader
Jämförelsestörande poster särredovisas, när dessa förekommer, som egen post i resultaträkningen
med not som specificerar ingående delposter.
Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och som överstiger 5 mnkr.
Dessutom redovisas alltid kommunens utrangeringar, realisationsvinster och realisationsförluster vid
försäljning av materiella anläggningstillgångar, samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i
samband med markexploatering, som jämförelsestörande. Utgifter för deponi har även klassificerats
som jämförelsestörande.
Kostnader och intäkter med anledning av Covid-19 har inte betraktas som jämförelsestörande.
Intäkterna går med stor säkerhet att bestämma, medan det är mer ovisst när det gäller kostnaderna.
Det går i relativt stor utsträckning att fastställa de merkostnader för socialtjänstverksamhet, inom
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omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, som kommunen återsökt ersättning för.
Däremot är övriga kostnader mer ovissa och i viss mån även bedömningen, där det konstaterats att
förvaltningarna redovisat merkostnader för Covid-19 enligt olika principer.

Intäkter
Skatteintäkter
Intäkter avseende kommunalskatt redovisas i enlighet med RKR R2 och den preliminära
slutavräkningen för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR)
decemberprognos.
Övriga intäkter
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland
långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.

Kostnader
Lånekostnader
Lånekostnader hanteras enligt huvudmetoden, det vill säga de belastar resultatet för den period de
uppkommer.
Avskrivningar
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär
avskrivning, baserad på anskaffningsvärdet. För tillgångar i form av mark, konst och pågående
arbeten görs inga avskrivningar. Avskrivning påbörjas månaden efter att tillgången tas i bruk.
Kommunen tillämpar följande avskrivningstider för immateriella anläggningstillgångar: 5 år.
Kommunkoncernens bolag tillämpar avskrivningstider 20 år för immateriella anläggningstillgångar.
Kommunen tillämpar följande avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar: 3-70 år
Kommunkoncernens bolag tillämpar avskrivningstider mellan 5-100 år för materiella
anläggningstillgångar.
Bedömning av nyttjandeperioden görs för respektive anläggningsobjekt. Avskrivning görs sedan på
den närmast lägre avskrivningstiden.
Från och med 2020-01-01 är mark, byggnader och tekniska anläggningar uppdelade i komponenter,
där respektive komponent skrivs av över nyttjandeperioden. Vägledande avskrivningstider har
fastställts, där individuell bedömning görs om nyttjandeperioden avviker väsentligt.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav, med en nyttjandeperiod om minst 3 år,
klassificeras som anläggningstillgång, om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för
mindre värde har satts till ett prisbasbelopp (2021: 47 600 kronor) och gäller som gemensam gräns för
materiella- och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år,
klassificeras som en anläggningstillgång om värdet överstiger ett prisbasbelopp.
Investeringsbidrag tas upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare (före år 2010) redovisades investeringsbidrag så att de reducerade det bokförda
värdet. Justering för ingående värden gjordes inte vid justering av redovisningsprincip utifrån
bedömningen att det hade oväsentlig påverkan på resultaträkningen och främst påverkar
balansomslutningen.
Kommunen har fyra anläggningstillgångar som har klassificerats som immateriella, där samtliga är helt
avskrivna sedan 2020-12-31.
Kommunen har ett stort markinnehav som inte är upptaget i anläggningsregistret. Det avser
markvärden som kommunen ägt under lång tid. Vid tidpunkten för anskaffning var redovisningspraxis
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en annan än den nu gällande. En stor del av kommunens markinnehav har därmed bokfört värde 0
kronor.
Kundfordringar
Kundfordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Kundfordringar äldre än 6
månader har reserverats som osäker fordran. Därutöver tillämpas individuell prövning med bedömning
och reservering görs för fordringar som förfaller inom 6 månader om det finns pågående tvist.
Omsättningstillgångar
Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstillgångar och värderas till det lägsta av
anskaffningsvärde och verkligt värde. Vid försäljning av exploateringstillgångar redovisas hela
inkomsten som intäkt. I enlighet med matchningsprincipen redovisas då även kostnader för
anskaffande och iordningställande av tomten.

Avsättningar och skulder
Andra avsättningar
Avsättning för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på
balansdagen. Ursprunglig avsättning har grundat sig på en projektering som utfördes av extern part år
2016. Kalkylen uppdateras årligen av det kommunala bolaget Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB.
Anbud och entreprenad är antagen efter upphandling år 2018 och Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB
har kalkylerat med en förnyad bedömning per 2021-12-31, vilket exklusive ianspråktaget, motsvarar
utestående avsättning. En förnyad prövning av förpliktelsen sker vid varje bokslutstidpunkt, vilken kan
komma att leda till ökade kostnader.
Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade utifrån RIPS 21.
Beräkningen bygger förenklat på livslängdsantagande (hur länge vi lever), samt en kalkylränta som
fastställs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). För avtal med samordningsklausul utgår
beräkningen från de förhållanden som var kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs
beräkningarna utifrån att ingen samordning kommer att ske.
Medarbetarnas intjänande av avgiftsbestämd ålderspension redovisas den period intjänandet sker och
regleras kvartalsvis för åldersgruppen födda 1986 och senare, samt årsvis för medarbetare födda före
1986. Eventuell skuld som uppstår redovisas som kortfristig skuld.
Medarbetarnas intjänande av förmånsbestämd pension, pension till efterlevande, samt alternativ KAPKL tryggas genom försäkring och regleras löpande till pensionsadministratör. Kostnaden redovisas
den period intjänandet sker. Regleringsposter för förmånsbestämd pension kostnadsförs när
kommunen får kännedom om sådana.
Intjänande av särskild avtalspension redovisas som avsättning i balansräkningen och kostnadsförs vid
tidpunkten för intjänandet. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och
redovisas som en kostnad i resultaträkningen vid utbetalning.
Visstidsförordnanden för politiker, som ger rätt till särskild avtalspension, redovisas som avsättning när
det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Från år 2019 gäller OPF-KL för förtroendevalda som tillträtt vid valet år 2018, för
förtroendevalda som tidigare omfattas av PBF gäller det avtalet fortsatt.
Avsättning för pensioner och pensionsförpliktelser som ansvarsförbindelse motsvarar nuvärdet av de
framtida pensionsutbetalningarna
Löneskatten 24,26 procent har periodiserats enligt samma principer som gäller för pensioner.
Långfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld redovisas i enlighet med RKR R7, det vill säga den del som förfaller
inom tolv månader och avtal om refinansiering saknas vid årsredovisningens upprättande, redovisas
som kortfristig.
Personalskulder
Skulder till personalen redovisas, med undantag för delar av pensionsskulden/åtagande, som
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kortfristiga skulder. Skulderna avser ej uttagna semesterdagar, ej kompenserad övertid och ej
utbetalda timlöner.
Överenskommelse med personal om upphörande av tjänst, så kallade avtalslösningar, omfattande
ersättning under avtalad period med arbetsbefrielse, redovisas som kostnad vid avtalets tecknande.
Motsvarande kortfristig skuld upptas i redovisningen och upplöses under avtalets längd för matchning
mot löneutbetalningar.
Leasingavtal
Klassificering av finansiella leasingavtal utgår från kommunens redovisningsprinciper för
anläggningstillgångar, med grund i att kommunen tagit på sig samma finansiella och värdemässiga
ansvar som om anläggningen köpts. Ett avtal har till och med juni år 2018 klassificerats som finansiellt
leasingavtal. Under år 2018 möjliggjorde en option i avtalet, köp av fastigheten till kvarvarande värde,
vilket utnyttjades. Ytterligare ett långtidshyresavtal har varit föremål för genomgång och har från år
2021 klassificerats som finansiellt leasingavtal. År 2008 tecknades ett hyresavtal för Sälenhallen och
med då gällande regelverk klassificerades avtalet som operationellt. I och med förändringar i lag om
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) har bedömning gjorts att avtalet bör klassificeras som
finansiellt. Avtalet har räknats om som om det hade varit finansiellt vid ingången av år 2008 och
justering mot eget kapital har gjorts med 3 mnkr.
Alla övriga leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal. En genomgång av
leasingavtalen har inletts under år 2021 och upplysningar för 2021-12-31 har sammanställts och
notupplysning lämnas. Jämförelsetal har inte tagits fram med beaktande av informationsvärdet i
förhållande till arbetsinsatsen. Genomgången har varit framåtriktad.

Interna redovisningsprinciper
Drift- och investeringsbudgetens konstruktion
Kommunfullmäktige beslutar årligen om ekonomiska drift- och investeringsramar för den kommunala
organisationen och respektive nämnd. Beslutet ingår som del i verksamhetsplan och budget för
budgetåret och planperioden som omfattar tre år. Beslut om verksamhetsplan och budget tas årligen i
juni, med undantag för valår då beslut fattas av nyvalt fullmäktige. Kommunstyrelsen och nämnderna
ska därefter utarbeta och fatta beslut om nämndsplaner och detaljbudgetar senast december året före
budgetåret. Eventuella mindre justeringar, så kallade tekniska justeringar, mellan nämnderna beslutas
av kommunstyrelsen under början av budgetåret. Detaljbudgeten registreras i ekonomisystemet i
början av verksamhetsåret.
Driftbudget
Kommunstyrelsen bereder och föreslår kommunfullmäktige nettobudget (ramar) för respektive nämnd.
Respektive nämnds tilldelade nettokostnadsram avser att täcka de kostnader som finns när nämndens
intäkter, exempelvis taxor, avgifter och bidrag erhållits. Nämnden fördelar, inom sitt
verksamhetsområde, nettoanslaget till respektive verksamhet. Ingen överföring av vare sig positiva
eller negativa budgetavvikelser medges till kommande verksamhetsår. Avvikelser ska förklaras i
nämndens verksamhetsberättelse i samband med redovisning av nämndens årsberättelse.
Investeringsbudget
Kommunstyrelsen bereder och föreslår kommunfullmäktige investeringsbudget för den kommunala
organisationen. Kommunstyrelsen, genom service- och teknikförvaltningen, äger de kommunala
fastigheterna i kommunen och debiterar internhyra till övriga nämnder. Det medför att förslag till
investeringsbudget sker i samråd mellan ägande nämnd, kommunstyrelsen och hyresgästen.
Kommunstyrelsen prioriterar investeringar över åren i samråd med service- och teknikförvaltningen.
Investeringsbudgeten har en fyraårig planeringshorisont, där det första året utgör budgetåret. För
fleråriga investeringsprojekt fördelas budgetmedlen enligt bedömning om investeringstakt.
Överflytt av investeringsmedel görs till kommande år, efter beslut av kommunstyrelsen, för påbörjade
pågående projekt. Investeringsprojekt med så kallade årliga medel anses inte vara pågående och inga
medel får överföras mellan åren.
Kommunala koncernföretag
Den löpande verksamheten i kommunens bolag finansieras genom deras försäljningsintäkter. Bolagen
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tar själva ställning till sina investeringsbeslut. Kommunfullmäktige beslutar årligen, i särskilt beslut, om
borgenstak för respektive kommunalt koncernbolag.
Internredovisningsprinciper driftredovisningen
Driftredovisningen för respektive nämnd omfattar kommuninterna kostnader och intäkter, samt
nämndens kommunexterna poster. Resultaträkningen omfattar enbart kommunexterna poster. Det
finns kommuninterna gemensamma kostnader som fördelas centralt och poster som delas
kalkylmässigt.
Kalkylmässigt fördelade kostnader är dels personalomkostnadspålägg och dels kapitaltjänstkostnader.
Personalomkostnadspålägg omfattar schablon för arbetsgivaravgift, avtalspension och löneskatt och
har för år 2021 fördelats med 40,15 procent på bokförda lönekostnader. Påförda kostnader för
semesterlöneskuld 2021-12-31 har beräknats med personalomkostnadspålägg 39,25 procent i och
med att dessa förväntas regleras under år 2022. Kapitaltjänstkostnader i form av avskrivningar och
ränta beräknas, där avskrivningar fördelas linjärt över en anläggningstillgångs livslängd. Intern ränta
beräknas på tillgångens bokförda restvärde och har debiterats med 1,25 procent under år 2021.
Avskrivningstider som tillämpas framgår av avsnitt avskrivningar.
Kommuninterna gemensamma kostnader fördelas enligt flera principer utifrån kostnadens karaktär.
Gemensam ekonomi, IT, växelpersonal, lönesystem, information, samt vaktmästeri fördelas ut till
samtliga verksamheter utifrån olika fördelningsnycklar. Fördelningsnyckeln för respektive kostnad
utgår från vad som är kostnadsdrivande för respektive typ av kostnad. Lokalhyrorna fördelas ut till
verksamheterna som internhyra. Fastighetsavdelningen beräknar internhyran utifrån drift-, underhållsoch kapitaltjänstkostnad per fastighet och år. Lokalvård beräknas och baseras på
självkostnadsprincip, det vill säga vad respektive yta kostar att städa. Beräkningen baseras på vilket
behov och vilken nivå på städningen verksamheten har. Telefonanknytningar och del av växel fördelas
med fast årligt pris per anknytning utifrån antalet anknytningar. Övriga interna köp och försäljningar
mellan kommunens förvaltningar debiteras köpande förvaltning löpande genom internfakturering.
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Noter
(tkr)
Kommunen
Not 1

2021

Koncernen

2020

2021

2020

Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter

17 524

14 045

19 901

15 922

Taxor och avgifter

43 907

38 251

272 836

236 882

Hyror och arrenden

27 057

22 811

85 561

80 934

Bidrag och kostnadsersättningar från staten

75 352

80 110

77 081

81 316

Övriga bidrag
Verksamhet och konsulttjänster

5 928
33 573

5 831
33 225

5 467
34 622

6 666
34 110

-

-

140

4

Realisationsvinster på anläggningstillgångar
Övriga verksamhetsintäkter
Summa

-

-

10 788

12 599

203 341

194 273

506 396

468 433

Ytterligare upplysningar om periodisering av förutbetalda intäkter finns i not 20 och 21.
Not 2
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader exklusive pensionskostnader

-536 661

-519 943

-601 395

-576 099

Pensionskostnader

-47 053

-45 924

-51 722

-49 457

Lämnade bidrag

-24 445

-31 869

-21 170

-27 532

Köp av huvudverksamhet
Lokal- och markhyror samt övriga
fastighetskostnader

-61 467

-58 195

-61 460

-58 297

-65 420

-68 606

-82 925

-80 689

Inköp av material och varor

-28 864

-29 789

-39 719

-40 093

Inköp av tjänster

-63 698

-51 980

-110 720

-106 453

-

-

-4 598

-1 055

Realisationsförluster och utrangeringar
Bolagsskatt
Övriga verksamhetskostnader
Summa

-

-

-8 072

-9 505

-25 785

-25 790

-73 780

-71 783

-853 393

-832 096

-1 055 561

-1 020 963

4 675

2 450

4 675

2 450

753

3 789

753

4 144

-

-3 219

-

-3 349

5 428

3 020

5 428

3 245

-3 336

-2 427

-3 336

-2 427

Not 3
Jämförelsestörande poster
Intäkter
Försäljning exploateringsfastigheter
Försäljningspris anläggningstillgångar
Bokfört värde anläggningstillgångar
Summa intäkter
Kostnader
Anskaffningskostnad sålda
exploateringsfastigheter
Försäljningspris anläggningstillgångar

-

69

-

69

Bokfört värde anläggningstillgångar

-

-69

-

-69

Avsättning för återställande av deponi
Summa kostnader
Summa

-649

-158

-649

-158

-3 985

-5 601

-3 985

-5 601

1 443

-2 581

1 443

-2 356
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Kommunen
2021

Koncernen

2020

2021

2020

Not 4
Av- och nedskrivningar
Avskrivning immateriella tillgångar
Avskrivning byggnader och anläggningar
Avskrivning maskiner och inventarier
Nedskrivning/återföring byggnader och
anläggningar
Summa

-

-218

-

-325

-24 060

-21 936

-76 955

-69 916

-3 327

-3 243

-7 553

-7 138

-

-

-

-1 628

-27 387

-25 397

-84 508

-79 007

Avskrivningarna är beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.
Avskrivningstiden för kommunen avseende byggnader är 3-70 år, för maskiner och inventarier 3-20 år
och för immateriella tillgångar 5 år.
Avskrivningstiden för koncernen är 5-100 år för byggnader och tekniska anläggningar, 3-50 år för
maskiner och inventarier samt 20 år för immateriella tillgångar.
Not 5
Skatteintäkter
Kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkningsdifferens förgående år
Summa

473 834

468 814

473 834

468 814

11 558

-7 212

11 558

-7 212

1 668

-2 472

1 668

-2 472

487 060

459 130

487 060

459 130

Not 6
Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning

120 454

121 064

120 454

121 064

Kostnadsutjämning

14 349

14 939

14 349

14 939

Regleringsbidrag/avgift

30 064

10 326

30 064

10 326

Strukturbidrag

11 952

11 923

11 952

11 923

6 531

2 161

6 531

2 161

51 580

43 331

51 580

43 331

6 267

22 319

6 267

22 319

241 197

226 063

241 197

226 063

Bidrag/avgift för LSS-utjämning
Kommunal fastighetsavgift
Övriga generella bidrag från staten
Summa

Under år 2020 utbetalades extra generella statsbidrag med 19 163 tkr.
Under år 2021 har "Skolmiljarden" 1,0 mnkr och "Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer"
5,2 mnkr, samt "Öka specialistundersköterskekompetens" 0 mnkr klassificerats som generella statsbidrag.
Not 7
Finansiella intäkter
Utdelningar från koncernföretag

12 717

28 715

16

-

275

534

8 127

10 356

-

-

10 764

-

23

17

23

17
444

Utdelningar på aktier och andelar
Intäkter från finansiella anläggningstillgångar
Orealiserad värdestegring på finansiella instrument
Ränteintäkter
Borgensavgifter

218

229

620

1 218

1 154

96

87

1

335

131

453

14 452

30 984

19 777

11 357

Övriga finansiella intäkter
Summa

68

Räkenskaper

Årsredovisning 2021

Kommunen
2021

Koncernen

2020

2021

2020

Not 8
Finansiella kostnader
Räntekostnader på lån
Finansiell kostnad, förändring av
pensionsavsättningar

-1 138

-966

-3 908

-4 318
-256

-173

-256

-173

Kostnader från finansiella anläggningstillgångar

-1

-1 750

-1

-

Räntekostnader

-4

-10

-137

-106

Övriga finansiella kostnader
Summa
År 2020 redovisade koncernen + 1 200 tkr för övriga
finansiella kostnader, då en tidigare uppbokning
återförts när motparten inte ställt krav på reglering

-218

-233

-218

1 200

-1 534

-3 215

-4 437

-3 480

3 924

3 924

6 669

6 669

3 924

3 924

6 669

6 669

-3 924

-3 706

-6 669

-6 344

-3 924

-218
-3 924

-6 669

-325
-6 669

0
5 år

0
5 år

0
20 år

0
20 år

Not 9
Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- Justering ingående värde
- Avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Avskrivningstider
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga anläggningstillgångar.
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Kommunen
2021

Koncernen

2020

2021

2020

935 658

943 607

2 764 431

2 612 162

27 964
28 644
-634
991 632

-43 065
53 089
-350
-11 917
-5 706
935 658

-1 076
182 074
1 065
-11 630
2 934 864

-43 065
227 072
-7 019
-19 013
-5 706
2 764 431

-545 156

-566 874

-1 197 724

-1 175 876

-24 060
-10 816
634
-579 398
14 927
412 234
3-70 år

43 064
-10 729
-21 936
8 629
2 690
-545 156
390 502
10-70 år

32
-76 955
1
7 022
-1 267 624
1 667 240
5-100 år

43 064
-10 729
-69 916
-1 628
14 671
2 690
-1 197 724
1 566 707
5-70 år

Genomsnittlig nyttjandeperiod
39 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga anläggningstillgångar.

42 år

34 år

38 år

Not 10
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Justering ingående värde
- Inköp
- Omklassificering
- Försäljningar och utrangeringar
- Utrangeringar vid komponentindelning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- Justering ingående värde
- Justering ingående värde vid komponentindelning
- Avskrivningar
- Nedskrivningar
- Omklassificering
- Försäljningar och utrangeringar
- Utrangeringar vid komponentindelning
Utgående ackumulerade avskrivningar
- därav finansiell leasing
Utgående bokfört värde
Avskrivningstider

Det bokförda värdet fördelar sig på:
Markreserv
Verksamhetsfastigheter
Fastigheter för affärsverksamhet
Publika fastigheter
Fastigheter för annan verksamhet
Pågående ny-, till- och ombyggnad
Utgående bokfört värde

5 520
230 087
26 091
51 878
90 884
7 774
412 234
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23 717
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390 502
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Kommunen
2021

Koncernen

2020

2021

2020

Not 11
Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Justering ingående värde
- Inköp
- Omklassificering
- Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

114 131

112 420

190 653

180 901

7 642
-119
121 654

1 711
114 131

-366
11 352
918
-4 281
198 276

3 818
6 669
-735
190 653

Ingående avskrivningar
Årets förändringar
- Justering ingående värde
- Avskrivningar
- Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-93 139

-89 658

-148 394

-141 676

-3 327
119
-96 347

-238
-3 243
-93 139

6
-7 553
4 210
-151 731

-238
-7 138
658
-148 394

Utgående bokfört värde
25 307
Avskrivningstider
3-20 år
Genomsnittlig nyttjandeperiod
19 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga anläggningstillgångar.

20 992
3-20 år
19 år

46 545
3-50 år
15 år

42 259
3-50 år
18 år

21 260
6 845
9 055
12 811
4 059
54 030

26 750
6 846
19 486
10 060
783
63 925

Det bokförda värdet fördelar sig på:
Maskiner
Inventarier
Bilar och transportmedel
Skulpturer och statyer
Pågående installationer
Utgående bokfört värde
Not 12
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar kommunkoncernföretag mm
Aktier i övriga intresseföretag
Andelar
Långfristiga värdepappersinnehav
Långfristiga fordringar övriga
Bostadsrätter
Summa

10 620
4 849
8 936
606
296
25 307

10 241
5 825
4 130
606
190
20 992

62 135
945
6 845
9 550
4 059
83 534

48 129
945
6 846
9 600
783
66 303

Andelarna i Kommuninvest Sverige AB medför förpliktelser i form av borgensåtagande. Åtagandet är
närmare specificerat i noten för övriga ansvarsförbindelser.
Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser inbetalt andelskapital.
Malung-Sälens kommun totala andelskapital i Kommuninvest ekonomisk förening uppgick
2021-12-31 till 9 969 (8 972) tkr.
Not 13
Förråd m.m.
Förråd
Tomtmark för försäljning
Tomträttsmark för försäljning
Summa

8 675
6 495
15 170
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8 998
9 698
2 101
20 797
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Kommunen
2021
Not 14
Fordringar
Kundfordringar
Statsbidragsfordringar och kostnadsersättningar
Fordringar hos koncernföretag
Kommunalskattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

5 706
70 984
256
11 558
6 063
22 956
117 523

Koncernen

2020

7 194
67 759
2 245
3 766
21 429
102 393

Not 15
Kortfristiga placeringar
Aktier och andelar
Anskaffning
38
38
Värdereglering
97
73
Summa
135
111
Värdeförändringen för Billerud har ökat med 11 tkr och för Swedbank med 13 tkr.

2021

2020

24 923
70 984
11 558
66 619
24 954
199 038

23 034
67 900
1 168
48 468
29 895
170 465

38
97
135

38
73
111

Not 16
Kassa och bank
Kassa
3
2
8
7
Bank och plusgiro
111 997
85 729
156 956
102 954
Summa
112 000
85 731
156 964
102 961
Banksaldo i kommunen omfattar koncernvalutakonto, där Malung-Sälen Turism AB och
Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB ingår. Till och med år 2020 ingick även Västerdalarnas utbildningsförbund.
Kommunkoncernföretagens del uppgår till 27 438 (27 977) tkr per 2021-12-31.
Kommunen har ingen checkräkningskredit. Inom den kommunala koncernen har Malungs Elverkskoncernen
en checkräkningskredit uppgående till 20 000 (10 000) tkr och Sälen Centrum HB en checkräkningskredit
uppgående till 28 000 (28 000) tkr.
Not 17
Eget kapital
Ingående eget kapital
- varav justering eget kapital
Årets resultat
Summa

343 816
-3 081
65 179
405 914

307 561
-10 906
47 161
343 816

757 242
-2 536
111 367
866 073

708 971
-10 906
59 177
757 242

72 826

45 639

72 826

45 639

- därav resultatutjämningsreserv
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Kommunen

Koncernen

2021
2020
Not 18
Avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser
Avsättning pensionsskuld
11 550
10 155
Löneskatt
2 802
2 464
Summa
14 352
12 619
Medlen används i sin helhet i verksamheten, s.k. återlåning. Ingen omföring avseende
kortfristig del har skett.
Avsatt till pensioner
Förmånsbestämd/ kompl. pension
Ålderspension
Pension till efterlevande
Livränta
Avsättning OPF-KL
Summa pensioner
Löneskatt
Summa avsatt till pensioner

Not 19
Andra avsättningar
Avsatt för återställande av deponi
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Summa utgående avsättning

12 595
3 056
15 651

11 200
2 718
13 918

136
9 273
398
245
103
10 155
2 464
12 619

141
10 496
1 471
285
202
12 595
3 056
15 651

136
9 273
1 443
245
103
11 200
2 718
13 918

-

-

-

-

2

2

2

2

18

17

18

17

10 155
1 973
917
173
193
147
2
637
-96
-578
11 550
2 802
14 352

8 730
1 971
1 595
256
29
202
-111
-546
10 155
2 464
12 619

11 200
1 973
917
173
193
147
2
637
-96
-578
12 595
3 056
15 651

10 414
1 382
1 595
285
29
202
-729
-596
11 200
2 718
13 918

14 602
649
-4 630
10 621

21 671
158
-7 227
14 602

14 602
649
-4 630
10 621

21 671
158
-7 227
14 602

0

0

58 731
58 731

56 141
56 141

10 621

14 602

69 352

70 743

Uppskjuten skatt
Summa uppskjuten skatt
Summa övriga avsättningar
Återställande av deponi planeras vara slutförd år 2022.

2020

141
10 496
426
285
202
11 550
2 802
14 352

Antal visstidsförordnanden
Antal anställda med rätt till visstidspension
Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension
enligt PBF
Antal förtroendevalda med rätt till
omställningsstöd enligt OPF-KL
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
varav nyintjänad pension
varav ränte- och basbeloppsuppräkning
varav ändring av försäkringstekniska grunder
varav ändrat livslängdsantagande i RIPS
varav pension till efterlevande
varav intjänad PA-KL
varav övrig post
Årets utbetalningar
Utgående avsättning
Löneskatt
Utgående avsättning inklusive löneskatt
Överskottsfondens värde per 2021-12-31 uppgår
till 1 430 (1 334) tkr.

2021
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Kommunen
2021

Koncernen

2020

2021

2020

Not 20
Långfristiga skulder
Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut
Långfristig leasingskuld
Förutbetalda intäkter anläggnings-/anslutningsavgifter
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag
Summa

102 750

145 750

581 375

15 035

-

-

548 822
-

-

-

183 810

163 158

1 671

363

14 853

12 706

119 456

146 113

780 038

724 686

388 941

Kommande års amorteringar och lån som förfaller inom 1 år, 43 000 (3 000) tkr för kommunen och
167 161 (118 721) tkr för koncernen har bokförts som kortfristig skuld, samt fråndragits låneskuld.

Ingående långfristig upplåning

145 750

118 000

548 822

Justering ingående balans

-

-

-242

-

Nyupplåning under året

-

31 000

181 900

244 552

Årets amorteringar

-3 000

-33 250

-169 593

-219 710

Förändring kommande års amortering

-40 000

30 000

20 488

135 039

Utgående långfristig upplåning

102 750

145 750

581 375

548 822

0,60
1,82

0,60

0,52

0,61

Genomsnittlig kapitalbindningstid (år)

2,77

2,44

1,82

Genomsnittlig räntebindningstid (år)

1,82

2,77

2,44

1,82

0 - 1 år

43 000

3 000

167 160

118 721

1 - 3 år

23 000

43 000

192 732

252 279

3 - 5 år

54 750

102 750

207 209

181 491

5 - 10 år

115 052

Upplysningar om lång- och kortfristig upplåning
Genomsnittlig upplåningsränta (%)

Lån som förfaller inom

25 000

-

106 651

Över 10 år

-

-

1 277

-

Tillsvidarelån

-

-

73 506

68 268

145 750

148 750

748 535

735 811

Säkrad låneskuld

-

-

-

-

Ingående förutbetalda anläggningsavgifter VA

0

0

163 158

100 853

90 % av årets förinbetalda anläggningsavgifter

-

-

24 663

67 296

Årets intäktsförda anläggningsavgifter

-

-

-4 011

-4 991

Utgående förinbetalda anläggningsavgifter VA

0

0

183 810

163 158

Summa

Anläggningsavgifter inbetalda from 2016-01-01 för VA intäktsförs över 50 år. Fram till 2015-12-31 intäktfördes
anläggningsavgifterna över 30 år. Restvärdet på de anläggningsavgifter som tagits ut före 2016-01-01 fördelas framåt
över återstående tid efter en plan på 50 år.
Ingående investeringsbidrag
Justering ingående balans
Årets investeringsbidrag
Årets upplösning

363

451

12 706

13 110

-

-62

-949

-62

1 405

-

3 484

-

-97

-26

-388

-342

Utgående investeringsbidrag

1 671

363

14 853

12 706

Återstående antal år (vägt snitt)

11 år

20 år

36 år

40 år

Det offentliga investeringsbidraget periodiseras på motsvarande nyttjandeperioden för den
tillgång som bidraget avser.
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Not 21
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder
44 227
3 035
Kortfristiga skulder till koncernföretag
27 438
28 290
Leverantörsskulder
39 064
27 318
Kortfristiga statsbidragsskulder
8 714
8 875
Personalens skatter, avgifter och avdrag
19 205
21 027
Retroaktiva löner och OB-ersättning
9 346
5 288
Semester- och övertidsskuld
32 806
33 505
Kommunalskatteskulder
5 548
14 027
Övriga kortfristiga skulder
818
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
29 212
27 020
Summa
215 560
169 203
Statsbidragsskulder intäktförs i den takt intäktsvillkoren uppfylls enligt bidragets villkor.
Not 22
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Summa

2021

2020

167 589
2 771
66 360
8 714
21 322
9 723
36 600
5 548
36 203
53 617
408 447

186 894
1 460
53 245
8 875
23 864
5 640
35 859
14 027
23 601
47 171
400 636

-

-

1 510
23 963
25 473

1 510
23 963
25 473

173 914
42 192
216 106

178 920
43 406
222 326

173 914
42 192
216 106

178 920
43 406
222 326

Ingående ansvarsförbindelse
Ränteuppräkning
Basbeloppsuppräkning
Årets utbetalningar
Ändrat livslängdsantagande i RIPS
Nyintjänande
Övrigt
Utgående ansvarsförbindelse

178 920
1 096
2 127
-12 142
4 391
616
-1 094
173 914

181 153
1 122
4 515
-10 645
2 341
434
178 920

178 920
1 096
2 127
-12 142
4 391
616
-1 094
173 914

181 153
1 122
4 515
-10 645
2 341
434
178 920

Löneskatt
Summa

42 192
216 106

43 406
222 326

42 192
216 106

43 406
222 326

97,0%

97,0%

Not 23
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland
skulderna eller avsättningarna
Pensionsförpliktelser
Löneskatt
Summa

Aktualiseringsgrad
97,0%
97,0%
Med aktualisering avses personer där alla pensionsgrundande tider är utredda och pensionsåtagandet
är beräknat utifrån detta. För personer som inte är aktualiserade uppskattas pensionsgrundande tid.
I takt med att även dessa personer aktualiseras justeras ansvarsförbindelsen.
Beräkningsgrund för pensioner framgår av avsnittet redovisningsprinciper.
Kommunen har inte försäkrat någon del av ansvarsförbindelsen.
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Kommunen

Koncernen

2021

2020

2021

2020

599 916

583 949

-

-

30 068

30 218

30 252

30 408

Not 24
Övriga ansvarsförbindelser
Kommunal borgen för egna bolag och stiftelser
Övriga ansvarsförbindelser
Pensionsåtaganden
Summa

1 755

1 754

-

-

631 739

615 921

30 252

30 408

Malung-Sälens kommun ingick i januari år 2009 i en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser, nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294
kommuner och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande
borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt
ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas,
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest
Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Malung-Sälens kommuns ansvar enligt ovan
nämnda borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s
totala förpliktelser till 510 966 139 tkr och totala tillgångar till 518 679 716 tkr. Malung-Sälens
kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 760 223 tkr och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 772 751 tkr.
Not 25
Leasing
Finansiella leasingavtal
Fastigheter
Därav förfall inom 1 år

798

Därav förfall inom 1-5 år

3 192

Därav förfall senare än 5 år

11 843

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat

255

Maskiner och inventarier
Därav förfall inom 1 år

4 433

Därav förfall inom 1-5 år

4 482

Därav förfall senare än 5 år

105

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 1 år
Med förfall inom 1 år

18 795

Med förfall inom 1-5 år

28 491

Med förfall senare än 5 år

10 934

Summa framtida leasingavgifter

83 073
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Kommunen
2021
Not 26
Justering för avsättningar
Justering för gjorda avsättningar pensioner
Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar
Förändring uppskjuten skatteskuld
Avsättning återställande av deponi
Minskning avsättning deponi p.g.a. utbetalningar
Summa

Koncernen

2020

2021

2020

2 311
-578
649
-4 630
-2 248

2 317
-546
158
-7 227
-5 298

2 311
-578
2 590
649
-4 630
342

1 574
-596
5 433
158
-7 227
-658

-753

-570

-893

-795

-24
1
-97
-2 035
-3 839
-6 747

-17
1 750
3 016
-26
350
4 503

-10 764
-24
1
4 598
-388
-4 011
-2 035
-2 322
-15 838

1 050
-17
3 016
-342
-4 992
-41
346
-1 775

394 793
-186 024
208 769

377 137
-179 844
197 293

Verksamhetens intäkter resultaträkningen

208 769

197 293

Verksamhetens kostnader driftredovisningen
Interna kostnader
Finansiella kostnader driftredovisningen
Summa

-1 071 008
186 024
219
-884 765

-1 043 170
179 844
232
-863 094

-884 765

-863 094

Not 27
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster
Realisationsvinst i samband med försäljningar
Vinst vid avyttring av finansiella
anläggningstillgångar
Realisationsförluster i samband med försäljningar
Orealiserad vinster korta placeringar
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Utrangering anläggningstillgångar
Upplösning av investeringsbidrag
Upplösning av förutbetalda anläggningsavgifter
Förändring uppskjuten skattefordran
Omklassificering omsättningstillgång
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Summa
Not 28
Verksamhetens intäkter och kostnader enligt
driftredovisningen
Verksamhetens intäkter driftredovisningen
Interna intäkter
Finansiella intäkter driftredovisningen
Summa

Verksamhetens kostnader resultaträkningen
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Kommunen
2021
Not 29
Upplysningar om kostnader för räkenskapsrevision
(tkr)
Kostnader för räkenskapsrevision
Sakkunnigt biträde
Förtroendevalda revisorer
Auktoriserade revisorer (bolagsrevision)
Total kostnad för räkenskapsrevision

Koncernen

2020

2021

2020

120
120

95
95

120
529
649

95
487
582

Kostnad för övrig revision
Sakkunnigt biträde
Förtroendevalda revisorer
Lekmannarevision
Total kostnad för övrig revision

255
307
562

281
303
584

255
307
15
577

281
303
13
597

Total kostnad för revision

682

679

1 226

1 179

Total kostnad för räkenskapsrevision

120

95

649

582

13 586

13 058

-

-1 500

-

-800

0

0

0

-

-500

-

0

-

0

-

-285

-

-117

-

-238

-

Not 30
Driftbudgetens beslutade förändringar
Verksamhetsplan och budget, KF 2020-06-22, § 54 (f.g.
år KF 2019-06-17, § 52)
Tilläggsanslag räddningsnämnden (ökade kostnader),
KF 2019-12-16, § 108
Tilläggsanslag valnämnden (folkomröstning), KF 202004-07, § 172
Tekniska justeringar nämnderna, KS 2021-04-06, § 44
(fg år KS 2020-04-07, § 60)
Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden
(skolmiljarden), KF 2021-04-26, § 13 (841 tkr) *
Tilläggsanslag räddningsnämnden (ökade kostnader),
KF 2021-04-26, § 14
Teknisk justering kultur- och fritidsnämnden till
kommunstyrelsen (Bullsjön), KS 2021-06-21, § 99
Tekniska justeringar lönerevision 2021, KS 2021-06-21,
§ 100
Tilläggsanslag kultur- och fritidsnämnden
(kulturskolelokaler), KF 2021-06-21, § 58
Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden
(Rörbäcksnäs), KF 2021-06-21, § 64
Tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden (Sälen),
KF 2021-06-21, § 65

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
Summa
12 446
10 758
* Ökning generella statsbidrag för nettokostnadsram barn- och utbildningsnämnden,
respektive socialnämnden med motsvarande nivå,
ingen förändring totalbudget.
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Kommunen
2021

2020

Not 31
Investeringsbudget beslutade förändringar
Verksamhetsplan och budget, KF 2020-06-22, § 54 (f.g. år KF
2019-06-17, § 52)
Överflytt investeringsmedel 2020-2021, KS 2021-04-06, § 43
(f.g. år KS 2020-04-07, § 58)
Ombudgetering, borttag och tillkommande 2021, KS 2021-0406, § 43 (f.g. år KS 2020-04-07, § 58 )
Tilläggsanslag mekanopanna värmeverket, KF 2020-02-17, §
17
Tilläggsanslag pågående anpassning av IFO lokaler, KF 202002-17, § 18
Tilläggsanslag pågående anpassning hantverkshuset en
hyresgäst, KF 2020-02-17, § 19
Tilläggsanslag fastighetsköp Norrbäcken 1:18, KF 2020-05-25,
§ 37
Tilläggsanslag fastighetsköp Mobyarna 78:73, KF 2020-05-25,
§ 38
Tilläggsanslag majoritetens satsningar (bostadsrätter,
renovering fastighet Bredsjön, belysning elljusspåret Malung,
parkering & tillfartsväg Rörbäcksnäs), KF 2020-09-21, § 78
Tilläggsanslag anpassning hantverkshuset tre hyresgäster, KF
2020-12-21, § 121
Tilläggsanslag inköp snökanon, KSAU 2020-12-16, § 386
Tilläggsanslag Jannesgården, KF 2021-01-25, § 3
Tilläggsanslag centralarkiv Industrihus 1 (fd Normark), KF
2021-04-26, § 15

49 050

38 050

30 362

25 575

-2 600

-1 850

-

4 000

-

2 500

-

1 200

-

4 000

-

4 150

-

8 190

2 900

2 500
250
-

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

-

200

-

3 400

-

3 500

-

1 000

-

1 400

-

0
104 712

88 565

Omfördelning investeringsmedel räddningsnämnden 2022 till
2021 respektive 2021 till 2022, KS 2021-09-07, § 110
Tilläggsanslag förvärv fastighet Östra Sälen 6:2, KF 2021-0927, § 86
Tilläggsanslag förvärv fastighet Passaren 9, KF 2021-09-27 §
87
Tilläggsanslag takbyte fastighet Passaren 9, KF 2021-09-27, §
87
Tilläggsanslag bredbandsanslutning-äldreboenden, KF 202110-25, § 102
Omfördelning investeringsmedel från anpassning lokaler till
förvärv Skyttehallen, KS 2021-12-07, § 180
Summa
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Not 32
Koncerninterna förhållanden
Ägartillskott
Kommun / Kommunalt koncernföretag

Givna

Malung-Sälens kommun

Utdelning

Mottagna

Givna

Mottagna

14 006

-

12 717

Gustols AB

-

500

Malungs Elverk AB

-

-

Malungs Elnät AB

-

Malung-Sälens Fibernät AB
Malung-Sälens Företagshälsa AB
Malungshem AB
Sälen Centrum HB

Borgen*
Givare

Mottagare

-

765 420

-

-

-

-

-

12 717

-

20 000

-

-

-

-

45 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 396

-

-

280 000

-

-

-

1 396

-

45 420

Malung Sälen Turism AB

-

-

-

-

-

-

Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB

-

10 000

-

-

-

370 000

Västerdalarnas utbildningsförbund

-

-

-

-

-

-

Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB

-

3 506

-

-

-

5 000

Ärnäshedens Fastighets AB

-

-

-

-

-

14 113

14 113

765 420

765 420

Summa

14 006

14 006

*Borgen avser beviljad borgen, inte utnyttjad borgen, utnyttjad borgen framgår av not 24.

Borgensavgift &
räntor

Försäljning
Kommun / Kommunalt koncernföretag

Intäkt

Malung-Sälens kommun

Kostnad

Intäkt

Fordringar/Korta
skulder

Kostnad

Givare

Mottagare

13 419

33 227

1 122

-

3 321

Gustols AB

-

-

-

-

-

-

Malungs Elverk AB

-

-

-

-

-

6

Malungs Elnät AB

8 883

463

-

-

2 124

4

Malung-Sälens Fibernät AB

1 043

4

-

-

-

-

Malung-Sälens Företagshälsa AB

1 035

50

-

-

288

-

19 958

14 180

-

492

54

3 425

934

1 432

-

24

264

109

Malung Sälen Turism AB

2 650

1 696

-

-

1 730

158

Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB

9 123

5 872

-

600

28 460

-

Västerdalarnas utbildningsförbund

1

-

-

-

-

-

Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB

-

25

-

6

-

3

Ärnäshedens Fastighets AB

-

97

-

-

-

8

57 046

57 046

1 122

1 122

36 241

36 241

Malungshem AB
Sälen Centrum HB

Summa
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Övriga noter och upplysningar
Särredovisningar
Inom Malung-Sälens kommunkoncern upprättas följande särredovisningar:




Elnät särredovisas i enlighet med ellagen (197:857) och finns tillgänglig hos Malungs Elnät
AB.
Fjärrvärme särredovisas i enlighet med fjärrvärmelagen (2008:263) och finns tillgänglig hos
Malung-Sälens kommun.
Vatten- och avloppsverksamheten särredovisas enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster och finns tillgänglig hos Vatten & Avlopp i Malung-Sälen AB.

Driftbudget 2021
Driftbudget, i form av nettobudget, är beslutad av kommunfullmäktige 2020-06-22, § 54 med ett
budgeterat årsresultat på 13 586 tkr. Under inledning av året har kommunstyrelsen fattat beslut om så
kallade tekniska justeringar, KS 2021-04-06 § 44, omfattande justering inom kommunstyrelsen. Under
året har kommunfullmäktige fattat två beslut, 2021-04-26 § 13 och 2021-09-27 § 83, om tilläggsanslag
till barn- och utbildningsnämnden finansierat genom ökade generella statsbidrag från så kallade
skolmiljarden. Barn- och utbildningsnämndens ram har i och med detta ökat med 1 051 tkr.
Socialnämnden har getts tilläggsanslag med 5 187 tkr finansierat genom ökade generella statsbidrag
från bidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, beslutade 2021-12-13 § 122.
Fullmäktige har vidare, 2021-04-26 § 14, beslutat om tilläggsanslag till räddningsnämnden med 500
tkr för ökade kostnader. Kommunstyrelsen har fattat beslut, per 2021-06-21 § 99, om teknisk justering
(omfördelning) från kultur- och fritidsnämnden med 329 tkr till kommunstyrelsen för Bullsjöns
utebassäng där ansvaret övergått till Malung-Sälen Turism. Från år 2021 budgeteras medel för
lönerevision centralt, och kommunstyrelsen har efter genomförd lönerevision beslutat 2021-06-21 §
100, om fördelning till nämnderna för kompensation av kostnadsökningen. Vid sammanträdet i juni år
2021 beslutade därtill kommunfullmäktige om tre tilläggsanslag för att täcka kostnadsökningar. Kulturoch fritidsnämnden gavs tilläggsanslag för ökade kostnader för kulturskolelokaler (§ 58). Barn- och
utbildningsnämnden gavs tilläggsanslag för utökning av tjänster i Rörbäcksnäs och Sälen (§ 64 och §
65) Budgeterat resultat för år 2021 uppgår därmed till 12 446 tkr, se not 29.
Redovisningsmodell inklusive ord och begreppsförklaringar
Tillämpad redovisningsmodell med förklaringar av begrepp finns som ett separat dokument att ta del
av ”Redovisningsmodell samt ord och begreppsförklaringar”. Se Malung-Sälens kommuns hemsida,
sökväg: http://malung-salen.se/kommunochpolitik/kommunfakta/ekonomiochbudget
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Kommunstyrelsen

Dnr KS/2022:96

Årsredovisning 2021
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige föreslås besluta att reservera 27 187 tkr av
2021 års resultat, efter balanskravsjusteringar, till resultatutjämningsreserven.
2. Årsredovisning för år 2021 fastställs.
Årsredovisning för år 2021 överlämnas till kommunfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisning 2021.
4. Årsredovisning för år 2021 överlämnas till revisorerna.
Laghänvisning
KL 11 kap 20 §

Beskrivning av ärendet
Det samlade resultatet för Malung-Sälens kommun år 2021 är ett överskott
med 65 mnkr. Nämndernas nettokostnader redovisar en negativ avvikelse
med 1,4 mkr jämfört med tilldelad budgetram. Kommunstyrelsen, kultur- och
fritidsnämnden samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden har samtliga
positiva avvikelser med mer än 1 mnkr jämfört med budgeterad
nettokostnadsram. Barn- och utbildningsnämnden (- 4 mnkr),
socialnämnden (- 17 mnkr) och räddningsnämnden (- 0,6) redovisar negativa
avvikelser jämfört med budgeterad nettokostnadsram.
Nettokostnaderna exklusive jämförelsestörande poster har ökat jämfört med
föregående år och ökningen uppgår till 2,1 procent. Det kan jämföras med
föregående år som var en ökning med 1,3 procent. Både verksamhetens
kostnader och intäkter har ökat, men kostnaderna har ökat mer än intäkterna
jämfört med år 2020.
Jämförelsestörande poster har förbättrat årets utfall med 1,4 mnkr att
jämföra med föregående år där jämförelsestörande poster minskade till årets
resultat med 2,6 mnkr. Jämförelsestörande poster omfattar innevarande år
exploateringsnetto 1,3 mnkr, reavinster 0,8 mnkr, samt avsättning för deponi
-0,7 mnkr.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat med 43 mnkr
och finansnetto har minskat med 15 mnkr jämfört med föregående år.
Jämfört med föregående år har skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning än högre ökning vilket förklaras av tillkommande generella
statsbidrag och klassificering av statsbidrag med tydlig inriktning, så kallade
”Skolmiljarden samt "Säkerställa en god vård och omsorg av äldre
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personer". Vidare har slutavräkningarna för skatteintäkterna positivt utfall
jämfört med föregående år när dessa hade ett negativt utfall.
Det försämrade finansnettot beror främst av att 2020 erhölls en av högre
aktieutdelning än ”normalt”.
Under år 2021 har omklassificering av hyresavtal för idrottshall i Sälen från
operationellt till finansiellt leasingavtal gjorts. Avtalet har räknats om som om
det hade varit finansiellt vid ingången av år 2008 och justering mot eget
kapital har gjorts med 3 mnkr.
Årets balanskravsresultat efter justeringar i enlighet med reglementet uppgår
till 64 mnkr. Ingående balanskravsresultat för året är 0 mnkr. I och med 2021
positiva balanskravsresultat finns möjligheter att reservera medel till
resultatutjämningsreserv. Föreslagen reservering uppgår till 27 187 tkr.
Ingående resultatutjämningsreserv uppgår till 45 639 tkr och inklusive 2021
års föreslagna reservering uppgår därmed utgående resultatutjämningsreserv till 72 826 tkr. I och med 2021 års föreslagna reservering uppgår
utgående RUR till 10 procent, vilket är i nivå med taket.
Ur ett finansiellt perspektiv uppfylls god ekonomisk hushållning. Fem av fem
indikatorer uppfylls och det finansiella målet uppnås därmed.
Ur ett verksamhetsperspektiv uppfylls inte god ekonomisk hushållning. Fyra
av tio verksamhetsmål uppnås. Inom målområde hållbar tillväxtkommun
uppfylls ett av fem verksamhetsmål och tre av åtta indikatorer. För
målområdet traditionellt och utveckling uppfylls två av tre verksamhetsmål
och två av sex indikatorer. Målområde livsdrömmar och dialog omfattar två
verksamhetsmål varav ett uppfylls och tre av sju indikatorer uppfylls.
Kommunkoncernen redovisar ett positivt resultat på 111 mnkr. Överskottet
beror främst på att Malungs Elverk AB (+76 mnkr) samt kommunen
(+65 mnkr) redovisar överskott. Resultatet innebär att koncernen ökar sitt
egna kapital med 111 mnkr till 866 mnkr.
Nämndernas redovisning av året som gått görs i nämndernas årsberättelse
som behandlas i separat ärende (dnr KS/2022:97) och kommunstyrelsens
årsberättelse 2021 (dnr KS/2022:164).
Kommunstyrelsen föreslås rekommendera kommunfullmäktige att besluta
att 27 187 tkr av årets resultat, efter balanskravsjusteringar, reserveras till
resultatutjämningsreserven år 2021.
Kommunstyrelsen föreslås fastställa årsredovisning för år 2021 samt att
denna överlämnas till fullmäktige och revisorerna.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021 Malung-Sälens kommun (KS)
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Förtroendevalda revisorer

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

Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2021-12-31
Malung-Sälens kommun
11 April 2022
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Sammanfattning

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Malung-Sälens kommun har KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret
2021. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge
revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen
Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.
Vi har, med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som anges i stycke 1.4, inte identifierat
några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse
att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Resultat
Kommunens resultat för året uppgår till 65,2 mnkr, vilket är 52,8 mnkr högre än budget och 18,0 mnkr högre än samma period förra året.
Resultatet jämfört med budget har påverkats positivt på grund av ökade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning med ca 33,8 mnkr
och högre utfall av verksamhetens nettokostnader med 5,1 mnkr. Finansiella poster är ca 8,5 mnkr högre än budget.
Nämnderna redovisar tillsammans en negativ avvikelse mot budget med 1,4 mnkr för 2021

Balanskrav
Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet för helåret.
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Sammanfattning
Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för god
ekonomisk hushållning.
Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Vi noterar att kommunstyrelsen inte gjort någon sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att göra en sammantagen bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning kommer att uppnås.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda finansiella målen har uppnåtts 2021.

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmål för
god ekonomisk hushållning då endast fyra av tio verksamhetsmål uppnås.

Malung 2022-04-11
Margareta Sandberg

Mats Lundberg

Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal revisor
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1 Inledning

Inledning
Vi har av Malung-Sälens kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål
som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i
revisionsberättelsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
 Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen om kommunal bokförings- och
redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner samt rekommendationer.
 Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

1.2 Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:
 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR)
 Interna regelverk och instruktioner
 Fullmäktigebeslut
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Inledning - fortsättning
1.3 Metod
Granskningen av årsredovisningen omfattar:








Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Drift- och investeringsredovisning
Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:
 Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
 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
 Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag
 Översiktlig analys av övriga poster
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Inledning - fortsättning
1.4 Avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras genom
fastställd normering av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor
eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar
oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda.
Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Sidorna 1-55 har endast granskats utifrån om
informationen är förenlig med de finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och att
informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi granskar inte alla siffror på nämnda sidor. Övriga
sidor i årsredovisningen omfattas inte av denna granskning.
Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

1.5 Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning som enligt kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.
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2 Resultat av
granskningen

2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys,
noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).
RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan
betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.
Vi noterar att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.
Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen
2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet Redovisningsprinciper att redovisningen Lag 2018:597 om kommunal bokföring och
redovisning LKBR samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Redovisning i kommunen sker på ett sätt
som överensstämmer med god redovisningssed och avser att ge en rättvisande bild.
Kommunen uppger att avsteg från gällande lagstiftning görs vad gäller redovisningen av leasing för avtal som avser maskiner och
inventarier då uppgifter saknas för att redovisa variabla avgifter. Kommunen uppger att man framåtriktat kommer att redovisa nya
avtal som tecknas, och som uppfyller kraven för finansiell leasing, i enlighet med rekommendationen.
Under 2021 har ett avtal som avser hyra av fastighet omklassificerats som finansiellt leasingavtal.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot
RKRs gällande rekommendationer.
Vår bedömning är att kommunen, utöver ovan nämnda avsteg, i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.3 Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa
resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av
förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet i förvaltningsberättelsen enligt KL. Kommunens överskott för året uppgår till 65
mnkr. Vid avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster om 1 mnkr, avsättning till resultatutjämningsreserv sker med 27 mnkr
varvid balanskravsresultatet uppgår till 37 mnkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Resultatutjämningsreserven, RUR, uppgår efter årets avsättning till 73 mnkr.
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska
personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).
I KL 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.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse
för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen.
I vår granskning av fullmäktige fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning har vi inte funnit något avvikande. Vi noterar dock att måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen
även i år är låg och att måluppfyllelsegraden behöver öka.
Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och
riktlinjer för god ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala koncernen, d.v.s. kommunen och dess kommunala
koncernföretag gemensamt. För de finansiella målen framgår att två mål utvärderas för den kommunala koncernen. För
verksamhetsmålen bidrar de kommunala bolagen till utfallet som mäts via indikatorerna för respektive verksamhetsmål.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.4.1 Finansiella mål
Måluppfyllelse enligt
årsredovisningen

Mål
Årets resultat, för kommunen i andel av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning > 2%
Kommunens lånetak < 20 000 kr/invånare
Kommunkoncernens lånetak < 85 000 kr/invånare
Soliditet inklusive pensionsåtagande, kommunen > 15 %

Soliditet inklusive pensionsåtagande, koncernen > 25 %

Utfallet uppgår till 9 %
Målet bedöms vara uppnått.
Utfallet är 14 264 kr/invånare.
Målet bedöms vara uppnått.
Utfallet är 73 257 kr/invånare.
Målet bedöms vara uppnått.
Utfallet uppgår till 25 %.
Målet bedöms vara uppnått.
Utfallet uppgår till 30 %.
Målet bedöms vara uppnått.

Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv
Vår sammanfattande bedömning är att de finansiella målen är förenliga med de av fullmäktige fastställda finansiella målen då samtliga
mål uppnås.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.4.2 Verksamhetsmål
För 2021 har fullmäktige fastställt tre målområden för verksamhetsmålen. De tre målområdena delas upp i totalt tio verksamhetsmål med
totalt 21 indikatorer som i sin tur har måltal.
1. Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun.
2. Utveckling och långsiktig konkurrenskraft.
3. Boende, besökare och företagare förverkliga sina livsdrömmar.
I årsredovisningen finns en sammanställning över måluppfyllelse under perioden med bedömning av hur kommunen har uppfyllt de
fastställda målen. Resultatet av 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.
Kommunen redovisar fyra verksamhetsmål som gröna, tre som gula och ett som rött. Två verksamhetsmål är inte mätta för perioden.
Kommunens bedömning är att kommunen inte uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda
verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning då endast fyra av tio verksamhetsmål uppnås.

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Public

16

2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.5 Resultaträkning
Belopp i Mkr
Verksamhetens nettokostnader
Förändring i %, jmf med föregående år

2021-12-31 Budget 2021
-676,0
-681,1

2020-12-31 Prognos 2021
-665,8
-671,1

1,5

2,3

4,4

0,8

728,2

689,0

685,2

718,9

6,3

0,6

4,2

4,9

Verksamhetens resultat

52,2

7,9

19,4

47,8

Finansnetto

13,0

4,5

27,8

12,6

Årets resultat
Nettokostnader i relation till skatteintäkter och bidrag
%

65,2

12,4

47,2

60,4

92,8

98,9

97,2

93,4

Skatteintäkter och statsbidrag
Förändring i %, jmf med föregående år

Årets resultat uppgår till 65,2 mnkr vilket är 52,8 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 12,4 mnkr. Resultatet är 4,8 mnkr bättre än
prognosen. Verksamhetens intäkter har ökat med ca 4,6 % (9,0 mnkr) medan kostnaderna har ökat med ca 2,6 % (21,3 mnkr) jämfört med fg.
år. Ökningen av intäkter avser främst försäljningsintäkter, taxor och avgifter samt hyror och arrenden. Bidragsintäkter har i år minskat och det
är bidrag främst från Migrationsverket och Skolverket som minskat och bidrag från AMS har ökat.
Årets kostnadsökning beror på personalkostnader som ökar med ca 3,8 % jämfört med i fjol, köp av huvudverksamhet ökar samt köp av
tjänster. Lämnade bidrag, främst till föreningar minskar i år samt att hyror och reparationskostnader på fastigheter är lägre i år.
I år redovisas en jämförelsestörande intäkt med 1,4 mnkr och avser realisationsvinst vid försäljning av exploateringsfastigheter och materiella
anläggningstillgångar samt kostnader för deponi.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är totalt 43,0 mnkr högre än föregående år varav skatteintäkter är 27,9 mnkr högre,
kommunalekonomisk utjämning är 31,2 mnkr högre och generella bidrag är 16 mnkr lägre än föregående år.
Finansnettot är lägre än föregående år då man i förra år erhöll en högre utdelning från Malungs Elverk AB än i år.
Verksamhetens nettokostnad överstiger budget med ca 5,1 mnkr. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är totalt 33,8 mnkr
högre än budget. Skatteintäkterna överstiger budget med 15,3 mnkr, kommunalekonomisk utjämning och generella bidrag överstiger budget
med 18,5 mnkr.
Vi har granskat resultaträkningen och har inte noterat några felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.6 Balansräkning
Belopp i Mkr

Kommunen
2020-12-31
2021-12-31

Balansomslutning

765,9

686,4

Redovisat eget kapital

405,9

343,8

Ansvarsförbindelse

216,1

222,3

Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse pensioner

189,8

121,5

Redovisad soliditet

53%

50%

Soliditet med hänsyn till ansvarsförplik telse pensioner

25%

18%

Anläggningstillgångar

521,1

477,8

Omsättningstillgångar

244,8

208,6

24,9

27,2

Långfristiga skulder

119,4

146,1

Kortfristiga skulder

215,6

169,2

Balanslik viditet

114%

123%

Avsättningar

I bokslutet 2021 har kommunen redovisat en hyrd fastighet enligt principerna för finansiell leasing, jämförelseårets uppgifter är
inte omräknade enligt denna princip. Materiella anläggningstillgångar har justerats med netto 15,8 mnkr för den finansiella
leasingen. Årets investeringar uppgår till totalt 35,6 mnkr och årets avskrivningar uppgår till 27,4 mnkr.
Finansiella anläggningstillgångar har ökat med 17,2 mnkr och avser ökat kapital i Vamas med 10 mnkr, i Västerdala Terminal
och Järnvägsspår AB men 3,5 mnkr, aktieägartillskott i Gustols AB med 0,5 mnkr och köp av bostadsrätter med 3,3 mnkr.
Anskaffningsvärden i exploateringsfastigheter har minskat med 5,3 mnkr genom årets försäljningar och omklassificering till
materiella anläggningstillgångar.
Ökningen av kortfristiga fordringar påverkas av att årets skatteutfall bedöms bli positivt med 11,6 mnkr.
Avsättningar för deponi har i år minskat med 4,0 mnkr på grund av genomförda åtgärder på deponin och omvärdering av
skulden.
Långfristiga skulder har minskat med 43 mnkr genom årets amortering samt den amortering som ska ske kommande år.
Kortfristiga skulder påverkas av ökade leverantörsskulder och lägre skuld för skatteutfall föregående år.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.7 Kassaflödesanalys
Enligt LKBR 8:1 ska kassaflödesanalysen innehålla information om kommunens in- och utbetalningar under året.
Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida
ställning.
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.
Årets kassaflöde från den löpande verksamheten har gett ett positivt kassaflöde om 119,9 mnkr, kassaflöde från
investeringsverksamheten har gett ett utflöde med 52,1 mkr och kassaflöde från finansieringsverksamheten ger ett utflöde med
41,5 mnkr inklusive förändring av långfristig skuld som ännu inte reglerats.
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen i
allt väsentligt har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för
den löpande verksamheten.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och
fullmäktiges sist beslutade budget.
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen delvis uppfyller kraven i enlighet med
lagstiftningen. Utfall för 2020 saknar uppdelning i intäkter och kostnader.
Information om driftredovisning finns i avsnittet för redovisningsprinciper och information om årets utfall per styrelse och nämnd
finns detaljerat i förvaltningsberättelsen.
Av driftredovisningen framgår att nämndernas totala avvikelse mot budget uppgår till -1,4 mnkr varav kommunstyrelsen
redovisar överskott med 12,4 mnkr och miljö och stadsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott om 6,2 mnkr. Socialnämnden
redovisar ett underskott mot budget med 16,9 mnkr och barn- och utbildningsnämnden ett underskott om 3,7 mnkr.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.9 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och
fullmäktiges budget samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade
investeringar ska kunna stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags
investeringar som fullmäktige tagit ställning till.
Kommunen redovisar investeringarna per nämnd och per investering i den ekonomiska redovisningen. Information saknas över
vilka projekt som är färdigställa under 2021 samt om det finns projekt som löper över flera år. Information finns i
förvaltningsberättelsen.
Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen i allt väsentligt, förutom noteringen ovan,
uppfyller kraven på en samlad investeringsredovisning i enlighet med lagstiftning och rekommendationer.
Malung-Sälens kommuns budget för investeringar under 2021 uppgår till 104,7 mnkr och årets utfall uppgår till 36,8 mnkr. Det
är en avvikelse på 68,9 mnkr. Avvikelsen hänförs främst till service & teknik . Det framgår i förvaltningsberättelsen vilka
anledningarna till avvikelserna mot budget är.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.10 Sammanställda räkenskaper
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de
kommunala koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.
De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primärkommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i
årsredovisningens koncernstruktur:

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.
Årets resultat i koncernen uppgår till 111,4 mnkr vilket är 52,2 mnkr högre än föregående år. Verksamhetens intäkter har ökat
med 38 mnkr medan kostnaderna har ökat med 34,6 mnkr jämfört med fg. år.
De ökade intäkterna beror, förutom kommunens ökade intäkter, på att Malungs Elverk har en högre omsättning i år på grund av
högre elpriser samt högre intäkter i Vamas. Malungs Elverk har, förutom kommunen, även ökade kostnader i år.
Vi har inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.11 Noter
Enligt RKRs rekommendationer framgår vilka uppgifter som ska framgå i not. RKR har under uppdaterat utkast till Idéskrift för
noter som togs fram under 2020, som ger exempel på hur noterna bör utformas.
Presentationen av noterna följer i huvudsak RKRs rekommendationer och idéskriften för vilken information som bör finnas i
notupplysningarna.
Kommunen har en väl utvecklad information om redovisningsprinciper och har i år utvecklat noterna med information även för
koncernen. Kommunen redovisar i vissa avseenden mer information än som beskrivs i idéskriften vilket är tillåtet.
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Revisorerna i Malung-Sälens kommun
Till kommunfullmäktige i Malung-Sälens
kommun

Revisionsberättelse för år 2021
Vi har under 2021 granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet och samtliga
helägda kommunala bolag.
Granskningen har vad avser kommunen utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning som redovisas i bilagan "Revisorernas
redogörelse" och därtill fogade bilagor.
Revisorerna ska bedöma om resultatet är förenligt med kommunfullmäktiges finansiella mål
och de verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Vi bedömer att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som fullmäktige
fastställt. Vi bedömer att verksamheternas måluppfyllelse inte är förenlig med de
verksamhetsmål som fastställts samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Vår
sammanfattande bedömning är att kommunen sammantaget uppfyller lagens krav för god
ekonomisk hushållning.
Vi tillstyrker att kommunstyrelsen och nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning godkänns.

Malung i april 2022

Robert Losbjer

Sten Inge Eriksson

Skol Birgitta Olsson

Elisabeth Lövsta

Peter Dismats

Revisionsberättelsen är inte undertecknad, men har godkänts av oss revisorer via E-post.
Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse (bilaga 1).
Förteckning över de sakkunnigas rapporter som successivt förmedlats till kommunfullmäktige (bilaga 2).
Granskningsrapporter från kommunens helägda bolag.

Bilaga 1 till revisionsberättelsen för 2021

Revisorerna i Malung-Sälens kommun

Revisorernas redogörelse för år 2021
För att kunna ge underlag till fullmäktiges ansvarsprövning har vi granskat all verksamhet som
bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden och då prövat om:
- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
- räkenskaperna är rättvisande
- den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.
För fullgörandet av uppdraget och som underlag till planerad revisionsinriktning har en väsentlighets- och riskbedömning gjorts.
Utöver ovanstående har vi även genomfört grundläggande granskning inom styrelsen och
nämnderna.
De fördjupade granskningar vi genomfört har lämnats till berörd nämnd och regionstyrelsen.
Kommunfullmäktige har fått samtliga granskningar för kännedom. En förteckning över utförda
granskningar lämnas i bilaga 2 till revisionsberättelsen för 2021.
Som en del av granskningen har revisorerna löpande tagit del av kommunstyrelsens och
nämndernas protokoll och haft sammanträffanden med fullmäktiges presidium, nämndpresidier
samt utvalda förtroendevalda och tjänstepersoner.
En stor del av revisionsarbetet har avsett förvaltningsrevision, d.v.s. en granskning av att
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Syftet har
varit att klarlägga om verksamheten har bedrivits enligt fastlagda politiska mål och riktlinjer
och att utvärdera om kvalitet och inriktning har blivit den avsedda. Särskild granskning med
skriftlig avrapportering till berörd styrelse eller nämnd har skett genom granskning av
Kompetensförsörjning
Det andra granskningsområdet är redovisningsrevision. Denna granskning syftar till att utröna
om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas inom styrelse och nämnder
är tillräcklig. Det senare gäller frågan om tillförlitligheten i räkenskaperna och säkerheten i
system och rutiner. Vi har bland annat granskat kommunens delårsbokslut per 31 augusti
2021 och kommunens årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning för 2021.
Årsredovisning
Måluppfyllelse
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange mål och
riktlinjer som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den
ekonomiska förvaltningen.

Bilaga 1 till revisionsberättelsen för 2021

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning
Vi bedömer att årsredovisningen innehåller en uppföljning av de i budgeten för 2021
fastställda finansiella målen och konstaterar att alla fem målen uppnås. Kommunens och vår
samlade bedömning är att man uppnår en god ekonomisk hushållning.
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning
Ur ett verksamhetsperspektiv uppnås inte god ekonomisk hushållning. Endast fyra av tio
verksamhetsmål uppfylls.
Regionkoncernen
Årets resultat för den kommunala koncernen är 111 mnkr (58 mnkr, 2020). Kommunens
resultat är 65 mnkr och bolagen bidrar med 46 mnkr. I jämförelse med föregående år är
resultatet väsentligt högre. Den huvudsakliga förklaringen för kommunen är en stark
utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag samt införd komponentavskrivning. För
koncernen främst ett starkt resultat i Malungs Elverk AB
Styrelse och nämnder
Kommunstyrelsen och nämnderna redovisar ett sammantaget resultat om -1,4 mnkr jämfört
med budget och inkluderande utfall från exploateringsverksamheten. Kommunstyrelsen
redovisar det största överskottet 13 mnkr och socialnämnden det största underskottet minus 18
mnkr. I årsredovisningen finns förklaringar till avvikelserna för samtliga nämnder.
Bedömning
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens
resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den
kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.
Intern kontroll
Revisorerna gör den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsens och nämndernas
arbete med intern kontroll under år 2021, inte är tillräcklig. Vår granskning visar på att
kommunstyrelsen och majoriteten av nämnderna har ett i stort sett fungerande arbete med
intern kontroll men att det finns utvecklingspotential. Arbetet med riskbedömningar är ett
område som kan utvecklas och förbättras i kommunen i stort.
Nytt reglemente för intern kontroll har tagits fram för hela kommunkoncernen under år 2021.
I juni 2021 antogs detta av kommunfullmäktige. Revisorerna förutsätter en efterlevnad av det
nya reglementet.
Lekmannarevision
Som lekmannarevisorer i kommunens bolag har Robert Losbjer, Skol Birgitta Olsson, Peter
Dissmats och Elisabeth Lövsta utsetts. De har granskat bolagen och lämnat
granskningsrapporter.
Revisorerna har vid granskningen biträtts av KPMG.

Bilaga 2 till revisionsberättelsen för år 2021

Revisorerna i Malung-Sälens kommun

Förteckning över utförd granskning

Förteckning över de sakkunnigas skriftliga rapporter år 2021 som successivt
förmedlats till fullmäktiges för kännedom




Granskning av kompetensförsörjning
Granskning av delårsrapport per 2021-08-31.
Granskning av bokslut och årsredovisning 2021.

Bilaga 3 till revisionsberättelsen för år 2021

Revisorerna i Malung-Sälens kommun

Förteckning över granskningsrapporter från lekmannarevisorerna,
utsedda av fullmäktige
Gustols AB
Malungs Elverk AB
Malungs Elnät AB
Malungshem AB
Vatten & Avfall i Malung Sälen AB
Malung-Sälen turism AB
Västerdala Terminal och järnvägsspår AB
Ärnäshedens Fastighets AB

Granskningsrapporterna kommer att överlämnas till kommunen och respektive årsstämma när
lekmannarevisorerna fullgjort sitt uppdrag

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktiges presidium

2022-04-12

§1
Ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar 2021
(KS/2022:219)
Presidiets förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelse, nämnder och beredningar samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.
2. Respektive ledamot deltar inte i beslutet med avseende på det eller de
organ ledamoten är vald till.
Beskrivning av ärendet
De av kommunfullmäktige utsedda revisorerna har granskat den
verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar
år 2021 och har nu upprättat revisionsberättelse.
Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens
årsredovisning för år 2021.
Dagens sammanträde
Presidiet föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelse, nämnder
och beredningar samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Enligt 2 § i fullmäktiges arbetsordning bereder fullmäktiges presidium frågor
och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2021
Revisorernas redogörelse
Granskningsrapporter

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-05

§ 47
Kommunassurans Syd Försäkrings AB - ny bolagsordning -till
årsstämma 2022 (KS/2022:163)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, orgnr.
516406-0294, godkänns.
Beskrivning av ärendet
Kommunassurans Syd Försäkrings AB är ett kommunägt försäkringsbolag,
där Malung-Sälens kommun är en av de 72 delägarkommunerna.
Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom
ägarkommunernas sfär. Ett förslag om utökning av möjligheterna för
ägarkommunerna att nyttja försäkringsbolaget för administration av aktivt
risk managementarbete och sammanhängande utökning av
ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det egna
försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och
kommer att presenteras under våren 2022, för beslut vid senare
bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet.
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå
årsstämman den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska
antas. Ändringen av bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om
Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsordningen är motiverade
även oberoende av förslaget om utökning av bolagets verksamhet. Den del
av justeringen av bolagsordningen som har koppling till Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som försäkringsbolaget
får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i
bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den
kommunala elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget. En
justering av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka
utökat tillstånd hos Finansinspektionen. Justeringen av bolagsordningen är
huvudsakligen föranledd av följande skäl:
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är
olycksfallsförsäkring).
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför
bolagsstämmor i Kommunassurans.
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar
av mindre principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till
Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med
omröstning från distans ska tillåtas framöver.
Föreslagna förändringar med jämförelse mot nuvarande bolagsordning
kommentarer till förslagen finns i bilaga ” Styrelsens förslag till
Bolagsordning (2022) - jämförelse med 2018 års bolagsordning samt
kommentarer”.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-05

Malung-Sälens kommuns ombud vid Kommunassurans årsstämma 2022 är
Lilian Olsson.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslag till ny
bolagsordning.
Dagens sammanträde
Ekonomichefen föredrar ärendet.
Lilian Olsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-15
Styrelsens förslag till Bolagsordning (2022) - jämförelse med 2018 års
bolagsordning samt kommentarer
Styrelsens förslag till Bolagsordning (2022) – layout
Bilaga 1 (Förslag till dagordning vid stämman 2022-05-12)
Beslutet skickas till
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Ekonomichef
Ägarombud Lilian Olsson

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

2

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-03-22

§ 105
Kommunassurans Syd Försäkrings AB - ny bolagsordning -till
årsstämma 2022 (KS/2022:163)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, orgnr.
516406-0294, godkänns.
Beskrivning av ärendet
Kommunassurans Syd Försäkrings AB är ett kommunägt försäkringsbolag,
där Malung-Sälens kommun är en av de 72 delägarkommunerna.
Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom
ägarkommunernas sfär. Ett förslag om utökning av möjligheterna för
ägarkommunerna att nyttja försäkringsbolaget för administration av aktivt
risk managementarbete och sammanhängande utökning av
ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det egna
försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och
kommer att presenteras under våren 2022, för beslut vid senare
bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet.
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå
årsstämman den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska
antas. Ändringen av bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om
Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsordningen är motiverade
även oberoende av förslaget om utökning av bolagets verksamhet. Den del
av justeringen av bolagsordningen som har koppling till Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som försäkringsbolaget
får teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i
bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den
kommunala elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget. En
justering av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka
utökat tillstånd hos Finansinspektionen. Justeringen av bolagsordningen är
huvudsakligen föranledd av följande skäl:
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är
olycksfallsförsäkring).
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför
bolagsstämmor i Kommunassurans.
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar
av mindre principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till
Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med
omröstning från distans ska tillåtas framöver.
Föreslagna förändringar med jämförelse mot nuvarande bolagsordning
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB - ny bolagsordning 2022
Förslag till beslut
1. Ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, orgnr.
516406-0294, godkänns.
Beskrivning av ärendet
Kommunassurans Syd Försäkrings AB är ett kommunägt försäkringsbolag,
där Malung-Sälens kommun är en av de 72 delägarkommunerna.
Försäkringsbolaget försäkrar enbart riskexponeringar inom
ägarkommunernas sfär. Ett förslag om utökning av möjligheterna för
ägarkommunerna att nyttja försäkringsbolaget för administration av aktivt
risk managementarbete och sammanhängande utökning av
ägarkommunernas möjlighet att teckna försäkring i det egna
försäkringsbolaget bereds för närvarande inom Kommunassurans och
kommer att presenteras under våren 2022, för beslut vid senare
bolagsstämma i bolaget. Förslaget kallas Egenandelsprogrammet.
Styrelsen i Kommunassurans har den 10 mars 2022 beslutat att föreslå
årsstämman den 12 maj 2022 att besluta att en ny bolagsordning ska antas.
Ändringen av bolagsordningen är inte direkt kopplad till förslaget om
Egenandelsprogram, utan justeringarna av bolagsordningen är motiverade
även oberoende av förslaget om utökning av bolagets verksamhet. Den del
av justeringen av bolagsordningen som har koppling till Egenandelsprogrammet är utökning av de försäkringsklasser som försäkringsbolaget får
teckna till att även omfatta olycksfallsförsäkring. Syftet med justeringen i
bolagsordningen är att möjliggöra för ägarkommunerna att teckna den
kommunala elevolycksfallsförsäkringen i det egna försäkringsbolaget. En
justering av bolagsordningen är nödvändig för att bolaget ska kunna söka
utökat tillstånd hos Finansinspektionen. Justeringen av bolagsordningen är
huvudsakligen föranledd av följande skäl:
1. Utökning av de försäkringsklasser som Kommunassurans tillstånd från
Finansinspektionen får omfatta (i sammanhanget viktigast är
olycksfallsförsäkring).
2. Permanentande av möjligheten att tillåta poströstning på förhand inför
bolagsstämmor i Kommunassurans.
Förslaget till ändring av bolagsordning innefattar även andra förändringar av
mindre principiell vikt, t ex att bolagets företagsnamn ändras till
Kommunassurans Försäkring AB (utan ”Syd”) och att hybridstämma med
omröstning från distans ska tillåtas framöver.
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Styrelsen i Kommunassurans förslag (styrelsebeslut den 10 mars 2022) till ny

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB, organisationsnummer 516406-0294
Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,
godkänd av Finansinspektionen den xx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx) Anm. Platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum/dnr.
Nytillkommen text i förhållande till bolagsordning 2018 är i den mellersta kolumnen nedan markerade med kursiv text och grön textfärg. Överstruken text
med röd textfärg i den vänstra kolumnen innebär att texten föreslås tas bort eller ersättas. Överstruken text med blå färg i den vänstra kolumnen föreslås få ny
placering, som då anges med blå text i den mellersta kolumnen. Mycket begränsade redaktionella ändringar utan betydelse i sak är inte markerade nedan.
Dessutom har ”skall” genomgående ändrats till ”ska”. All text med gul bakgrund (som denna) är kommentarer som tas bort.
Bolagsordning 2018

Förslag till bolagsordning 2022

§ 1 Firma

§ 1 Företagsnamn

Bolagets firma är
Kommunassurans Syd Försäkrings
AB.

Bolagets företagsnamn är
Kommunassurans Försäkring AB.

Kommentarer till förslagen.

Förslag om ändring av bolagets företagsnamn till
Kommunassurans Försäkring AB.
Förslaget till ändring av företagsnamn föranleds av att verksamheten i
bolaget numera omfattar ägarkommuner från hela landet. Tillägget
”Syd” infördes sannolikt i företagsnamnet eftersom ”Kommunassurans”
år 2005 inte kunde godkännas självständigt pga att namnet ännu inte var
inarbetat. Det föreligger dock nu år 2022 ett förhandsgodkännande från
Bolagsverket för ändringen av företagsnamn i enlighet med förslaget.
”Kommunassurans” bedöms av Bolagsverket nu vara så inarbetat att det
kan godkännas utan tilläggsord. Bolaget har registrerat domännamnet
kommunassurans.se. Mindre justering av logotype enligt bilderna till
vänster (inte del av bolagsordningen).
Även redaktionell ändring i bolagsordningen där det obsoleta begreppet
firma ersätts av det nuvarande begreppet företagsnamn.

§ 2 Styrelsens säte

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.

Styrelsen har sitt säte i Lund.

§ 3 Ändamålet med bolagets
verksamhet

§ 3 Ändamålet med bolagets
verksamhet

Bolagets syfte är inte att bereda vinst
till aktieägarna utan att erbjuda dessa
ett välanpassat försäkringsskydd.

Bolagets syfte är inte att bereda vinst
till aktieägarna utan att tillhandhålla
aktieägande kommuner, regioner och
deras organisationer tjänster inom
risk- och försäkringsområdet.

Bolaget kan även erbjuda ett
välanpassat försäkringsskydd till de
juridiska personer som helt eller till
majoritet ägs av de kommuner och
landsting/regioner som ingår som
aktieägare i bolaget och kontrolleras av
dessa kommuner/landsting/regioner.

Syftet föreslås paragrafen beskrivas mer översiktligt, medan
regleringarna om vad bolaget i detalj ska göra samlas i § 4. Det viktiga i
denna paragraf är att det klargörs att bolagets syfte inte är att generera
vinst/avkastning.
Vilka som kan vara ägare regleras inte i detalj här, utan i ägaravtalet.

Första delen av stycket föreslås flyttas till § 4.
”Kommuner/regioner” framgår nu i första stycket.

Bolaget skall tillföra de försäkrade
ökad kompetens inom
försäkringsområdet och
vara en resurs inom försäkringsfrågor.
I händelse av bolagets likvidation ska
vinst och bolagets behållning, efter det
att bolagets förpliktelser fullgjorts,
fördelas mellan aktieägarna i
förhållande till deras andel i
aktiekapitalet.

Redaktionell ändring med hänsyn till att bolagsordningen nu avser ett
redan existerande bolag.

Stycket föreslås flyttas till § 4.

I händelse av bolagets likvidation ska
vinst och bolagets behållning, efter det
att bolagets förpliktelser fullgjorts,
fördelas mellan aktieägarna i
förhållande till deras andel i
aktiekapitalet.

Ingen ändring föreslås.

§ 4 Verksamhetsföremål

§ 4 Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål att, med
begränsning till ägarnas egna risker
och egna anställda, meddela försäkring
hänförlig till följande
försäkringsklasser och grupper:

Bolaget har till föremål att, med
begränsning till ägarnas egna risker
och egna anställda, meddela försäkring
hänförlig till följande
försäkringsklasser1 och grupper2.

Direkt försäkring
Grupp e)
Försäkring mot brand och
annan skada på egendom
FK 6
Fartyg
FK 13
Allmän ansvarighet
FK 16
Annan förmögenhetsskada

Direkt försäkring
FK 1
Olycksfall
FK 4
Spårfordon
FK 5
Luftfartyg
FK 6
Fartyg
FK 7
Godstransport
FK 8
Brand och naturkrafter
FK 9
Annan sakskada
FK 11 Luftfartygsansvar
FK 12 Fartygsansvar
FK 13 Allmän ansvarighet
FK 16 Annan förmögenhetsskada
FK 17 Rättsskydd

Anm. Ordet ”Försäkringsklass”
förkortas av utrymmesskäl i § 4 i
denna handling till ”FK”. I slutlig
version kommer ”FK” att ersättas av
”Försäkringsklass”.

Förslag att utöka Bolagets tillståndsmässiga möjligheter att erbjuda
ägarkommunerna försäkring, avseende
a. olycksfall, främst elevolycksfall (försäkringsklass 1)
b. spårfordon (försäkringsklass 4), exv. spårvagn – inte
ansvarsfrågan som hanteras i annan försäkringsklass,
c. luftfartyg (försäkringsklass 5), avseende kommunalt ägda
drönare
d. godstransport (försäkringsklass 7), exv. verktyg i bilar,
e. luftfartygsansvar, avseende kommunalt ägda drönare
(försäkringsklass 11),
f. fartygsansvar (försäkringsklass 12), som komplement till den
möjlighet som i dag föreligger att försäkra kommunala båtar
g. rättsskydd (försäkringsklass 17).
I den mån försäkringsklasserna b.-f. ovan omfattas av försäkringar som
är tecknade i Kommunassurans i dag så utgör de underordnad risk som
får hanteras i annan försäkringsklass. Att även söka tillstånd för dessa
klasser gör att tecknade försäkringar inte nödvändigtvis måste hanteras
som en underordnad risk. Avseende b.-f. är ändringen i bolagsordningen
och tillståndet således en teknikalitet.
Detta gäller dock inte försäkringsklasserna olycksfall och rättsskydd, där
även faktiskt utökning av bolagets verksamhet/tillstånd görs.
Försäkringsklasser som Kommunassurans inte heller fortsatt kommer att
ha tillstånd inom är försäkringsklasserna 2. sjukdom, 3. landfordon
(andra än spårfordon), 10. motorfordonsansvar, 14. kredit, 15. borgen
och 18. assistans.

1

Enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Enligt 2 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse FFFS 2015:8 ska vissa försäkringsklasser betecknas som en angiven grupp om mer än
en försäkringsklass omfattas av tillståndet. Dessa grupper redovisas under försäkringsklasserna.
2

Försäkringsklass 1 och 7 utgör grupp
b), Motorfordonsförsäkring.
Försäkringsklass 1, 4, 6, 7 och 12
utgör grupp c), Sjö- och
transportförsäkring.
Försäkringsklass 1, 5, 7 och 11 utgör
grupp d), Luftfartsförsäkring.
Försäkringsklass 8 och 9 utgör grupp
e), Försäkring mot brand och annan
skada på egendom.
Försäkringsklass 11, 12 och 13 utgör
grupp f), Ansvarsförsäkring.

Redovisningen av gruppering av försäkringsklasser är ett formkrav
enligt Finansinspektionens föreskrifter. Grupperingen saknar praktisk
betydelse.

Mottagen återförsäkring
Samma försäkringsklasser och grupper
som för direkt försäkring, dock enbart
med annat försäkringsföretag utan
privat ägarintresse som cedent.

Förslag till att låta tillståndet från Finansinspektionen omfatta möjlighet
att ingå avtal med andra kommuncaptive om ömsesidigt samarbete om
återförsäkring. Det föreligger inget förslag om sådant samarbete, men
för det fall frågan blir aktuell i framtiden är det bra om
Kommunassurans tillstånd redan omfattar möjligheten, eftersom det tar
lång tid att söka tillstånd. Självfallet måste bolagsstämma i
Kommunassurans ändå godkänna en eventuell framtida utökning av
verksamheten om sådant samarbete blir aktuellt. Denna ändring avser
således enbart att Finansinspektionen lämnar sådant tillstånd som gör att
det är möjligt för Kommunassurans bolagsstämma att senare besluta om
att samarbete gällande återförsäkring kan ske, för sådant fall att frågan
vid något tillfälle skulle bli aktuell.
(Ordet cedent betyder köpare av återförsäkring.)

I bolagsordning 2018 redovisades grupperingen istället genom att
försäkringsklasserna 8 och 9 angavs som grupp e (jfr. under rubriken
Direkt försäkring på föregående sida).

Bolaget
• ska tillföra de försäkrade ökad
kompetens inom risk- och
försäkringsområdet.
• ska bistå och vara en resurs för de
försäkrade gällande risk- och
försäkringsfrågor.
• ska erbjuda aktieägarna ett
välanpassat försäkringsskydd.
• kan även erbjuda ett välanpassat
försäkringsskydd till sådan juridisk
person som helt eller till majoritet
ägs eller kontrolleras av en eller
flera aktieägare i bolaget.
• får när det är förenligt med den
kommunala kompetensen, dock
aldrig till större omfattning än vad
som sammantaget motsvarar tjugo
(20) procent av bolagets
omsättning, tillhandahålla tjänster
till andra än direkta eller indirekta
aktieägare.
• ska verka för att den kommunala
sektorns möjligheter till adekvat
försäkringsskydd säkerställs på
kort och lång sikt.

Bolaget får också driva annan med
bolagets försäkringsrörelse förenlig
verksamhet.

Bolaget får också driva annan med
bolagets försäkringsrörelse förenlig
verksamhet.

Förslag att bolagets uppgifter samlas i ett stycke.
Första punkten i förslaget är hämtad från tredje stycket i § 3 2018 års
bolagsordning. Tillägg av även riskområdet (utöver försäkringsområdet).
Samma sak gällande andra punkten i förslaget. Ordet bistå bör läggas till
för att visa att bolaget kan agera även operativt för en kommuns räkning,
exv. vid bedömning av riskaptitfrågor eller säkerställande av att varken
för mycket eller för lite försäkring tecknas av kommunen.
Tredje punkten i förslaget är hämtad från första stycket i 3 § i 2018 års
bolagsordning.
Fjärde punkten i förslaget är hämtad från andra stycket i 3 § i 2018 års
bolagsordning. Tillägg av ”kontrolleras” eftersom exempelvis
kommunalförbund eller stiftelser inte ”ägs”.

Femte punkten i förslaget är hämtad från fjärde stycket i 4 § i 2018 års
bolagsordning. Justering av nivån till nu gällande nivå enligt LOU.
Innan införande av nivån om tjugo procent i LOU gällde tio procent
enligt rättspraxis. Nivån är numera 20 % även i SKR:s mall för
bolagsordningar i kommunala bolag. Kommunassurans nyttjar denna
möjlighet mycket sparsamt.
Sjätte punkten (ny). Förslag att det ska tydliggöras att Kommunassurans
har till uppdrag att i sådan mån det gynnar aktieägarnas intressen har att
tillvarata även kommunsektorns långsiktiga intressen på försäkringsoch återförsäkringsmarknaden i vid mening, avseende kommunerna som
kollektiv. Uppgiften framgår av ägardirektivet, men bör tydliggöras
även i bolagsordningen.

Ingen ändring föreslås.

Bolagets verksamhet skall alltid
bedrivas med iakttagande av de
kommunalrättsliga principer som
framgår av 2 kap. kommunallagen

Bolagets verksamhet ska alltid
bedrivas med iakttagande av de
kommunalrättsliga principer som
framgår av 2 kap. kommunallagen

Ingen ändring föreslås.

Bolaget får bara när det är förenligt
med den kommunala kompetensen och
aldrig till större omfattning än tio (10)
procent av bolagets omsättning
tillhandahålla tjänster till andra än
direkta eller indirekta aktieägare.
§ 5 Aktiekapital

Stycket föreslås flyttas upp inom paragrafen (till femte punkten på
föregående sida).

§ 5 Aktiekapital

Ingen ändring föreslås.

Bolagets aktiekapital skall uppgå till
lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000)
kronor och högst etthundraåttio
miljoner (180 000 000) kronor.
§ 6 Antalet aktier

Bolagets aktiekapital ska uppgå till
lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000)
kronor och högst etthundraåttio
miljoner (180 000 000) kronor.
§ 6 Antalet aktier

Ingen ändring föreslås.

Antalet aktier skall vara lägst 45 000
och högst 180 000.

Antalet aktier ska vara lägst 45 000
och högst 180 000.

§ 7 Styrelse

§ 7 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fem och
högst nio ledamöter med högst sju
suppleanter. Styrelse utses av
årsstämman för tiden från årsstämman
och för tiden intill nästa årsstämma.
Minst en ledamot och en suppleant
skall vara försäkringssakkunnig. En
ledamot skall vara ordförande och en
ledamot skall vara vice ordförande.

Styrelsen ska bestå av lägst fem och
högst nio ledamöter med högst sju
suppleanter. Styrelse utses av
årsstämman för tiden från årsstämman
och för tiden intill nästa årsstämma.
Minst en ledamot ska vara oberoende.
En ledamot ska vara ordförande och en
ledamot ska vara vice ordförande.

Det föreligger inte något författningsreglerat krav om särskild
försäkringssakkunnig i styrelsen. Begreppet infördes såvitt har gått att
utröna i bolagsordningen för att år 2005 möjliggöra en styrelse av
representanter från ägarkommunerna. I nu gällande regelverk ställs krav
på varje individuell styrelseledamots kompetens inom
försäkringsområdet och andra områden såväl som styrelsens samlade
kompetens. Det föreslås därför att begreppet försäkringssakkunnig tas
bort ur bolagsordningen. Det föreslås dock inte att funktionen med en
oberoende styrelseledamot med bakgrund från försäkringsområdet ska
tas bort, men det bör beskrivas med begreppet oberoende istället för
begreppet försäkringssakkunnig för att vara i linje med gällande rätt.

Kravet på att även en suppleant ska vara särskilt angiven
försäkringssakkunnig föreslås tas bort.

Styrelsen är beslutför när de vid
sammanträdet närvarande ledamöterna
uppgår till minst två tredjedelar av hela
antalet ledamöter.

Styrelsen är beslutför när de vid
sammanträdet närvarande ledamöterna
uppgår till minst två tredjedelar av hela
antalet ledamöter.

Ingen ändring föreslås.

Såsom styrelsens beslut gäller den
mening för vilken vid sammanträde
mer än hälften av de närvarande röstar
eller vid lika röstetal den mening som
ordföranden ansluter sig till. Om
styrelsen inte är fulltalig får beslut
anses föreligga endast om fler än en
tredjedel av hela antalet
styrelseledamöter har röstat för
beslutet.

Såsom styrelsens beslut gäller den
mening för vilken vid sammanträde
mer än hälften av de närvarande röstar
eller vid lika röstetal den mening som
ordföranden ansluter sig till. Om
styrelsen inte är fulltalig får beslut
anses föreligga endast om fler än en
tredjedel av hela antalet
styrelseledamöter har röstat för
beslutet.

Ingen ändring föreslås.

§ 8 Revisorer

§ 8 Revisorer

Ingen ändring föreslås.

För granskning av bolagets
årsredovisning jämte räkenskaperna
samt styrelsen och verkställande
direktörens förvaltning utses på
årsstämma en auktoriserad revisor eller
ett auktoriserat revisionsbolag för tiden
från den årsstämman och ett år framåt.
För revisor får av årsstämman en
revisorssuppleant utses.
§ 9 Lekmannarevisorer

För granskning av bolagets
årsredovisning jämte räkenskaperna
samt styrelsen och verkställande
direktörens förvaltning utses på
årsstämma en auktoriserad revisor eller
ett auktoriserat revisionsbolag för tiden
från den årsstämman och ett år framåt.
För revisor får av årsstämman en
revisorssuppleant utses.
§ 9 Lekmannarevisorer

Ingen ändring föreslås.

Två lekmannarevisorer och två
suppleanter för dessa utses på den

Två lekmannarevisorer och två
suppleanter för dessa utses på den

årsstämma som hålles efter allmänna
val för en tid av högst 4 år.
§ 10 Räkenskapsår

årsstämma som hålles efter allmänna
val för en tid av högst fyra år.
§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara
kalenderår.

Bolagets räkenskapsår är
kalenderår.
§11 Former för bolagsstämma och
omröstning vid bolagsstämma

Redaktionell ändring med hänsyn till att bolagsordningen nu avser ett
redan existerande bolag.

Bolagsstämma får hållas som s.k.
hybridstämma, med möjlighet för
aktieägarna att delta både fysiskt och
på distans. Distansdeltagare vid
hybridstämma får enbart utöva sin
rösträtt om deltagarens identitet har
kunnat fastställas genom avancerad
elektronisk signatur.

Första stycket gäller redan, men bör för tydlighets skull anges explicit i
bolagsordningen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma
besluta att aktieägarna ska kunna
utöva sin rösträtt per post före
stämman.

Förslag att den möjlighet till förenkling av förfarandet vid stämma som
har erbjudits genom den tillfälliga stämmolagen som tillkommit med
anledning av covid-19 ska permanentas. I praktiken innebär det att
stämma i Kommunassurans i fortsättningen kan hållas på samma sätt
som har skett år 2020, 2021 och 2022, även om stämmolagen inte skulle
förlängas av riksdagen efter utgången av år 2022.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

§ 12 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till och underlag inför
bolagsstämma skall sändas med brev
med posten eller e-post till aktieägarna
tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman.

Kallelse till och underlag inför
bolagsstämma ska sändas med brev
med posten eller e-post till aktieägarna
tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman.
Av kallelsen ska följande framgå.

Enligt aktiebolagslagen och praxis ska det av kallelsen framgå om
rösträtt ska kunna utövas från distans. Det föreslås att det i

§ 12 Ordförande vid stämman

1. Om rösträtt ska kunna utövas från
distans och i så fall på vilket sätt
eller om rösträtt inte ska kunna
utövas från distans.
2. Om rösträtt ska kunna utövas per
post och i så fall på vilket sätt eller
om rösträtt inte ska kunna utövas
per post.
§ 13 Ordförande vid bolagsstämma

Styrelsens ordförande eller vid förfall
för denne, vice ordförande, skall vara
ordförande på bolagsstämma till dess
stämmoordförande valts.

Styrelsens ordförande eller vid förfall
för denne, vice ordförande, ska vara
ordförande på bolagsstämma till dess
stämmoordförande har valts.

bolagsordningen förtydligas att rösträttsmöjligheterna ska tydliggöras i
kallelsen inför varje enskild bolagsstämma.

Eftersom rubriken har angett stämma i singular har det kunnat uppfattats
att enbart bolagsstämma som utgör årsstämma/ordinarie stämma har
avsetts. Genom ändringen tydliggörs att även extra bolagsstämma
omfattas.
• Bolagsstämma – samlingsbegrepp för årsstämma och extra
bolagsstämma, i kortform enbart stämma
• Årsstämma – ”ordinarie bolagsstämma”
• Extra bolagsstämma – när det behöver framgå att en bolagsstämma
är extra och således inte en årsstämma
Tillägget ”har” – enbart språklig korrigering.

§ 13 Årsstämma

§ 14 Årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden
behandlas.

På årsstämma ska följande ärenden
behandlas.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Stämmans öppnande
Val av ordförande för stämman
Val av två justeringsmän
Upprättande och godkännande av
röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad
7. Framläggande av
årsredovisningen,

Stämmans öppnande
Val av ordförande för stämman
Val av två justeringsmän
Upprättande och godkännande av
röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit
behörigen sammankallad
7. Framläggande av
årsredovisningen,

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas
granskningsrapporter
Beslut om
a. fastställelse av
resultaträkningen och
balansräkningen
b. dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda
balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna och
verkställande direktören
Fastställande av arvoden åt
styrelsen, revisor och
lekmannarevisor med suppleanter
Beslut om antalet
styrelseledamöter
Val av ordförande och vice
ordförande i styrelsen
Val av övriga ledamöter till
styrelsen
Val av suppleanter till styrelsen
Val av revisor och
revisorssuppleant
I förekommande fall val av
lekmannarevisorer och
suppleanter
Fastställande av ordningen för
suppleanternas inträde som
tjänstgörande i styrelsen
Val av fem ledamöter, varav en
sammankallande, i
valberedningen

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

revisionsberättelsen och
lekmannarevisorernas
granskningsrapporter
Beslut om
a. fastställelse av
resultaträkningen och
balansräkningen
b. dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda
balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt
styrelseledamöterna och
verkställande direktören
Fastställande av arvoden åt
styrelsen, revisor och
lekmannarevisor med suppleanter
Beslut om antalet
styrelseledamöter
Val av ordförande och vice
ordförande i styrelsen
Val av övriga ledamöter till
styrelsen
Val av suppleanter till styrelsen
Val av revisor och
revisorssuppleant
I förekommande fall val av
lekmannarevisorer och
suppleanter
Fastställande av ordningen för
suppleanternas inträde som
tjänstgörande i styrelsen
Val av fem ledamöter, varav en
sammankallande, i
valberedningen

18. Annat ärende som ankommer på
stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551),
försäkringsrörelselagen
(2010:2043), bolagsordningen
eller aktieägaravtalet.
19. Beslut att ägardirektivet ska gälla
fram till nästa årsstämma.
§ 14 Bolagsstämmans kompetens
m.m.

18. Bemyndigande för styrelsen att
anta nya delägare
19. Annat ärende som ankommer på
stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551),
försäkringsrörelselagen
(2010:2043), bolagsordningen
eller aktieägaravtalet.
20. Beslut att ägardirektivet ska gälla
fram till nästa årsstämma.
§ 15 Bolagsstämmans kompetens
m.m.

Beslut i följande frågor ska alltid fattas
av bolagsstämman.

Beslut i följande frågor ska alltid fattas
av bolagsstämman.

1. Ram för upptagande av krediter
2. Ställande av säkerhet i form av
pant
3. Beslut i annat ärende av
principiell betydelse eller annars
av större vikt för bolaget.

1. Ram för upptagande av krediter
2. Ställande av säkerhet i form av
pant
3. Beslut i annat ärende av
principiell betydelse eller annars
av större vikt för bolaget.

Beslut i frågor om ändring av
bolagsordningen, fastställande av
ägardirektiv samt frågor i övrigt som
är av principiell betydelse eller annars
av större vikt ska fattas av
bolagsstämman och kräver, om inte
annat anges i lag eller i § 16 i denna
bolagsordning kvalificerad majoritet
utgörande minst 2/3 av de aktier som
är företrädda på stämman. Beslut
avseende övriga frågor vid

Beslut i frågor om ändring av
bolagsordningen, fastställande av
ägardirektiv samt frågor i övrigt som
är av principiell betydelse eller annars
av större vikt ska fattas av
bolagsstämman och kräver, om inte
annat anges i lag eller i denna
bolagsordning kvalificerad majoritet
utgörande minst 2/3 av de aktier som
är företrädda på stämman. Beslut
avseende övriga frågor vid

Förslag till ny standardpunkt till årsstämmans dagordning. Denna punkt
förekommer varje år på årsstämman, så det bör tydliggöras i
bolagsordningen.

Ingen ändring föreslås.

bolagsstämma fattas med enkel
majoritet om inte annat anges i lag.

bolagsstämma fattas med enkel
majoritet om inte annat anges i lag.
§ 16 Utomståendes närvaro vid
bolagsstämma
Förutom styrelsens ledamöter och
verkställande direktören har följande
personer rätt att närvara eller på
annat sätt följa förhandlingarna vid
bolagsstämma, trots att de inte är
utsedda som stämmoombud för
aktieägare.
-

-

-

Tjänstepersoner hos aktieägare
som innehar tjänst som
kommunchef, ekonomichef,
säkerhetschef, upphandlingschef,
jurist vid
kommunledningsförvaltningen,
försäkringsansvarig eller
motsvarande
Bolagets vice verkställande
direktör
Bolagets ekonomichef
Övriga tjänstepersoner hos
bolaget om inte bolagets VD har
beslutat att dessa inte ska delta
vid stämman
Gäster som inbjudits att tala inför
stämmans deltagare

Stämman kan avseende enskild punkt,
för att upprätthålla ordning eller av
annat skäl, besluta att vissa eller
samtliga av ovanstående inte ska ha
rätt att närvara eller på annat sätt

Förslag till förtydligande, eftersom detta tillämpas i praktiken. Utan
denna paragraf krävs formellt ett godkännande av stämman att
personerna har rätt att delta.

följa förhandlingarna vid den enskilda
punkten.
Stämman kan även besluta att
stämman ska vara öppen för
allmänheten.
§ 15 Firmateckning

§ 17 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än
styrelseledamot eller VD att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande
får endast avse två personer i förening.
Verkställande direktören tecknar
bolagets firma i löpande ärenden. Vad
som inbegrips i löpande förvaltning ska
framgå av VD-instruktionen som
styrelsen fastställer.

Styrelsen får ej bemyndiga annan än
styrelseledamot eller VD att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande
får endast avse två personer i förening.
Verkställande direktören tecknar
bolagets firma i löpande förvaltning.
Vad som inbegrips i löpande
förvaltning ska framgå av VDinstruktionen som styrelsen fastställer.

Begreppet är ”löpande förvaltning” i aktiebolagslagen. Begreppet
”löpande ärenden” kan skapa oklarheter och bör därför ändras till lagens
begrepp.

§ 16 Underställning m m

§ 18 Underställning m m

Bolaget skall bereda
kommunfullmäktige i envar
delägarkommun möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell
betydelse eller annars av större vikt
fattas. Sådana beslut skall så långt
möjligt beredas vid föregående
ägarsamråd och ägarna skall ges
möjlighet att bereda ärendet två (2)
månader före stämma.

Bolaget ska bereda
kommunfullmäktige i envar
delägarkommun möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell
betydelse eller annars av större vikt
fattas. Sådana beslut ska så långt
möjligt beredas vid föregående
ägarsamråd och ägarna ska ges
möjlighet att bereda ärendet två (2)
månader före stämma.

För att beslut på bolagsstämma i nedan
följande frågor skall äga giltighet skall
sådant beslut godkännas av samtliga
aktieägare.

För att beslut på bolagsstämma i nedan
följande frågor ska äga giltighet ska
sådant beslut godkännas av samtliga
aktieägare.

- Beslut i strategiska frågor om
verksamhetens inriktning och
finansiering
- Beslut om bildande, förvärv
överlåtelse eller nedläggning av
verksamhetsgren eller av
dotterbolag eller annan likvärdig
association.
- Teckning, förvärv eller avyttring av
näringsbetingade aktier.
- Ändring av § 5, antalet aktier, och
innehåll i denna § 16
- Beslut om särskilt stora
investeringar och finansiering av
dessa

- Beslut i strategiska frågor om
verksamhetens inriktning och
finansiering
- Beslut om bildande, förvärv
överlåtelse eller nedläggning av
verksamhetsgren eller av
dotterbolag eller annan likvärdig
association.
- Teckning, förvärv eller avyttring av
näringsbetingade aktier.
- Ändring av § 5, antalet aktier, och
innehåll i denna § 18
- Beslut om särskilt stora
investeringar och finansiering av
dessa

Ingen ändring föreslås.

Om aktieägare till styrelsen framställer
önskemål om att fråga skall beslutas av
bolagsstämma ankommer det på
styrelsen att snarast sammankalla
sådan bolagsstämma såvida inte
författningsmässiga hinder möter.

Om aktieägare till styrelsen framställer
önskemål om att fråga ska beslutas av
bolagsstämma ankommer det på
styrelsen att snarast sammankalla
sådan bolagsstämma såvida inte
författningsmässiga hinder möter.

§ 17 Överlåtelse av aktier och
hembud

§ 19 Överlåtelse av aktier och
hembud

Den som avser att överlåta aktie till
någon som inte är aktieägare i bolaget,
ska genom skriftlig anmälan hos
bolagets styrelse begära bolagets
samtycke till överlåtelsen. Frågan om
samtycke ska prövas av styrelsen.
Samtycke kan bara ges för alla de
aktier som begäran om samtycke
avser.

Den som avser att överlåta aktie till
någon som inte är aktieägare i bolaget,
ska genom skriftlig anmälan hos
bolagets styrelse begära bolagets
samtycke till överlåtelsen. Frågan om
samtycke ska prövas av styrelsen.
Samtycke kan bara ges för alla de
aktier som begäran om samtycke
avser.

Av ansökan ska framgå vem den
tilltänkte förvärvaren är och om
överlåtaren vill att bolaget ska anvisa
någon annan förvärvare om samtycke
vägras. Överlåtaren ska ange samtliga
villkor för överlåtelsen i sin ansökan.
Inom två månader från behörig
ansökan om samtycke ska bolaget
meddela beslut i frågan.

Av ansökan ska framgå vem den
tilltänkte förvärvaren är och om
överlåtaren vill att bolaget ska anvisa
någon annan förvärvare om samtycke
vägras. Överlåtaren ska ange samtliga
villkor för överlåtelsen i sin ansökan.
Inom två månader från behörig
ansökan om samtycke ska bolaget
meddela beslut i frågan.

Aktieägare som är missnöjd med
bolagets beslut att vägra eller ge
samtycke får väcka talan vid allmän
domstol inom en månad från det att

Aktieägare som är missnöjd med
bolagets beslut att vägra eller ge
samtycke får väcka talan vid allmän
domstol inom en månad från det att

Ingen ändring föreslås.

bolagets beslut skickades till den
aktieägare som begärt samtycke.

bolagets beslut skickades till den
aktieägare som begärt samtycke.

De aktier som överlåtits till en av
bolaget anvisad köpare ska betalas
inom en månad från den tidpunkt då
priset på aktierna blev bestämt.

De aktier som överlåtits till en av
bolaget anvisad köpare ska betalas
inom en månad från den tidpunkt då
priset på aktierna blev bestämt.

Har aktie övergått till någon, som inte
förut är aktieägare i bolaget, skall
aktien genast hembjudas till
aktieägarna till inlösen genom skriftlig
anmälan hos bolagets styrelse.
Åtkomsten av aktie skall styrkas samt,
där aktien övergått genom köp, uppgift
lämnas om den betingade
köpeskillingen.

Har aktie övergått till någon, som inte
förut är aktieägare i bolaget, ska
aktien genast hembjudas till
aktieägarna till inlösen genom skriftlig
anmälan hos bolagets styrelse.
Åtkomsten av aktie ska styrkas samt,
där aktien övergått genom köp, uppgift
lämnas om den betingade
köpeskillingen.

När anmälan gjorts om akties
övergång, skall styrelsen genast
skriftligen meddela detta till varje
lösningsberättigad, vars postadress är
införd i aktieboken eller eljest känd för
bolaget, med en anmodan till den, som
önskar begagna sig av lösningsrätten,
att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget inom två
månader, räknat från anmälan hos
styrelsen om akties övergång.

När anmälan gjorts om akties
övergång, ska styrelsen genast
skriftligen meddela detta till varje
lösningsberättigad, vars postadress är
införd i aktieboken eller eljest känd för
bolaget, med en anmodan till den, som
önskar begagna sig av lösningsrätten,
att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget inom två
månader, räknat från anmälan hos
styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade,
skall företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning, verkställd
av notarius publicus, dock att om
samtidigt flera aktier hembjudits,

Anmäler sig flera lösningsberättigade,
ska företrädesrätten dem emellan
bestämmas genom lottning, verkställd
av notarius publicus, dock att om
samtidigt flera aktier hembjudits,

aktierna först, så långt kan ske, skall
fördelas proportionellt i förhållande till
tidigare innehav bland dem, som
framställt lösningsanspråk.

aktierna först, så långt kan ske, ska
fördelas proportionellt i förhållande till
tidigare innehav bland dem, som
framställt lösningsanspråk.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget
är köp, av köpeskillingen, men eljest
av belopp, som, om parterna inte
kommer överens, bestämmes i den
ordning lagen (1999:116) om
skiljemän stadgar. Lösenbeloppet skall
erläggas inom en månad från den
tidpunkt, då lösenbeloppet blev
bestämt.

Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget
är köp, av köpeskillingen, men eljest
av belopp, som, om parterna inte
kommer överens, bestämmes i den
ordning lagen (1999:116) om
skiljemän stadgar. Lösenbeloppet ska
erläggas inom en månad från den
tidpunkt, då lösenbeloppet blev
bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon
lösningsberättigad framställer
lösningsanspråk eller lösen inte
erlägges inom föreskriven tid, äger den
som gjort hembudet, att bli registrerad
för aktien.

Om inte inom stadgad tid någon
lösningsberättigad framställer
lösningsanspråk eller lösen inte
erlägges inom föreskriven tid, äger den
som gjort hembudet, att bli registrerad
för aktien.

§ 18 Kommunstyrelsens
inspektionsrätt

§ 21 Kommunstyrelsens
inspektionsrätt

Respektive delägares kommunstyrelser
äger rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper och i
övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet.

Respektive delägares kommunstyrelser
äger rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper och i
övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån hinder ej möter på grund av
författningsreglerad sekretess.

Tillägg av skydd för sekretess. Exempel på när sekretess råder är vid
handläggning av skadeståndskrav mot enskild kommun, där
Kommunassurans omfattas av den enskilda kommunens sekretess i
fråga om personuppgifter m.m. Den föreslagna lydelsen enligt SKR:s
standardrekommendation.

Godkänd av bolagsstämma 180517

Antagen av bolagets årsstämma den 12
maj 2022, godkänd av
Finansinspektionen den xxx xxxx 2022 Anm. platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum respektive
(dnr. FI 22-xxxx)
diareienummer.

Styrelsen i Kommunassurans förslag (styrelsebeslut den 10 mars 2022) till ny

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkring AB,
organisationsnummer 516406-0294
Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,
godkänd av Finansinspektionen den xx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx)
Anm. Platshållarna ersätts senare med FI:s beslutsdatum/dnr.
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Kommunassurans Försäkring AB.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Lund.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är inte att bereda vinst till aktieägarna utan att tillhandhålla aktieägande
kommuner, regioner och deras organisationer tjänster inom risk- och försäkringsområdet.
I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att bolagets
förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till deras andel i
aktiekapitalet.

§ 4 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål att, med begränsning till ägarnas egna risker och egna anställda,
meddela försäkring hänförlig till följande försäkringsklasser1 och grupper2.
Direkt Försäkring
Försäkringsklass 1
Försäkringsklass 4
Försäkringsklass 5
Försäkringsklass 6
Försäkringsklass 7
Försäkringsklass 8
Försäkringsklass 9
Försäkringsklass 11
Försäkringsklass 12
Försäkringsklass 13
Försäkringsklass 16
Försäkringsklass 17

1

Olycksfall
Spårfordon
Luftfartyg
Fartyg
Godstransport
Brand och naturkrafter
Annan sakskada
Luftfartygsansvar
Fartygsansvar
Allmän ansvarighet
Annan förmögenhetsskada
Rättsskydd

Enligt 2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).
Enligt 2 kap. 11 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse FFFS 2015:8 ska
vissa försäkringsklasser betecknas som en angiven grupp om mer än en försäkringsklass omfattas av tillståndet.
Dessa grupper redovisas under försäkringsklasserna.
2

Försäkringsklass 1 och 7 utgör grupp b), Motorfordonsförsäkring.
Försäkringsklass 1, 4, 6, 7 och 12 utgör grupp c), Sjö- och transportförsäkring.
Försäkringsklass 1, 5, 7 och 11 utgör grupp d), Luftfartsförsäkring.
Försäkringsklass 8 och 9 utgör grupp e), Försäkring mot brand och annan skada på egendom.
Försäkringsklass 11, 12 och 13 utgör grupp f), Ansvarsförsäkring.
Mottagen återförsäkring
Samma försäkringsklasser och grupper som för direkt försäkring, dock enbart med
annat försäkringsföretag utan privat ägarintresse som cedent.
Bolaget
- ska tillföra de försäkrade ökad kompetens inom risk- och försäkringsområdet.
- ska bistå och vara en resurs för de försäkrade gällande risk- och försäkringsfrågor.
- ska erbjuda aktieägarna ett välanpassat försäkringsskydd.
- kan även erbjuda ett välanpassat försäkringsskydd till sådan juridisk person som helt eller
till majoritet ägs eller kontrolleras av en eller flera aktieägare i bolaget.
- får när det är förenligt med den kommunala kompetensen, dock aldrig till större omfattning
än vad som sammantaget motsvarar tjugo (20) procent av bolagets omsättning,
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare.
- ska verka för att den kommunala sektorns möjligheter till adekvat försäkringsskydd
säkerställs på kort och lång sikt.
Bolaget får också driva annan med bolagets försäkringsrörelse förenlig verksamhet.
Bolagets verksamhet ska alltid bedrivas med iakttagande av de kommunalrättsliga principer
som framgår av 2 kap. kommunallagen

§ 5 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst fyrtiofem miljoner (45 000 000) kronor och högst
etthundraåttio miljoner (180 000 000) kronor.

§ 6 Antalet aktier
Antalet aktier ska vara lägst 45 000 och högst 180 000.

§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med högst sju suppleanter. Styrelse
utses av årsstämman för tiden från årsstämman och för tiden intill nästa årsstämma. Minst en
ledamot ska vara oberoende. En ledamot ska vara ordförande och en ledamot ska vara vice
ordförande.
Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande ledamöterna uppgår till minst två
tredjedelar av hela antalet ledamöter.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträde mer än hälften av de
närvarande röstar eller vid lika röstetal den mening som ordföranden ansluter sig till. Om
styrelsen inte är fulltalig får beslut anses föreligga endast om fler än en tredjedel av hela
antalet styrelseledamöter har röstat för beslutet.

§ 8 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsen och
verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma en auktoriserad revisor eller ett
auktoriserat revisionsbolag för tiden från den årsstämman och ett år framåt. För revisor får av
årsstämman en revisorssuppleant utses.

§ 9 Lekmannarevisorer
Två lekmannarevisorer och två suppleanter för dessa utses på den årsstämma som hålles efter
allmänna val för en tid av högst fyra år.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 11 Former för bolagsstämma och omröstning vid bolagsstämma
Bolagsstämma får hållas som s.k. hybridstämma, med möjlighet för aktieägarna att delta både
fysiskt och på distans. Distansdeltagare vid hybridstämma får enbart utöva sin rösträtt om
deltagarens identitet har kunnat fastställas genom avancerad elektronisk signatur.
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per
post före stämman.

§ 12 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till och underlag inför bolagsstämma ska sändas med brev med posten eller e-post till
aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
Av kallelsen ska följande framgå.
1. Om rösträtt ska kunna utövas från distans och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt
inte ska kunna utövas från distans.
2. Om rösträtt ska kunna utövas per post och i så fall på vilket sätt eller om rösträtt inte
ska kunna utövas per post.

§ 13 Ordförande vid bolagsstämma
Styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, vice ordförande, ska vara ordförande på
bolagsstämma till dess stämmoordförande har valts.

§ 14 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Stämmans öppnande
Val av ordförande för stämman
Val av två justeringsmän
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordningen
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas
granskningsrapporter
Beslut om
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställd
balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
Beslut om antalet styrelseledamöter
Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen
Val av övriga ledamöter till styrelsen
Val av suppleanter till styrelsen
Val av revisor och revisorssuppleant
I förekommande fall val av lekmannarevisorer och suppleanter
Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen
Val av fem ledamöter, varav en sammankallande, i valberedningen
Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare
Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551),
försäkringsrörelselagen (2010:2043), bolagsordningen eller aktieägaravtalet.
Beslut att ägardirektivet ska gälla fram till nästa årsstämma.

§ 15 Bolagsstämmans kompetens m.m.
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.
1.
2.
3.

Ram för upptagande av krediter
Ställande av säkerhet i form av pant
Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för bolaget.

Beslut i frågor om ändring av bolagsordningen, fastställande av ägardirektiv samt frågor i
övrigt som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska fattas av bolagsstämman
och kräver, om inte annat anges i lag eller i denna bolagsordning kvalificerad majoritet

utgörande minst 2/3 av de aktier som är företrädda på stämman. Beslut avseende övriga frågor
vid bolagsstämma fattas med enkel majoritet om inte annat anges i lag.

§ 16 Utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Förutom styrelsens ledamöter och verkställande direktören har följande personer rätt att
närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma, trots att de inte är utsedda
som stämmoombud för aktieägare.
- Tjänstepersoner hos aktieägare som innehar tjänst som kommunchef, ekonomichef,
säkerhetschef, upphandlingschef, jurist vid kommunledningsförvaltningen,
försäkringsansvarig eller motsvarande
- Bolagets vice verkställande direktör
- Bolagets ekonomichef
- Övriga tjänstepersoner hos bolaget om inte bolagets VD har beslutat att dessa inte ska
delta vid stämman
- Gäster som inbjudits att tala inför stämmans deltagare
Stämman kan avseende enskild punkt, för att upprätthålla ordning eller av annat skäl, besluta
att vissa eller samtliga av ovanstående inte ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa
förhandlingarna vid den enskilda punkten.
Stämman kan även besluta att stämman ska vara öppen för allmänheten.

§ 17 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. Verkställande direktören
tecknar bolagets firma i löpande förvaltning. Vad som inbegrips i löpande förvaltning ska
framgå av VD-instruktionen som styrelsen fastställer.

§ 18 Underställning m m
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i envar delägarkommun möjlighet att ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt
fattas. Sådana beslut ska så långt möjligt beredas vid föregående ägarsamråd och ägarna ska
ges möjlighet att bereda ärendet två (2) månader före stämma.
För att beslut på bolagsstämma i nedan följande frågor ska äga giltighet ska sådant beslut
godkännas av samtliga aktieägare.
- Beslut i strategiska frågor om verksamhetens inriktning och finansiering
- Beslut om bildande, förvärv överlåtelse eller nedläggning av verksamhetsgren eller av
dotterbolag eller annan likvärdig association.
- Teckning, förvärv eller avyttring av näringsbetingade aktier.
- Ändring av § 5, antalet aktier, och innehåll i denna § 18
- Beslut om särskilt stora investeringar och finansiering av dessa

Om aktieägare till styrelsen framställer önskemål om att fråga ska beslutas av bolagsstämma
ankommer det på styrelsen att snarast sammankalla sådan bolagsstämma såvida inte
författningsmässiga hinder möter.

§ 19 Överlåtelse av aktier och hembud
Den som avser att överlåta aktie till någon som inte är aktieägare i bolaget, ska genom
skriftlig anmälan hos bolagets styrelse begära bolagets samtycke till överlåtelsen. Frågan om
samtycke ska prövas av styrelsen. Samtycke kan bara ges för alla de aktier som begäran om
samtycke avser.
Av ansökan ska framgå vem den tilltänkte förvärvaren är och om överlåtaren vill att bolaget
ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras. Överlåtaren ska ange samtliga villkor
för överlåtelsen i sin ansökan. Inom två månader från behörig ansökan om samtycke ska
bolaget meddela beslut i frågan.
Aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att vägra eller ge samtycke får väcka talan
vid allmän domstol inom en månad från det att bolagets beslut skickades till den aktieägare
som begärt samtycke.
De aktier som överlåtits till en av bolaget anvisad köpare ska betalas inom en månad från den
tidpunkt då priset på aktierna blev bestämt.
Har aktie övergått till någon, som inte förut är aktieägare i bolaget, ska
aktien genast hembjudas till aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets
styrelse. Åtkomsten av aktie ska styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas
om den betingade köpeskillingen.
När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till
varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest känd för bolaget,
med en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen framställa
lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties
övergång.
Anmäler sig flera lösningsberättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom
lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits,
aktierna först, så långt kan ske, ska fördelas proportionellt i förhållande till tidigare innehav
bland dem, som framställt lösningsanspråk.
Lösenbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som,
om parterna inte kommer överens, bestämmes i den ordning lagen (1999:116) om skiljemän
stadgar. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev
bestämt.
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen
inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.

§ 21 Kommunstyrelsens inspektionsrätt
Respektive delägares kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper och i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i
den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.

Antagen av bolagets årsstämma den 12 maj 2022,
godkänd av Finansinspektionen den xxx xxxx 2022 (dnr. FI 22-xxxx)

ommunassurans Syd

Försäkrings AB

Bilaga 1
Förslag till dagordning, årsstämma den 12 maj 2022
1. Val av ordförande och sekreterare för stämman
2. Dagordningens fastställande
3. Val av två justeringsmän
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport
7. Beslut om
a. fastställelse av förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning
b. disposition av bolagets vinst eller förlust
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor med suppleanter
9. Beslut om antalet styrelseledamöter
10. Val av ordförande och vice ordförande till styrelsen
11. Val av försäkringssakkunnig
12. Val av övriga ledamöter till styrelsen
13. Val av suppleanter till styrelsen
14. Fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen
15. Val av revisorer och revisorssuppleant
16. Val av lekmannarevisorer och suppleanter
17. Val av valberedningen
18. Bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare samt beslut om nyemission
19. Beslut om ny bolagsordning
20. Avslutning
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1, 211 22 Malmö
Telefon 040-611 22 00
www.ksfab.se
Organisationsnummer 516406-0294 • F-skattsedel • Försäkringsaktiebolagets säte är i Lund
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Stadsbyggnadskontoret
Johan Sandgren
johan.sandgren@malung-salen.se
0280-18383

Dnr KS/2020:42

Detaljplan för Simhall i Malung
Förslag till beslut
Det tillstyrks att;
- Det i juli 2021 upprättade och i mars 2022 reviderade planförslaget
för Detaljplanen för Simhall i Malung 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 hänsyn till i planförslaget upprättad
undersökning, inte innebära betydande miljöpåverkan.
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till detaljplan för Simhall i Malung har upprättats av
stadsbyggnadskontoret.
Området är beläget i direkt söder om ishallen i Malung och berör
fastigheterna Grönland 61:4 och Holarna 48:2, som ägs av Malung-Sälens
kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en simhall.
Under samrådet inkom synpunkter på dagvattenhantering samt risker med
tanke på planområdets närhet till transportled för farligt gods. Inför
granskningen gjordes en dagvattenutredning som redovisade förslag på
åtgärder för att hantera dagvattnet på ett hållbart sätt. En riskutredning
avseende transportled för farligt gods togs fram där rekommenderade
åtgärder redovisades för att minimera riskerna.
Under granskningen inkom synpunkter på planbestämmelser kopplade till
riskutredningens rekommendationer, en tomtindelning som gäller för
Holarna 48:2 och 48:1 samt övriga synpunkter som noterats och bemötts i
utlåtandet. Inför antagandet har en planbestämmelse som reglerar att
byggnaden ska förses med nödstopp införts i planen. Tomtindelningen
kommer behöva upphävas och ett påbörjande av detta arbete kommer att
föreslås i ett separat ärende.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-01
Plankarta med planbestämmelser
Planbeskrivning
Illustrationsplan
Dagvattenutredning
Riskutredning avseende transporter av farligt gods
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
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§ 38
Detaljplan för Simhall (MSN/2021:81)
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut
Det tillstyrks att;
- Det i juli 2021 upprättade och i mars 2022 reviderade planförslaget
för Detaljplanen för Simhall i Malung 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 hänsyn till i planförslaget upprättad
undersökning, inte innebära betydande miljöpåverkan.
Beskrivning av ärendet
Ett förslag till detaljplan för Simhall i Malung har upprättats av
stadsbyggnadskontoret.
Området är beläget i direkt söder om ishallen i Malung och berör
fastigheterna Grönland 61:4 och Holarna 48:2, som ägs av Malung-Sälens
kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en
simhall.
Under samrådet inkom synpunkter på dagvattenhantering samt risker med
tanke på planområdets närhet till transportled för farligt gods. Inför
granskningen gjordes en dagvattenutredning som redovisade förslag på
åtgärder för att hantera dagvattnet på ett hållbart sätt. En riskutredning
avseende transportled för farligt gods togs fram där rekommenderade
åtgärder redovisades för att minimera riskerna.
Under granskningen inkom synpunkter på planbestämmelser kopplade till
riskutredningens rekommendationer, en tomtindelning som gäller för
Holarna 48:2 och 48:1 samt övriga synpunkter som noterats och bemötts i
utlåtandet. Inför antagandet har en planbestämmelse som reglerar att
byggnaden ska förses med nödstopp införts i planen. Tomtindelningen
kommer behöva upphävas och ett påbörjande av detta arbete kommer att
föreslås i ett separat ärende.
Dagens sammanträde
Planarkitekten redogör för ärendet.
Ordföranden finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att
bifalla tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-04-01
Plankarta med planbestämmelser
Planbeskrivning
Illustrationsplan
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

2022-04-07

Dagvattenutredning
Riskutredning avseende transporter av farligt gods
Utlåtande
Beslut skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerare
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Detaljplan för Simhall i Malung
Malung-Sälens kommun
Dnr: KS/2020:42
Planbeskrivning
Antagandehandling 2022-03-30

PLANBESKRIVNING
Upprättad: 2021-07-07
Reviderad: 2022-03-30
Laga kraft:

Detaljplan för Simhall i Malung
Malung-Sälens kommun, Dalarnas län

HANDLINGAR

Plankarta med bestämmelser
Illustrationsplan
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning
Dagvattenutredning
Riskanalys avseende transporter av farligt gods

PLANENS SYFTE

Planen syftar till att möjliggöra ett uppförande av en simhall med
planbestämmelsen badhus.

FÖRENLIGHET MED
3, 4 OCH 5 KAP. MB

De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt
bestämmelserna i MB 3, 4 och 5 kap.

PLANDATA
Läge

Planområdet är beläget ca 1 km öster om Malung centrum.

Areal

Detaljplaneområdet omfattar ca 11300 kvm.

Markägoförhållanden

Planområdet är beläget inom fastigheterna Grönland 61:4 och Holarna
48:2. Båda ägs av Malung-Sälens kommun.
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Antagandehandling
2022-03-30

2

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen

Planområdet ligger inom området Västerdalälven som är av riksintresse enligt
MB 4 kap 6 §. Bestämmelserna avser förbud mot vattenreglering m.m. i vissa
älvar.
Planområdet ligger inom område som är riksintresse av betydelse för
totalförsvaret i form av lågflygningsområde med särskilt behov av
hindersfrihet enligt MB 3 kap 9 §.
Direkt väster om planområdet ligger väg E16 som sträcker sig mellan Gävle och
Norska gränsen som är ett riksintresse enligt MB 3 kap 8 §. Vägen ingår i det
nationella stamvägnätet som är fastställt av riksdagen och därigenom är av
särskild nationell betydelse.
Planen bedöms vara förenlig med riksintressenas värden och inte påverka dem
negativt.

Översiktliga planer

Följande översiktliga planer finns antagna för aktuellt område:
-

Översiktsplanen för Malungs-Sälens kommun antogs av kommunfullmäktige
2009-03-30 och vann laga kraft 2009-11-26. Där framgår det att planområdet
ligger inom rekommendationsområde A1, Malungs centralort. Relevanta
rekommendationer som anges för området är:






Förutsättningarna för bebyggelse regleras i gällande detaljplaner. Vid
behov av större avvikelser från gällande planbestämmelser eller
önskemål om ändrad användning krävs detaljplaneändring. Smärre ej
detaljplanelagda områden bör på sikt planläggas. Planläggningar med
måttliga konsekvenser ska anses förenliga med översiktsplanen
Det är av vikt att välbelägna byggrätter för service, handel och
verksamheter tillskapas i samhället liksom förbättringar och
justeringar av trafiknätet (bl a sammanhängande gång- och
cykelvägar).
Byggnaders nivå för golvbjälklag får inte förläggas under högsta
högvattenyta (+300,7 möh), undantaget mindre byggnader av ringa
ekonomiskt värde.

Detaljplanen bedöms vara i linje med översiktsplanens intentioner.
Planprogram

Särskilt planprogram har inte bedömts nödvändigt att upprätta för
planområdet.

Detaljplaner

Inom planområdet gäller följande detaljplan, vilken delvis ersätts av
föreliggande detaljplan:
- ”Förslag till stadsplan för delar av Backa-Holarna m.m. (Sportfält m.m.)”
(64)
Fastställd 1977-03-09
Ändamål: Gatumark, Parkmark, Handel- och småindustri, samt
Idrottsändamål.
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Övriga planer

Inom del av planområdet gäller Tomtindelning för kvarteret Kuggen.
Tomtindelningen reglerar kvarterets indelning i fastigheter och gäller för
fastigheterna Holarna 48:1 och 48:2. Enligt tomtindelningen ska dessa
två fastigheter endast utgöras av en fastighet. Holarna 48:1 och 48:2 har
tidigare varit en och samma fastighet, i enlighet med tomtindelningen,
men 2009 frångicks detta när Holarna 48:2 avstyckades. Den del som
ligger inom Holarna 48:2 kommer genom antagande av detaljplanen att
upphöra att gälla och därmed kan inte tomtindelningen längre
genomföras. I samband med antagande av detaljplanen föreslås att ett
planarbete påbörjas med syfte att Tomtindelning för kvarteret Kuggen
upphävs.

Kommunala beslut

I oktober 2019 fattade kommunstyrelsen beslut om att stänga den
lokala simanläggningen i Malung. I Januari 2020 gav kommunstyrelsen
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att i ett tidigt skede utreda
förutsättningarna för en ny simhall. Samtidigt gavs
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Miljökonsekvensbeskrivning

Parallellt med upprättandet av samrådsförslaget för aktuell detaljplan
gjordes en undersökning beträffande betydande miljöpåverkan.
Undersökningens slutsats är att planen inte kan anses medföra betydande
miljöpåverkan och att någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) därmed
inte behöver upprättas. Undersökningen, som redovisas längre fram i denna
planbeskrivning, har varit föremål för samråd med länsstyrelsen i samband
med detaljplanen i enlighet med Miljöbalken 6 kap. 6 §. I sitt
samrådsyttrande instämmer Länsstyrelsen i kommunens bedömning att
detaljplaneförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan.
Kommunens ställningstagande är att detaljplaneförslaget inte innebär
betydande miljöpåverkan. Någon miljöbedömning kommer därför inte att
göras.

Mark och vegetation

Marken inom planområdet är mycket platt och sluttar endast mycket
marginellt något söder ut. Marken består utav en platt gräsyta och endast
några enstaka träd.

Naturvärden

Vid sökningar i skogsstyrelsens, naturvårdsverket och länsstyrelsens
databaser har det inte identifierats några naturvärden. Vid platsbesök och
konsultation med miljökontoret har det inte kunnat fastställas att några
naturvärden är lokaliserade till den aktuella platsen.

Geotekniska
förhållanden

SGU har identifierat den övervägande delen markens innehåll inom
planområdet som sand från isälvssediment. En fraktion av den östra delen
har identifierats som morän. Sweco har utfört en geotekniskutredning där de
beskriver att inom aktuellt planområde kan schakt och grundläggning kunna
ske i torrhet ner till ca 2 m djup under markytan. Vidare beskriver de att av
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de områdena kring idrottsområde de undersökt så bedöms det aktuella
planområdet vara mest lämpligt för byggnation av en simhall.
SGU har kartlagd marken som sand som kommer från isälvsediment,
markytan består nästan uteslutande utav gräs. Inom och öster om
planområdet finns det diken som hanterar dagvatten. Sweco har 2020-06-23
upprättat ett geotekniskt PM, där det har gjorts en översiktlig undersökning.
I denna undersökning framgår det att det aktuella planområdet är en lämplig
placering för en simanläggning med hänsyn till de geotekniska
förutsättningarna. Planområdet består av lågradonmark och inga åtgärder
mot radon är därför nödvändiga.

Förorenad mark

Det finns ingen mark inom planområdet som är utpekad som potentiellt
förorenad.

Fornlämningar

Det finns inga identifierade fornlämningar inom eller i direkt anslutning till
planområdet. Närmsta identifierade fornlämning finns 0,5 kilometer
nordväst om planområdet.

Strandskydd

Inom eller i anslutning till planområdet finns inga vattendrag som bedöms
omfattas av strandskydd. Väster och öster om planområdet finns det
anlagda diken som inte bedöms omfattas av strandskyddsreglerna.

Befintlig bebyggelse

Inom planområdet finns det inte någon befintlig omfattande bebyggelse.
Nordväst om planområdet finns det en befintlig ishall och en gångväg
som sträcker sig från sydost till nordväst. Sydöst om planområdet finns
det en befintlig bensinmack.

Service

Utanför planområdet är det ca 1 km till Malung centrum där det finns
kommersiell & offentlig service. Närmsta vårdcentral ligger ca 700m i
nordvästlig riktning. Närmsta skola finns ca 150 meter väster ut på andra
sidan Rv 66 och går att nå enkelt genom den gångbro som finns över rv
66. Skolan bedriver verksamhet för elever från årskurs 6 till gymnasiet.

Vägar och trafik
Kollektivtrafik

Det finns tre stycken busshållplatser i närområdet. En ca 150 m norr om
planområdet, en ca 300 väster om planområdet som ligger på andra
sidan rv 66 men går enkelt att nå via den gångbro som går över vägen.
Den tredje busshållplatsen finns ca 375 meter sydväst om planområdet,
närmsta vägen dit kräver att fotgängare korsar rv 66 oskyddade.

Gång- och cykelvägar

Det finns en befintlig gång- och cykelväg nordost om planområdet, den
sträcker sig från sydost till nordväst.

Motortrafik

Det finns en parkering avsedd för motortrafik nordväst om planområdet
på andra sidan den befintliga ishallen. Det finns en bilväg med vändplan
sydöst om planområdet.
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Barnperspektivet

Planen medför möjlighet för barnen i närområdet att öka sin
simkunnighet, speciellt barn i yngre åldrar. Avsikten är att den
kommande simhallen ej endast ska innehålla en motionsbassäng, utan
även innehålla ytor och anordningar som är som är speciellt utformade
för barn i olika åldrar. Simhallen kan nås via en trafikseparerad bro,
vilken är placerad så sätt att närmaste vägen från den intilliggande
skolan går via den.
En simhall kommer att bidra till förbättrade förutsättningar för fysisk
aktivitet och därigenom förbättra barnens hälsa. Den planerade
markanvändningen och närheten till andra aktivitetsanläggningar
förbättrar barnens förutsättningar att komma i kontakt med andra barn.
fe

PLANENS INNEHÅLL
Bebyggelseområden

Planen möjliggör byggnation av en simhall i flera vångar med tillhörande
fordonsparkering.

Badhus (R1)

I den nordöstra delen av planområdet är marken planlagd för
simhallsändamål.

Parkering (P-plats)

Parkerings området är till för att säkerställa att det finns adekvat parkering
i anslutning till den verksamhet som planen kommer att föra med sig.

Tillgänglighet

Planområdet är placerad i en mycket platt terräng och är omgiven av stora
öppna ytor. Det är av stor vikt att vid detaljprojektering av mark och
byggnader eftersträva att tillgänglighetsvänliga lösningar så långt som
möjligt åstadkoms. Tillgänglighetsfrågor bevakas i samband med
byggsamråd.

Vägar och trafik

Planområdet ska nås med motorfordon ifrån den befintliga vägen syd ost om
planområdet.

Parkering

Parkering avsedd för den verksamhet som planen för med sig kommer att
placeras i den sydvästra delen av planområdet.

Riskbedömning av
transporter med
farligt gods

Väster om planområdet är en rekommenderad transportled för farligt gods.
Planen medger en markanvändning för simhall och parkeringsplatser.
Marken planlagd för simhall kommer att hamna nästan 60 meter ifrån
vägkanten till riksväg 66/E16 som är en utpekad transportled för farligt
gods. Trafikverkets senaste mätning av årsdygnstrafiken gjordes 2018 och
då var det 3210 fordon som passerade planområdet, 320 av dessa utgjordes
av lastbilar. Andelen lastbilar som transporterar farligt gods 2019 var 2%.
Vilket skulle innebära att det är 6 transporter av farligt gods som åker förbi
planområdet per dygn.
Majoriteten av det farliga gods som transporteras är brandfarliga vätskor.
Av de brandfarliga vätskorna är en hög andel petroleumprodukter som
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bensin och diesel. Dessa produkter transporteras i större volymer vilket gör
att vid olycka är sannolikheten för stora utsläpp hög.
Det finns ett dike längs med rv 66 som kan samla vätskor, avståndet mellan
dikets mittpunkt och en närmsta möjlig placering av en simhall är ca 60
meter. Diket har vid en punkt en överdäckning som är ca 3 meter bred.
Större delen utav sträckan mellan planområdet och rv 66 skiljs av med ett
dike. Endas uppskattningsvis 1,5 meter är ej dike. Detta dike skulle vid en
olycka kunna hindra att en brandpöl sprider sig.
Marken inom planområdet är mycket plan och består utav en öppen
gräsyta. Planförslaget medför att en stor yta mellan den huvudsakliga
verksamheten som planen medför och rv 66 kan hård göras.
Petroleumprodukter som läcker ut i en pöl och antänds kan orsaka
brandspridning och brännskador upp till 30 meter bort.
Länsstyrelsen i Dalarna utkom 2012 med en vägledning för planläggning
intill transportleder för farligt gods. I denna finns det utpekade
skyddsavstånd för olika typer av verksamheter. Verksamheten som är
aktuell inom planområdet bedöms till största del bestå av Kultur- och
idrottsanläggningar utan betydande åskådarplats. Rekommenderat avstånd
från vägkant för planerad verksamhet är enligt vägledningen 70-150 meter.
Avståndet är baserat på ett antagande om att den rekommenderade
transportleden av farligt gods har en hög hastighet på mellan 90 och 110
km/h. Hastigheten förbi planområdet är 80 km/h från sydöstlig riktning
övergående till 60 km/h och omvänt 60 km/h till 80 km/h från den
nordvästliga riktningen. Sannolikheten att man skulle öka hastigheten förbi
planområdet i framtiden anses som låg då väg rv 66 går genom tätorten
Malung samt att det finns flera väganslutningar till rv 66 i närområdet.
Konsekvenserna av en olycka med farligt gods är beroende av i vilken
utsträckning människor vistas inom området, om personerna kan anses
vara sovandes eller vakna, förmåga att inse fara och möjlighet att påverka
sin säkerhet (barn eller vuxna etc) samt kännedom om byggnader och
område. Området planläggs för simhall vilket innebär att det kan förväntas
finnas vuxna, barn i vuxet sällskap samt personer med
funktionsnedsättningar inom planområdet. Personerna förväntas vara
vakna, de vuxna individerna förväntas kunna skapa sig en god
lokalkännedom av området. Upp till 150 tillfälliga åskådarplatser förväntas
kunna placeras i den sydöstra delen av planområdet vid evenemang.
Firetech AB har genomfört en riskanalys för planområdet. Detta arbete
inleddes med en kvalitativ analys där förutsättningar för transporter av
farligt gods förbi simhallen kartlades och förutsättningar för planområdet
identifierades. Därefter genomfördes en inledande riskvärdering och på
grund av den stora mängden farligt gods som kan förväntas transporteras
på rv 66 och det korta avståndet till transportleden som råder bedömdes
risken initialt som hög.
Med anledning av ovanstående genmofördes en fördjupad kvantitativ
riskanalys. Resultaten av riskanalysen visar att beräknad individ- och
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samhällsrisknivå ligger inom ALARP-område där risker kan tolereras om alla
tekniskt och ekonomiskt rimliga åtgärder är vidtagna. Med hänsyn till
förekommande risknivå och byggnadens nära placering till rv 66
rekommenderar FireTech Engineering AB att Malungs simhall ska uppfylla
följande krav:
1. Byggnaden ska kunna utrymmas via dörr direkt mot det fria, trapphus
eller motsvarande i riktning bort från rv 66.
2. Området mellan byggnaden och rv 66 ska utformas så att det inte
uppmanar till mer än tillfällig vistelse.
3. Friskluftsintag ska placeras högt upp och i riktning bort från rv 66.
4. Ventilation i byggnaden ska kunna nödstoppas. Nödstopp ska vara
lättillgänglig och centralt placerad.
Detaljplanen har inför granskningen kompletterats med avseende på
punkterna 1-3 i enlighet med ovan. Punkt 4 kommer att följas upp i
samband med bygglovet som ett villkor för slutbesked.

Övriga risker

Grannbyggnaden lokaliserad direkt nordväst om planområdet är en ishall
där kylanordningen använder ammoniak som köldmedium. Mängden
ammoniak bedöms vara mycket marginell och i sammanhanget ej utgöra
någon risk.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har givit ut skriften
Handbok för hantering av brandfarliga gaser och vätskor på
bensinstationer. Där anges skyddsavstånd till olika verksamheter och
byggnader. Följande minsta skyddsavstånd anges för plats där människor
vanligen vistas och kan appliceras på den typ av byggnation som planen
medger:





Påfyllningsanslutning till cistern - 25 meter
Mätarskåp - 18 meter
Pejlförskruvning - 6 meter
Cisternavluftning - 12 meter

Planen uppfyller skyddsavstånden.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Verksamheten som planen medger ska anslutas till det kommunala VA- nätet.

Allmännyttiga underjordiska ledningar (u)

Det finns u-området för de befintliga vattenledningarna inom planområdet.
För att det långsiktigt ska finnas möjligheter för ledningarna att ligga kvar i
marken kommer det att finnas möjlighet att bilda ledningsrätt för
underjordiska ledningar.

Dagvatten

Planområdet består i dagsläget av en stor gräsyta. Vid genomförandet av
planen kommer det att vara möjligt att större delen av planområdet kommer
att hårdgöras. Dagvattensystem som tar hand om vatten från större
asfalterade parkeringsytor bör ha en oljeavskiljande funktion. T.ex. genom
oljeavskiljare eller fördröjningsdammar.
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En utredning om dagvattensituationen i samband med den ändrade
markanvändning som byggandet av simhallen, och därmed tillförandet av
hårdgjorda ytor såsom parkeringsytor samt byggnadens tak medför, har
gjorts av Mavacon AB. I utredningen beskrivs åtgärder för att hantera de
ökade dagvattenflödena.
För att vid ett 10-årsregn uppnå en utsläppsmängd från området som inte
överstiger dagens flöde finns ett behov av att fördröja 106 m3 dagvatten från
området. Det ökade dagvattenflödet kommer att fördröjas i ett öppet
dagvattenmagasin som anläggs i diket öster om Pell Annas väg. Detta dike
ligger utanför detaljplanens omfattning, så någon revidering av planförslaget
utifrån dagvattenutredningen har inte behövt göras. Utifrån de beräkningar
och åtgärder som redovisas kommer dagvattenflödena inte att öka mot
omgivningarna jämfört med dagens situation.
Recipient för dagvattnet är Västerdalälven. Enligt länsstyrelsens
vatteninformationssystem Sverige (VISS) är nuvarande kvalitetskrav för
miljökvalitetsnormen att uppnå god ekologisk status 2021 och uppnå god
kemisk ytvattenstatus. Gällande statusklassning är att Västerdalälven har
måttlig ekologisk status och ej uppnår god kemiskt ytvattenstatus (VISS 202006-24). Att god ekologisk status ej uppnås beror till största del på rester från
tiden när det flottades timmer på älven samt på vandringshinder och
flödesregleringar. Västerdalälven bedöms inte ha problem när det gäller
föroreningar av näringsämnen eller försurning. När det gäller kemisk
ytvattenstatus beror klassificeringen (Västerdalälven uppnår ej ”god”) på att
gränsvärdena för kvicksilver och polybromerade difenyletrar överskrids.
Detta är fallet i alla Sveriges ytvattenförekomster på grund av atmosfäriskt
nedfall. Med dessa ämnen undantagna uppnår Västerdalälven god kemisk
ytvattenstatus.
En stor del av dagvattnet som avbördas från området kommer från tak och
grönytor vilket innebär att dagvattnet inte innehåller föroreningar. Reningen
för den mängd som kommer från hårdgjorda ytor beräknas kunna tillgodoses
genom rinntid i dike samt genom utspädning av rent dagvatten från tak och
grönytor. Dagvattenbrunnar sätts med lite överhöjning, i förhållande till
lågpunkten, för att dagvattnet i största möjliga mån ska kunna infiltreras i
mark.

Brandskydd

Planområdet är beläget inom 10 minuters insatstid från Malungs
räddningsstation. Åtkomsten för räddningsfordon till byggnadsdel där
utrymning kan behöva ske får inte överskrida 50 m gångavstånd. Detta
avstånd gäller även transport av bärbar utrustning. Planerad bebyggelse
bedöms kunna uppfylla dessa krav.
Det byggnadstekniska utförandet bestäms i samband med bygglov och
bygganmälan. I övrigt ska det omarbetade avsnitt nr 5 i Boverkets byggregler
beaktas vad gäller byggnadens tekniska utförande. Vidare ska en byggnad
kunna utrymmas utan hjälp av räddningstjänsten.
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Två brandposter finns inom eller i direkt anslutning till planområdet.
Ca 65 meter sydost om planområdet finns det en bensinmack, vilket är
utanför det säkerhetsavstånd på 25 meter som behövs.
El

Det finns befintliga ledningar för elektricitet som går genom planområdet.
Dessa ledningar kommer att behöva flyttas för att planen ska kunna
genomföras.

Värme

Uppvärmning av verksamheten som planen medger bör nyttja alternativa
energikällor. Om möjligt bör flexibla uppvärmningssystem anpassade till
förnyelsebar energi användas. I de fall eluppvärmning används är det ett
starkt önskemål att även kompletterande uppvärmningsmöjlighet
anordnas. Kommunen förordar dock att vattenbaserat uppvärmningssystem används. Detta regleras inte i detaljplanen.
Enligt Miljöbalken 1 kap 1 § samt 2 kap 5 § ska samtliga verksamheter
hushålla med energi. I första hand ska förnybara energikällor användas.

Avfall

Det finns möjligheter att angöra verksamhetsbyggnaden för fordon som
transporterar avfall genom det område som avses användas för
parkering, samt genom det område i den nordvästra delen av
planområdet som är planlagt som prickmark.

UNDERSÖKNING
Detaljplanen omfattar inte verksamheter eller åtgärder som anges i
miljöbedömningsförordningens bilaga. Däremot omfattar detaljplaneförslaget mark som tas i anspråk för verksamhet som räknas upp i 4 kap.
34 § plan-och bygglagen (PBL), dvs sammanhållen bebyggelse.
Bedömning om behov av miljöbedömning för kommande detaljplaner har
därför gjorts med beaktande av kriterierna i 5 § miljöbedömningsförordningen.

Områdets egenskaper

PLANBESKRIVNING
Antagandehandling
2022-03-30

Planområdet är beläget i den syd östra delen av Malung centralort, öster
om riksväg 66. Marken bedöms i huvudsak bestå av sand från
isälvssediment. Marken inom planområdet är mycket flack och är placerad
ca 300 m ö h. Planområdet angränsar mot naturmark, vägar,
idrottsanläggning och en bensinmack. Området består utav en gräs yta
och några enskilda träd. Det finns några diken väster och öster om
planområdet.
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Karaktäristiska
egenskaper för de
verksamheter,
anläggningar och
åtgärder som planen
avser att medge

Detaljplanen medger ett område som är avsett för en simhall i flera
våningar, detta tillsammans med en kompletterande yta för
fordonsparkering. En simhall kommer att leda till att det kommer att
uppstå en större sammanhängande byggnad på platsen, vilket är i linje
med befintlig bebyggelsekaraktär. Verksamheten i simhallen kan leda till
att trafikbelastningen periodvis kommer att vara hög på platsen.

Detaljplanens
tänkbara effekter

Planförslaget medför en ny verksamhet vilken kan leda till att under
perioder belastas det lokala vägnätet utöver det normala. Trafikökningens
effekter i form av t.ex. buller och luftföroreningar bedöms bli små och
lokala. De bedöms därmed inte överskrida gällande miljökvalitetsnormer
eller riktvärden.
Effekterna av en exploatering blir sannolikt begränsade och bedöms inte
kunna innebära betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bedöms därför inte behöva upprättas för detaljplanen.
Den allmänna miljöpåverkan av detaljplanens genomförande redovisas
nedan.

Detaljplanens
konsekvenser och
inverkan på miljön

Detaljplanens påverkan på omgivningen bedöms inte vara av den grad att
en separat miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 4:34 behöver upprättas.
Nedan beskrivs konsekvenserna av planens genomförande, för att belysa
hur planförslagets tillåtna exploatering direkt eller indirekt påverkar olika
förhållanden.
Naturmiljö och landskapsbild
Naturmark utan uttryckliga värden tas i anspråk för genomförande av
planförslaget. Området är sedan tidigare detaljplanelagt för naturområde,
industri och handel, dock outnyttjat. I närområdet finns det anlagda diken.
Planförslaget medför att verksamheter i större lokaler kan etableras på
platsen. Denna typ av bebyggelse är i linje med och förstärker den
befintliga byggnadsstrukturen på platsen och i närområdet. Landskapet
tåla den förändring som planförslaget medger.
Boendemiljö
Närmsta bostadsbebyggelse ligger ca 150 meter bort och är lokaliserad till
ett annat lokalvägnät. Vilket gör att planen inte kommer på ett påtagligt
sätt att påverka den närliggande boendemiljön.
Effekter under byggtiden
Störningar under byggtiden kan uppstå för närboende, främst i form av
buller och markarbeten. Dessa störningar bedöms bli förhållandevis
begränsade med hänsyn till att byggnationerna främst sker under dagtid.
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PLANGENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Planprocessen

Ansvarsfördelning

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen
(2010:900 t.o.m SFS 2019:949). Detaljplanen var beräknad att hållas
tillgänglig för samråd under sommaren 2021 och granskning under hösten
2021 för att sedan kunna antas under senare delen av 2021. De synpunkter
som inkommit under samrådet, dvs nödvändigheten av att ta fram en
riskbedömning avseende närheten till en rekommenderad transportled för
farligt gods samt behovet av en dagvattenutredning har gjort att
granskningen istället kommer att göras under mars månad 2022.
Malung-sälens kommun bygger ledningar för teknisk försörjning inom
planområdet. Bebyggelsen kommer att anslutas till kommunalt vatten- och
avloppsnät.
Malung - Sälens kommun kommer ansvara för byggnationen av parkeringar
inom planområdet.

Huvudmannaskap

Malung-Sälens kommun kommer vara huvudman inom planområdet.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Markägoförhållanden

Malung-Sälens kommun äger fastigheterna inom planområdet.

Tekniska frågor

Oljeavskiljande anordningar ska anordnas i anslutning till åtgärder för
dagvattenhanteringen inom planområdet.

Fastighetsrättsliga frågor
Lantmäterikostnader

I den omfattning som det kommer att uppstå lantmäterikostnader för
planens genomförande kommer Malung-Sälens kommun att stå för dessa.

Fastighetsbildning

I samband med planens genomförande bör fastigheten Holarna 48:2
regleras till Grönland 61:4.

Ledningsrätt/servitut

Inom detaljplanen avsätter markområden för markreservat för
allmännyttiga underjordiska ledningar. Malung-Sälens kommun är
ansvarig för att se till att nya ledningsrätter bildas inom detta område.

Fastighetsredovisning,
grundkarta

Grundkartan har tagits fram av Anders Eriksson, Kart- och mätingenjör
Malung-Sälens kommun.
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MEDVERKANDE
I PLANARBETET

Planförslaget har upprättats av Marcus Thorell, Planeringsarkitekt MSA
på Stadsbyggnadskontoret, Malung-Sälens kommun. Revidering av
planförslaget inför granskningen har gjorts av stadsarkitekt Tomas
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Sammanfattning
Peab Sverige AB önskar bygga en ny simhall i Malung i nära anslutning till
E16 vilken är rekommenderad väg för farligt gods. Intill simhallen finns även
en befintlig ishall och en drivmedelstation.
Peab Sverige AB har givit FireTech Engineering AB i uppdrag att genomföra
en riskanalys för detaljplaneområdet för att utreda risknivåer och vilka
eventuella åtgärder som måste genomföras för att önskad bebyggelse ska
vara möjlig.
Arbetet inleddes med en kvalitativ analys där förutsättningar för transporter av
farligt gods förbi simhallen kartlades och förutsättningar för planområdet
identifierades. Därefter genomfördes en inledande riskvärdering och på grund
av den stora mängden farligt gods som kan förväntas transporteras på E16
och det korta avståndet till transportleden som råder bedömdes risken initialt
som hög. Med anledning av detta har en fördjupad kvantitativ riskanalys
genomförts.
Resultaten av riskanalysen visar att beräknad individ- och samhällsrisknivå
ligger inom ALARP-område där risker kan tolereras om alla tekniskt och
ekonomiskt rimliga åtgärder är vidtagna.
Med hänsyn till förekommande risknivå och byggnadens nära placering till
E16 rekommenderar FireTech Engineering AB att Malungs simhall ska
uppfylla följande krav:


Publika delar i byggnaden ska ha tillgång till minst en utrymningsväg
via dörr direkt mot det fria, trapphus eller motsvarande i riktning bort
från E16.



Området mellan byggnaden och E16 ska utformas så att det inte
uppmanar till mer än tillfällig vistelse.



Friskluftsintag ska placeras högt upp och ska inte vara vänd direkt mot
E16.



Ventilation i byggnaden ska kunna nödstoppas. Nödstopp ska vara
lättillgänglig och centralt placerad.

Med ovanstående åtgärder bedömer FireTech Engineering AB att
personsäkerheten är acceptabel för personer som befinner sig i aktuell
byggnad utifrån genomförd riskvärdering och förekommande transporter av
farligt gods.
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Innehåll

Riskanalys avseende detaljplan för Grönland 61:4 &
Holarna 48:2, Malung-Sälens kommun

1
1.1

Allmänt
Bakgrund
På begäran av Länsstyrelsen i Dalarna ska en kvantitativ riskanalys som
utvärderar riskerna vid ändring av ett planområde inom Malung-Sälens
kommun genomföras. Detaljplanen vill möjliggöra uppförande av en ny simhall
på fastigheterna Grönland 61:4 & Holarna 48:2. I anslutning till
detaljplaneområdet går E16 vilken är rekommenderad väg för farligt gods.
Peab Sverige AB har givit FireTech Engineering AB i uppdrag att genomföra
en riskanalys för planområdet för att utreda risknivåer och vilka eventuella
åtgärder som måste genomföras för att önskad bebyggelse ska vara möjlig.

1.2

Syfte och mål
Syftet är att föreliggande riskanalys ska undersöka risknivåerna för simhallen
samt om eventuella riskreducerande åtgärder krävs.

1.3

Avgränsningar
Denna riskanalys behandlar enbart personsäkerheten för människor som
vistas i områdena.
Långvariga effekter på människors hälsa beaktas ej. Miljöeffekter (exempelvis
buller och markföroreningar) beaktas ej.

1.4

Uppdragsgivare
Uppdragsgivare för detta dokument är Peab Sverige AB.

1.5

Utgåva
Detta dokument utgör en första utgåva.

1.6

Metod
Genomförande av riskanalysen inleds med en kartläggning och beskrivning av
området. Därefter genomförs en riskidentifiering. Dessa delar finns
presenterade i kapitel 3 respektive kapitel 4.
Med utgångspunkt i detta görs en översiktlig riskbedömning och riskvärdering
där förutsättningar för området och förväntade transportmönster beaktas.
Detta redovisas i kapitel 5.
En kvantitativ riskanalys genomförs därefter för områdets förutsättningar för
att uppskatta risknivåernas storlek och möjliggöra en riskvärdering. Resultat
från den kvantitativa riskanalysen redovisas i kapitel 6, medan huvuddelen av
antaganden, beräkningar och genomförande finns presenterat i Bilaga A
(frekvensberäkningar) och Bilaga B (konsekvensberäkningar).

F:\GRÖNLAND 61_4 & HOLARNA 48_2 (SIMHALL MALUNG
RISKANALYS)\DOKUMENT\BR\FT8-01 RISKANALYS GRÖNLAND 61_4 & HOLARNA 48_2, SIMHALL MALUNG.DOCX

Uppdragsbeteckning

Dokumentbeteckning

Skapad

Datum

Utgåva

Sida

1215,060

FT8-01

2022-01-05

2022-01-05

1

5 (30)

2

Riskhänsyn i den fysiska planeringen
Enligt plan- och bygglagen ska planläggning ske så att bebyggelse och
byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn
till människors hälsa och säkerhet och risken för olyckor.

2.1

Planläggning vid transportleder för farligt gods i Dalarnas län
I vägledning för planläggningen intill transportleder av farligt gods [1] som
tagits fram av Länsstyrelsen Dalarna anges avstånd från sådana leder där
olika typer av bebyggelse och verksamheter kan accepteras utan att en
fördjupad riskanalys genomförs. I Figur 1 nedan återges avstånd från
vägledningen. Simhallen ses som samlingslokal och ska därför, enligt
vägledningen, placeras över 150 meter från transportled.

Figur 1. Skyddsavstånd från transportleder för farligt gods som normalt kan godtas för olika typer
av verksamheter. Från Länsstyrelsen Dalarnas utgivelse: ”FARLIGT GODS riskhantering i fysisk
planering - Vägledning för planläggning intill transportleder för farligt gods” [1]

2.2

Kriterier för riskvärdering
Risk betraktas i denna riskanalys som produkten av sannolikhet
(händelsefrekvens) och konsekvens. Med konsekvens avses konsekvenserna
av en oönskad händelse eller olägenhet. Med händelsefrekvens avses ett
mått på hur ofta denna händelse förväntas inträffa.
I denna handling beaktas individ- och samhällsrisker.
Med individrisk menas den risk som en enskild individ utsätts för när den
vistas på en viss plats. Konsekvensen bedöms utifrån hur en enskild individ
kan antas drabbas (avlida) av en händelse. Vid beräkning av individrisk antas
i enlighet med Det Norske Veritas (DNV) rekommendationer om att individen
har en genomsnittlig känslighet för risken, är kontinuerligt närvarande och
befinner sig utomhus.
Med samhällsrisk menas den risk som alla personer i ett område utsätts för
och konsekvenserna bedöms utifrån hur många personer som kan antas
drabbas (avlida) av en händelse. Samhällsrisken ökar alltså om personantalet
i området ökar.
I denna riskanalys värderas risknivåer (i enlighet med Länsstyrelsen Dalarnas
vägledning) mot de kriterier som Det Norske Veritas (DNV) har föreslagit.

2.2.1

Individrisk
Acceptanskriterier för individrisk är 10-7 som undre gräns och 10-5 som övre
gräns [2]. Mellan dessa finns ALARP-området (As Low As Reasonably
Practicable) där risker kan förebyggas om det anses rimligt. Då individrisk
utgör den risk som en person i en viss punkt kontinuerligt utsätts för påverkas
denna parameter ej av typ av verksamhet.
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2.2.2

Samhällsrisk
Samhällsrisk presenteras ofta i en s.k. ”FN-kurva”. I ”FN-kurvan” redovisas
sambandet mellan sannolikheten för att en olycka skall inträffa och antalet
omkomna som en konsekvens av denna olycka. Eftersom denna handling
endast syftar till att beskriva förhållanden för aktuellt planområde är det
formellt sett en typ av ”grupprisk” som studeras – i rapporten används endast
det generella begreppet samhällsrisk. I Figur 2 nedan presenteras kriterier för
riskvärdering enligt DNV.

Figur 2. Acceptanskriterier för samhällsrisk. Det område som är beläget mellan de båda
begränsningslinjerna för oacceptabel risk och för låg (acceptabel) risk benämns ”ALARP” (As
Low As Reasonably Practicable). Området anger ett intervall inom vilket kostnad/nyttovärdering
eller annan optimering bör användas för att sträva efter att ytterligare sänka risknivån. Då
samhällsrisken beror på antalet personer inom området som påverkas av en risk så finns en
direkt koppling mellan samhällsrisken och typ av verksamhet.
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3

Beskrivning av planområdet
Området som omfattas av denna analys är kvarter Grönland 61:4 & Holarna
48:2, beläget i Malung.
I Figur 3 nedan visas planerad placering av simhallen och uppmätta avstånd
från detaljplanen till intilliggande riskkällor. I detaljplanen fås ett avstånd på
cirka 65 meter mellan simhallens fasad och E16s vägkant. Malungs ishall är
belägen cirka 18 meter från simhallens norra fasad. Den befintliga
drivmedelstationen är belägen cirka 53 meter från simhallens södra fasad.
Mellan E16 och parkeringen löper ett dike parallellt med vägen, i övrigt är
området mellan byggnaden och E16 öppen.
Detaljplanen möjliggör att simhallen utförs i flera våningar samt med
tillhörande fordonsparkering. I byggnaden förväntas samtliga personer vara
vakna men ej nödvändigtvis ha god lokalkännedom.
I anslutning till detaljplanområdet går Västerdalsvägen, E16, vilken är
rekommenderad led för farligt gods [3]. Vägen löper längs med byggnadens
långsida, se Figur 3 nedan.

Figur 3. Detaljplaneområdets med uppmätta avstånd till E16 (65 m), Malungs ishall (18 m) samt
drivmedelstationen (53 m).

Enligt statistik från SCB uppgår befolkningstätheten i Malung till i medeltal 500
invånare per km2 (5000 invånare år 2020 på 10,45 km2). På det aktuella
området öster om E16 antas denna siffra vara lägre. I beräkningarna
förutsätts den beräknade befolkningstätheten gälla, vilket är ett konservativt
antagande.
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4
4.1

Inledande kvalitativ analys
Översiktlig riskidentifiering
Följande riskkällor som kan påverka området har identifierats i den inledande
kvalitativa analysen:


Ammoniakhantering i den intilliggande ishallen



Transporter av farligt gods på E16



Drivmedelstation i närheten av detaljplaneområdet

I följande avsnitt nedan görs en redogörelse för respektive riskkälla som
identifierats där sannolikheter och möjliga konsekvenser utvärderas och
beskrivs översiktligt.

4.2

Ammoniak i den intilliggande ishallen
På 18 meters avstånd norr om simhallen är Malungs ishall belägen. Ishallens
kylsystem använder omkring 50 kg ammoniak med ett nytt isaggregat som
installerades för endast något år sedan enligt uppgifter från kommunen. Ett
eventuellt ammoniakutsläpp från kylsystemet skulle förångas inom kylrummet
och sakta spridas från byggnaden med vinden.
En riskutredning av ammoniakutsläpp från ishallar gjordes 1998 av Försvarets
Forskningsanstalt [4]. De fann att ishallar med små mängder ammoniak (<60
kg) i ”moderna” kylanläggningar (indirekta system) inte innebär någon allvarlig
risk för människor som befinner sig utomhus vid ishallen. Risken för personer
som vistas inne i simhallen borde således vara ännu lägre. Analysens resultat
bygger på konservativa antaganden, till exempel utgår
spridningsberäkningarna från att 60 kg ammoniak släpps fritt inom 10
sekunder. Med hänsyn till den begränsade mängden ammoniak samt den
moderna kylanläggningen bedöms ishallens riskbidrag vara litet.

4.3

Transporter av farligt gods på E16
Hastighetsbegränsningen är 80 km/h vid planområdet. Avståndet mellan E16
och simhallen uppskattas till cirka 65 meter som närmast. Ett befintligt dike
finns mellan vägen och planområdet.
Årsmedeldygntrafiken för vägavsnittet i anslutning till detaljplaneområdet
uppgick 2018 till 3210 (+/-11%). Av dessa utgjordes 320 fordon per dygn (+/15%) av lastbilar [5]. Ifall det högsta värdet för person- respektive lastbil inom
intervallet ansätts samt en uppräkning till trafikprognosen år 2040 genomförs i
enlighet med trafikverkets Eva-tal [6] fås ett ÅDT på 4340 st varav lastbilar
utgör 490 st. Andelen lastbilar som transporterar farligt gods uppgick 2020 till
3 % [7]. Därmed beräknas antalet farligt godstransporter på E16 till 14,6 per
dag.
Exakt fördelning av ADR klasser på vägen är inte kartlagd. Därmed antas det
att fördelningen följer riksgenomsnittet som Trafa har sammanställt [7].
Klass

Nationellt (2020)
[7][%]

1

-

2

36,8

3

39,9
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4

7,8

5

0,6

6

2,4

7

-

8

11,6

9

0,8

Tabell 1. Respektive ämnes andel i nationell statistik 2020.

Totala antalet transporter och fördelningen av farligt gods för vägen är i
dagsläget inte känd, och kan även förväntas förändras till följd av exempelvis
företagsbeslut och politiska beslut.

4.4

Drivmedelstation
På cirka 50 meters avstånd söder om simhallen finns en drivmedelstation med
försäljning av bensin, diesel och etanol. Drivmedlen förvaras i cisterner under
mark och påfyllningsanslutning till cistern, mätarskåp etc. är belägna i
stationens omedelbara närhet. Drivmedelstationen inhyser även en biltvätt
(vilken är byggnaden placerad närmst simhallen).
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har givit ut en handbok
(”Handbok för hantering av brandfarliga gaser och vätskor på
bensinstationer”) [8]. I handboken anges skyddsavstånd till olika
verksamheter och byggnader. Denna uppgår till maximalt 25 meter från
påfyllningsanslutning till cistern. Då avståndet uppgår till cirka 50 meter
bedöms riskbidraget från brandfarliga vätskor på drivmedelstationen vara litet.

4.5
4.5.1

Grov bedömning av sannolikhet och konsekvens
Olycka med fordon som transporterar farligt gods
I Tabell 2 redovisas generella faror med olika kemikalier uppdelat efter dess
ADR-S/RID-S klasser. I tabellen anges även möjliga konsekvenser och de
riskavstånd som kan vara aktuella för en grov bedömning av allvarliga
skadepåverkan på oskyddade människor ur 3:e persons synvinkel [9].
Dominerande fara

Transportklass
(ADR/RID-klass)

Exempel

1. Explosiva
ämnen och
föremål

Krut, patroner,
nitroglycerin,
fyrverkeri

2.1. Kondenserad
brännbar gas

2.3. Kondenserad
giftig gas

Propan, gasol

Svaveldioxid,
ammoniak

Explosion

Brand

Förgiftning

Övrig
risk

Möjliga konsekvenser i
händelse av olycka

Riskavstånd
(meter)
100 1000

X

Övertryck som kan skada/rasera
byggnader, ge upphov till splitter
och skada på människor

X

Jetflamma - värmestrålning

< 100

X

Brännbart gasmoln gasmolnsexplosion

0 - 200

X

Gasmolnsexplosion

0 - 200

X

BLEVE

100 1000

Gasmoln kan ge toxiska effekter.
Ämne, tillgänglig mängd, utflöde,
atmosfäriska förhållanden och
topografi påverkar effektområdet.

> 1 000

X

X

< 100
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3. Brandfarliga
vätskor

Bensin, diesel,
eldningsoljor,
metanol

X

4. Brandfarliga
fasta ämnen

Svavel, fosfor,
metallpulver

X

5. Oxiderande
ämne och
organiska
peroxider

Väteperoxid

6. Giftiga och
smittoförande
ämnen

Arsenik-, bly och
kvicksilversalter,
bekämpningsmedel

7. Radioaktiva
ämnen

Radioaktiva ämnen

8. Frätande
ämnen

Svavelsyra,
Natriumhydroxid

9. Övriga farliga
ämnen

Magnetiska
material, asbest,
miljöfarligt avfall

Pölbrand - värmestrålning

< 100

Brand – värmestrålning.
Konsekvenser begränsas till
närområdet.

< 100

Brand - värmestrålning

<100

Explosion i händelse av blandning
med andra brännbara ämnen

100 1000

Toxiska effekter. Konsekvenser
begränsas till närområdet.

< 100

X

Strålskada. Konsekvenser
begränsas till närområdet.

< 100

X

Dödliga konsekvenser begränsas
till närområdet. Personskador kan
uppkomma på längre avstånd.

< 100

X

Hälsorisker. Konsekvenser
begränsas till närområdet.

< 100

X

X
X

X

X

Tabell 2. Generella faror och möjliga konsekvenser med olika transportklasser av farligt gods [9].

4.5.2

Olycka med explosiva ämnen, klass 1
Vid transport av massexplosiva ämnen finns risk för explosion som kan
orsakas av spontan reaktion, yttre brand eller rörelseenergin som utvecklas av
stötar. En explosion antas kunna inträffa dels om olyckan leder till brand i
vagn och dels om de mekaniska påkänningarna på vagnen blir tillräckligt
stora. Då det finns detaljerade regler för hur explosiva ämnen skall förpackas
och hanteras görs bedömningen att det är liten sannolikhet för att olycka vid
transport av explosiva ämnen leder till omfattande skador på det
transporterade godset på grund av påkänningar.
Farligt gods inom klass 1 delas in i olika riskgrupper (1.1 – 1.6). Det är endast
ämnen och föremål inom grupp 1.1 som har risk för massexplosion (en
explosion som påverkar så gott som hela mängden samtidigt). För övriga
grupper är det mer rimligt att räkna med mindre explosioner av en enskild
förpackning eller föremål, eventuellt i följd efter varandra. Vid en eventuell
olycka kan händelseförloppet utvecklas mycket snabbt och ge stora
konsekvenser. En explosion kan leda till höga tryck i omgivningen och med
dödsfall, som direkt följd av tryckvågen.

4.5.3

Olycka med Brandfarlig gas, klass 2.1
En olycka med en vagn som transporterar tyckkondenserad brandfarlig gas
kan leda till utsläpp av kondenserad brandfarlig gas som i sin tur kan leda till
jetbrand, gasmolnsexplosion, BLEVE.
En jetbrand uppstår då gas strömmar ut genom ett hål i en tank och därefter
antänds. Flammans längd beror främst av storleken på hålet i tanken.
Om gasen i ovanstående scenario inte antänds omedelbart uppstår ett
brännbart gasmoln. Om gasmolnet antänds i ett tidigt skede är
luftinblandningen vanligtvis inte tillräcklig för att en explosion ska inträffa.
Förloppet benämns gasmolnsbrand. Om gasmolnet inte antänds omedelbart
kommer luft att blandas med den brandfarliga gasen. Vid antändning kan en
gasmolnsexplosion ske om gasmolnet består av en tillräckligt stor mängd
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gas/luft av en viss koncentration. En gasmolnsexplosion kan beroende på
vindstyrka och riktning inträffa en bit från själva olycksplatsen.
BLEVE kan inträffa om en tank med kondenserad brandfarlig gas utsätts för
yttre brand. Trycket i tanken stiger och på grund av den inneslutna mängdens
expansion kan tanken rämna. Innehållet övergår i gasfas på grund av den
höga temperaturen och det lägre trycket utanför och antänds. Vid antändning
bildas ett eldklot med stor diameter under avgivande av stor värmestrålning.
För att en sådan händelse skulle kunna inträffa krävs att tanken hettas upp
kraftigt. Tillgänglig energi för att klara detta kan finnas i form av en antänd
läcka i en annan närstående tank.

4.5.4

Olycka med icke brandfarlig och icke giftig gas, klass 2.2
De risker som icke brandfarliga, icke giftiga gaser utövar på människan är ofta
små, men behållaren som de förvaras i kan utgöra en stor risk vid brand. Ett
brandutsatt kärl kan alltid ge splitter ifrån sig om det inte har någon form av
inbyggd tryckavlastning. Sådana kärl behandlas som andra tryckkärl vid brand
med ett riskavstånd på upp till 300 meter. Vid läckage av gas där kärlet ej är
värmepåverkat, blir riskavståndet litet. Riskområdet begränsas till det område
inom vilket gasen kan tränga undan och sänka syrehalten så att miljön blir
skadlig för människor. Detta riskområde blir mindre än 50 meter utomhus.
Då scenario med yttre brandpåverkan förutsätter närvaron av annat farligt
gods anses den medförda risken fångas upp av de övriga scenarierna.

4.5.5

Olycka med kondenserad giftig gas, klass 2.3
Gasen transporteras under tryck i vätskeform och vid utströmning till luft
förångas vätskan fort och övergår i gasform. Gaserna är generellt tyngre än
luft och sprids därmed längs marken. Gaserna är giftiga vid inandning och kan
innebära livsfara vid höga koncentrationer. Konsekvenserna av ett utsläpp
beror framförallt av hålstorlek och väderförhållanden.

4.5.6

Olycka med brandfarlig vätska, klass 3
En olycka som leder till utsläpp av brandfarlig vätska leder i många fall till en
pölbrand. Antändning av och brand i en sådan pöl förväntas ge
strålningseffekter, som kan skada oskyddade människor (och egendom).

4.5.7

Olycka med brandfarliga fasta ämnen, klass 4
Konsekvenserna av en olycka med brandfarliga fasta ämnen bedöms
koncentreras till anslutning till olycksplatsen. Kritisk strålningen från branden
bedöms endast vara lokal.

4.5.8

Olycka med oxiderande ämnen och organiska peroxider, klass 5
Oxiderande ämnen kan reagera explosionsartat eller bilda explosiva produkter
med vissa organiska ämnen (t ex aceton och etanol).
Oxiderande ämne kan tillsammans med organiska ämnen bli explosiva och
konsekvenserna är lika de som sker vid olycka med massexplosivt ämne. För
oxiderande ämnen beräknas dödliga skador som följd av explosion ske inom
30 meter, väggar raseras inom 70 meter.

4.5.9

Olycka med giftiga och smittsamma ämnen ämen, klass 6
En olycka med giftiga och smittsamma ämnen medför normalt ej risk för
personskador. En skada förutsätter i princip att man kommer i direkt kontakt
med ämnet.

F:\GRÖNLAND 61_4 & HOLARNA 48_2 (SIMHALL MALUNG
RISKANALYS)\DOKUMENT\BR\FT8-01 RISKANALYS GRÖNLAND 61_4 & HOLARNA 48_2, SIMHALL MALUNG.DOCX

Uppdragsbeteckning

Dokumentbeteckning

Skapad

Datum

Utgåva

Sida

1215,060

FT8-01

2022-01-05

2022-01-05

1

12 (30)

4.5.10

Olycka med radioaktiva ämen, klass 7
Utsläpp av radioaktiva ämnen medför normalt inga akuta skador. Dessutom
vidtas mycket omfattande säkerhetsåtgärder vid transport av radioaktiva
ämnen.

4.5.11

Olycka med frätande ämnen, klass 8
Olycka med frätande ämnen bedöms ge personskador via stänk upp till 20-30
meter från olycksplatsen.

4.5.12

Olycka med övriga farliga ämnen och föremål, klass 9
Sannolikheten för att en olycka med klass 9 ämne ska ge skador på
människor i bedöms som försumbar.
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5

Översiktlig riskbedömning och riskvärdering
Länsstyrelsen Dalarna har utgivit rekommenderade skyddsavstånd från
transportleder för farligt gods och olika typer av markanvändning. Om dessa
avstånd följs vid planering av mark anser Länsstyrelsen Dalarna att en god
samhällsplanering uppnås. Se även avsnitt 2.
Planerad placering av simhallen medför att de rekommenderade avstånden till
transportleden på över 150 meter underskrids. Detta då avståndet från
ishallens yttervägg till E16s vägkant är som kortast 65 meter enligt mått från
detaljplan.
Det uppskattas att 14,6 transporter med farligt gods kommer passera
planområdet varje dag på E16 enligt 4.3. De dominerande klasserna som
transporteras enligt den nationella fördelningen är brännbara vätskor samt
brännbara och giftiga gaser. En riskanalys av Malung-Sälens kommun [10]
menar att det generellt finns få tunga industrier i Malung vilka kräver lokala
transporter av farligt gods. Enligt MSBs kartläggning av farligt godstransporter
september 2006 [11] gick genomfartstrafik av farligt gods primärt via E45.
Givet att detta fortfarande är fallet verkar det mest sannolikt att det är främst
brännbara vätskor och gaser som transporteras till exempel till
drivmedelstationer via E16.
Eftersom information om transporterade ämnen samt antalet transporter är
begränsad finns osäkerheter kopplade till denna analys. Utöver osäkerheter
om vilka mängder, antal transporter samt fördelning av farliga ämnen som
råder i dagsläget kan dessa förändras i framtiden baserat på bland annat
utveckling av verksamheter som industrier, nya riktlinjer, övriga bestämmelser
och samhällsplaneringsbeslut.
De korta skyddsavstånden som råder i detta fall samt det stora antalet
transporter med farligt gods på E16 medför att en fördjupad kvantitativ
riskanalys genomförs. Det är alltså inte på förhand, innan risken har
kvantifierats vidare, lämpligt att värdera risken och ange rekommendationer
utifrån detta.
Den fördjupade kvantitativa riskanalysen behöver uppskatta både individ- och
samhällsrisknivåer för att skapa underlag och möjliggöra en riktig värdering av
riskerna.
Den fördjupade kvantitativa riskanalysen redovisas i nästföljande kapitel.

F:\GRÖNLAND 61_4 & HOLARNA 48_2 (SIMHALL MALUNG
RISKANALYS)\DOKUMENT\BR\FT8-01 RISKANALYS GRÖNLAND 61_4 & HOLARNA 48_2, SIMHALL MALUNG.DOCX

Uppdragsbeteckning

Dokumentbeteckning

Skapad

Datum

Utgåva

Sida

1215,060

FT8-01

2022-01-05

2022-01-05

1

14 (30)

6

Fördjupad kvantitativ riskanalys
I detta kapitel redovisas den fördjupade kvantitativa analysen för
detaljplaneområdet. I detta kapitel presenteras i huvudsak resultat.
Antaganden och beräkningar för frekvenser och konsekvenser som resultaten
bygger på redovisas i sin helhet i Bilaga A och Bilaga B.

6.1

Resultat individrisk
Individrisk som avstånd från väg E16 presenteras i Figur 4 nedan. I
beräkningarna som ligger till grund för Figur 4 har enbart påverkan från
vägtransporter med farligt gods beaktats enligt den kvalitativa analysen utförd
i kap 4 .

Individrisk intill E16
1,00E‐04

Individrisk [1/år]

1,00E‐05
1,00E‐06
1,00E‐07
1,00E‐08
1,00E‐09
0

20

40

60

80

100

120

140

Avstånd från E16 [m]
Figur 4. Individrisknivå till följd av vägtransporter av farlig gods på E16. Röd linje (10-5)
motsvarar övre gräns där risker under vissa förutsättningar kan accepteras och grön linje (10-7)
motsvarar övre gräns för då riskerna kan anses vara små.

6.2

Resultat samhällsrisk
I Figur 5 nedan redovisas beräknad samhällsrisk för transporter på vägen.
Beräkning har genomförts för 15,6 transporter av farligt gods per dygn på
E16. Beräkningarna bygger på en enkel modell med en genomsnittlig
befolkningstäthet, något skyddsavstånd eller andra riskreducerande åtgärder
har inte inkluderats då kurvan tagits fram. På grund av detta kan kurvan tolkas
som en uppskattning av hur stor samhällsrisken kan förväntas vara om
bebyggelse hade genomförts intill vägen utan några skyddsavstånd eller
andra åtgärder. I avsnitt 6.3 nedan undersöks istället hur samhällsrisken ser
ut om bebyggelse planläggs med riskhänsyn och riskreducerande åtgärder.
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Frekvens av N eller fler döda per år

Beräknad samhällsrisk
1,0E-03
1,0E-04
1,0E-05
1,0E-06
1,0E-07
1,0E-08
1,0E-09
1

Övre ALARP
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100
Antal dödsfall N
Undre ALARP

1000

10000

Dagsläget

Figur 5. Beräknad samhällsrisk som funktion av avstånd från vägen innan riskreducerande
åtgärder vidtagits. Notera att skala på båda axlar är logaritmiska.

6.3

Beräknad risknivå med åtgärder
Eftersom individrisk per definition utgör sannolikheten att omkomma för
genomsnittlig person som vistas utomhus i en given punkt under ett års tid
påverkas inte beräknad individrisk av riskreducerande åtgärder. Däremot
motiverar en hög individrisk att åtgärder vidtas för att bebyggelse ska
accepteras.
Beräknad samhällsrisk påverkas dock av riskreducerande åtgärder och en
grov uppskattning av hur samhällsrisknivån påverkas av bebyggelse nära E16
görs med hänsyn tagen till förekommande transporter av farligt gods.
Riskreducerande åtgärder antas bestå av skyddsavstånd till transportled,
utformning av mark mellan väg och bebyggelse så att denna inte uppmuntrar
till stadigvarande vistelse, placering av friskluftsintag högt upp och inte direkt
mot E16 samt möjlighet till central avstängning av inluft till byggnaden.
För att uppskatta påverkan på risknivån har det antagits att åtgärderna
begränsar sannolikheten för att personer vistas i vägens närområde och
skyddar byggnader så att det i 1 fall av 10 (jämfört med beräkningar utan
hänsyn till detta) medför att personer omkommer till följd av olyckor som har
korta konsekvensavstånd. Sådana scenarier som har justerats utgörs av
brandfarlig vätska, jetflammor och dylikt. Möjlighet till central avstängning av
inluft till byggnaden samt placering av friskluftsintag högt upp och bort från
järnvägen antas sänka sannolikheten att omkomma inomhus vid utsläpp av
giftig gas med 80 %.
I Figur 6 nedan redovisas uppskattning av samhällsrisknivåer med åtgärder.
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Frekvens av N eller fler döda per år

Uppskattad samhällsrisk med riskreducerande
åtgärder
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Figur 6. Grov uppskattning av samhällsrisknivå med åtgärder i form av skyddsavstånd till
transportled, utformning av område mellan led och bebyggelse så att detta inte uppmanar till
stadigvarande vistelse, placering av friskluftsintag högt upp och inte direkt mot E16 samt
möjlighet till central avstängning av inluft till byggnaden.

6.4

Osäkerheter och känslighetsanalys
Riskanalyser är alltid förknippade med osäkerheter. Osäkerheter kan bland
annat härledas till modellosäkerheter och parameterosäkerheter. Frekvensoch konsekvensberäkningarna i denna analys är baserade på en rad
förenklingar, antaganden och underlag som medför osäkerheter. Resultaten
och beräknade risknivåer ska därför ses som uppskattningar och inte exakta
resultat. För att minska osäkerheter som leder till underskattningar av
beräknade risknivåer har konservativa antaganden gjorts då begränsat med
information funnits.
Känslighetsanalys görs för att utvärdera hur risknivåerna påverkas av en
större befolkningstäthet respektive om antalet transporter av farligt gods ökar.

6.4.1

Ökad befolkningstäthet
En förtätning av området medför att persontätheten ökar intill E16. För att
undersöka hur samhällsrisken påverkas av en ökad befolkningstäthet utförs
beräkningarna även för en ökning av befolkningstätheten på 100 % (1000
personer/km2 har använts). Precis som i avsnitt 6.2 (Figur 5) ska kurvorna
tolkas som en uppskattning av hur stor samhällsrisken kan förväntas vara
med en ökad befolkningstäthet bebyggelse intill vägen, utan några
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skyddsavstånd eller andra åtgärder. Resultat för beräknad samhällsrisk med
åtgärder presenterades i avsnitt 6.3 (Figur 6).

Frekvens av N eller fler döda per år

Känslighetsanalys av samhällsrisk med ökad
befolkningstäthet
1,0E-03
1,0E-04
1,0E-05
1,0E-06
1,0E-07
1,0E-08
1,0E-09
1

10

Övre ALARP

100
Antal dödsfall N

Undre ALARP

1000

10000

Med ökad befolkningstäthet

Figur 7. Påverkan på beräknad samhällsrisknivå då antagande om befolkningstäthet ökas med
100 % (1000 inv/km2 har använts).

6.4.2

Ökad antal transporter med farligt gods
En av osäkerheterna i rapporten är antalet transporter som förväntas ske på
E16. För att undersöka hur antalet transporter påverkar riskbilden på området
görs nya beräkningar där antalet transporter av farligt gods har ökats med
100 %:

Frekvens av N eller fler döda per år

Uppskattad samhällsrisk med ökat antal transporter
av farligt gods
1,0E-03
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1

10
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Undre ALARP

1000
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Ökat antal transporter

Figur 8. Beräknad samhällsrisk från E16 med 100 % fler transporter per dag.

Figur 7 och Figur 8 visar på att samhällsrisken är högt om befolkningstätheten
eller antalet transporter av farligt gods ökar, men risknivån befinner sig
fortfarande inom ALARP-området. Således ändras inte analysens resultat.
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Riskvärdering
På sådana avstånd där individrisknivån uppskattas ligga inom ALARPområdet (dvs. mellan 10-7 och 10-5) ska åtgärder som bedöms vara rimliga och
skäliga vidtas för att reducera risknivån så mycket som möjligt.
Till följd av förekommande transporter av farligt gods på närliggande
transportled beräknas individrisknivån för Malungs simhall ligga i mitten av det
så kallade ALARP-området. Således ställs krav på att alla rimliga
riskreducerande åtgärder vidtas. Enligt kapitel 5 förväntas främst brännbara
vätskor och gaser transporteras på vägarna, men även giftiga gaser. Särskilt
åtgärder som reducerar konsekvenser vid utsläpp och antändning av
drivmedel och spridning av rökgaser samt giftiga gaser bedöms vara
nödvändiga.
I detaljplaneområdet finns i dagsläget dike mellan E16 och simhallen. En
eventuell olycka och läckage och antändning av brännbar vätska som sker på
E16 kan därför förväntas begränsas. Området mellan simhallen och E16 bör
utformas på så vis att det inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse för att
minimera konsekvenserna av en olycka.
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Rekommendationer och åtgärder
Med hänsyn till förekommande risknivå och byggnadens nära placering till
E16 rekommenderar FireTech Engineering AB att Malungs simhall ska
uppfylla följande krav:


Publika delar i byggnaden ska ha tillgång till minst en utrymningsväg
via dörr direkt mot det fria, trapphus eller motsvarande i riktning bort
från E16.



Området mellan byggnaden och E16 ska utformas så att det inte
uppmanar till mer än tillfällig vistelse.



Friskluftsintag ska placeras högt upp och ska inte vara vänd direkt mot
E16.



Ventilation i byggnaden ska kunna nödstoppas. Nödstopp ska vara
lättillgänglig och centralt placerad.

Med ovanstående åtgärder bedömer FireTech Engineering AB att
personsäkerheten är acceptabel för personer som befinner sig i aktuell
byggnad utifrån genomförd riskvärdering och förekommande transporter av
farligt gods.

9

Slutsats
FireTech Engineering AB anser att om de rekommendationer som redovisats i
kapitel 8 beaktas har skäliga åtgärder vidtagits för att begränsa riskerna till
följd av transporter av farligt gods på E16.
__________________________________________

Malmö 2022-01-05
FireTech Engineering AB

___________________________
Oscar Mårtensson
Brandingenjör

Granskad av:

___________________________
Joel Langborger
Civilingenjör i Riskhantering
Brandingenjör
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Bilaga A Frekvens och sannolikhetsberäkning
Detta kapitel innehåller sannolikhets- och frekvensberäkningar för de
händelser som definierats och identifierats och som kan leda till utsläpp av
farligt gods som påverkar personer vid simhallen.

A.1

Frekvens för farligt gods olycka på väg E16
Sannolikheten för olycka där ett fordon innehållande farligt gods är inblandat
på E16 beräknas enligt VTI-modellen [12]
𝑍
𝐹

Å𝐷𝑇 ∗ 365 ∗ 𝐿 𝑘𝑚 ∗ 𝑂 ∗ 10
𝑍∗ 𝑌∗𝑋

1

𝑌 ∗ 2∗𝑋

𝑋

Indata som användes redovisas i Tabell A1 och som underlag för beräkningar
används statistik som redovisas i kapitel 4.
Parameter

Indata

Kommentar

Vägtyp och
hastighetsgräns

Tätort stad (trafikled), 70 km/h

Den närmsta hastigheten till 80 km/h,
enligt tabell 2.2 [12].

Antal transporter
per dygn (ÅDT)

4340

Uppgifter en NVDB [3] och uppräkning
enligt [6]

Totalt antal
lastbilstransporter
per dygn (ÅDTL)

490

Uppgifter en NVDB [3] och uppräkning
enligt [6]

Antal transporter
med farligt gods
per dygn (ÅDTFG)

14,6

Baserat på antalet kilometer farligt
gods utgjorde av den totala
lastbilstrafiken 2020 [7]

Olyckskvot (O)

0,80

tabell 2.2 [12]

Väglängd (L)

1 km

Antal olyckor per
km vägsträcka
och år (Z)

1,27

Enligt beräkning

Andel fordon av
det totala
trafikflödet
avsedd för farligt
gods (X)

0,003

Beräknat enligt formeln ÅDTFG /ÅDT

Andel
singelolyckor (Y)

0,25

tabell 2.2 [12]

Index för
farligtgodsolycka
(I)

0,11

Enligt tabell 2.2 [12]. Används som
utsläppssannolikhet

Antal fordon med
farligt gods i
trafikolyckor/år
och 100 m

7,45*10-3

Enligt beräkningar.

Tabell A1. Uppskattning av antal farligt gods olyckor på E16 i Malung.

Sannolikheten för att ett fordon på väg avsett för farligt gods drabbas av en
olycka uppskattas med denna modell till 7,45*10-3 per år och km.
Sannolikheten ovan tar inte i beaktande hur allvarlig skadeutfallet blir eller
om den leder till att farligt gods sprids eller att en farlig situation uppstår.
Dessa händelser är beroende av andra följdhändelser som kan vara svåra
att förutspå sannolikheten för. Detta behandlas i anslutning till respektive
scenario.
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Sannolikheten för att olycka med farligt gods ska innehålla ett visst ämne
beräknas med hjälp av ämnesfördelningen enligt Tabell 1, kapitel 4 och
frekvensen för en farligt gods olycka enligt ovan.
Det bedöms enligt kapitel 4 att det endast är klasser 2.1, 2.3, 3 och 5 som
kan ge några större konsekvenser på området. Övriga klasser antas endast
ge en mycket lokal påverkan i eller inom ett begränsat område runt
olycksplatsen och/eller transporteras i mycket begränsad omfattning. Enligt
kapitel 5 antas att transporter av farligt gods i klass 2 utgörs främst av
brännbara gaser. I analysen görs ett konservativt antagande att 50 % av
transporterade gaser är brännbara och 50 % giftiga, icke brännbara gaser.
I tabell A2 redovisas frekvensen för trafikolycka med transport av respektive
aktuell farligt gods klass.
Frekvensen för olycka där ett fordon avsett för farligt gods (oavsett ämne) är
inblandat på E16 beräknades till 7,45*10-3. Baserat på andel transporterade
ämnen delas denna frekvens upp på delfrekvenser. Se tabell A2 nedan.
Klass

Andel i procent

Frekvens

2.1 (Brandfarliga
gaser)

18,4 %

1,37*10-3

2.3 (Giftiga
gaser)

18,4 %

1,37*10-3

3 (Brandfarliga
vätskor)

39,9 %

2,97*10-3

5 (Oxiderande
ämnen)

0,6 %

4,47*10-5

Övriga klasser

22,6%

-

Tabell A2. Frekvens för olycka vid transport av farligt gods fördelat på respektive ämne.

Nedan redovisas frekvenser i ett händelseträd. Händelseträd för respektive
ämne redovisas i tillhörande avsnitt.

Figur A1 Händelseträd för trafikolycka för respektive ämne

A.1.1

ADR/RID klass 2.1 - Brandfarlig gas
Tryckkondenserade gaser transporteras vanligtvis i tjockväggiga tryckkärl och
tankar med hög hållfasthet. Sannolikheten för läckage som följd av en olycka
kan antas vara ungefär trettio gånger lägre för dessa transporter jämfört med
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bensintankar [12]. Detta medför att sannolikheten för läckage kan uppskattas
till 0,37 % (0,11 / 30).
För brännbara gaser blir konsekvensen för människor först när utsläppet
antänds. Tre typer av konsekvenser vid utsläpp av brandfarlig gas undersökts,
gasmolnsbrand, jetflamma och BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor
Explosion).
Utsläpp antas utgöras av små, medelstora och stora utsläpp (0,09, 0,9 och
17,8 kg/s) av gasol. För litet, medel respektive stort utsläpp av brandfarliga
gaser ansätts sannolikheter och utsläppsstorlekar enligt tabell 3.4 i [12].
Sannolikheter för omedelbar antändning, fördröjd antändning
(gasmolnsbrand) respektive ingen antändning av de brandfarliga gaserna
ansätts värden enligt Tabell A3 anpassat återgiven från [13]. För medelstora
utsläpp saknas tabellerade värden varför medelvärdet mellan stort och litet
utsläpp ansätts.
Hålstorlek

Liten

Medel

Stor

Antändning

Sannolikhet

Omedelbar

0,1

Fördröjd

0,5

Ingen

0,4

Omedelbar

0,15

Fördröjd

0,65

Ingen

0,2

Omedelbar

0,2

Fördröjd

0,8

Ingen

0,0

Tabell A3. Sannolikheter för olika typer av konsekvenser vid utsläpp av brandfarlig gas. Anpassad och
återgiven från [13].

En BLEVE antas enbart inträffa i intilliggande tank om en eventuell jetflamma
är riktad direkt mot tanken under en lång tid. Vid fördröjd antändning av den
brännbara gasen antas gasmolnet driva iväg med vinden och därför inte
påverka intilliggande tankar vid antändning. Sannolikheten för att en BLEVE
ska uppstå till följd av jetflamma är mycket liten, uppskattningsvis mindre än 5
%. I figur A2 nedan redovisas scenarier för vidare beräkning enligt ansatta
sannolikheter.
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Figur A2. Händelseträd för brandfarlig gas. Frekvenser för olika händelser redovisas i slutet av
händelseträdet (per år).

A.1.2

ADR/RID klass 2.3 - Giftig gas
Sannolikhet för läckage ansätts till 0,37 % med samma resonemang som för
brännbara gaser eftersom tjockväggiga tankar används. Utsläpp antas ta
formen som små, medelstora eller stora utsläpp (0,08 kg/s, 0,7 kg/s respektive
9,4 kg/s) med utsläppsmängder och sannolikhetsfördelning enligt
Räddningsverket VTI [12]. I Figur A3 nedan redovisas scenarier för vidare
beräkning enligt ansatta sannolikheter.

Figur A3. Händelseträd för giftig gas. Frekvenser för olika händelser redovisas i slutet av
händelseträdet (per år).
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A.1.3

ADR/RID klass 3 - Brandfarliga vätskor
Olyckor med brandfarliga vätskor bedöms leda framförallt till konsekvenser i
form av pölbränder. Sannolikhet för läckage ansätts till 0,11 enligt [12]. Tre
olika pölstorlekar ansätts (75, 150 och 300 kvadratmeter), med fördelning
enligt [12] för tunnväggig tank med släp.
Sannolikheter för antändning av bensin vid utsläpp ansätts till 3 % [12]. För
vidare beräkningar av frekvenser för olika scenarier ansätts sannolikhet för
antändning till 3 %.
Sannolikhet för fordonsbrand ansätts till 1 %. Vid en fordonsbrand antas
godset antändas och bilda en stor pölbrand i 25 % av fallen. I figur A4 nedan
redovisas scenarier för vidare beräkning enligt ansatta sannolikheter.

Figur A4. Händelseträd för brandfarlig vätska. Frekvenser för olika händelser redovisas i slutet av
händelseträdet (per år).

A.1.4

ADR/RID klass 5 - Oxiderande ämnen
Vid olycka med oxiderande ämne antas endast personer omkomma om det
oxiderande ämnet kommer i kontakt med organiskt material och ett
explosionsartat förlopp uppstår. Sannolikheten för läckage vid en olycka har
ansatts enligt [12] till 11 %.
Om ett utsläpp sker antas det att kontakt med organiskt material sker i 50 %
av fallen. Oftast blandas en stabilisator, flegmatriseringsmedel, in i det
oxiderande ämnet för att minska reaktionsbenägenheten hos det farliga
godset. En tiondel av de utsläpp som kommer i kontakt med organiskt
material leder i sin tur till någon form av förbränning, vilket i sin tur kan leda till
ett explosionsartat förlopp med cirka 10 % sannolikhet. I figur A5 nedan
redovisas scenarier för vidare beräkning enligt ansatta sannolikheter.
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Figur A5. Händelseträd för oxiderande ämnen. Frekvenser för olika händelser redovisas i slutet
av händelseträdet (per år).

A.1.5

Scenarier för konsekvensberäkningar
Nedan redovisas de scenarier med tillhörande frekvenser som används för
konsekvensberäkningar.
Typ av
olycka/ämne

Scenario

Benämning

Frekvens

Brandfarlig gas

Litet utsläpp
BLEVE

A1

1,58*10-9

Brandfarlig gas

Litet utsläpp
jetflamma

A2

3,01*10-7

Brandfarlig gas

Litet utsläpp
gasmolnsexplosion

A3

1,58*10-6

Brandfarlig gas

Medelstort utsläpp
BLEVE

A4

7,91*10-9

Brandfarlig gas

Medelstort utsläpp
jetflamma

A5

1,50*10-7

Brandfarlig gas

Medelstort utsläpp
gasmolnsexplosion

A6

6,86*10-7

Brandfarlig gas

Stort utsläpp
BLEVE

A7

8,47*10-9

Brandfarlig gas

Stort utsläpp
jetflamma

A8

1,61*10-7

Brandfarlig gas

Stort utsläpp
gasmolnsexplosion

A9

6,78*10-7

Giftig gas

Litet utsläpp

B1

3,17*10-6

Giftig gas

Medelstort utsläpp

B2

1,05*10-6

Giftig gas

Stort utsläpp

B3

8,47*10-7

Brandfarlig
vätska

Liten pöl

C1

2,45*10-6

Brandfarlig
vätska

Medelstor pöl

C2

2,45*10-6

Brandfarlig
vätska

Stor pöl

C3

4,90*10-6

Brandfarlig
vätska

Fordonsbrand som
sprids till gods

C4

6,61*10-6

Oxiderande
ämne

Explosion

D1

2,46*10-8

Oxiderande
ämne

Brand

D2

2,21*10-7

Tabell A4.

Kommentar

Beräknas som stor
pölbrand

Olycksscenarier vägtransport av farligt gods.
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A.2

Meteorologisk data
Meteorologisk data inhämtats från SMHI:s mätstation i Malung [14]. Mätdata
har sammanställts för perioden 2009-10-01-till 2020-07-06.
Mätvärden för vindriktningar har delats in i intervall. I Figur A6 åskådliggörs
vindhastighet och i Tabell A5 sannolikheten för olika vindriktningar.
Det kan noteras att vindhastigheten ytterst sällan överskrider 10 m/s vid
mätning under 10 minuters tid. Vanligast förekommande är en lätt vind på
mellan 2 och 5 m/s. Medelvärde av samtliga mätningar är 2,2 m/s.

Vindhastighet
49,0%
42,3%

6,4%
2,3%
0 m/s

0,0%
>0 och ≤2 m/s

>2 och ≤5 m/s

>5 och ≤10 m/s

>10 m/s

Figur A6. Vindhastighet representativ för anläggningens lokalisering indelad i kategorier.
Sampling har skett varje timme med 10 minuters mättid. Mätning är gjord 10 meter ovan mark.
Medelvärde är 2,2 m/s. Baserat på 90 400 mätvärden.
Tabell A5. Vindriktning och medelhastighet representativ för anläggningens läge. Mätning är
gjord 10 meter ovan mark. Sampling har skett varje timme med 10 minuters mättid. Vid indelning
av data i de åtta diskreta riktningarna har 90º ansatts varje intervall. I 2 % av fallen är uppmätt
vindhastighet 0 m/s och vindriktning således inte definierbar. Baserat på 90 400 mätvärden.

Vind från

-

N

Ö

S

V

Andel (%)

2

24

16

38

20
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Bilaga B – Konsekvensberäkningar
I denna bilaga beräknas konsekvenserna för de scenarier för vilka
frekvenserna har uppskattas i Bilaga A.

B.1

Allmänt
Uppskattningar av konsekvensavstånd görs med beräkningsprogramvara,
handberäkningsmodeller och förenklade antaganden.

B.2.1

Programvara för konsekvensberäkningar
För att utföra konsekvensuppskattningar till följd av ett utsläpp av farligt gods
används version 5.4.7 av beräkningsprogramvaran ALOHA där så är möjligt.
Denna version är utgiven i september 2016. ALOHA är avsett för att
modellera utsläpp, spridning och konsekvenser av farliga ämnen och är
utvecklat tillsammans av de amerikanska myndigheterna NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration) och EPA (Environmental Protection
Agency).
ALOHA utvecklades från början främst för syftet att användas av
räddningstjänst men har med tiden utvecklats till att bli ett verktyg som också
används för planerings- och akademiska ändamål [15].
Följande indata har använts vid beräkningarna:


Utsläppspunkten antas vara vid marknivån.



Datum och klockslag: 2021-10-05, 12:00



Vind: 2 meter per sekund.



Lufttemperatur: 10 ºC



Molnighet: 100 %



Stabilitetsklass: D (neutral stabilitet)

B.2

ADR/RID Klass 2.1 – Brandfarlig gas

B.2.1

Brännbar gas - jetflamma
Om utsläpp av brännbar gas inträffar och antändning av utsläppet omedelbart
inträffar medför detta att en jetflamma uppkommer. Konsekvensavstånd för
jetflamma har beräknats med ALOHA. Det antas att samtliga som befinner sig
på ett sådant avstånd att strålningen överskrider 20 kW/m2 omkommer,
medan personer som befinner sig längre bort inte omkommer.
Litet utsläpp (0,09 kg/s): < 10 meter
Medelstort utsläpp (0,9 kg/s): 10 meter
Stort utsläpp (17.8 kg/s): 21 meter.

B.2.1

Brännbar gas – gasmolnsexplosion
Om utsläpp av brännbar gas inträffar och antändning fördröjs medför detta att
en gasmolnsexplosion inträffar. Konsekvensavstånd för gasmolnsexplosion
har beräknats med ALOHA och redovisas nedan:
Litet utsläpp (0,09 kg/s): 11 meter
Medelstort utsläpp (0,9 kg/s): 22 meter
Stort utsläpp (17.8 kg/s): 110 meter.
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Samtliga personer som befinner sig i gasmolnsexplosionen antas omkomma,
medan personer på avstånd längre bort än påverkansområdet för respektive
utsläppsstorlek inte antas påverkas.

B.2.1

Brännbar gas - BLEVE
BLEVE, eldklot om en brännbar substans under tryck momentant strömmar ut
och antänds. Kan till exempel orsakas av att tryckbehållaren utsätts för en
brand utifrån [16].
För brännbara gaser kan diametern för eldklotet beräknas genom
𝐷

6,5 ∗ M

/

Varaktigheten hos ett eldklot kan uppskattas med:
𝑡

0,85 ∗ 𝑀

,

Där M är total massa av den brännbara gasen. Lastbilstransporter med gasol
sker normalt i tankar med kapacitet på 8-33 ton [17]. Om beräkning
genomförs för 20 000 kg uppgår eldklotets diameter till omkring 180 meter och
varaktigheten till cirka 10 sekunder. Detta medför att i eldklotet kan förväntas
sträcka sig i storleksordning 100 meter från transportleden och strålningen
kan förväntas bli påtaglig även på avstånd från eldklotet. Det antas att
samtliga personer som befinner sig på ett avstånd av 150 meter omkommer
medan personer längre bort inte omkommer.

B.3

ADR/RID klass 2.1 – Giftig gas
Gasen transporteras under tryck i vätskeform och vid utströmning till luft
förångas vätskan fort och övergår i gasform. Gaserna är generellt tyngre än
luft och sprids därmed längs marken. Gaserna är giftiga vid inandning och kan
innebära livsfara vid höga koncentrationer. Konsekvenserna av ett utsläpp
beror framförallt av hålstorlek och väderförhållanden.

B3.1

Beräkning av konsekvens av olycka med giftig gas
Giftiga gaser som transporteras på väg och järnväg utgörs av till exempel
ammoniak, svaveldioxid och klor. Nedan anges exempel på koncentrationer
av giftig gas som medför risk för dödsfall för de tre ämnena, återgivet från [18]
[19] [20].
10 min

30 min

1 timme

4 timmar

Ammoniak

2700 ppm

1600 ppm

1100 ppm

550 ppm

Klor

50 ppm

28 ppm

20 ppm

10 ppm

Svaveldioxid

30 ppm

30 ppm

30 ppm

19 ppm

Beräkningar för uppskattning av avstånd till koncentrationer har gjorts I
ALOHA. Beräkningar har gjorts för 30 ppm eftersom detta medför risk för
dödsfall för både klor och svaveldioxid inom en kort tidsrymd. Svaveldixoid
och tunggasmodell har använts i beräkningarna.
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Källstyrka

Avstånd till 30
ppm

0,08 kg/s

260 m

0,7 kg/s

803 m

9,4 kg/s

2 800 m

Beräkningar har enbart gjorts för stabilitetsklass D (den vanligaste
atmosfäriska stabiliteten). Stabilitetsklass E och F kan förväntas ge avstånd till
en given koncentration som är flera gånger längre, men eftersom
konsekvensen vid stabilitetsklass D ändå blir så pass hög görs ingen vidare
utvärdering av detta.
Utomhuskoncentrationer kan förväntas bli mycket höga och dödlig
koncentrationer kan förväntas uppkomma på ett avstånd som överskrider 250
meter. Detaljplaneområdet som undersöks är belägen närmare än 250 meter
från transportled och något försök att uppskatta ett avstånd där personer inte
kan förväntas omkomma görs därför inte utan det antas att samtliga personer
inom 250 meter omkommer för alla utsläppsstorlekar.

B.5

ADR/RID klass 3 - Olycka med brandfarlig vätska
En olycka som leder till utsläpp av brandfarlig vätska leder till en pölbrand om
det utsläppta ämnet antänds. Antändning av och brand i en sådan pöl
förväntas ge strålningseffekter, som kan skada oskyddade människor och
egendom.
Beräkning för att uppskatta strålning från en pölbrand genomförs med
ALOHA. I beräkningarna antas pölbranden bestå av heptan.
10 kW/m2

20 kW/m2

40 kW/m2

75 m2

23

14

< 10 m

150 m2

33

21

13

300 m2

47

31

19

En infallande strålningsintensitet som överstiger 15-20 kW/m2 medför att
brandspridning kan förväntas ske till intilliggande byggnader.
Det antas att samtliga som befinner sig på ett sådant avstånd att strålningen
överskrider 20 kW/m2 omkommer, medan personer som befinner sig längre
bort inte omkommer.

B.5

ADR/RID klass 5 - Olycka med oxiderande ämnen
Oxiderande ämnen kan reagera explosionsartat eller bilda explosiva produkter
om det kommer i kontakt med vissa organiska ämnen (t ex aceton och
etanol). Kommer det oxiderande ämnet inte i kontakt med organiskt material
antas inget explosionsartat förlopp uppstå.
Oxiderande ämne kan tillsammans med organiska ämnen bli explosiva och
konsekvenserna är lika de som sker vid olycka med massexplosivt ämne. För
oxiderande ämnen antas dödliga skador som följd av explosion ske inom 40
meter. Om olycka med oxiderande ämne leder till brand antas konsekvensen
motsvara en medelstor pölbrand.

F:\GRÖNLAND 61_4 & HOLARNA 48_2 (SIMHALL MALUNG
RISKANALYS)\DOKUMENT\BR\FT8-01 RISKANALYS GRÖNLAND 61_4 & HOLARNA 48_2, SIMHALL MALUNG.DOCX

PM DAGVATTEN
Uppdrag

UPPDRAGSNUMMER

Uppdragsledare

Datum

Simhall Malung

21155

Rune Falk

2022-01-20

Upprättad av: Rune Falk
Granskad av: Anders Sölscher

Mavac on AB
Sturegatan 87, 791 60 Falun
www. mavacon.s e
Organis tations nr 556959-2578

Innehållsförteckning
1

Omfattning och syfte

3

1.1

Avgränsning och områdesbeskrivning

4

2

Recipient och statusklassning

6

3

Beräkningsförutsättningar

6

3.1

Dagvattenflöden

6

3.2

Dagvattenflöden befintliga förhållanden

8

3.3

Dagvattenflöden framtida markanvändning

9

3.4

Dagvattenrening

10

4

Resultat magasinsberäkningar dagvatten

10

5

Systemlösning

11

6

Slutsats

12

Mavac on AB
Sturegatan 87, 791 60 Falun
www. mavacon.s e
Organistations nr 556959-2578

1

Omfattning och syfte
Denna utredning behandlar dagvatten vid nybyggnad av simhall i Malung. Se figur 1 för
områdets geografiska placering.

Figur 1. Aktuellt område inringat med magentafärgad linje.
Syftet med utredningen är att utreda hur den förändrade markanvändningen påverkar utflödet
av dagvatten från området samt föreslå åtgärder så att omgivande recipienter inte ska
påverkas.
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1.1

Avgränsning och områdesbeskrivning
Aktuellt område består idag av allra största delen av vegetationsytor. Dagvattenberäkningen
omfattar det område som kommer att beröras vid utbyggnaden av simhallen. Området
redovisas i figur 2 nedan.

Figur 2. Utredningsområdet markerat med magentafärgad linje.
Genom planerat område för simhall går ett dike som fortsätter söderut mot Backselsvägen. Från
öster kommer ett dike som ansluter till det diket i höjd med vändplan Pell Annas väg. Diket
fortsätter i trumma under Pell Annas väg vid Backselsvägen.
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En befintlig dagvattenledning, dim 1000 mm, är förlagd mellan E16 och ishallen. Ledningen
mynnar i vägdiket och avleds vidare i en vägtrumma under E16, se figur 3.
En mindre del av området avvattnas idag mot vägdiket på östra sidan av E16. Med en
inmätningen av området som underlag har en skiljelinje tagits fram som visar avrinning till
vägdike respektive andra diken på området se figur 5.

Figur 3. Befintliga ledningar och diken
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Figur 4.
Dike öster Pell Annas väg, vy mot söder

2

Vy mot norr

Recipient och statusklassning
Recipient för dagvattnet är Västerdalälven. Enligt länsstyrelsens vatteninformationssystem
Sverige (VISS) är nuvarande kvalitetskrav för miljökvalitetsnormen att uppnå god ekologisk
status 2021 och uppnå god kemisk ytvattenstatus. Gällande statusklassning är att
Västerdalälven har måttlig ekologisk status och ej uppnår god kemiskt ytvattenstatus (VISS
2020-06-24).
Att god ekologisk status ej uppnås beror till största del på rester från tiden när det flottades
timmer på älven samt på vandringshinder och flödesregleringar. Västerdalälven bedöms inte ha
problem när det gäller föroreningar av näringsämnen eller försurning.
När det gäller kemisk ytvattenstatus beror klassificeringen (uppnår ej god) på att gränsvärdena
för kvicksilver och polybromerade difenyletrar överskrids. Detta är fallet i alla Sveriges
ytvattenförekomster på grund av atmosfäriskt nedfall. Med dessa ämnen undantagna uppnår
Västerdalälven god kemisk ytvattenstatus.

3

Beräkningsförutsättningar
Beräkningar sker enligt svenskt vattens publikation P110.

3.1

Dagvattenflöden
Områdets exploateringsgrad bedöms motsvara gles bostadsbebyggelse, vilket medför att
regnintensiteten som ska kunna behandlas för fylld ledning är satt till ett regn med 2 års
återkomsttid, och trycklinje i marknivå med 10 år.
För att behandla framtida klimatförändringar så används en klimatfaktor fc=1,25 (regn med
varaktighet <60 minuter) eller fc=1,20 regn med varaktighet över >60 minuter.
För att kunna beräkna dimensionerande flöden från området måste dagvattnets rinntider
bedömas, återkomsttiden bestämmas, en reducerad yta beräknas samt en klimatfaktor sättas.
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Dimensionerande flöde =

=

∙

∙ ( )∙

(Formel 4.4, Svenskt Vatten, P110) där:

är avrinningsområdets area (ha)
är avrinningskoefficienten
( ) är den dimensionerande nederbördsintensiteten ( / ∙ ℎ )
är regnets varaktighet (min)
är klimatfaktor
Eftersom området är litet sätts rinntiden/varaktigheten till 10 minuter.
Området ska klara av att fördröja ett 10-årsregn, tillåtet utflöde motsvarar nuvarande flöde vid
ett 10-årsregn. Beräkningar av erforderlig fördröjningsvolym har beräknats med hjälp svenskt
vattens bilaga 10.6a till P110.
Nuvarande markanvändning för området som ligger till grund för beräkning av dimensionerande
flöde före exploatering redovisas i figur 5 nedan.

Figur 5. Nuvarande markanvändning med avrinningspilar.
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3.2

Dagvattenflöden befintliga förhållanden
Eftersom aktuellt område är mycket flackt, med små höjdskillnader och lokala svackor, görs
bedömningen att en stor del av dagvattnet infiltreras i befintlig mark eller dunstar innan
avrinning från området sker.
Dagvatten, som inte infiltreras eller avdunstar, har till största delen sin avrinning österut mot
kommunala diken, se figur 5. Foton på diket öster Pell Annas väg se figur 4.
En mindre del i nordvästra hörnet av området har avrinning mot östra diket längs med E16.
Diket avslutas vid en vägtrumma under E16.
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Figur 6. Framtida markanvändning.

3.3

Dagvattenflöden framtida markanvändning
Takvatten samlas upp i dagvattenledning som släpps ut i dike söder om simhallen.
Dräneringsledningar runt byggnad ansluts till dagvattenledning.
I bef dike, som idag går igenom området (under planerad simhall), läggs dräneringsledning i
botten på diket och diket fylls igen med dränerande material. Dränledning ansluts till befintlig
dagvattenledning alternativt direkt till dike söder om simhallen.
Asfaltsytan söder om simhallen höjdsätts så att avvattning sker mot dike söder om simhallen
eller till dagvattenbrunnar som ansluts till diket.
Dagvatten från hårdgjorda ytor/parkering väster om simhallen tas in i dagvattenbrunnar och leds
i dagvattenledningar till dike söder om simhallen.
Väster om hårdgjord yta/parkering, mellan parkering och E16, anläggs ett dike som tar hand om
ytvatten från grönyta samt smältvatten från upplagd snö efter vinterväghållning. Diket avslutas
vid en dagvattenbrunn och leds via dagvattenledning till dike söder om simhallen.
Det vatten som inte infiltreras i grönytor öster om simhallen leds till dagvattenbrunnar som
ansluts till dagvattenledning eller direkt till diket. Dagvattenbrunnar sätts med lite överhöjning, i
förhållande till lågpunkten, för att dagvattnet i största möjliga mån ska kunna infiltreras i mark.
Diket öster om Pell Annas väg har bra djup och bredd vilket innebär en god tvärsnittsarea. Diket
har också en svag lutning söderut. Sammantaget gör detta att diket har bra förutsättningar att
fungera som ett öppet fördröjningsmagasin för dagvatten. En avstängning/tätning av diket
byggs i södra delen av diket, mot Backselsvägen, se figur 7. Vid stora regnmängder fylls diket
uppströms och kommer att fungera som ett öppet fördröjningsmagasin. Fördröjningsmagasinet
kommer att innehålla en betydligt större volym än erforderlig beräknad volym på 106 m3, se
figur 8. I botten på befintligt dike, genom avstängningen, läggs en trumma som upprätthåller
avrinning i diket vid normala flöden.
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Figur 7. Principsektion tätning av befintligt dike

3.4

Dagvattenrening
Malung - Sälens kommun har inga uttalade riktlinjer och krav beträffande oljeavskiljare vid
parkeringsytor utomhus.
En stor del av dagvattnet som avbördas från området kommer från tak och grönytor vilket
innebär att dagvattnet inte innehåller föroreningar. Reningen för den mängd som kommer från
hårdgjorda ytor beräknas kunna tillgodoses genom rinntid i dike samt genom utspädning av rent
dagvatten från tak och grönytor.

4

Resultat magasinsberäkningar dagvatten
Nedan presenteras dimensionerande flöde vid ett 10 minuters 10-årsregn före och efter
exploatering samt sammanställning av indata till beräkningarna.
Ytor före exploatering
Asfalt/Gata o gc
Gräs
Totalt:

Yta (ha)
0,093
1,012
1,105

Ytor efter exploatering

Yta (ha)

Asfalt/ gata, parkering
Takyta
Gräs
Totalt:

0,470
0,281
0,354
1,105

ϕ
0,8
0,05

ϕ
0,8
0,9
0,05

hared
(ϕ *A)
0,074
0,051
0,125

i(tr) (l/s, ha)

kf

228
228

1,25
1,25

hared
(ϕ *A)
0,376
0,253
0,018
0,647

i(tr) (l/s, ha)

kf

228
228
228

1,25
1,25
1,25

Tabell 1. Dimensionerande flöden dagvatten
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(l/s)
17
11,5
28,5
(l/s)
107,1
72,1
5,1
184,3

Enligt tabell 1 ovan syns att det efter utbyggnaden vid ett 10 minuters 10-årsregn sker en
ökning av dagvattenflödena. Orsaken är nya hårdgjorda ytor och takytan på den nya simhallen.
I figur 8 visas ett urklipp från bilagan i P110 där en beräkning av erforderlig fördröjningsvolym
utförts. Beräkning visar att med ett 106 m3 stort fördröjningsmagasin kommer dagvattenflödet ut
från området vara lika stort som idag.

Figur 8. Fördröjningsvolym

5

Systemlösning
Förändringar av området resulterar i ökningar av dagvattenflödena jämfört med dagens
situation. Ändrad markanvändning som bidrar till ökade dagvattenflöden är de nya hårdgjorda
ytorna samt takytan på den nya simhallen.
För att vid ett 10-årsregn uppnå en utsläppsmängd från området som inte överstiger dagens
flöde finns ett behov av att fördröja 106 m3 dagvatten från området. Det ökade dagvattenflödet
kommer att fördröjas i ett öppet dagvattenmagasin som anläggs i diket öster om Pell Annas väg.
Utifrån de beräkningar och åtgärder som redovisas i denna PM kommer dagvattenflödena inte
att öka mot omgivningarna jämfört med dagens situation.
De hårdgjorda ytorna kommer främst att trafikeras av bilburna besökare till simhallen. Enstaka
leveranser kommer att ske med lastbil till simhallens godsmottagning som finns i byggnadens
nordvästra hörn. Utifrån den typ av trafik som förväntas trafikera området görs bedömningen att
rening genom rinntid i vegetationsklätt dike är tillräcklig för att tillgodose reningsbehov.
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6

Slutsats
Genom de åtgärder som beskrivs i denna PM kommer förändringen av markanvändningen inte
påverka omgivningen på ett negativt sätt.
Sammanfattningsvis bedöms en hållbar dagvattenhantering uppnås med ovanstående
systemlösning.
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Detaljplan för simhall i Malung
UTLÅTANDE
Mars 2022
I detta utlåtande redovisas de yttranden som framkommit i samband
med samråd (12 Juli 2021 – 3 September 2021) samt granskning
(4 mars 2022 – 25 mars 2022).
De instanser och sakägare som haft skriftliga synpunkter på
planförslaget under ärendets handläggning, och som inte fått sina
synpunkter tillgodosedda, ska enligt PBL 5 kap 29 § tillställas
utlåtandet snarast efter byggnadsnämndens behandling av ärendet.
Lantmäteriet synpunkter gällande tomtindelning för kvarteret Kuggen
samt att Boverket inte rekommenderar att använda byggnadshöjd i
detaljplaner har inte tillgodosetts. Övriga inkomna synpunkter bedöms
vara tillgodosedda.
Följande erhåller utlåtandet:
- Länsstyrelsen i Dalarnas län
- Lantmäteriet

Beslut om antagande får beträffande planens sakliga innehåll
överklagas endast av den som senast under granskningen skriftligen
har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.
Länsstyrelsen och Lantmäteriet erhåller tillkännagivande av
kommunfullmäktiges beslut.
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LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN
Samrådsyttrande
2021-08-30

Granskningsyttrande
2022-03-29
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Kommentar

Samrådsyttrande
Inför granskningen har en dagvattenutredning samt en riskutredning
med hänsyn till den rekommenderade transportleden för farligt gods
tagits fram.
Dagvattenutredningen beskriver åtgärder som gör att förändringen av
markanvändningen inte kommer påverka omgivningen på ett negativt
sätt och en hållbar dagvattenhantering kan uppnås med föreslagen
systemlösning.
Riskutredningen avseende transportled för farligt gods ger
rekommendationer som gör att risknivån bedöms vara godtagbar.
En planbestämmelse om att byggnadens friskluftsintag ska placeras
hög upp och inte vara vänd direkt mot E16 samt att byggnadens
publika delar ska ha mins en utrymningsväg via dörr direkt mot det
fria, via trapphus eller motsvarande i riktning bort från E16 har inför
granskningen införts i detaljplanen. Riskanalysens rekommendation
om att ventilation i byggnaden ska kunna nödstoppas samt vara
lättillgänglig och centralt placerad kommer att följas upp i samband
med bygglovet som ett villkor för slutbesked.
Granskningsyttrande
Inför antagandet av detaljplanen har en planbestämmelse om att
byggnaden ska förses med nödstopp av ventilation lagts till.

LANTMÄTERIET
Samrådsyttrande
2021-08-20

Granskningsyttrande
2022-03-25

4(9)

Granskningsyttrande
2022-03-25

5(9)

Granskningsyttrande
2022-03-25

Kommentar

Samrådsyttrande
Inför granskningen har plankartan reviderats genom att samma
beteckning för u-områden anges för både kvartersmark och allmän plats.
Granskningsyttrande
Att den gällande tomtindelningen för kvarteret Kuggen har missats
tidigare i planprocessen är beklagligt. Tomtindelningen blev antagen
1980 men har senare frångåtts vid en fastighetsbildning där Holarna
48:2 avstyckades år 2009. Beslut om simhallen ska byggas eller inte ska
tas i kommunfullmäktige i maj och om den ska byggas så kommer
byggstart vara efter semestrarna. Att hinna starta upp en planprocess
och upphäva tomtindelningen för 48:1 och 48:2 är därför inte möjligt
innan detaljplanen för simhallen antas i kommunfullmäktige. I samband
med antagandet kommer det föreslås att stadsbyggnadskontoret får i
uppdrag att påbörja en process med att upphäva tomtindelningen för
kvarteret Kuggen.
Planbeskrivningen kommer inför antagandet kompletteras med en
redogörelse över planläget gällande tomtindelningen och hur
detaljplanen påverkar denna.
Inför antagandet av detaljplanen har fastighetsgränsen mot Holarna 48:1
mätts in och plangränsen har justerats utifrån detta.
Aktuell detaljplan är upprättad i enlighet med PBL 2010:900 till och med
ändringar enligt SFS 2019:949 och följer boverkets rekommendationer
som gällde fram till 2020-09-30. Bestämmelsen om byggnadshöjd i
detaljplanen är anpassad för att den planerade simhallen ska rymmas
inom denna begränsning så i detta fall finns ingen anledning att räkna
om höjdbegränsningen till annan typ av höjdbegränsning.

6(9)

MILJÖKONTORET
Samrådsyttrande
2021-08-26
Kommentar

Samrådsyttrande
Det noteras att miljökontoret inte har något att erinra.

Postnord
Samrådsyttrande
2020-04-01

Kommentar

Samrådsyttrande
Det noteras att PostNord inte haft någonting att erinra mot planförslaget.

Kollektivtrafikförvaltningen
Granskningsyttrande
2022-03-04
Kommentar

Vändplaners och hållplatsers utformning regleras inte i pågående
planarbete men det finns ingenting i förslaget som hindrar utformning
enligt Kollektivtrafikförvaltningens önskemål. Synpunkterna noteras och
vidareförmedlas till ansvariga inom projektet.

Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS)
Granskningsyttrande
2022-03-18

Kommentar

Det noteras att VAMAS inte haft någonting att erinra mot planförslaget.

7(9)

Trafikverket
Samrådsyttrande
2021-07-27

Granskningsyttrande
2022-03-22

Kommentar

Samrådsyttrande
Inför granskningen har en dagvattenutredning samt en riskutredning
med hänsyn till den rekommenderade transportleden för farligt gods
tagits fram.
Dagvattenutredningen beskriver åtgärder som gör att förändringen av
markanvändningen inte kommer påverka omgivningen på ett negativt
sätt och en hållbar dagvattenhantering kan uppnås med föreslagen
systemlösning.
Riskutredningen avseende transportled för farligt gods ger
rekommendationer som gör att risknivån bedöms vara godtagbar.
En planbestämmelse om att byggnadens friskluftsintag ska placeras
hög upp och inte vara vänd direkt mot E16 samt att byggnadens
publika delar ska ha mins en utrymningsväg via dörr direkt mot det
fria, via trapphus eller motsvarande i riktning bort från E16 har inför
granskningen införts i detaljplanen. Riskanalysens rekommendation
om att ventilation i byggnaden ska kunna nödstoppas samt vara
lättillgänglig och centralt placerad kommer att följas upp i samband
med bygglovet som ett villkor för slutbesked.
Granskningsyttrande
Anslutningsvägen som Trafikverket hänvisar till och som redovisas i
grundkartan är ingen väganslutning utan leder bara till en gräsyta.
Simhallen planeras angöras via Pell Annas väg så den anslutningen
som Trafikverket syftar på kommer inte fylla någon funktion och kan
därför stängas. Trafikverkets synpunkter vidareförmedlas till ansvariga
inom simhallsprojektet för vidare hantering.

8(9)

Malungs Elnät
Samrådsyttrande
2021-08-19

Kommentar

Samrådsyttrande
Efter samrådet dialog förts mellan Malung-Sälens kommun och Malungs
elnät som resulterat i att transformatorstationen placeras utanför
planområdet och därmed behövs inget e-område.

Skanova (Telia Company) AB
Samrådsyttrande
2021-07-22

Granskningsyttrande
2022-03-15

Kommentar

Det noteras att Skanova inte haft någonting att erinra mot planen.
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SAMMANFATTNING
Under samrådet har yttranden inkommit från Länsstyrelsen,
Lantmäteriet, Trafikverket, Miljökontoret, PostNord, Malungs Elnät och
Skanova AB.
Utifrån de yttranden som inkom under samrådet har planförslaget
reviderats genom att utredningar avseende närhet till rekommenderad
transportled för farligt gods samt dagvattenhantering har bifogats
handlingarna. Planbestämmelser har införts för att säkerställa
riskutredningens rekommenderade åtgärder.
Under granskningen har yttranden inkommit från Region Dalarnas
kollektivtrafikförvaltning, Lantmäteriet, Länsstyrelsen, Skanova AB,
Trafikverket och Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB.
Utifrån de yttranden som inkommit under granskningen har planförslaget
reviderats genom att en planbestämmelse som säkerställer nödstopp av
ventilation. Planbeskrivningen har även kompletterats med en
redogörelse över planläget med avseende på tomtindelningen för
kvarteret Kuggen.
Det upprättade förslaget till Detaljplan för Simhall i Malung föreslås
föreläggas kommunfullmäktige för antagande.
I samband med antagandet föreslås att följande uttalanden görs:
 De åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän
synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurser enligt
3, 4 och 5 kap miljöbalken.
 Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.
 Detaljplanen bedöms, med hänvisning till i planförslaget upprättad
undersökning, inte innebära betydande miljöpåverkan.

Detta utlåtande har upprättats av planarkitekt Johan Sandgren.

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-05

§ 52
Personalbehovsanmälan gällande lärare åk 6 Malungsfors skola
(KS/2022:180)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Tjänsten får inrättas inom ramen för de extra anslag som begärts för
stadieindelningen.
Beskrivning av ärendet
Tjänsten omfattar undervisning i åk 6 vid Malungsfors skola. Tjänsten är
heltidsanställning med start i samband med höstterminen 2022 utifrån den
nya stadieindelningen.
Tjänsten är ny med anledning av stadieindelningen.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att tjänsten får inrättas inom ramen för de extra anslag som begärts
för stadieindelningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-15
Beslutet skickas till
Personalchef
Rektor Malungsfors skola

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-03-22

§ 93
Personalbehovsanmälan gällande lärare åk 6 Malungsfors skola
(KS/2022:180)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
Tjänsten får besättas inom ramen för de extra anslag som begärts för
stadieindelningen.
Beskrivning av ärendet
Tjänsten omfattar undervisning i åk 6 vid Malungsfors skola. Tjänsten är
heltidsanställning med start i samband med höstterminen 2022 utifrån den
nya stadieindelningen.
Tjänsten är en återbesättning av tjänst där vi i nuläget har obehörig
personal,
därför måste vi inför hösten annonsera ut tjänsten för att försöka få behörig,
legitimerad personal.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med upprättat förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-15
Beslutet skickas till
Personalchef
Rektor Malungsfors skola

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Tjänsteutlåtande
Sida

2022-03-15

Personalkontoret
Ewa Daniels-Wik
ewa.daniels-wik@malung-salen.se
0280-18108

1

Kommunstyrelsen

Dnr KS/2022:180

Tjänsteutlåtande avseende personalbehov lärare åk 6
Malungsfors skola
Förslag till beslut
Tjänsten får besättas inom ramen för de extra anslag som begärts för
stadieindelningen. Ärendet avgörs slutligen av Kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Tjänsten omfattar undervisning i åk 6 vid Malungsfors skola. Tjänsten är
heltidsanställning med start i samband med höstterminen 2022 utifrån den
nya stadieindelningen.
Tjänsten är en återbesättning av tjänst där vi i nuläget har obehörig personal,
därför måste vi inför hösten annonsera ut tjänsten för att försöka få behörig,
legitimerad personal.
Beslutsunderlag
Beslutet skickas till
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

2022-03-07

§ 41
Personalbehovsanmälan gällande lärare åk 6 Malungsfors skola
(BUN/2022:46)
Arbetsutskottets beslut
Tjänsten får tillsättas och finns med i begäran om tilläggsanslag barn- och
utbildningsnämnden 2022 för stadieindelningen. Ärendet avgörs slutligen i
kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Tjänsten har placering på: Malungsfors skola
Arbetsuppgifterna omfattar: Lärare åk 6
Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: 2022-08-08
Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100%
Anledning till att tjänsten är ledig: Ny tjänst p.g.a. nya stadieindelningen.
Dagens sammanträde
Ordföranden redogör för ärendet.
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att tjänsten får tillsättas och
finns med i begäran om tilläggsanslag barn- och utbildningsnämnden 2022
för stadieindelningen. Ärendet avgörs slutligen i kommunfullmäktige.
Erik Gustafsson (M) deltar inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Personalbehovsanmälan daterad 2022-02-11
Beslutet skickas till
Personalchef
Rektor Lillmon RO

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-05

§ 56
IT-utredning (KS/2022:187)
Kommunstyrelsens beslut
1. Målbild för IT-enheten antas.
2. Genomföra prioriterade aktiviteter i syfte att förbereda för fortsatt
arbete.
3. Anta inriktningsbeslut att outsourca föreslagna tjänsteområden och
fortsätta arbetet mot det målet.
4. Tjänst som verksamhetsutvecklare inom IT-enheten får inrättas inom
ramen för kommunstyrelsens budgetram. Personalbehovsanmälan
skickas som ett separat ärende till kommunfullmäktige för slutligt beslut.
Beskrivning av ärendet
En utredning har genomförts för att dra upp riktlinjer för IT-verksamheten i
syfte att öka verksamhetsnyttan och förbättra effektiviteten samtidigt som
förutsättningar för digitalisering skapas.
Ett arbete för att förbereda inför eventuell outsourcing eller
kommunsamverkan behöver nu genomföras för att, bland annat, utreda
kostnadsbild och prognos för framtiden, förbereda kommunen och ta fram
en detaljerad plan för genomförande och beslutsunderlag för detta.
Dagens sammanträde
IT-chefen redovisar den föreslagna målbilden, de prioriterade aktiviteterna
samt utförda risk- och konsekvensanalyser för IT-enheten .
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Målbild för IT-enheten antas.
2. Genomföra prioriterade aktiviteter i syfte att förbereda för fortsatt
arbete.
3. Anta inriktningsbeslut att outsourca föreslagna tjänsteområden och
fortsätta arbetet mot det målet.
4. Tjänst som verksamhetsutvecklare inom IT-enheten får inrättas inom
ramen för kommunstyrelsens budgetram. Personalbehovsanmälan
skickas som ett separat ärende till kommunfullmäktige för slutligt beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-16
Rapport - Underlag för upphandling/kravställan till samverkansavtal
avseende bas-IT för Malung-Sälens kommun.
Bildunderlag - Malung-Sälens kommun, underlag inför KSAU 2022-03-22
Personalbehovsanmälan gällande verksamhetsutvecklare IT-enheten
Beslutet skickas till
It-chef
Kanslichef
Nämndskansliet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Justerare

2022-04-05

Utdragsbestyrkande

Sida

2

Personalbehovsanmälan
Sida

2022-03-30

Personalkontoret
Ewa Daniels-Wik
ewa.daniels-wik@malung-salen.se
0280-18108

1

Kommunstyrelsen

Dnr KS/2022:187

Personalbehovsanmälan gällande verksamhetsutvecklare ITenheten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår att tjänsten får besättas. Ärendet
avgörs slutligen genom beslut i Kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Tjänsten har placering på: IT-enheten
Arbetsuppgifterna omfattar: Inom ramen för uppdraget ska
verksamhetsutvecklaren ansvara för att utveckla IT tillsammans med
förvaltningarna och ta nästa steg i kommunens digitaliseringsresa.
Verksamhetsutvecklaren kommer att arbeta med olika delar av
förändringsprojekt, bland annat kravställning inför upphandling av Bas-IT,
införandet av modeller och processer (Pm3 och ITIL) samt arbeta nära
verksamheten i utveckling och förvaltning av digitala tjänster.
Verksamhetsutvecklare kommer även leda mindre projekt.
Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med: 2022-08-01
Anställningsformen är heltid, grupp 1 A, med sysselsättningsgrad: 100%
Anledning till att tjänsten är ledig: Tjänsten är en utökning inom IT-enheten.
Åtgärder som har vidtagits för att undvika att tjänsten återbesätts: Behovet
av strategiskt arbete i linje med den genomförda IT-utredning som
genomförts under 2021 samt påbörjat förändringsarbete inom IT-enheten
är stort. Tjänsten finns i dagsläget inte inom befintlig personalbudget.
Beslutsunderlag
Beslutet skickas till
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-03-22

§ 117
IT-utredning (KS/2022:187)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Målbild för IT-enheten antas med redaktionella ändringar.
2. Genomföra prioriterade aktiviteter i syfte att förbereda för fortsatt
arbete.
3. Anta inriktningsbeslut att outsourca/kommunsamverka föreslagna
tjänsteområden och fortsätta arbetet mot det målet.
4. Bifogad personalbehovsanmälan gällande verksamhetsutvecklare ITenheten bifalles och skickas vidare till kommunfullmäktige för slutligt
beslut.
Beskrivning av ärendet
En utredning har genomförts för att dra upp riktlinjer för IT-verksamheten i
syfte att öka verksamhetsnyttan och förbättra effektiviteten samtidigt som
förutsättningar för digitalisering skapas.
Ett arbete för att förbereda inför eventuell outsourcing eller
kommunsamverkan behöver nu genomföras för att, bland annat, utreda
kostnadsbild och prognos för framtiden, förbereda kommunen och ta fram
en detaljerad plan för genomförande och beslutsunderlag för detta.
Dagens sammanträde
IT-chef, kanslichef samt konsulter föredrar ärendet.
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
att:
1. Målbild för IT-enheten antas med redaktionella ändringar.
2. Genomföra prioriterade aktiviteter i syfte att förbereda för fortsatt
arbete.
3. Anta inriktningsbeslut att outsourca/kommunsamverka föreslagna
tjänsteområden och fortsätta arbetet mot det målet.
4. Bifogad personalbehovsanmälan gällande verksamhetsutvecklare ITenheten bifalles och skickas vidare till kommunfullmäktige för slutligt
beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-16
Rapport - Underlag för upphandling/kravställan till samverkansavtal
avseende bas-IT för Malung-Sälens kommun.
Bildunderlag - Malung-Sälens kommun, underlag inför KSAU 2022-03-22
Personalbehovsanmälan gällande verksamhetsutvecklare IT-enheten
Beslutet skickas till
It-chef
Kanslichef
Nämndskansliet

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

1

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerare

2022-03-22

Utdragsbestyrkande

Sida

2

Malung-Sälens kommun
IT målbild och färdplan
KSAU 2022-03-22
Mia Hagström, IT chef
Kontract: Peter Lannby, Katja Koskiniemi, Jesper Crusenborg

Agenda
•
•
•
•
•
•

Orientering av bakgrund och nuläget för IT
Tjänsteområden och färdplan
Målbild och utvecklingsplan för IT-enheten
Prioriterade aktiviteter och förberedelse inför upphandling
Rekommendation
Beslutsplan och förslag till beslut
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Orientering av bakgrund
och nuläget för IT

Effekter och konsekvenser

Med rätt förmågor och rätt styrning och rätt prioriteringar öppnas nya möjligheter
för Malung-Sälens kommun ur flera perspektiv
Ekonomiskt perspektiv
• Investeringsplaner som är genomtänkta, planerade och
prioriterade utifrån de kriterier som sätt upp tex:

Ny IT målbild stakar ut vägen

o Lagkravsuppfyllnad
o Ekonomiska effekter (business case)
o Kvalitet
I morgon

Samhällsperspektiv
• Ökad servicegrad för medborgare och näringslivet
• Synkroniserad utvecklingsplattform vid medborgare och
näringslivsdialoger relaterat till kommunens uppdrag

Ny IT strategi tar kommunen till önskad position
1. Outsourca /
regionsamverka inom
”Bas-IT”

© Copyright Kontract 2021

2. Utveckla egna ITförmågan

Medarbetarperspektiv
• Tydliga roller och ansvar
• Löpande utveckling för ökad verksamhetsnytta
• Ökad kompetens, flexibilitet- och anpassningsförmåga till nya
lagkrav och arbetsformer

3. Införa ITstyrningsmodell

4

Kommunens strategiska förflyttning är påbörjad
Initiativ genomförda under 2021 och vad som pågår just nu
2021

2022

2023

2024

2025

Utplacera
bas-IT

Utveckla
egna IT
förmågan

Kompetenskartläggning
Rekrytera
ny IT chef

Bygga framtida IT teamet – tillföra nya resurser och förmågor - IT som verksamhetspartner

Onboarding

Etablera verksamhetsnära IT styrning

Införa ITstyrningsmodell

Genomfört

Etablera portföljstyrning

Pågår

Scenario

Beroenden

Utveckla portföljstyrning

Tjänsteområden och färdplan

Ansvarsfördelning tjänsteområden
Ledning och styrning, strategisk utveckling, långsiktig planering och samverkan
Tjänsteansvariga/avtalshantering/leverantörsstyrning
Service desk

IT-arbetsplats

Utskrift

Konferensutrustning

På-platsentekniker

På-platsentekniker

På-platsentekniker

Server- och
applikationsdrift

• Alla tjänsteområden kan och bör outsourcas
• Ger kommunen möjlighet att prioritera sina interna resurser för verksamhetsnära IT-roller
och digitalisering
• Drar nytta av redan etablerade processer, rutiner och kompetenser
• Leverantörer kan erbjuda ”fabrik”, skalfördelar och effektivisera leveransen av bas-IT
• I ovanstående tjänsteområden omfattas både skola och admin
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Telefoni
På-platsentekniker

Nätverk och
kommunikation

Alternativa färdplaner
Hybrid av outsourcing och egen personal
Scenario 1 – Kombination och stegvist
införande

Scenario 1 – Kombination och stegvist införande
Kombination av kommunsamverkan och leverantör och stegvis upphandlingsstrategi. Upphandlingsstrategin i
detta scenario handlar om att fokusera på att lägga ut tjänsteområdena servicedesk och IT-arbetsplatstjänst i
första steget för att fort få effekter i verksamheten, därefter genomförs en större upphandling som omfattar
helheten. Tjänsteområdena kan läggas ut på extern leverantör eller med hjälp av kommunsamverkan.
I detta scenario genomförs förberedelser stegvis och per tjänsteområde sekventiellt.
När servicedesk och IT-arbetsplatstjänst är utlagd kan förberedelser för en mer omfattande upphandling av
fler tjänsteområden påbörjas.

Scenario 2 – En leverantör, ett
införande

Scenario 2 – En leverantör, ett införande
Upphandla majoriteten av tjänsteområden av en leverantör. Alla tjänsteområden upphandlas av en
leverantör och transition och transformation sker i ett projekt tillsammans med leverantören. Rutiner,
processer och ansvarsområden för alla Tjänsteområden måste tydliggöras och ett stort
upphandlingsunderlag för helheten måste tas fram.

Generellt
• Relativt låg IT-mognad inom kommunen och styrning, arbetssätt, processer, roller och metoder måste förtydligas och utvecklas inom både drift, utveckling och förvaltning.
• Standardisering och utveckling av vår IT-miljö behövs och IT-säkerheten behöver stärkas. Kostnadseffektivitet och framtidssäkring behöver garanteras.
• Befintliga IT-resurser arbetar idag inom områden som support och hantering av datorer och andra enheter, och deras tid måste frigöras för utvecklingsarbete kopplat till IT-miljön
samt interna förberedelser för upphandling och outsourcing och en kompetensförskjutning behöver ske oaktat scenario.

Kommunens strategiska färdplan mot ny IT målbild
Scenario 1 – Kombination och stegvist införande

Scenario 1 – Kombination och stegvist införande

Analys
• Mer komplex styrningsmodell där samordningen främst ligger på IT-enheten
• Kräver harmonisering av avtalstider. Effekt av arbetet ses snabbare men kan komma att ta längre tid och kan ge
verksamhetspåverkan under längre tid, dock inte lika drastiskt som vid scenario 2
• Förändring snabbare – lågt hängande frukter
• Frigör IT-enhetens tid för förberedelser, kompetensutveckling, utvecklings- och upphandlingsarbete
• Lugnare tempo och stegvist – minskad press då det inte finns ett outsourcingavtal som håller taktpinne och
tidplan vid eventuella problem

202x

202x

Servicedesk utlagd
Förberedelse

Förberedelse

202x

Arbetsplatstjänst utlagd
Förberedelse Upphandling Server- och applikationsdrift,
utskriftstjänst, arbetsplatstjänst, helpdesk och ev.
konferensutrustning

202x

Transition och transformation
Upphandling

Kommunens strategiska färdplan mot ny IT målbild
Scenario 2 – En leverantör, ett införande

Scenario 2 – En leverantör, ett införande

Analys
• Längre förberedelse då totalt upphandlingsunderlag inklusive kravspecifikation måste tas fram.
• Seriell implementationsplan utifrån behov förlänger effekthemtagningen och ökar riskerna ur ett projektoch leverantörsstyrningsperspektiv i och med att projekt och ”fabrik” löper parallellt.
• Längre transition och transformation medger eget internt arbete med struktur, rutiner, processer m.m. i
ett något lugnare och mer kontrollerat tempo.
• Resurser inom IT kan inte frigöras under förberedelse, upphandling och transition och transformation.

202x

202x

202x

Förberedelse upphandling

Upphandling

Transition och transformation

Övergång klar

Målbild och utvecklingsplan för ITenheten

Målbild och utvecklingsplan för IT-enheten
Målbild för IT som organisation
Nuläge roller

•

IT-enheten utgör en strategisk resurs och driver tillsammans med verksamheten
den fortsatta digitaliseringsresan

•

IT-enheten har balans kring egen och köpt kompetens

•

IT-enheten ansvarar för kommunens IT-landskap och stödjer verksamheten i hela
kedjan från behov till avveckling

•

Målbilden är formulerad tillsammans med verksamheten

•

Roller och ansvar är tydligt avgränsade mellan alla ingående verksamheter i
koncernen Malung-Sälens kommun

Behov roller

På-platsen-tekniker

IT-strategi och styrning

It-tekniker

IT-arkitekt

Support

Verksamhetsutvecklare
Projektledare
Förvaltningsledare IT
Tjänsteansvariga
På-platsen-tekniker
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Behov av rekrytering

Behov av externt stöd
•

IT-arkitekt (inledningsvis, byggs
sedan upp internt)

•

IT-arkitekt (ev kompetensutveckling
av övriga)

•

Utredning/analys,
Förändringsarbete,
Förvaltningsstyrning och
Upphandling

•

Verksamhetsutvecklare

•

Projektledare

12

Prioriterade aktiviteter och
förberedelser inför upphandling

Prioriterade aktiviteter och förberedelser inför
upphandling
Prioriterade aktiviteter – Förbereda kommunen
Aktivitet

Syfte

Aktör

Omfattning

Målbild för digitalisering

Uppdatering av målbild för olika intressenter som ledning, politik, IT m.fl.

Internt

Beskrivning av IT-landskap

Infrastruktur, servrar, enheter, verksamhetssystem, molntjänster m.m.

Konsultstöd IT-arkitekt

xxx

Kostnadsanalys och kostnadsprognos

Vad kostar IT i kommunen? Omfattning/innehåll/kostnadsestimat för framtida
läge knutet till olika scenarion

Konsultstöd/internt

xxx

Marknadsanalys

Kommunsamverkan, befintliga avtal, lämpliga leverantörer (RFI?)

Konsultstöd/internt

xxx

Starta IT-styrningsarbetet

Identifiera vad som påverkar finansieringsmodeller, budget m.m.

Konsultstöd/internt

xxx

Påbörja rekrytering

Verksamhetsutvecklare och projektledare

Internt

IT- och Informationssäkerhet

Review av nuläge och framtagning av handlingsplan/krav inför upphandling

Konsultstöd IT-säkerhet

xxx
xxx.xxx

Förberedelser inför upphandling
Förberedelser inför upphandling

Rutiner och processer för bland annat support och beställningar

Konsultstöd/internt

Åtagandespecifikation och ansvarsfördelning

Vem gör vad av IT-enheten, verksamheten och våra leverantörer.

Konsultstöd/internt

Upphandlingsunderlag/anbudsinfordran

Komplett kravspecifikation (icke funktionella krav, funktionella krav, samverkan
m.m.) inklusive utvärderingsmodell

Konsultstöd/internt

Kommunens strategiska färdplan mot ny IT målbild
Uppdaterad med målbildsarbete, prioriterade aktiviteter och förberedelser
2021

Utplacera
bas-IT

2022

2023

Underlag
vilka IT-tjänster ska
outsourcas och
nivå?

2024

Upphandling/
kommunsamverkan

2025

Transition

Transformation

Förberedelse
upphandling
Utveckla
egna IT
förmågan

Kompetenskartläggning
Rekrytera
ny IT-chef

Bygga IT-teamet – tillföra nya resurser och förmågor - IT som verksamhetspartner

Etablera verksamhetsnära IT-styrning/förvaltningsstyrning

Införa ITstyrningsmodell

Genomfört

Prioriterade
aktiviteter

Målbild för IT
IT-styrning

Pågår

Scenario

Etablera portföljstyrning

Beroenden

Utveckla portföljstyrning

Rekommendation

Rekommendation
1.

Vidareutveckla målbilden för IT i kommunen
• Utgör grunden för det fortsatta utvecklings- och förändringsarbetet oaktat outsourcing.
• Fokus på olika intressenter som medborgare, politik, näringsliv, kommunala bolag, IT som
organisation/enhet och förvaltningarna/verksamheten.

2.

Genomför prioriterade aktiviteter
• För att kunna fatta beslut krävs att vissa faktorer är kända, bland annat nuvarande IT-kostnad,
prognos för framtida kostnader, tidplan och omfattning på en framtida outsourcing.
• I nuläget saknas viss kompetens och interna resurser för att driva och genomföra delar av arbetet
med prioriterade aktiviteter varför externt stöd är nödvändigt.

© Copyright Kontract 2018

17

Beslutsplan och förslag till
beslut

Beslutsplan

22/3

April

?

1

2

3

Resursförstärkning IT
och information
om progress

Beslut fortsatt
arbete

Starta arbete
med målbild och
prioriterade
aktiviteter
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19

Förslag till beslut
• Målbild IT-enheten
• Genomför prioriterade aktiviteter

Målbild för IT som organisation
•

IT-enheten utgör en strategisk resurs och driver tillsammans med
verksamheten den fortsatta digitaliseringsresan

•

IT-enheten har balans kring egen och köpt kompetens

•

IT-enheten ansvarar för kommunens IT-landskap och stödjer
verksamheten i hela kedjan från behov till avveckling

•

Målbilden är formulerad tillsammans med verksamheten

•

Roller och ansvar är tydligt avgränsade mellan alla ingående
verksamheter i koncernen Malung-Sälens kommun

• Budget/kostnad konsultstöd

• Inriktningsbeslut: Att outsourca föreslagna tjänsteområden och fortsätt arbeta mot det målet

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-05

§ 55
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
(KS/2021:717)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Malung-Sälens kommun avvaktar med godkännande av Länsövergripande
överenskommelse tills Region Dalarna kan garantera sin delaktighet.
Beskrivning av ärendet
I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer
(Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande överenskommelse
avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. Bakgrunden var att den
lagstadgade överenskommelsen om barn och unga med psykisk ohälsa
och/eller psykisk funktionsnedsättning hade löpt ut och skulle revideras,
samtidigt som det fanns ett flertal andra styrdokument avseende
samverkan kring barns och ungas hälsa. Dessa överlappade delvis
varandra eller var obsoleta. I mars 2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av
Länschefsnätverket varvid representanter till en arbetsgrupp nominerades
av kommunerna och regionen.
Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst, skola,
elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och
ungdomsmottagning. Till arbetet har även referensgrupp varit knuten.
Brukarmedverkan i arbetet har säkerställts på olika sätt.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region
Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte
att utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stödoch vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.
Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 126 beslutade att återremittera beslut
om Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och
region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa till barn- och
utbildningsnämnden för ytterligare beredning gällande punkt 3.2.2 och 3.4 i
överenskommelsen.
Barn- och utbildningsnämnden har inlämnat ett yttrande till
kommunfullmäktige, BUN 2022-01-26 § 9 i enlighet med återremitteringen.
Yttrande angående punkt 3.2.2 Samverkan 6–12
Barn-och utbildningsnämnden vill markera att elevhälsans insatser regleras
i skolans styrdokument och överenskommelser om annat kan inte träffas.
Elevhälsans behandlande och utredande insatser är begränsade både vad
gäller de medicinska insatserna såväl som de psykologiska. Elevhälsans
uppdrag ska vara förebyggande, hälsofrämjande och med enklare
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-05

sjukvårdsinsatser. Vi ser en fara i att Regionen i och med denna
överenskommelse lägger över ett större ansvar på skolans elevhälsa vad
gäller behandlande och utredande insatser än vad som ingår i uppdraget
från lagstiftarna.
Yttrande angående punkt 3.4 Policy för hjälpmedel i skolan
Barn-och utbildningsnämnden anser att överenskommelsen inte kan
hänvisa till en policy som ännu inte är framtagen.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att
Malung-Sälens kommun avvaktar med godkännande av Länsövergripande
överenskommelse tills Region Dalarna kan garantera sin delaktighet.
Beslutsunderlag
BUN §9 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner
och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
Bilaga 1 yttrande barn- och utbildningsnämnden
KF §126 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
Underlag överenskommelse
SN §105 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och
region i Dalarna kring barn och ungas hälsa
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-03-22

§ 116
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
(KS/2021:717)
Arbetsutskottets beslut
Ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt.
Beskrivning av ärendet
I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer
(Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande överenskommelse
avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. Bakgrunden var att den
lagstadgade överenskommelsen om barn och unga med psykisk ohälsa
och/eller psykisk funktionsnedsättning hade löpt ut och skulle revideras,
samtidigt som det fanns ett flertal andra styrdokument avseende
samverkan kring barns och ungas hälsa. Dessa överlappade delvis
varandra eller var obsoleta. I mars 2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av
Länschefsnätverket varvid representanter till en arbetsgrupp nominerades
av kommunerna och regionen.
Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst, skola,
elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och
ungdomsmottagning. Till arbetet har även referensgrupp varit knuten.
Brukarmedverkan i arbetet har säkerställts på olika sätt.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region
Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte
att utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stödoch vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.
Kommunfullmäktige 2021-12-13 § 126 beslutade att återremittera beslut
om Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och
region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa till barn- och
utbildningsnämnden för ytterligare beredning gällande punkt 3.2.2 och 3.4 i
överenskommelsen.
Barn- och utbildningsnämnden har inlämnat ett yttrande till
kommunfullmäktige, BUN 2022-01-26 § 9 i enlighet med återremitteringen.
Yttrande angående punkt 3.2.2 Samverkan 6–12
Barn-och utbildningsnämnden vill markera att elevhälsans insatser regleras
i skolans styrdokument och överenskommelser om annat kan inte träffas.
Elevhälsans behandlande och utredande insatser är begränsade både vad
gäller de medicinska insatserna såväl som de psykologiska. Elevhälsans
uppdrag ska vara förebyggande, hälsofrämjande och med enklare
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-03-22

sjukvårdsinsatser. Vi ser en fara i att Regionen i och med denna
överenskommelse lägger över ett större ansvar på skolans elevhälsa vad
gäller behandlande och utredande insatser än vad som ingår i uppdraget
från lagstiftarna.
Yttrande angående punkt 3.4 Policy för hjälpmedel i skolan
Barn-och utbildningsnämnden anser att överenskommelsen inte kan
hänvisa till en policy som ännu inte är framtagen.
Dagens sammanträde
Skolchefen ger information från möte med Region Dalarna kring ärendet.
Hon ser inga hinder med att ingå i den länsövergripande
överenskommelsen.
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att skicka ärendet vidare till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Kommunfullmäktige avgör ärendet
slutligt.
Beslutsunderlag
BUN §9 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner
och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
Bilaga 1 yttrande barn- och utbildningsnämnden
KF §126 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
Underlag överenskommelse
SN §105 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och
region i Dalarna kring barn och ungas hälsa
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2022-01-26

Sida

1

§9
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
(BUN/2021:237)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
 Barn- och utbildningsnämnden lämnar yttrande till Kommunfullmäktige
enligt
Bilaga 1 – Yttrande – Barn- och utbildningsnämnden.
 Barn- och utbildningsnämnden rekommenderar Kommunfullmäktige att
avvakta med undertecknandet av avtalet tills regionen kan garantera sin
delaktighet.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige 2021-12-13 beslutade att återremittera beslut om
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och
region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa till BUN för ytterligare
beredning gällande punkt 3.2.2 och 3.4 i överenskommelsen.
Dagens sammanträde
T.f skolchef och för- och grundskolechef redogör för ärendet.
Ordföranden, med bifall av Thomas Ericsson (L) finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller tjänsteutlåtandets förslag till beslut med
tillägget att Barn- och utbildningsnämnden att rekommendera
kommunfullmäktige att avvakta med undertecknandet av avtalet tills
regionen kan garantera sin delaktighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-12
Bilaga 1 – Yttrande – Barn- och utbildningsnämnden
KF §126 Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarna kring barn och ungas hälsa
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och
region i Dalarna kring barn och ungas hälsa
Underlag överenskommelse
Missiv överenskommelse
Bilagor
Bilaga 1 – Yttrande – Barn- och utbildningsnämnden
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommentar [SS1]: Ändra ordföljden:
Ordförande, med bifall av Thomas Ericsson (L) föreslår
tillägget att rekommendera kommunfulläktige att avvakta…

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-10-06

§ 105
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
(SN/2021:322)
Socialnämndens beslut
1. Socialnämnden föreslår Malung-Sälens kommun att godkänna
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och
ungas hälsa.
2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar
likalydande beslut.
Beskrivning av ärende
I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer
(Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande överenskommelse
avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. Bakgrunden var att den
lagstadgade överenskommelsen om barn och unga med psykisk ohälsa
och/eller psykisk funktionsnedsättning hade löpt ut och skulle revideras,
samtidigt som det fanns ett flertal andra styrdokument avseende
samverkan kring barns och ungas hälsa. Dessa överlappade delvis
varandra eller var obsoleta. I mars 2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av
Länschefsnätverket varvid representanter till en arbetsgrupp nominerades
av kommunerna och regionen.
Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst, skola,
elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och
ungdomsmottagning. Till arbetet har även referensgrupp varit knuten.
Brukarmedverkan i arbetet har säkerställts på olika sätt.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region
Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte
att utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stödoch vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.
Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022.
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen
på sammanträdet den 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för
Välfärdsrådets beslut om rekommendation.
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Barn och unga möter många instanser med betydelse för hälsan under sin
barndom och sina ungdomsår. Det ofödda barnet kommer i stort sett alltid i
kontakt med mödrahälsovården (MHV) och senare med barnhälsovården
(BHV). Vidare möter barn och unga tandvården, förskolan, grundskolan,
elevhälsan, gymnasieskolan, vårdcentralen, inklusive samtalsmottagningen
för barn och unga/SBU ungdomsmottagningen/ungdomshälsan (UM/UH)
och vid behov habiliteringen (HAB), barn- och ungdomsmedicinska
Justerare
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-10-06

mottagningen (BUM), logopedimottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP) samt socialtjänsten. Inte sällan krävs insatser från flera aktörer i
samverkan och barnets, ungdomens eller den unge vuxnes hälsa behöver
ses i ett helhetsperspektiv.
I Dalarna har samverkan hitintills reglerats i flera olika överenskommelser
för separata verksamheter eller insatser. Denna överenskommelse är en ny
och bredare överenskommelse mellan Region Dalarna och Dalarnas 15
kommuner om samverkan gällande barns och ungas hälsa/ohälsa ur ett
helhetsperspektiv. Överenskommelsen gäller såväl fysisk som psykisk
hälsa och ett främjande, förebyggande som behandlande perspektiv, från
basnivå till specialistnivå. Överenskommelsen ska stödja den regionala och
lokala nivån i samverkansfrågor rörande barns och ungas hälsa.
Överenskommelsen innehåller även delar som rör unga vuxna till och med
24 år.
Syftet med överenskommelsen är:
att stärka samverkan mellan huvudmännen, kommun och region, gällande
barns och ungas hälsa/ohälsa, så att barn, unga och i förekommande fall
deras vårdnadshavare, upplever att de får ett adekvat, snabbt och
sammanhållet stöd utifrån behov.
att klargöra huvudmännens specifika ansvarsområden tillika områden som
förutsätter ett gemensamt ansvar för vård- och stödinsatser gällande barns
och ungas hälsa/ohälsa för att på så vis tillgodose individens behov av stöd
utifrån ett helhetsperspektiv.
att utveckla verksamheter genom att tillämpa bästa tillgängliga evidensoch erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den enskilda individen.
Ytterst sett handlar det om att tillsammans utveckla en behovsanpassad,
personcentrerad och sammanhållen stöd- och vårdkedja av hög kvalitet för
barn, unga och unga vuxna.
Målgruppen för överenskommelsen är:
Alla barn upp till och med 17 år.
Barn och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det egna
hemmet.
Barn upp till och med 17 år med psykisk funktionsnedsättning.
Unga och unga vuxna upp till och med 24 år utifrån
ungdomsmottagningens/ungdomshälsans uppdrag.
Barn, unga och unga vuxna som ingår i elevhälsans målgrupp.
Gällande barn och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det
egna hemmet liksom barn upp till och med 17 år med psykisk
funktionsnedsättning, har kommuner och region en lagstadgad skyldighet
att ingå överenskommelser om samverkan.
Målen med överenskommelsen är:
att alla barns, ungas och unga vuxnas bästa uppnåeliga hälsa ska
säkerställas i hela länet.
att förskola, skola, region och socialtjänst samordnar sitt arbete med barn,
unga och familjer, gällande såväl främjande och förebyggande arbete som
vid indikerat behov av stöd, så att barn, unga och familjer i Dalarna får rätt
hjälp i rätt tid.
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att tidiga insatser ges i barnets/den unges naturliga miljö och med samlad
kunskap om dennes hela levnadssituation.
att överenskommelsen ska utgöra grund för framtagande och
implementering av lokala samverkansöverenskommelser i varje enskild
kommun gällande barn, unga och unga vuxna.
En förutsättning för att lyckas i arbetet är att det i varje kommun finns en
tydlig struktur för samverkansfrågor för parterna i överenskommelsen
gällande barn, unga och unga vuxna som inkluderar politisk nivå och
tjänstemannanivå.
Följande tidigare dokument utgår och ersätts av denna nya
överenskommelse:
”Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom
Dalarna, Barn och unga, t.o.m. 17 år med psykisk ohälsa och/eller psykisk
funktionsnedsättning”. Giltig fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2019-12-31.
”Länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottagningar”. Giltig
fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2019-10-31.
Gällande placerade barn har nedanstående dokument utgått och ersatts av
avsnitt 6 i överenskommelsen i kombination med ”Länsövergripande rutin
vid hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet”.
- ”Regional samverkansrutin vid familjehemsplacering, för socialtjänst,
BVC, förskola och skola.
- ”Länsövergripande överenskommelse om läkarundersökning- för barn
som placeras med [stöd av SoL/LVU]”.
- ”Länsövergripande överenskommelse om hälsoundersökning”.
I överenskommelsen tydliggörs dels huvudmännens lagstadgade
ansvarsområden enskilt och gemensamt i samverkan, dels hur arbetet kan
utvecklas och genomföras utifrån bästa tillgängliga evidens- och
erfarenhetsbaserad kunskap (vetenskap, professionell erfarenhet och den
enskildes erfarenheter, önskemål och situation). Vidare utgör den regionala
samverkansöverenskommelsen en grund och ett stöd för att ta fram lokala
samverkansöverenskommelser inom varje kommun.
Överenskommelsen är framtagen i bred samverkan mellan kommunerna i
Dalarna och Region Dalarna. I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket
för förvaltningschefer (Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande
överenskommelse avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. I mars
2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av Länschefsnätverket varvid
representanter till en arbetsgrupp nominerades av kommunerna och
regionen. Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst,
skola, elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och
ungdomsmottagning.
Till arbetet har en referensgrupp varit knuten. Brukarmedverkan i arbetet
har säkerställts genom att Barn-och ungdomspsykiatrins (BUPs) brukarråd
samt att genom stormöte med ett stort antal ungdomsutvecklare från sex
olika kommuner i Dalarna. Den regionala samverkans- och stödstrukturen,
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RSS Dalarna har varit ett stöd i arbetet. RSS Dalarna verkar på länsnivå
med kunskapsstyrning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård samt med
att stödja samverkan mellan länets femton kommuner och Region Dalarna.
RSS drivs genom Avdelningen för Hälsa och välfärd i Region Dalarna.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022.
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen
på sammanträde 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets
beslut om rekommendation.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2021-09-22 § 159 att bifalla
tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
SNAU 2021-09-09 § 159
Tjänsteutlåtande, 2021-09-08
Missiv, 2021-09-07
Välfärdsrådets minnesanteckningar, 2021-08-26
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och
region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa, 2021-08-18
Underlag för rekommendation, ÖK BoU Välfärdsrådet, 2021-08-19
______
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§ 126
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
(KS/2021:717)
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Beskrivning av ärendet
I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer
(Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande överenskommelse
avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. Bakgrunden var att den
lagstadgade överenskommelsen om barn och unga med psykisk ohälsa
och/eller psykisk funktionsnedsättning hade löpt ut och skulle revideras,
samtidigt som det fanns ett flertal andra styrdokument avseende
samverkan kring barns och ungas hälsa. Dessa överlappade delvis
varandra eller var obsoleta. I mars 2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av
Länschefsnätverket varvid representanter till en arbetsgrupp nominerades
av kommunerna och regionen.
Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst, skola,
elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och
ungdomsmottagning. Till arbetet har även referensgrupp varit knuten.
Brukarmedverkan i arbetet har säkerställts på olika sätt.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region
Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte
att utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stödoch vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.
Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022.
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen
på sammanträdet den 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för
Välfärdsrådets beslut om rekommendation.
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Barn och unga möter många instanser med betydelse för hälsan under sin
barndom och sina ungdomsår. Det ofödda barnet kommer i stort sett alltid i
kontakt med mödrahälsovården (MHV) och senare med barnhälsovården
(BHV). Vidare möter barn och unga tandvården, förskolan, grundskolan,
elevhälsan, gymnasieskolan, vårdcentralen, inklusive samtalsmottagningen
för barn och unga/SBU ungdomsmottagningen/ungdomshälsan (UM/UH)
och vid behov habiliteringen (HAB), barn- och ungdomsmedicinska
mottagningen (BUM), logopedimottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP) samt socialtjänsten. Inte sällan krävs insatser från flera aktörer i
samverkan och barnets, ungdomens eller den unge vuxnes hälsa behöver
ses i ett helhetsperspektiv.
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I Dalarna har samverkan hitintills reglerats i flera olika överenskommelser
för separata verksamheter eller insatser. Denna överenskommelse är en ny
och bredare överenskommelse mellan Region Dalarna och Dalarnas 15
kommuner om samverkan gällande barns och ungas hälsa/ohälsa ur ett
helhetsperspektiv. Överenskommelsen gäller såväl fysisk som psykisk
hälsa och ett främjande, förebyggande som behandlande perspektiv, från
basnivå till specialistnivå. Överenskommelsen ska stödja den regionala och
lokala nivån i samverkansfrågor rörande barns och ungas hälsa.
Överenskommelsen innehåller även delar som rör unga vuxna till och med
24 år.
Syftet med överenskommelsen är:
 att stärka samverkan mellan huvudmännen, kommun och region,
gällande barns och ungas hälsa/ohälsa, så att barn, unga och i
förekommande fall deras vårdnadshavare, upplever att de får ett
adekvat, snabbt och sammanhållet stöd utifrån behov.
 att klargöra huvudmännens specifika ansvarsområden tillika områden
som förutsätter ett gemensamt ansvar för vård- och stödinsatser
gällande barns och ungas hälsa/ohälsa för att på så vis tillgodose
individens behov av stöd utifrån ett helhetsperspektiv.
 att utveckla verksamheter genom att tillämpa bästa tillgängliga evidensoch erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den enskilda individen.
Ytterst sett handlar det om att tillsammans utveckla en
behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och
vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.
Målgruppen för överenskommelsen är:
 Alla barn upp till och med 17 år.
 Barn och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det egna
hemmet.
 Barn upp till och med 17 år med psykisk funktionsnedsättning.
 Unga och unga vuxna upp till och med 24 år utifrån
ungdomsmottagningens/ungdomshälsans uppdrag.
 Barn, unga och unga vuxna som ingår i elevhälsans målgrupp.
Gällande barn och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det
egna hemmet liksom barn upp till och med 17 år med psykisk
funktionsnedsättning, har kommuner och region en lagstadgad skyldighet
att ingå överenskommelser om samverkan.
Målen med överenskommelsen är:
 att alla barns, ungas och unga vuxnas bästa uppnåeliga hälsa ska
säkerställas i hela länet.
 att förskola, skola, region och socialtjänst samordnar sitt arbete med
barn, unga och familjer, gällande såväl främjande och förebyggande
arbete som vid indikerat behov av stöd, så att barn, unga och familjer i
Dalarna får rätt hjälp i rätt tid.
 att tidiga insatser ges i barnets/den unges naturliga miljö och med
samlad kunskap om dennes hela levnadssituation.
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att överenskommelsen ska utgöra grund för framtagande och
implementering av lokala samverkansöverenskommelser i varje enskild
kommun gällande barn, unga och unga vuxna.

En förutsättning för att lyckas i arbetet är att det i varje kommun finns en
tydlig struktur för samverkansfrågor för parterna i överenskommelsen
gällande barn, unga och unga vuxna som inkluderar politisk nivå och
tjänstemannanivå.
Följande tidigare dokument utgår och ersätts av denna nya
överenskommelse:
”Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom
Dalarna, Barn och unga, t.o.m. 17 år med psykisk ohälsa och/eller psykisk
funktionsnedsättning”. Giltig fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2019-12-31.
”Länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottagningar”. Giltig
fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2019-10-31.
Gällande placerade barn har nedanstående dokument utgått och ersatts av
avsnitt 6 i överenskommelsen i kombination med ”Länsövergripande rutin
vid hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet”.
- ”Regional samverkansrutin vid familjehemsplacering, för socialtjänst,
BVC, förskola och skola.
- ”Länsövergripande överenskommelse om läkarundersökning- för barn
som placeras med [stöd av SoL/LVU]”.
- ”Länsövergripande överenskommelse om hälsoundersökning”.
I överenskommelsen tydliggörs dels huvudmännens lagstadgade
ansvarsområden enskilt och gemensamt i samverkan, dels hur arbetet kan
utvecklas och genomföras utifrån bästa tillgängliga evidens- och
erfarenhetsbaserad kunskap (vetenskap, professionell erfarenhet och den
enskildes erfarenheter, önskemål och situation). Vidare utgör den regionala
samverkansöverenskommelsen en grund och ett stöd för att ta fram lokala
samverkansöverenskommelser inom varje kommun.
Överenskommelsen är framtagen i bred samverkan mellan kommunerna i
Dalarna och Region Dalarna. I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket
för förvaltningschefer (Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande
överenskommelse avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. I mars
2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av Länschefsnätverket varvid
representanter till en arbetsgrupp nominerades av kommunerna och
regionen. Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst,
skola, elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och
ungdomsmottagning.
Till arbetet har en referensgrupp varit knuten. Brukarmedverkan i arbetet
har säkerställts genom att Barn-och ungdomspsykiatrins (BUPs) brukarråd
samt att genom stormöte med ett stort antal ungdomsutvecklare från sex
olika kommuner i Dalarna. Den regionala samverkans- och stödstrukturen,
RSS Dalarna har varit ett stöd i arbetet. RSS Dalarna verkar på länsnivå
med kunskapsstyrning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård samt med
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att stödja samverkan mellan länets femton kommuner och Region Dalarna.
RSS drivs genom Avdelningen för Hälsa och välfärd i Region Dalarna.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022.
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen
på sammanträde 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets
beslut om rekommendation.
Dagens sammanträde
Sofia Söderström (S) med biträde av Hans Unander (S) yrkar på återremiss
till barn- och utbildningsnämnden för att se över punkten 3.2.2 samt ett
förtydligande av 3.4 i överenskommelsen.
Ordföranden finner att det finns begäran om återremiss och frågar
kommunfullmäktige om ärendet skall avgöras idag och finner att svaret är
enhälligt nej.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet
återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för beredning.
Beslutsunderlag
SN 2021-10-06 § 105
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och ungas
hälsa
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Region Dalarna, avdelningen för Hälsa och välfärd
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§ 179
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
(KS/2021:717)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Malung-Sälens kommun godkänner- Länsövergripande
överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa.
2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar
likalydande beslut.
Beskrivning av ärendet
I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer
(Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande överenskommelse
avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. Bakgrunden var att den
lagstadgade överenskommelsen om barn och unga med psykisk ohälsa
och/eller psykisk funktionsnedsättning hade löpt ut och skulle revideras,
samtidigt som det fanns ett flertal andra styrdokument avseende
samverkan kring barns och ungas hälsa. Dessa överlappade delvis
varandra eller var obsoleta. I mars 2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av
Länschefsnätverket varvid representanter till en arbetsgrupp nominerades
av kommunerna och regionen.
Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst, skola,
elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och
ungdomsmottagning. Till arbetet har även referensgrupp varit knuten.
Brukarmedverkan i arbetet har säkerställts på olika sätt.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region
Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte
att utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stödoch vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.
Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022.
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen
på sammanträdet den 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för
Välfärdsrådets beslut om rekommendation.
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Barn och unga möter många instanser med betydelse för hälsan under sin
barndom och sina ungdomsår. Det ofödda barnet kommer i stort sett alltid i
kontakt med mödrahälsovården (MHV) och senare med barnhälsovården
(BHV). Vidare möter barn och unga tandvården, förskolan, grundskolan,
elevhälsan, gymnasieskolan, vårdcentralen, inklusive samtalsmottagningen
för barn och unga/SBU ungdomsmottagningen/ungdomshälsan (UM/UH)
och vid behov habiliteringen (HAB), barn- och ungdomsmedicinska
mottagningen (BUM), logopedimottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin
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(BUP) samt socialtjänsten. Inte sällan krävs insatser från flera aktörer i
samverkan och barnets, ungdomens eller den unge vuxnes hälsa behöver
ses i ett helhetsperspektiv.
I Dalarna har samverkan hitintills reglerats i flera olika överenskommelser
för separata verksamheter eller insatser. Denna överenskommelse är en ny
och bredare överenskommelse mellan Region Dalarna och Dalarnas 15
kommuner om samverkan gällande barns och ungas hälsa/ohälsa ur ett
helhetsperspektiv. Överenskommelsen gäller såväl fysisk som psykisk
hälsa och ett främjande, förebyggande som behandlande perspektiv, från
basnivå till specialistnivå. Överenskommelsen ska stödja den regionala och
lokala nivån i samverkansfrågor rörande barns och ungas hälsa.
Överenskommelsen innehåller även delar som rör unga vuxna till och med
24 år.
Syftet med överenskommelsen är:
 att stärka samverkan mellan huvudmännen, kommun och region,
gällande barns och ungas hälsa/ohälsa, så att barn, unga och i
förekommande fall deras vårdnadshavare, upplever att de får ett
adekvat, snabbt och sammanhållet stöd utifrån behov.
 att klargöra huvudmännens specifika ansvarsområden tillika områden
som förutsätter ett gemensamt ansvar för vård- och stödinsatser
gällande barns och ungas hälsa/ohälsa för att på så vis tillgodose
individens behov av stöd utifrån ett helhetsperspektiv.
 att utveckla verksamheter genom att tillämpa bästa tillgängliga evidensoch erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den enskilda individen.
Ytterst sett handlar det om att tillsammans utveckla en
behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och
vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.
Målgruppen för överenskommelsen är:
 Alla barn upp till och med 17 år.
 Barn och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det egna
hemmet.
 Barn upp till och med 17 år med psykisk funktionsnedsättning.
 Unga och unga vuxna upp till och med 24 år utifrån
ungdomsmottagningens/ungdomshälsans uppdrag.
 Barn, unga och unga vuxna som ingår i elevhälsans målgrupp.
Gällande barn och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det
egna hemmet liksom barn upp till och med 17 år med psykisk
funktionsnedsättning, har kommuner och region en lagstadgad skyldighet
att ingå överenskommelser om samverkan.
Målen med överenskommelsen är:
 att alla barns, ungas och unga vuxnas bästa uppnåeliga hälsa ska
säkerställas i hela länet.
 att förskola, skola, region och socialtjänst samordnar sitt arbete med
barn, unga och familjer, gällande såväl främjande och förebyggande
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arbete som vid indikerat behov av stöd, så att barn, unga och familjer i
Dalarna får rätt hjälp i rätt tid.

RSS Dalarna har varit ett stöd i arbetet. RSS Dalarna verkar på länsnivå
med kunskapsstyrning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård samt med
att stödja samverkan mellan länets femton kommuner och Region Dalarna.
RSS drivs genom Avdelningen för Hälsa och välfärd i Region Dalarna.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022.
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen
på sammanträde 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets
beslut om rekommendation.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag med tillägg av beslutspunkt
2, att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående parter fattar
likalydande beslut.
Beslutsunderlag
SN 2021-10-06 § 105
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och ungas
hälsa
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Region Dalarna, avdelningen för Hälsa och välfärd
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Barn- och utbildningsnämnden

1

Region Dalarna Dnr RD20/04734

Dnr BUN/2021:237

Bilaga 1 - Yttrande - Barn- och utbildningsnämnden
Remiss länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region
Yttrande

Allmänt
Barn-och utbildningsnämnden anser generellt att det är mycket angeläget
att ha en fungerande samverkan mellan Region och kommun gällande barn
och ungdomars hälsa. Samverkan är också en viktig del i elevhälsans
uppdrag.
Syften med denna överenskommelse är att klargöra huvudmännens
speciella ansvarsområden med utgångspunkt av jämställdhet och jämlikhet
samt god och nära vård. Barn-och utbildningsnämnden ställer sig dock
tveksam till om detta kan ske i dagsläget. Idag vet vi att habiliteringen har
svårt att fullt ut sköta sitt uppdrag (bland annat genom att inte delta på
konsultationsmöten som överenskommits). Vi vet också att
bemanningssituationen på BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) är mycket
ansträngd.
Yttrande angående punkt 3.2.2 Samverkan 6–12
Barn-och utbildningsnämnden vill markera att elevhälsans insatser regleras
i skolans styrdokument och överenskommelser om annat kan inte träffas.
Elevhälsans behandlande och utredande insatser är begränsade både vad
gäller de medicinska insatserna såväl som de psykologiska. Elevhälsans
uppdrag ska vara förebyggande, hälsofrämjande och med enklare
sjukvårdsinsatser. Vi ser en fara i att Regionen i och med denna
överenskommelse lägger över ett större ansvar på skolans elevhälsa vad
gäller behandlande och utredande insatser än vad som ingår i uppdraget
från lagstiftarna.
Yttrande angående punkt 3.4 Policy för hjälpmedel i skolan
Barn-och utbildningsnämnden anser att överenskommelsen inte kan
hänvisa till en policy som ännu inte är framtagen.
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§ 366
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för
kommuner och region i Dalarnas län kring barn och ungas hälsa
(KS/2021:717)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
Malung-Sälens kommun godkänner- Länsövergripande överenskommelse
om samverkan för barns och ungas hälsa.
Beskrivning av ärendet
I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket för förvaltningschefer
(Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande överenskommelse
avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. Bakgrunden var att den
lagstadgade överenskommelsen om barn och unga med psykisk ohälsa
och/eller psykisk funktionsnedsättning hade löpt ut och skulle revideras,
samtidigt som det fanns ett flertal andra styrdokument avseende
samverkan kring barns och ungas hälsa. Dessa överlappade delvis
varandra eller var obsoleta. I mars 2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av
Länschefsnätverket varvid representanter till en arbetsgrupp nominerades
av kommunerna och regionen.
Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst, skola,
elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och
ungdomsmottagning. Till arbetet har även referensgrupp varit knuten.
Brukarmedverkan i arbetet har säkerställts på olika sätt.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsen utgör ett länsövergripande styrdokument för Region
Dalarnas hälso- och sjukvård och Dalarnas kommuner, med yttersta syfte
att utveckla en behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stödoch vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.
Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022.
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen
på sammanträdet den 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för
Välfärdsrådets beslut om rekommendation.
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Barn och unga möter många instanser med betydelse för hälsan under sin
barndom och sina ungdomsår. Det ofödda barnet kommer i stort sett alltid i
kontakt med mödrahälsovården (MHV) och senare med barnhälsovården
(BHV). Vidare möter barn och unga tandvården, förskolan, grundskolan,
elevhälsan, gymnasieskolan, vårdcentralen, inklusive samtalsmottagningen
för barn och unga/SBU ungdomsmottagningen/ungdomshälsan (UM/UH)
och vid behov habiliteringen (HAB), barn- och ungdomsmedicinska
mottagningen (BUM), logopedimottagningen, barn- och ungdomspsykiatrin
(BUP) samt socialtjänsten. Inte sällan krävs insatser från flera aktörer i
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samverkan och barnets, ungdomens eller den unge vuxnes hälsa behöver
ses i ett helhetsperspektiv.
I Dalarna har samverkan hitintills reglerats i flera olika överenskommelser
för separata verksamheter eller insatser. Denna överenskommelse är en ny
och bredare överenskommelse mellan Region Dalarna och Dalarnas 15
kommuner om samverkan gällande barns och ungas hälsa/ohälsa ur ett
helhetsperspektiv. Överenskommelsen gäller såväl fysisk som psykisk
hälsa och ett främjande, förebyggande som behandlande perspektiv, från
basnivå till specialistnivå. Överenskommelsen ska stödja den regionala och
lokala nivån i samverkansfrågor rörande barns och ungas hälsa.
Överenskommelsen innehåller även delar som rör unga vuxna till och med
24 år.
Syftet med överenskommelsen är:
 att stärka samverkan mellan huvudmännen, kommun och region,
gällande barns och ungas hälsa/ohälsa, så att barn, unga och i
förekommande fall deras vårdnadshavare, upplever att de får ett
adekvat, snabbt och sammanhållet stöd utifrån behov.
 att klargöra huvudmännens specifika ansvarsområden tillika områden
som förutsätter ett gemensamt ansvar för vård- och stödinsatser
gällande barns och ungas hälsa/ohälsa för att på så vis tillgodose
individens behov av stöd utifrån ett helhetsperspektiv.
 att utveckla verksamheter genom att tillämpa bästa tillgängliga evidensoch erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med den enskilda individen.
Ytterst sett handlar det om att tillsammans utveckla en
behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen stöd- och
vårdkedja av hög kvalitet för barn, unga och unga vuxna.
Målgruppen för överenskommelsen är:
 Alla barn upp till och med 17 år.
 Barn och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det egna
hemmet.
 Barn upp till och med 17 år med psykisk funktionsnedsättning.
 Unga och unga vuxna upp till och med 24 år utifrån
ungdomsmottagningens/ungdomshälsans uppdrag.
 Barn, unga och unga vuxna som ingår i elevhälsans målgrupp.
Gällande barn och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det
egna hemmet liksom barn upp till och med 17 år med psykisk
funktionsnedsättning, har kommuner och region en lagstadgad skyldighet
att ingå överenskommelser om samverkan.
Målen med överenskommelsen är:
 att alla barns, ungas och unga vuxnas bästa uppnåeliga hälsa ska
säkerställas i hela länet.
 att förskola, skola, region och socialtjänst samordnar sitt arbete med
barn, unga och familjer, gällande såväl främjande och förebyggande
arbete som vid indikerat behov av stöd, så att barn, unga och familjer i
Dalarna får rätt hjälp i rätt tid.
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att tidiga insatser ges i barnets/den unges naturliga miljö och med
samlad kunskap om dennes hela levnadssituation.
att överenskommelsen ska utgöra grund för framtagande och
implementering av lokala samverkansöverenskommelser i varje enskild
kommun gällande barn, unga och unga vuxna.

En förutsättning för att lyckas i arbetet är att det i varje kommun finns en
tydlig struktur för samverkansfrågor för parterna i överenskommelsen
gällande barn, unga och unga vuxna som inkluderar politisk nivå och
tjänstemannanivå.
Följande tidigare dokument utgår och ersätts av denna nya
överenskommelse:
”Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom
Dalarna, Barn och unga, t.o.m. 17 år med psykisk ohälsa och/eller psykisk
funktionsnedsättning”. Giltig fr.o.m. 2017-01-01 t.o.m. 2019-12-31.
”Länsövergripande överenskommelse om ungdomsmottagningar”. Giltig
fr.o.m. 2016-11-01 t.o.m. 2019-10-31.
Gällande placerade barn har nedanstående dokument utgått och ersatts av
avsnitt 6 i överenskommelsen i kombination med ”Länsövergripande rutin
vid hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna
hemmet”.
- ”Regional samverkansrutin vid familjehemsplacering, för socialtjänst,
BVC, förskola och skola.
- ”Länsövergripande överenskommelse om läkarundersökning- för barn
som placeras med [stöd av SoL/LVU]”.
- ”Länsövergripande överenskommelse om hälsoundersökning”.
I överenskommelsen tydliggörs dels huvudmännens lagstadgade
ansvarsområden enskilt och gemensamt i samverkan, dels hur arbetet kan
utvecklas och genomföras utifrån bästa tillgängliga evidens- och
erfarenhetsbaserad kunskap (vetenskap, professionell erfarenhet och den
enskildes erfarenheter, önskemål och situation). Vidare utgör den regionala
samverkansöverenskommelsen en grund och ett stöd för att ta fram lokala
samverkansöverenskommelser inom varje kommun.
Överenskommelsen är framtagen i bred samverkan mellan kommunerna i
Dalarna och Region Dalarna. I oktober 2019 beslutade Länschefsnätverket
för förvaltningschefer (Länschefsnätverket) att en ny länsövergripande
överenskommelse avseende barns och ungas hälsa skulle tas fram. I mars
2020 godkändes ett uppdragsdirektiv av Länschefsnätverket varvid
representanter till en arbetsgrupp nominerades av kommunerna och
regionen. Arbetsgruppen har bestått av representanter från socialtjänst,
skola, elevhälsa, BUM, BUP, habilitering, mödra- och barnhälsovård och
ungdomsmottagning.
Till arbetet har en referensgrupp varit knuten. Brukarmedverkan i arbetet
har säkerställts genom att Barn-och ungdomspsykiatrins (BUPs) brukarråd
samt att genom stormöte med ett stort antal ungdomsutvecklare från sex
olika kommuner i Dalarna. Den regionala samverkans- och stödstrukturen,
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RSS Dalarna har varit ett stöd i arbetet. RSS Dalarna verkar på länsnivå
med kunskapsstyrning inom socialtjänst och hälso- och sjukvård samt med
att stödja samverkan mellan länets femton kommuner och Region Dalarna.
RSS drivs genom Avdelningen för Hälsa och välfärd i Region Dalarna.
Överenskommelsen har utsänts på remiss till ett stort antal remissinstanser
varvid huvuddelen av lämnade synpunkter har beaktats och inkluderats i
överenskommelsen.
Överenskommelsens giltighetstid är tre år och träder i kraft 1 januari 2022.
Länschefsnätverket beslutade att godkänna den nya överenskommelsen
på sammanträde 11 juni 2021 och skicka vidare beslutet för Välfärdsrådets
beslut om rekommendation.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att Malung-Sälens kommun godkännerLänsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och ungas
hälsa.
Beslutsunderlag
SN 2021-10-06 § 105
Länsövergripande överenskommelse om samverkan för barns och ungas
hälsa
Beslutet skickas till
Socialnämnden
Region Dalarna, avdelningen för Hälsa och välfärd
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§ 60
Motion angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens
kommuns nämnder (V) (KS/2021:268)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet Malung-Sälen har 2021-04-26 inkommit med en motion
angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens kommuns
nämnder.
I motionen föreslås:
1. Att kontaktpolitiker införs i kommunens nämnder efter valet 2022.
2. Att ge Arvodes- och Organisationskommittén i uppdrag att besluta om
ett ev. arvode och dess nivå för kontaktpolitikeruppdraget.
3. Att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram riktlinjer för uppdraget som
kontaktpolitiker.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-08-31 § 263 att skicka ut
motionen på remiss till samtliga nämnder att inkomma med yttrande senast
2021-12-01.
Yttranden har inkommit från samtliga nämnder som föreslår att motionen
avslås.
Nämnderna ser inget behov av införande av kontaktpolitiker enligt
motionens förslag då det redan finns en inarbetad god kunskap, relation,
dialog och samverkan med verksamheterna samt medborgare.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2021-04-26
KS §9 Motion angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens
kommuns nämnder (V)
MSN §132 Remiss - Motion angående införande av kontaktpolitiker i
Malung-Sälens kommuns nämnder (V)
KFN §64 Remiss gällande motion angående införande av kontaktpolitiker i
nämnder
RN §50 Remiss angående motion om införande av kontaktpolitiker i
Malung-Sälens kommuns nämnder
SN §124 Motion angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens
kommuns nämnder
BUN §127 Remiss - Motion angående införande av kontaktpolitiker i
Malung-Sälens kommuns nämnder
VN §4 Remiss kontaktpolitiker
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§ 66
Motion angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens
kommuns nämnder (V) (KS/2021:268)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
Motionen avslås.
Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet Malung-Sälen har 2021-04-26 inkommit med en motion
angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens kommuns
nämnder.
I motionen föreslås:
1. Att kontaktpolitiker införs i kommunens nämnder efter valet 2022.
2. Att ge Arvodes- och Organisationskommittén i uppdrag att besluta om
ett ev. arvode och dess nivå för kontaktpolitikeruppdraget.
3. Att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram riktlinjer för uppdraget som
kontaktpolitiker.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-08-31 § 263 att skicka ut
motionen på remiss till samtliga nämnder att inkomma med yttrande senast
2021-12-01.
Yttranden har inkommit från samtliga nämnder som föreslår att motionen
avslås.
Nämnderna ser inget behov av införande av kontaktpolitiker enligt
motionens förslag då det redan finns en inarbetad god kunskap, relation,
dialog och samverkan med verksamheterna samt medborgare.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2021-04-26
KS §9 Motion angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens
kommuns nämnder (V)
MSN §132 Remiss - Motion angående införande av kontaktpolitiker i
Malung-Sälens kommuns nämnder (V)
KFN §64 Remiss gällande motion angående införande av kontaktpolitiker i
nämnder
RN §50 Remiss angående motion om införande av kontaktpolitiker i
Malung-Sälens kommuns nämnder
SN §124 Motion angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens
kommuns nämnder
BUN §127 Remiss - Motion angående införande av kontaktpolitiker i
Malung-Sälens kommuns nämnder
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VN §4 Remiss kontaktpolitiker
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 382
Motion angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens
kommuns nämnder (V) (KS/2021:268)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen avslås.
Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet Malung-Sälen har 2021-04-26 inkommit med en motion
angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens kommuns
nämnder.
I motionen föreslås:
1. Att kontaktpolitiker införs i kommunens nämnder efter valet 2022.
2. Att ge Arvodes- och Organisationskommittén i uppdrag att besluta om
ett ev. arvode och dess nivå för kontaktpolitikeruppdraget.
3. Att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram riktlinjer för uppdraget som
kontaktpolitiker.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-08-31 § 263 att skicka ut
motionen på remiss till samtliga nämnder att inkomma med yttrande senast
2021-12-01.
Utifrån remissen väljer kommunstyrelsen att svara enligt följande:
Att vara ledamot i kommunstyrelsen innebär ett stort ansvar och
engagemang gentemot Malung-Sälens kommuns medborgare,
kommunens förvaltningar samt de bolag där kommen har ett delägande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att kommunstyrelsen redan idag
har en väl fungerande relation med god kommunikation, samverkan och
kunskaper gällande de verksamheter de ansvarar för. Förvaltningarna och
de kommunala bolagen bjuds in vid behov att medverka vid
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens sammanträden.
De förfrågar även själva om att delta när de bedömer att anledning finns.
Därav finns inget behov av införande av kontaktpolitiker enligt motionens
förslag .
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
motionen avslås.
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§ 32
Motion angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens
kommuns nämnder (V) (KS/2021:268)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses anmäld och överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning.
Beskrivning av ärendet
Lars-Erik Bech (V) har inkommit med en motion angående införande av
kontaktpolitiker i Malung-Sälens kommuns nämnder.
I motionen yrkas att;
1. kontaktpolitiker införs i kommunens nämnder efter valet 2022.
2. arvodes- och organisationskommittén ges i uppdrag att besluta om
eventuellt arvode och dess nivå för kontaktpolitikeruppdraget.
3. kommunchefen uppdras att ta fram riktlinjer för uppdraget som
kontaktpolitiker.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
anmäld samt att överlämna den till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2021-04-26
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 263
Motion angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens
kommuns nämnder (V) (KS/2021:268)
Arbetsutskottets beslut
Motionen skickas ut på remiss till samtliga nämnder.
Yttranden inlämnas senast 2021-12-01.
Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet Malung-Sälen har 2021-04-26 inkommit med en motion
angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens kommuns
nämnder.
I motionen föreslås:
1. Att kontaktpolitiker införs i kommunens nämnder efter valet 2022.
2. Att ge Arvodes- och Organisationskommittén i uppdrag att besluta om
ett ev. arvode och dess nivå för kontaktpolitikeruppdraget.
3. Att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram riktlinjer för uppdraget som
kontaktpolitiker.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att motionen skickas ut på
remiss till samtliga nämnder. Yttranden inlämnas senast 2021-12-01.
Beslutsunderlag
Motion angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens kommun
(V)
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Vänsterpartiet Malung-Sälen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

2021-10-07

§ 132
Remiss - Motion angående införande av kontaktpolitiker i
Malung-Sälens kommuns nämnder (V) (MSN/2021:120)
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer samt ger in nedanstående
yttrande.
Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har den 26 april 2021 kommit in med en motion till
kommunfullmäktige, angående införande av kontaktpolitiker i MalungSälens kommuns nämnder.
I motionen yrkas följande.
1. Att kontaktpolitiker införs i kommunens nämnder efter valet 2022.
2. Att ge Arvodes- och Organisationskommittén i uppdrag att besluta om
ett ev. arvode och dess nivå för kontaktpolitikeruppdraget.
3. Att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram riktlinjer för uppdraget som
kontaktpolitiker.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 31 augusti skickat motionen på
remiss till samtliga nämnder, för yttrande senast 1 december 2021.
Av motionen framgår att kontaktpolitiker syftar till att skapa en brygga
mellan nämnden och den verksamhet nämnden ansvarar för.
Kontaktpolitikern ska exempelvis göra besök i verksamheten i för att stärka
kontakten mellan nämnden, verksamheten, brukare och närstående.
Kontaktpolitikerna ska besöka verksamheterna i egenskap av
representanter för nämnden, inte för det egna partiet.
Yttrande
Utifrån det beskrivna syftet, tycks funktionen kontaktpolitiker primärt ämnad
för nämnder som ägnar sig åt kommunal kärnverksamhet, det vill säga
skola, vård och omsorg, snarare än nämnder som miljö- och
stadsbyggnadsnämnden. En snabb omvärldsspaning bland kommuner ger
vid handen att det förefaller vanligast att de kommuner som använder sig
av kontaktpolitiker, använder detta kopplat till nämnder som bedriver just
kommunal kärnverksamhet.
För miljö- och stadsbyggnadsnämndens del bedöms det under alla
omständigheter inte finnas behov av att ytterligare stärka kontakten mellan
nämnden och verksamheten, via kontaktpolitiker. Det bedöms idag finnas
en upparbetad och god dialog mellan nämnd och förvaltning, som främjar
kunskapsutbyte och ömsesidig förståelse samt möjliggör för god
uppföljning av de uppdrag och delegationer som nämnden lämnar till
förvaltningen.
Vidare kan framhållas, att en stor del av kontaktpolitikeruppdraget - såsom
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

2021-10-07

det i övrigt beskrivs i motionen - naturligt inryms i det befintliga uppdraget
som nämndledamot, vilket givet kommunens och nämndens storlek bör
vara hanterbart i sin omfattning. Att parallellt med detta införa ett uppdrag
som kontaktpolitiker tycks följaktligen inte motiverat.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avstyrker därför motionens yrkanden.

Dagens sammanträde
Förvaltningschefen redogör för ärendet.
Ordföranden finner att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att
bifalla tjänsteutlåtandets förslag och skickar ärendet vidare till
Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-13
Motion angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens kommun
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

2021-10-20

§ 64
Remiss gällande motion angående införande av kontaktpolitiker
i nämnder (KFN/2021:119)
Kultur-och fritidsnämndens beslut
Kultur-och fritidsnämnden avslår motionens yrkande
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott ha inlämnat en remiss gällande
Vänsterpartiet Malung-Sälen har 2021-04-26 inkommit med en motion
angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens kommuns
nämnder.
I motionen föreslås att:
Kontaktpolitiker införs i kommunens nämnder efter valet 2022.
Arvodes- och Organisationskommittén får i uppdrag att besluta om
eventuellt arvode och dess nivå för kontaktpolitikeruppdraget.
Kommunchefen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för uppdraget som
kontaktpolitiker.
Yttrande ska inlämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast 202112-01.
Dagens sammanträde
Ordförande redovisar ärenden. Ordförande finner att Kultur- och
fritidsnämnden ser en fördel med kontaktpolitiker inom vårt
verksamhetsområde, även om vi redan upplever oss ha god kontakt mellan
nämnd och personalen inom verksamheterna. Vi har god
verksamhetsuppföljning på våra möten och ambitionen att förlägga möten
ute hos de olika verksamheterna finns, precis som innan pandemin bröt ut.
Men nämnden anser att det måste vara upp till varje nämnd att avgöra om
behovet av kontaktpolitiker finns och hur formerna för detta ska vara, t ex
vad gäller arvoden.
Därför avslår kultur- och fritidsnämnden motionens yrkande.
Beslutsunderlag
Motion angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens
kommun.
Remiss från Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden

Justerare

2021-10-20

Utdragsbestyrkande

Sida

2

Protokollsutdrag
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Räddningsnämnden

2021-11-08

§ 50
Remiss angående motion om införande av kontaktpolitiker i
Malung-Sälens kommuns nämnder (RN/2021:87)
Räddningsnämndens beslut
Räddningsnämnden har inget behov av att utse kontaktpolitiker i
räddningsnämnden
Yttrande över motionen
Räddningsnämnden har en upparbetad dialog med medborgarna,
medborgardialogen sker genom information i skolorna, medverkan på
pensionärsföreningars möten, och i kontakt med Frivilliga resursgruppen
(FRG). Därav finns inget behov av att utse kontaktpolitiker i
räddningsnämnden.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har fått in en motion angående införande av
kontaktpolitiker i Malung-Sälens kommuns nämnder (V).
Räddningsnämnden är utsedd att avge yttrande senast 2021-12-01.
Dagens sammanträde
Ordförande redogör för ärendet
Ordförande finner att räddningsnämnden inte har behov att utse
kontaktpolitiker i räddningsnämnden.
Beslutsunderlag
Motion (V), 2021-04-26
KSAU, 2021-08-31, protokollsutdrag
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Nämndskansliet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

2021-11-10

§ 124
Motion angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens
kommuns nämnder (SN/2021:331)
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår avslag på motionen i sin helhet.
Yttrande över motionen
Yrkande 1 i motionen.
Socialnämnden har tidigare haft ett system med kontaktpolitiker för de olika
verksamhetsområdena, vilket nämnden har avskaffat. Nämndernas
verksamhetsområden och organisation ser väldigt olika ut och varje nämnd
bör få organisera sina broar utifrån sina förutsättningar. Socialnämnden
deltar i det kommunala pensionärsrådet och kommunens tillgänglighetsråd
idag och fackligsamverkan sker regelbundet. För enskilda medborgare
finns brukarråd och andra forum att föra dialog i.
Yrkande 2 i motionen.
Arvodes- och organisationskommittén kan inte besluta om arvodes och
ersättningsnivå, de kan föreslå KF, om yrkande ett bifalls. Då
Socialnämnden anser att nämnderna själva ska bestämma sin organisation
för sina kontakter med medborgare och verksamhet bör de själva också
besluta om ersättningsnivåer.
Yrkande 3 i motionen.
Om Kommunfullmäktige antar yrkande ett så bör KF också besluta om de
riktlinjer som gäller för uppdraget.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har fått in en motion angående införande av
kontaktpolitiker i Malung-Sälens kommuns nämnder (V). Socialnämnden är
utsedd att avge yttrande senast 2021-12-01.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2021-10-20 § 173 att
socialnämnden föreslår att avslå motionen i sin helhet.
Dagens sammanträde
Ordförande redogör för förslag till yttrande
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla arbetsutskottets
förslag till beslut.
Beslutsunderlag
SNAU, 2021-10-20 § 173
Tjänsteutlåtande, 2021-10-14
_____
Beslutet skickas till
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2021-11-10

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-10-28

§ 127
Remiss - Motion angående införande av kontaktpolitiker i
Malung-Sälens kommuns nämnder. (BUN/2021:176)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn-och utbildningsnämnden fastställer samt lämnar in nedanstående
yttrande.
Beskrivning av ärendet
Vänsterpartiet har den 26 april 2021 kommit in med en motion till
kommunfullmäktige, angående införande av kontaktpolitiker i MalungSälens kommuns nämnder. I motionen yrkas följande. 1. Att kontaktpolitiker
införs i kommunens nämnder efter valet 2022. 2. Att ge Arvodes- och
Organisationskommittén i uppdrag att besluta om ett ev. arvode och dess
nivå för kontaktpolitikeruppdraget. 3. Att ge kommunchefen i uppdrag att ta
fram riktlinjer för uppdraget som kontaktpolitiker. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har den 31 augusti skickat motionen på remiss till samtliga
nämnder, för yttrande senast 1 december 2021. Av motionen framgår att
kontaktpolitiker syftar till att skapa en brygga mellan nämnden och den
verksamhet nämnden ansvarar för. Kontaktpolitikern ska exempelvis göra
besök i verksamheten i för att stärka kontakten mellan nämnden,
verksamheten, brukare och närstående. Kontaktpolitikerna ska besöka
verksamheterna i egenskap av representanter för nämnden, inte för det
egna partiet.
Arbetsutskottet konstaterade på sammanträdet 2021-10-18 att det även
finns beslut på att Barn- och utbildningsnämnden ersätter förlorad
arbetsförtjänst en dag per termin när man är kontaktpolitiker.
Yttrande
Barn-och utbildningsnämnden har som en del i kvalitetsarbetet redan infört
kontaktpolitiker för respektive skolenhet. Det finns således redan en
upparbetad och god dialog mellan nämnd och förvaltningens olika enheter
med kontinuerliga verksamhetsbesök.
Barn-och utbildningsnämnden föreslår därför avslag på motionens
yrkanden.
Dagens sammanträde
Ordföranden redogör för ärendet.
Ordföranden finner att Barn-och utbildningsnämnden fastställer samt
lämnar in nedanstående yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-10-07
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Justerare
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Protokollsutdrag
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Valnämnden

2021-10-26

§4
Remiss kontaktpolitiker (VN/2021:2)
Valnämndens beslut
Valnämnden har inget behov att utse kontaktpolitiker i Valnämnden
Beskrivning av ärendet
Valnämnden beslutar, genomför och administrerar de olika allmänna valen
så som riksdagsval, regionval och kommunval samt EU-valet. Därav finns
inget behov av att utse kontaktpolitiker i valnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-10-12
Motion angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens kommuns
nämnder (V)
KSAU §263 Motion angående införande av kontaktpolitiker i Malung-Sälens
kommuns nämnder (V)
Dagens sammanträde
Ordförande finner att valnämnden beslutar att det inte finns behov av att
utse kontaktpolitiker i Valnämnden.
_____
Beslutet skickas till
Valnämndens ordförande
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-05

§ 61
Motion om att införa 6-h arbetsdag, Vänsterpartiet (V)
(KS/2021:368)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Beskrivning av ärendet
Angelica Arthur (V) och Lars-Erik Bech (V) har inkommit med en motion
angående införande av 6-h arbetsdag inom hemtjänsten i Malung-Sälens
kommun.
I motionen yrkas:
1. Att försöksverksamhet med 6-h arbetsdag, med bibehållen lön, utreds
och projekteras under 2021.
2. Att försöksperiod, kring 6-h arbetsdag, på tre år genomförs i MalungSälens kommun från och med maj 2022.
3. Att det under försökstiden ska sjuktal, ökning av antalet
heltidsarbetande samt nya arbetstillfällen inom försöket följas.
4. Att 6-h arbetsdag utvärderas efter två år och innan försöksperiodens
avslut, för att kunna ta vidare ställning kring fortsatt 6-h arbetsdag eller
ej.
5. Att utvärderingen beaktar faktorer som ekonomiska effekter för
kommunen, samt arbetsmiljö- och hälsoeffekter gentemot berörd
personalstab och kvalitet gentemot brukare.
Kommunfullmäktige mottog motionen 2021-06-21 § 74 och överlämnade
den till kommunstyrelsen för beredning.
Utifrån inkommen motion gällande 6 timmars arbetsdag inom hemtjänsten i
Malung-Sälens kommun besvaras motionens yrkanden enligt nedan.
I Malung-Sälens kommun pågår sedan lång tid arbete med heltid som
norm. Vi har tidigare haft ett heltidsavtal i drift men som under 2020 sades
upp med ambitionen att arbeta fram ett nytt heltidsavtal inom Kommunals
avtalsområde. Arbetet pågår med att ta fram tillämpningsanvisningar och
det föreslagna avtalet kring heltidsarbete är både arbetsgivare och
fackförbundet Kommunal överens om. Det centrala kollektivavtalet HÖK20
är ett gott stöd i det påbörjade arbetet. Därtill bedriver Socialförvaltningen
projektet ”Bemanna rätt” för att komma till rätta med bemanningen, hållbara
schemastrukturer och skapa en god arbetssituation inom
kärnverksamheterna i förvaltningen. Arbetet med projektet har pågått
sedan hösten 2021 och förväntas under 2022 verkställas tillsammans med
heltid som norm.
Under hösten 2021 tog beslut om att Socialförvaltningens obesatta tjänster
fick tillsättas på delegation (KS 2021:551). Det här skapar förutsättningar
för hållbar bemanning, goda anställningsvillkor och trygga anställningar.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-04-05

Utgångspunkten för det som genomförs avseende heltid som norm,
projektet ”Bemanna rätt” och beslut om återbesättning av tjänst på
delegation har varit ekonomisk hållbarhet och goda schemastrukturer.
Det finns också flera exempel från kommuner och regioner som prövat 6
timmars arbetsdag, bland annat Kiruna kommun. Hälsoeffekterna har visat
sig vara små hos medarbetarna och sjukfrånvaron har inte minskat där
prov om 6 timmars arbetsdag gjorts.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2021-06-03
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-02-15

§ 68
Motion om att införa 6-h arbetsdag, Vänsterpartiet (V)
(KS/2021:368)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
Motionen avslås.
Beskrivning av ärendet
Angelica Arthur (V) och Lars-Erik Bech (V) har inkommit med en motion
angående införande av 6-h arbetsdag inom hemtjänsten i Malung-Sälens
kommun.
I motionen yrkas:
1. Att försöksverksamhet med 6-h arbetsdag, med bibehållen lön, utreds
och projekteras under 2021.
2. Att försöksperiod, kring 6-h arbetsdag, på tre år genomförs i MalungSälens kommun från och med maj 2022.
3. Att det under försökstiden ska sjuktal, ökning av antalet
heltidsarbetande samt nya arbetstillfällen inom försöket följas.
4. Att 6-h arbetsdag utvärderas efter två år och innan försöksperiodens
avslut, för att kunna ta vidare ställning kring fortsatt 6-h arbetsdag eller
ej.
5. Att utvärderingen beaktar faktorer som ekonomiska effekter för
kommunen, samt arbetsmiljö- och hälsoeffekter gentemot berörd
personalstab och kvalitet gentemot brukare.
Kommunfullmäktige mottog motionen 2021-06-21 § 74 och överlämnade
den till kommunstyrelsen för beredning.
Utifrån inkommen motion gällande 6 timmars arbetsdag inom hemtjänsten i
Malung-Sälens kommun besvaras motionens yrkanden enligt nedan.
I Malung-Sälens kommun pågår sedan lång tid arbete med heltid som
norm. Vi har tidigare haft ett heltidsavtal i drift men som under 2020 sades
upp med ambitionen att arbeta fram ett nytt heltidsavtal inom Kommunals
avtalsområde. Arbetet pågår med att ta fram tillämpningsanvisningar och
det föreslagna avtalet kring heltidsarbete är både arbetsgivare och
fackförbundet Kommunal överens om. Det centrala kollektivavtalet HÖK20
är ett gott stöd i det påbörjade arbetet. Därtill bedriver Socialförvaltningen
projektet ”Bemanna rätt” för att komma till rätta med bemanningen, hållbara
schemastrukturer och skapa en god arbetssituation inom
kärnverksamheterna i förvaltningen. Arbetet med projektet har pågått
sedan hösten 2021 och förväntas under 2022 verkställas tillsammans med
heltid som norm.
Under hösten 2021 tog beslut om att Socialförvaltningens obesatta tjänster
fick tillsättas på delegation (KS 2021:551). Det här skapar förutsättningar
för hållbar bemanning, goda anställningsvillkor och trygga anställningar.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2022-02-15

Utgångspunkten för det som genomförs avseende heltid som norm,
projektet ”Bemanna rätt” och beslut om återbesättning av tjänst på
delegation har varit ekonomisk hållbarhet och goda schemastrukturer.
Det finns också flera exempel från kommuner och regioner som prövat 6
timmars arbetsdag, bland annat Kiruna kommun. Hälsoeffekterna har visat
sig vara små hos medarbetarna och sjukfrånvaron har inte minskat där
prov om 6 timmars arbetsdag gjorts.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2021-06-03
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare
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Kommunfullmäktige

2021-06-21

§ 74
Motion om att införa 6-h arbetsdag, Vänsterpartiet (V)
(KS/2021:368)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses anmäld och överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning.
Beskrivning av ärendet
Angelica Arthur (V) och Lars-Erik Bech (V) har inkommit med en motion
angående införande av 6-h arbetsdag inom hemtjänsten i Malung-Sälens
kommun.
I motionen yrkas:
1. Att försöksverksamhet med 6-h arbetsdag, med bibehållen lön, utreds
och projekteras under 2021.
2. Att försöksperiod, kring 6-h arbetsdag, på tre år genomförs i MalungSälens kommun från och med maj 2022.
3. Att det under försökstiden ska sjuktal, ökning av antalet
heltidsarbetande samt nya arbetstillfällen inom försöket följas.
4. Att 6-h arbetsdag utvärderas efter två år och innan försöksperiodens
avslut, för att kunna ta vidare ställning kring fortsatt 6-h arbetsdag eller
ej.
5. Att utvärderingen beaktar faktorer som ekonomiska effekter för
kommunen, samt arbetsmiljö- och hälsoeffekter gentemot berörd
personalstab och kvalitet gentemot brukare.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
anmäld samt att överlämna den till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2021-06-03
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare
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Kommunstyrelsen

2022-04-05

§ 62
Motion angående dialog mellan kommunen och de fackliga
organisationerna, Vänsterpartiet (V) (KS/2021:369)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Beskrivning av ärendet
Angelica Arthur (V ) och Lars-Erik Bech (V) har inkommit med en motion
angående dialog mellan kommunen och de fackliga organisationerna.
I motionen yrkas att:
Kommunstyrelsen får i uppdrag starta en dialog mellan kommunen och de
fackliga organisationerna för att skapa en gemensam bild av nuläge och
framtid om förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal och
skapa en stabil bemanning som baseras på SKR och kommunals avtal om
heltid som norm, den nya lagstiftningen om anställningstrygghet.
Utifrån inkommen motion angående en dialog mellan kommunen och de
fackliga organisationerna, besvaras motionens yrkande enligt nedan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott i form av personalutskott diskuterar vid
varje sammanträde personalfrågor tillsammans. Närvarande är då
personalchef som i sin tur har kontinuerliga möten med de fackliga
organisationerna. De möten som genomförs med våra fackliga
organisationer och skyddsombud avser både central arbetsmiljökommitté
samt löpande informationsmöten (i enlighet med MBL §19) med syfte att
löpande informera om verksamhetsfrågor. Därtill kallas till särskilda möten
för hantering av specifika ärenden enligt MBL §19 samt förhandling enligt
MBL §11.
Centrala arbetsmiljökommittén och övergripande MBL§19möten där
kommunchef, personalchef och de fackliga organisationerna sammanträder
sker löpande under året ungefär var 5:e vecka. Där diskuteras bland annat
de frågor som motionen belyser.
Kommunstyrelsen har nyligen uppdaterat våra riktlinjer för rekrytering.
Dessutom har en strategi för kompetensförsörjning tagits av
kommunstyrelsen.
När det gäller frågan om att behålla personal har personalchefen utarbetat
en lönepolitik som ska bidra till att arbetstagarna stimuleras att så väl
arbeta kvar hos Malung-Sälens kommun som att lockas till oss.
Gällande heltid som norm inom Kommunals avtalsområde så pågår ett
gediget arbete för att ta fram tillämpningsanvisningar för att få ett nytt
heltidsavtal på plats. Ambitionen är att vi ska möjliggöra detta från hösten
2022. Därtill pågår ett projekt inom Socialförvaltningen (”Bemanna rätt”) för
att vi ska säkerställa bemanningsbehovet, erbjuda utökad tid för den
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2022-04-05

medarbetaren som så önskar och skapa en hållbarhet för våra
medarbetare inom våra kärnverksamheter.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att utifrån ovanstående svar föreslår kommunstyrelsen
kommunfullmäktige besluta att anse motionen som besvarad.
Beslutsunderlag
Motion av Vänsterpartiet (V) angående en dialog mellan kommunen och de
fackliga organisationerna
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 70
Motion angående dialog mellan kommunen och de fackliga
organisationerna, Vänsterpartiet (V) (KS/2021:369)
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
Motionen anses besvarad.
Beskrivning av ärendet
Angelica Arthur (V ) och Lars-Erik Bech (V) har inkommit med en motion
angående dialog mellan kommunen och de fackliga organisationerna.
I motionen yrkas att:
Kommunstyrelsen får i uppdrag starta en dialog mellan kommunen och de
fackliga organisationerna för att skapa en gemensam bild av nuläge och
framtid om förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal och
skapa en stabil bemanning som baseras på SKR och kommunals avtal om
heltid som norm, den nya lagstiftningen om anställningstrygghet.
Utifrån inkommen motion angående en dialog mellan kommunen och de
fackliga organisationerna, besvaras motionens yrkande enligt nedan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott i form av personalutskott diskuterar vid
varje sammanträde personalfrågor tillsammans. Närvarande är då
personalchef som i sin tur har kontinuerliga möten med de fackliga
organisationerna. De möten som genomförs med våra fackliga
organisationer och skyddsombud avser både central arbetsmiljökommitté
samt löpande informationsmöten (i enlighet med MBL §19) med syfte att
löpande informera om verksamhetsfrågor. Därtill kallas till särskilda möten
för hantering av specifika ärenden enligt MBL §19 samt förhandling enligt
MBL §11.
Centrala arbetsmiljökommittén och övergripande MBL§19möten där
kommunchef, personalchef och de fackliga organisationerna sammanträder
sker löpande under året ungefär var 5:e vecka. Där diskuteras bland annat
de frågor som motionen belyser.
Kommunstyrelsen har nyligen uppdaterat våra riktlinjer för rekrytering.
Dessutom har en strategi för kompetensförsörjning tagits av
kommunstyrelsen.
När det gäller frågan om att behålla personal har personalchefen utarbetat
en lönepolitik som ska bidra till att arbetstagarna stimuleras att så väl
arbeta kvar hos Malung-Sälens kommun som att lockas till oss.
Gällande heltid som norm inom Kommunals avtalsområde så pågår ett
gediget arbete för att ta fram tillämpningsanvisningar för att få ett nytt
heltidsavtal på plats. Ambitionen är att vi ska möjliggöra detta från hösten
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2022. Därtill pågår ett projekt inom Socialförvaltningen (”Bemanna rätt”) för
att vi ska säkerställa bemanningsbehovet, erbjuda utökad tid för den
medarbetaren som så önskar och skapa en hållbarhet för våra
medarbetare inom våra kärnverksamheter.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att utifrån ovanstående föreslår kommunstyrelsens
arbetsutskott kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att
se motionen som besvarad.
Beslutsunderlag
Motion av Vänsterpartiet (V) angående en dialog mellan kommunen och de
fackliga organisationerna
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 75
Motion angående dialog mellan kommunen och de fackliga
organisationerna, Vänsterpartiet (V) (KS/2021:369)
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses anmäld och överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning.
Beskrivning av ärendet
Angelica Arthur (V) och Lars-Erik Bech (V) har inkommit med en motion
angående en dialog mellan kommunen och de fackliga organisationerna.
I motionen yrkas att:
Kommunstyrelsen får i uppdrag starta en dialog mellan kommunen och de
fackliga organisationerna för att skapa en gemensam bild av nuläge och
framtid om förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal och
skapa en stabil bemanning som baseras på SKR och kommunals avtal om
heltid som norm, den nya lagstiftningen om anställningstrygghet.
Dagens sammanträde
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen som
anmäld samt att överlämna den till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2021-06-07
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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