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Förskolan 7,9 % 

Grundskolan och fritids 21,2 % 
Gymnasium och vuxenutbildning 10,7 % 

Socialtjänst 6,8 % 

Äldre- och handikappomsorg 32,6 % 
Samhällsbyggnad  3,1 % 

Kultur och fritid 4,5 % 

Arbetsmarknadsinsatser 1,0 % 

Miljö och bygg 0,5 % 

Räddningstjänsten 2,0 % 

Politik och övergripande administration 9,7 % 

Så här fördelas 
pengarna 
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Kommunen har tidigare år brottats med underskott vilket resultera-

de i att vi förra året tvingades lägga ett varsel av 55 personer i syfte 

att sänka lönekostnaderna med totalt cirka 20 miljoner kronor.

I år ser vi resultatet av de åtgärder vi tvingats göra för att få en 

ekonomi i balans.

I förra årsredovisningen poängterade jag att det krävs en fortsatt 

anpassning av verksamheterna, och fortsatt fokus på att få ordning 

på ekonomin, för att kunna leverera de välfärdstjänster våra kom-

muninvånare kan förvänta sig av oss.

En verksamhet som redovisar underskott är Västerdalarnas ut-

bildningsförbund (VDUF) där vår andel av underskottet uppgår till 

12,4 miljoner kronor. Kommunfullmäktige i både Vansbro och Ma-

lung-Sälens kommun har beslutat att upplösa det gemensamma 

kommunförbundet. Beslutet innebär att respektive kommun från 

årsskiftet 2019/20 driver sina egna gymnasieskolor.

Den största skogsbranden i kommunens moderna historia ra-

sade under sommaren utanför Torgås. Brandbekämpningen lyck-

ades, inte minst tack vare de många frivilliga (boende i området, 

besökare under Dansbandsveckan med flera) som ställde upp. 

Kommunen var den största enskilda markägaren som drabbades 

och under året har vi erhållit ersättning från försäkringsbolaget på 

en knapp miljon. Dessutom har olika statliga ersättningar utgått för 

att täcka de kostnader som kommunen hade för släckningsarbetet.

Under året har samarbetet med näringslivet fördjupats. De sig-

naler vi får är att dialogen och det goda samtalsklimatet uppskattas 

mycket av såväl enskilda näringsidkare, branschföreträdare som 

näringslivsorganisationer.

Vi lägger nu 2018 bakom oss och ser fram emot ett nytt spän-

nande år som bland annat kommer att innebära både en nyinvig-

ning av godstransporter på Västerdalsbanan och internationell trafik 

på den nya flygplatsen i Sälen.

Avslutningsvis ett par ord till kommunens alla medarbetare och 

förtroendevalda: ett stort tack för ert engagemang och förtjänstfulla 

arbete under det gångna året!

Hans Unander

Kommunstyrelsens ordförande

Ser resultatet av 
de åtgärder
vi tvingades göra 

På sista raden redovisar kommunen ett positivt resultat 
på fem miljoner kronor, och kommunkoncernen gör ett 
plus på 31 miljoner kronor, vilket är glädjande och lite 
av ett trendbrott.

”Under året 

har samarbetet 

med näringslivet 

fördjupats.” 
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FEM ÅR I SAMMANDRAG  2018 2017 2016 2015 2014

Antal kommuninvånare 31/12  10 106 10 114 10 091 10 036 9 969

Skattesats kommunen, kr 22,57 23,04 23,04 22,54 22,54 

Kommunen 

Soliditet, %  39 38 32 32 36

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser som inte

tagits upp bland skulderna eller avsättningarna, %  6 2 2 0 2

Kassalikviditet, %  74 93 102 78 65

Skuldsättningsgrad, %  61 62 68 68 64

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter

och generella statsbidrag och utjämning, %  101 101 98 106 106

Nettokostnadernas förändring, %  –0,1 7,7 –0,7 1,5 5,6

Skatteintäkter, generella statsbidrag 

och utjämnings förändring, % 0,4 4,4 7,0 2,0 –0,4

varav skatteintäkternas förändring, % 0,7 3,5 5,4 4,1 1,4

varav generella statsbidrags förändring, %  –0,4 6,4 10,8 –2,9 –4,2

Årets resultat, mkr 5 –3 14 –31 –33

Eget kapital, mkr  276 271 274 260 290

Eget kapital/invånare, kr 27 283 26 785 27 136 25 873 29 116

Långfristiga skulder, mkr  92 161 365 369 326

Långfristiga skulder/invånare, kr   9 059 15 887 36 193 36 817 32 695

Investeringsutgifter, mkr 25 21 14 21 44

Koncernern 

Soliditet, %  35 35 35 34 35

Soliditet inklusive pensionsförpliktelser som inte 

tagits upp bland skulderna eller avsättningarna, % 22 20 19 17 18

Kassalikviditet, %  95 110 115 99 80

Skuldsättningsgrad, %  65 65 65 66 65

Årets resultat, mkr 31 26 40 –13 –16

Eget kapital, mkr 630 599 573 533 546

Eget kapital/invånare, kr* 62 372 59 240 56 795 53 077 54 729

Långfristiga skulder, mkr 678 692 748 743 695

Långfristiga skulder/invånare, kr* 67 048 68 434 74 119 73 985 69 743

Investeringsutgifter, mkr 153 113 95 65 111

Jämförelsestörande intäkter och kostnader ingår i samtliga nyckeltal

* År 2014, 2017 och 2018 innehåller engångspost för avsättning deponi med 15,0 mkr, 13,4 mkr respektive 1 mkr.

* År 2018 skatteväxlades 47 öre av kommunalskatten till landstingsskatt, därav sänkt skatt.

Fem år i sammandrag

SAMMANDRAG 5 ÅR
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INLEDNING: 
I det första avsnittet ger 
kommunstyrelsens ordförande sin syn 
på det gångna året. Vidare redovisas hur 
resurs erna fördelar på olika verksamheter. Här 
finns också en översikt i siffror för de senaste 
fem åren tillsammans med kommunens politis
ka sammansättning. Avsnittet innehåller också 
en schematisk beskrivning av kommunens och 
kommunkoncernens organisation.

NÄMNDERNA: 
I det tredje avsnittet beskrivs kommunens 
verksamhet lite mer utförligt. Tretton verk
samheter/nämnder beskriver sitt uppdrag, 
redogör för viktiga händelser under året, 
redovisar måluppfyllelse samt ger sin syn 
på den framtida utvecklingen. Även de 
kommunala bolagen kommenterar året på 
ett liknande sätt.

RÄKENSKAPER: 
Det fjärde och sista avsnittet redogör för 
det ekonomiska utfallet av kommunens och 
koncernens verksamhet (resultaträkning),  den 
ekonomiska ställningen vid årets slut (balans
räkning) och verksamhetens finan siering 
(kassa flödesanalys). Dessutom återfinns noter 
som ger ytterligare förklaringar till en del 
poster. Och till sist redogörs för vilka redovis
ningsprinciper som gäller.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE: 
Det andra avsnittet innehåller förvaltningsbe
rättelsen som enligt den kommunala redovis
ningslagen ska upprättas i årsredovisningen. 
Förvaltningsberättelsen inleds med en om
världsanalys. Den innehåller även ett stycke 
om begreppet god ekonomisk hushållning 
samt en uppföljning av kommunfullmäktiges 
verksamhetsplan och i vilken utsträckning 
kommunen uppfyllt  målen. Förvaltningsbe
rättelsen innehåller även en uppföljning av 
kommunfullmäktiges prioriterade åtgärder för 
2018 och en personalekonomisk redogörelse. 
Avsnittet avslutas med en finansiell analys 
utifrån fyra aspekter: resultat, kapacitet, risk 
och kontroll.

Innehållsförteckning
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Politik och 
organisation

Den politiska organisationen i Malung-Sälens kommun består av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och sju nämnder.

Kommunfullmäktige
Politikerna i kommunfullmäktige har det högsta ansvaret för den 

kommunala verksamheten. De beslutar om vilka mål man ska ha 

för utvecklingen och samhällsbyggandet i kommunen, vilken servi-

ce kommuninvånarna ska få och hur pengarna i kommunens bud-

get ska användas. Kommunfullmäktige kontrollerar också att den 

kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. Till sin hjälp har 

fullmäktige förtroendevalda revisorer.

Kommunstyrelsen
Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kom-

munens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen genomför 

det som kommunfullmäktige beslutat om. Till sin hjälp har man de 

politiska nämnderna och deras förvaltningar.

De politiska nämnderna
Varje politisk nämnd fattar beslut om vilka tjänster och vilken service 

man ska erbjuda kommuninvånarna inom det område som man 

ansvarar för, till exempel förskola, grundskola och äldreomsorg.

POLITIK

Mandatfördelning 

i kommunfullmäktige
 2019–2022 2015–2018
Socialdemokraterna 16 15

Moderaterna 8 9

Sverigedemokraterna** 4 2

Centerpartiet 3 4

Vänsterpartiet 2 4

Liberalerna 2 3

Malung-Sälenpartiet – 2

Landsbygdspartiet 

oberoende Malung-Sälen 1 –

Totalt: 36 39

* Nyvalt fullmäktige tillträde 2018-10-22

**  Sverigedemokraterna har 7 mandat men endast  

4 platser är tillsatta
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Service- och teknik-
förvaltning

Bilden nedan beskriver den politiska organisationen. Kommunfull-

mäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunsty-

relsen är inte överställd nämnderna i formell mening, men har en 

särställning i sitt uppdrag att leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 

verksamhet. Kommunens nämnder ansvarar för ett antal verksam-

heter som organisatoriskt utgörs av förvaltningar som leds av en 

förvaltningschef, vilken rapporterar till nämnden. Även kommunsty-

relsen har en uppgift som facknämnd för kommunstyrelseförvalt-

ningen och service- och teknikförvaltningen.

Revision

Arbetsutskott

Barn- och 
utbildnings-

nämnd

Miljö -
nämnd

Räddnings-
nämnd

Social-
nämnd

Byggnads-
nämnd

Kultur-
och fritids-

nämnd

Barn- och 
utbildnings-
förvaltning

Miljö - och stadsbyggnads-
förvaltning

Räddnings-
tjänst

Social-
förvaltning

Kultur-
och fritids-
förvaltning

Val-
nämnd

Valberedning

Kommunstyrelse -
förvaltning

Överförmyndare

Koncernen Malung-Sälens kommun

Den kommunala organisationen

Malungs 
Elverk AB 

74 %

Malungs Elnät AB 
100 %

Malungs-
hem AB 
100 %

Malung-Sälen 
Turism AB

100 %

Gustols AB 
100 %

ORGANISATION

Malung-Sälens kommun

Vatten & Avfall 
i Malung-Sälen 

AB 
100 %

Västerdalarnas
utbildnings-

förbund 
59,7 %

Ärnäshedens
Fastighets AB 

40 %

Västerdala 
Terminal &

Järnvägsspår 
AB 

39 %

Sälen Centrum HB 
50 %

Kommunkoncernen består av den kommunala organisationen, de kommu-

nägda bolagen och kommunalförbund där Malung-Sälens kommun har ett 

betydande inflytande. Sammanställda räkenskaper upprättas för kommun-

koncernen med kommunägda bolag och kommunalförbund överstigande 20 

procents andel. Inga förändringar har skett under 2018 avseende kommun-

koncernens sammansättning.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Översikten omfattar ägande på minst 20 procent och omfattar de enheter som ingår i de sammanställda räkenskaperna.
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ORGANISATION

Kompetens Demokrati

STYRMODELL

Vision och strategier

Verksamhetsplan 
och budgetramar

Nämndplaner och -budgetar

Uppdrag till förvaltningarna

Hållbar tillväxt Kvalitet

Kommunfullmäktige beslutade år 2011 om styrmodell för Ma-

lung-Sälens kommun. Styrmodellen utgår från mål- och resultat-

styrning. I kommunfullmäktiges beslut beskrivs principerna för styr-

ningen och hur styrkedjan ska hållas samman. Kommunstyrelsen 

utarbetar årligen anvisningar för att konkretisera arbetet med pla-

Kommunfullmäktiges verksamhetsplan omfattar inriktningsmål och 

finansiella mål för planperioden samt prioriterade åtgärder för inne-

varande år på den övergripande nivån. Inriktningsmålen är indelade 

i fyra områden: hållbar tillväxt, kvalitet, kompetens och demokrati.

Nämnderna utarbetar nämndplaner med nämndmål utifrån res-

pektive uppdrag och kommunfullmäktiges inriktningsmål. För alla 

mål på nämnd- och fullmäktigenivå ska det finnas mått eller indi-

Styrmodell i
Malung-Sälens kommun

katorer för att kunna följa upp verksamheternas resultat.

I möjligaste mån används mått som medger jämförelser med an-

dra kommuner. För de mått eller indikatorer som inte är jämförbara 

med andra kommuner sker jämförelse med kommunens egna re-

sultat och fastställda måltalsnivåer.

Prioriterade inriktningsmål, finansiella mål och prioriterade åtgär-

der för år 2018 följs upp i avsnittet Mål och måluppfyllelse.

nerings- och uppföljningsprocesserna, inklusive tidsangivelser för 

de aktiviteter i styrmodellen, som kommunfullmäktige beslutat om.

Styrmodellen finns att läsa på kommunens hemsida, 

www.malung salen.se/kommunochpolitik
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Malung-Sälens kommun är unik i sin sammansättning och har till-

gångar utöver det vanliga. Besöksnäringen i fjällen är inte flyttbar 

och står för en framtidstro och investeringskraft som är unik i landet. 

Området har en puls som ger ringar på vattnet, skapar sysselsätt-

ning, framtidstro och sätter kommunen på kartan. Vi är en kom-

mun med låg arbetslöshet och hög företagsamhet, vilket gör att 

kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för näringslivet och för 

att kommunen ska klara sitt uppdrag.

Näringslivet i dalgången är ryggraden i kommunens utveckling. 

Dialogen mellan kommun och näringsliv har hög prioritet. Under året 

har vi utvecklat vårt samarbete och i det sammanhanget har vi också 

fått statligt stöd, via Tillväxtverket, som används till konkreta åtgärder 

i dialog med näringslivet. Denna möjlighet kvarstår ända fram till och 

med år 2020.

Under året har vi tappat litet i invånarantal och födelsetalet har gått 

ned till cirka 80, vilken är den nivå vi legat på före år 2018. Kvaliteten 

i den kommunala verksamheten är god när vi jämför oss med andra 

och det är en nyckelfaktor för utveckling.

Vad som händer i omvärlden är inte något vi kan påverka, men 

det påverkar oss! Konsekvenser av konjunkturförändringar, krig, na-

turkatastrofer och vad som händer inom EU är exempel på sådana 

händelser. Den ökade globaliseringen gör oss alltmer känsliga för 

händelser i omvärlden. Det som påverkar oss mest är dock regionala 

och nationella beslut inom olika områden.

Under år 2018 har det, liksom förra året, varit ett tydligt fokus på 

att få kommunens ekonomi i balans. Det handlar om att skapa en 

framtidstro för kommunens invånare och att öka attraktiviteten för de 

som vill flytta hit och skapa sig en framtid i kommunen. Vi är på rätt 

väg, men det är fortfarande mycket kvar att göra för att vi ska nå årliga 

överskott på en sådan nivå att vi kan öka våra investeringar bland 

annat på fastighetssidan. Två andra områden av strategisk betydelse 

är kompetensförsörjning och bostäder. När det gäller kompetens-

försörjning har vi bland annat inlett ett samarbete med fjällnäringen 

och det ska vi utveckla över tid. Vid flera rekryteringar under året har 

vi kunnat konstatera att fjällen är en magnet och att många söker sig 

hit av den anledningen. Byggnation av bostäder är något vi behöver 

fokusera på eftersom det råder brist på alla typer av bostäder.

En annan viktig händelse under 2018 är att beslut tagits om att 

avveckla det gemensamma utbildningsförbundet, Västerdalarnas ut-

bildningsförbund (VDUF), som vi har tillsammans med Vansbro kom-

mun. Det kommer att innebära att gymnasie- och vuxenutbildningen 

återgår till kommunen och målsättningen är att det ska ske från och 

med 1 januari år 2020. 

 
Befolkningsutveckling 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är en förutsätt-

ning för att bedriva kommunal verksamhet. Befolkningens antal och 

sammansättning är en viktig faktor för de medel den kommunala 

organisationen får för att fördela till kommunal verksamhet. Ma-

lung-Sälens kommun har sedan 1950 talet minskat, från en nivå 

på 13 000 invånare till dagens 10 000 invånare. Under åren 2011 

2014 intensifierades denna trend ytterligare och befolkningen mins-

kade med cirka 100 personer per år. År 2014 noterades den lägsta 

Omvärld, befolkning 
och arbetsmarknad

Befolkningsutveckling  
– invånarantal 31 december 2018
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Den sista december 2018 hade kommunen 10 106 invånare, vilket 

är en minskning med 8 invånare jämfört med föregående år. Totalt 

flyttade 489 personer in i kommunen under år 2018, medan 439 

flyttade ut. Flyttnettot var alltså positivt med 50 personer, vilket är 

i nivå med 2017 då flyttnettot även var positivt med 56 personer. 

Födelsenettot blev negativt med 53 personer att jämföra med 2017 

då födelsenettot uppgick till – 31 personer. År 2018 föddes 80 och 

133 avled. Barnafödandet har jämfört år 2017 minskat, men då bör 

beaktas att år 2017 hade det högsta antalet födda barn på 20 år.

Befolkningsutvecklingen under tidigare år är en bidragande orsak 

till att skatteintäkterna inte ökar lika mycket som för övriga Sverige. 

Det medför utmaningar att bedriva verksamheten på ett motsvaran-

de sätt som gjorts tidigare, eftersom ökade skatteintäkter ska täcka 

upp för höjda priser och löneutveckling i kommunen. Förmågan att 

attrahera och behålla framförallt yngre befolkning är av strategisk 

vikt för att kommunen ska ha tillräckligt skatteunderlag och arbets-

kraft för framtida verksamhetsutövning. 

Framtidsutsikterna är goda. Stora satsningar görs inom näringsli-

vet och framför allt inom turistnäringen, där bland annat den interna-

tionella flygplatsen kommer att öppnas under år 2019 i fjällregionen. 

Satsningen i Sälen ska bland annat syfta till att kunna erbjuda ett 

större produktutbud över hela året. Det innebär att antalet arbetstill-

fällen ökar och på sikt bör även befolkningen öka i området.

Förväntad utveckling
Det finns en mängd frågor som är viktiga för kommunen i ett ut-

vecklingsperspektiv, men den viktigaste är att skapa ordning och 

reda i ekonomin. Det krävs kloka och modiga prioriteringar, där 

avvägningar när det gäller investeringar och kvalitetsutveckling av 

den kommunala verksamheten behöver göras. Vi måste i större 

utsträckning än tidigare inse att vi är en kommun och arbeta för dra 

befolkningsmängden hittills, på 9 969 invånare. Kommunen har 

under de tre senaste åren (2015–2017) återhämtat sig något och 

befolkningen har ökat. Per sista december 2018 har dock den po-

sitiva trenden brutits och befolkningen har återigen minskat.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

åt samma håll. Det finns så mycket kraft, kompetens och andra 

resurser i Malung-Sälens kommun där vi kan utveckla vårt samspel 

till nytta för hela kommunen.

Kompetensförsörjningen är en annan viktig fråga för att vi ska klara 

det kommunala uppdraget och för att näringslivet ska kunna utveck-

las. Just nu är frågan om bibehållande och utveckling av befintliga 

företag viktigare än nyetableringar. Frågan om kompetensförsörjning 

kräver också ett samhälle med bra utbud av olika aktiviteter inom 

exempelvis kultur och fritid. I det sammanhanget är samspelet med 

föreningslivet en viktig faktor där kommunen har en stödjande funk-

tion. En annan viktig faktor, för att klara kompetensförsörjningen, är att 

vi måste satsa mer på att utveckla det goda ledarskapet. Det är inte 

enbart lön som styr rekryteringsmöjligheterna och utan ett gott stöd 

till våra chefer, gällande utveckling av ledarskapet, kommer det att bli 

ännu svårare att klara kompetensförsörjningen.

Bostadsförsörjningen är en tredje nyckelfaktor som kommu-

nen har ansvaret för och som har stor betydelse för utvecklingen. 

Förutom produktion av bostäder, inom ramen för det kommunala 

bostadsbolagets verksamhet, måste vi också stimulera bostads-

byggande via privata aktörer. I det sammanhanget är bankernas 

riskvillighet på landsbygden kontra staden ett område som behöver 

förändras och där krävs kontaktnät och styrning från både lokal 

och statlig nivå.

Utbyggnad av infrastruktur, det vill säga el och VA, i fjällregionen 

är också en oerhört viktig strategisk fråga för att inte hamna i en 

situation där bristande infrastruktur blir ett hinder för näringens ut-

veckling. Inom detta område har kommunens bolag en viktig roll. 

Samspelet i den kommunala koncernen är också ett område 

som har stor betydelse för kommunens utveckling. Förutom sam-

spel krävs också ett utvecklingsarbete för att förbättra samarbetet 

inom den kommunala verksamheten vilket är en nyckelfaktor för 

samordning av våra resurser i ett helhetsperspektiv.

Avslutningsvis måste vi också ha kunskap om och respekt för 

varandras roller för att skapa trovärdighet för den verksamhet som 

ingår i det kommunala uppdraget. Det gäller både politik och för-

valtning. Till sist måste vi också ha en inställning och insikt om att 

det är vi själva som skapar vår framtid. Därför krävs mod, lust och 

engagemang i alla led!

Väsentliga händelser under året 
Resultatet för kommunen uppgår till + 5 mkr för år 2018 och kom-

munkoncernen till + 31 mkr. Utfallet för kommunen är till 3 mkr hän-

förligt till resultat från engångsposter såsom reavinster och netto av 

ersättning i samband med sommarens stora skogsbrand i Torgås. 

Bidragande orsaker till att utfallet för kommunen avviker negativt 

mot budget med 18 mkr är att avtalad försäljning av exploaterings-

tomter ej genomförts, samt täckning av underskott i kommunalför-

bundet, Västerdalarnas utbildningsförbund. Kommunkoncernens 

positiva resultat beror främst på att Malungs Elverk AB har ett starkt 

resultat, övriga bolag har resultat inom 1 mkr.

Skattesats
Skattesatsen är från 1 januari 22,57 kronor, efter att beslut fattats 

år 2017 om länsvis skatteväxling. Ansvaret för kollektivtrafiken och 

färdtjänsten har i och med skatteväxlingen övergått till Region Da-

larna (tidigare landstinget Dalarna). 

Val
Under september genomfördes val till kommun, landsting och riks-

dag. I oktober sammanträde nyvalda fullmäktige för första gången. 

Valutgången innebar förändringar i mandatfördelningen och majo-

riteten utgörs från år 2019 av Socialdemokraterna, Centerpartiet 

och Liberalerna.

Organisationsförändringar
Från 1 januari ansvarar barn- och utbildningsnämnden samt soci-

alnämnden för måltidsverksamheten, vilken tidigare ingått i service- 

och teknikförvaltningen. Beslutad organisatorisk förändring innebär 

vidare att kommunkansliet med kanslichef ansvarar för nämndse-

kretariatet, reception/växel samt arkiv och konsumentvägledning. 

Skog- och markenheten, som är strategiskt viktig för Malung-Sä-

lens kommun, tillhör från årsskiftet 2017/2018 kommunchefens 

ansvar jämfört mot tidigare service- och teknik.  

Bränder
Under juli månad genomfördes stora insatser vid den två veckor 

långa skogsbranden i Torgås, som ledde till en avbränd yta på 550 

ha. Förutom Malung-Sälens kommuns räddningstjänst bistod per-

sonal från 10 brand/räddningstjänster, främst från Västkusten, vid 

branden. Cirka 130 frivilliga hjälpte till med sammanlagt 180 pass 

om cirka 12 timmar, totalt 1 900 timmar. FRG (frivillig resursgrupp) 

medverkade med 80 personer från länet med närmare 1 600 tim-

mar. Därtill bistod ett 30-tal entreprenörer med allt från helikoptrar, 

skogsmaskiner, 4- och 6-hjulingar, elverk med mera. Barn- och 

utbildningsnämndens kök vid centralskolan skötte mathållningen. 

Torgåsbranden innebär även att 55 hektar av Malung-Sälens kom-

muns skog brann ner, med efterföljande eftersläckningsarbete. Ur 

planeringssynpunkt innebär det att mer plantering behöver ske i 

närtid än beräknat. 

Ytterligare ett tjugotal bränder, utan naturlig förklaring, har krävt 

räddningstjänstens insatser under sommaren. 

Snörikt år
Vintern 2018 med stora mängder snö innebar påfrestning på Ma-

lung-Sälens kommuns fastigheter med läckor i tak och väggar som 

följd, samt efterföljande reparationer utöver planerat. Den snörika 

vintern har även inneburit en omfattande snöröjning.

Deponi vid Malungs ÅVC
Fullmäktige fattade per 2016-09-26 (§ 85) beslut om att Malung- 

Sälens kommun åtar sig hela kostnaden för sluttäckning av den 

avslutade deponin på Malungs avfallsanläggning. Tillstånd från 

Länsstyrelsen beviljade. Sluttäckningen ska vara färdigställd senast 

år 2022. Under år 2017 pågick ett arbete med framtagande av 

upphandlingsunderlag och sluttäckningen var planerad att påbörjas 

under år 2018. Först under slutet av år 2018, efter fler genomförda 

upphandlingar, fattades beslut om tilldelning och entreprenör för 

sluttäckning av deponin. Den utdragna planeringsprocessen har 

medfört att den totala kostnaden för sluttäckning blir högre än tidi-

gare beräknat, samtidigt som total kostnad kan beräknas på ett mer 

tillförlitligt sätt efter att beslut om tilldelning av entreprenör blev klart. 

Vid genomförd förnyad bedömning beräknas uppskattad kostnad 

för sluttäckning uppgå till 30 mkr, vilket medfört att ytterligare 1,2 

mkr har kostnadsförts år 2018.

Samverkan räddningstjänst
På uppdrag av Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik Leksand, Vansbro 

och Malung-Sälens kommuner genomfördes under år 2017 en 

förstudie avseende möjligheterna till samverkan inom räddnings-
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tjänst. Fullmäktige beslutade i mars 2018 att inte fortsatt medverka 

i arbetet med bildandet av ett gemensamt kommunalförbund inom 

räddningstjänst.

Malungs Garveri
Malung-Sälens kommun har beviljats bidrag från Naturvårdsverket 

för fortsatt undersökning av sedimentprovtagning i älven vid före 

detta Malungs garveri, fastigheten Huden 1. Sedimentprovtagning 

har genomförts under året och huvudstudien för genomförd mar-

kundersökning har godkänts av Länsstyrelsen. Likaså har en risk-

bedömning och åtgärdsutredning genomförts under hösten som 

ska ligga till grund för framtida arbete med föroreningarna.

Försäljning av anläggningstillgångar  
och omsättningstillgångar
Inga större försäljningar av anläggningstillgångar eller exploate-

ringstomter har slutförts under året. Planerad försäljning av etapp 

6, enligt tidigare avtal med köpare, avseende exploateringstomter i 

Sälen-området har skjutits fram till år 2019.

Försäljning av exploateringstomter har påverkat årets resultat med 0 

mkr, vilket är en avvikelse mot budget och prognos med 15 mkr. Min-

dre försäljningar av anläggningstillgångar har bidraget med 0,8 mkr i re-

avinster, samtidigt som utrangeringar har minskat utfallet med 0,2 mkr.

Antagen option av Samariten 5 
och 7 (Malungs vårdhem) 
Malung-Sälens kommun har sedan år 2003 hyrt fastigheterna 

Samariten 5 och 8, Malungs vårdhem, genom ett så kallat finansiellt 

leasingavtal. Avtalet omfattade en möjlighet att köpa fastigheten un-

der år 2018. Fullmäktige beslutade med anledning av det 2017-05-

29 (§ 73) att utnyttja optionen att förvärva fastigheterna Samariten 5 

och 8, Malungs vårdhem under år 2018. 

Förvärvet verkställdes i juni år 2018 genom lösen av långfristig skuld 

motsvarande 30 mkr. I och med förvärvet förfogar Malung-Sälens 

kommun över fastigheten. Förnyad prövning av avskrivningstiden 

har med anledning av det gjorts och nyttjandetiden förlängts.

Industrilokaler
Under året har industrihus 1 anpassats för nyetablering av byggvaru-

handel.

Den kommunala koncernen
/sammanställd redovisning
Den kommunala koncernen är oförändrad i sin sammansättning 

sedan årsskiftet 2017/2018. Andel i Västerdalarnas utbildningsför-

bund, som är knutet till antal invånare 16–19 år i Malung-Sälens 

kommun, har dock ökat till 59,7 procent.

Kommunkoncernens bolag påverkas för närvarande av pågående 

etableringar i Sälenfjällen. För kommunen är det bland annat flera 

pågående bygglovsärenden, för Malungs Elverk koncernen pågår 

arbete med utbyggnad och förstärkning av elnätet på fjället. Vatten 

& Avfall i Malung-Sälen AB har investerat i nytt vattenverk i Digernäs, 

Sälen samt överenskommit om övertagande av VA-anläggning i Lind-

vallen. Vidare ska VA-anläggningen i Stöten tas över under år 2019.

Det pågår fortsatt etablering av fibernät på många platser runt om i 

kommunen där det på vissa ställen även sker förnyelse av elnätet 

och gatubelysningen. 

MalungSälen Turism AB
Kommunfullmäktige har i februari beslutat om reviderad bolagsord-

ning och ägardirektiv för bolaget. Som en konsekvens av beslutet 

ansvarar turistbolaget återigen för verksamheten vid Sälens turist-

byrå. Verksamhetsövergång har genomförts under våren/försom-

maren. 

Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF)
Ägarna Malung-Sälen och Vansbro kommuner har under året vid 

ägarkonferenser fört dialog om kommunalförbundets fortsatta ut-

veckling. Ägarna enades vid sitt sammanträde i oktober år 2018 

att ge förbundsdirektionen i uppdrag att föreslå två alternativ, dels 

likvidation, det vill säga upplösning av förbundet med verksamhets-

övergång till respektive kommun, dels anpassning av gymnasieut-

budet samt revidering av konsortialavtalet innebärande att riksre-

kryterande gymnasieutbildning (RIG) och nationell idrottsutbildning 

(NIU) och lokala särskilda satsningar som inte regleras via elevpris 

eller övriga bidrag finansieras av lägeskommunen. Ägarna enades 

även om att fatta beslut vid respektive decemberfullmäktige.

Malung-Sälens kommunfullmäktige fattade vid decembersamman-

trädet år 2018 beslut om likvidation av kommunalförbundet. Vans-

bro kommunfullmäktige återremitterade ärendet vid motsvarande 

decemberfullmäktige, men fattade under januari år 2019 beslut om 

att acceptera Malung-Sälens kommuns beslut om likvidation. Vans-

bro kommun uppdrog även till direktionen att kalla till ägarråd för 

att komma överens om formerna och slutlig tidpunkt för likvidation.

Malung-Sälen och Vansbro kommuner tillsammans med VDUF:s 

förvaltning har under början av år 2019 påbörjat arbetet inför av-

veckling av förbundet. En styrgrupp bestående av förbundschef, 

kommunchefer, personalchefer och ekonomichefer har tillsatts. 

Verkställande grupper har utformats såsom skolgrupp, personal-

grupp, ekonomigrupp, IT-grupp och arkivgrupp. Tidplanen är att 

verksamheten ska återgå i kommunernas respektive organisation 

from 1 januari år 2020. Vid vilken tidpunkt som förbundet kan upp-

lösas och likvideras är under utredning och bland annat beroende 

av tecknade avtal med mera.



Mål och måluppfyllelse
Årets utfall för finansiella mål och inriktningsmål redovisas i följande 

avsnitt med utfall för året, jämförelse med föregående år samt kom-

mentar till det samlade resultatet. 

För att mäta om Malung-Sälens kommun uppfyller målen 

åskådliggörs måluppfyllelsen med hjälp av en färgskala grönt, gult 

och rött. Grönt innebär att målet nås, gult att målet delvis uppnås 

och rött att målet inte är uppnått. Färgmarkeringen för respektive 

mål är en sammanvägd bedömning av resultaten på övergripande 

nivå och på nämndnivå, där så är tillämpligt. För alla redovisningar 

gäller att om färgmarkering saknas, innebär det att ingen mätning 

gjorts under året eller att redovisning sker på annat ställe i doku-

mentet.

12 | Årsredovisning 2018

God ekonomisk hushållning
Kommunallagen ställer krav på att kommuner ska ha god ekonomisk 

hushållning. Fullmäktige definierar och bestämmer vilka finansiella mål 

och verksamhetsmål som ska uppnås för god ekonomisk hushållning. 

Ur ekonomiskt perspektiv ställs krav på ekonomiskt överskott 

över tid. Ett vanligt förekommande överskottsmål är två procent 

av andel skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Re-

sultatmålet ska långsiktigt säkra en god ekonomisk hushållning 

och innebär att kommunen kan självfinansiera investeringar. Över-

skottsmålet syftar även till att skapa möjlighet att möta snabba 

förändringar i konjunkturen. 

Fullmäktige i Malung-Sälens kommun fastställde i budget för år 

2018 ett överskottmål om 23 mkr vilket motsvarar fyra procents över-

skott. Årets utfall når inte målnivån, då årets resultat uppgår till + 5 

mkr. Det motsvarar en negativ avvikelse mot budget med 18 mkr.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetens nettokostnad, %

Amortering av lån, %

Lån och borgensåtagande, %

Kassalikviditet, %

Soliditet, %

Investeringsvolym, mkr

101

35

85

93

38

21

101

33

86

74

39

25

Verksamheterna uppfyller sina 
uppdrag utifrån de mål och bud-
getramar som kommunfullmäk-
tige har beslutat och i syfte att 
ta ansvar för en god ekonomisk 
hushållning.

Investeringsvolymen ligger i 
nivå med kommunens årliga 
avskrivningar.

 Målet helt uppfyllt  Målet delvis uppfyllt  Målet ej uppfyllt

Finansiella mål Nyckeltal (indikator) Måltal 2018 2017

Finansiella mål 
Med syftet att uppnå en ekonomi i balans har två finansiella mål 

för god ekonomisk hushållning med sex nyckeltal (indikatorer) med 

angivna måltal fastställts av fullmäktige i budget 2018.

Ur ett finansiellt perspektiv uppfylls inte god ekonomisk hushåll-

ning. Enbart ett av två finansiella mål uppfylls. Däremot uppfylls fyra 

av sex nyckeltal (indikatorer).

Verksamhetens nettokostnad överstiger 98 procent. Det är en 

effekt av att verksamheterna har använt mer medel än budgeterat, 

och har en negativ avvikelse mot tilldelad budgetram. Nyckeltalet 

uppfylls inte.

Amortering av lån är uppfyllt för år 2018 för den kommunala 

organisationen. Amortering har gjorts med 80 mkr. 

Lån och borgensåtagande uppgår till 86 procent av limit. Limi-

ten är 135 tkr/invånare och måltalet är fastställt till 95 procent. Nyck-

eltalet omfattar den kommunala koncernen och är uppfyllt. 

Kassalikviditeten har försämrats jämfört med föregående år och 

uppgår till 74 procent, vilket är lägre än målvärdet. Minskningen beror 

på att kortfristiga skulder ökat mer än omsättningstillgångarna ökat, 

till följd av minskade upplupna intäkter, samt ökade skulder för för-

skottsinbetalningar från Skolverket samt större leverantörsskulder där 

24 mkr avser skuld för vidareförmedling av Skolverkets bidrag till Da-

larnas övriga kommuner. Nyckeltalet för kassalikviditet uppfylls inte.

Soliditeten har förbättrats med 1 procent jämfört med föregåen-

de år vilket förklaras av ökat eget kapital i förhållande till minskade to-

tala tillgångar. Bland tillgångarna har upplupna intäkter minskat jämfört 

med föregående år. Nyckeltalet är högre än målvärdet och är uppfyllt. 

Sammantaget uppfylls inte ”Verksamheterna uppfyller sina upp-

drag utifrån de mål och budgetramar som kommunfullmäktige har 

beslutat och i syfte att ta ansvar för en god ekonomisk hushållning”. 

Anledningen till att målet inte uppfylls är att det kanske viktigaste 

nyckeltalet nettokostnad inte uppfylls samt att kassalikviditeten har 

ett lägre utfall än målvärdet.

Investeringsvolymen för år 2018 uppgår till 25 mkr och det fi-

nansiella målet ”Investeringsvolymen ligger i nivå med kommunens 

årliga avskrivningar” uppfylls därmed.

Inriktningsmål
Vissa av indikatorerna har de senaste åren inte kunnat mätas och vis-

sa mål saknar måltal. Detta är ett utvecklingsområde för kommunfull-

mäktige. Ur ett verksamhetsperspektiv uppfylls inte god ekonomisk 

hushållning. Inget av målområdena uppfylls i sin helhet, dock uppfylls 

två av tio inriktningsmål och fem uppfylls delvis. Ett inriktningsmål 

uppfylls inte och för två inriktningsmål kan bedömning ej lämnas.

Hållbar tillväxt
Hållbar tillväxt omfattar mål som speglar kommunens roll som sam-

hällsbyggare. Jämfört med år 2017 redovisas utfall för färre antal in-

dikatorer. Bedömningen är att område hållbar tillväxt inte är uppfyllt. 

Ett av tre prioriterade inriktningsmål uppfylls helt. 

Inom inriktningsmålet service och välfärdstjänster har andel av 

< 98 %

2 % per år

< 95 % av satt limit

> 80 %

> 30 %

Avskrivningar inom planperioden
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Andel nöjda medborgare (NRI)

Andel förvärvsarbetande, %

Andel av befolkningen som får 
försörjningsstöd

Andel nya företag/1 000 inv 

Andel nöjda företagare (Insikt)

Andel återvunnet material i förhållande 
till total mängd hushållsavfall, %

Andel ekologiska livsmedel, %

Andel miljöcertifierad skog, %

Informationsmått

Minst bibehållen nivå

Minskande

Bibehållen nivå

Ökande

Ökande

Ökande

Ökande

Ej mätt

Ej mätt

2,3

6,4

Ej mätt

27

32

100 

53

80,8

3,4

6,3

Ej mätt

25

28

100 

Vi erbjuder bra service och 
välfärdstjänster för att skapa 
goda livsvillkor

Vi möjliggör strategiska insatser 
och åtgärder som leder till ökad 
sysselsättning och till ökad tillväxt 
– inte minst inom besöksnäringen.

Vi tar tydligt och medvetet 
ansvar för en mer långsiktigt 
hållbar utveckling – utifrån miljö- 
och klimathänsyn

 Målet helt uppfyllt  Målet delvis uppfyllt  Målet ej uppfyllt

Prioriterade inriktningsmål Indikator Måltal 2018 2017

befolkning minskat medan för övriga indikatorer har ingen mätning 

genomförts. 

Inom inriktningsmålet sysselsättning och ökad tillväxt har andel nya 

företag per 1 000 invånare ökat till 6,4 medan ingen mätning om 

andelen nöjda företag är genomförd. 

Inom inriktningsområde miljö- och klimatområdet fortsätter den 

positiva utvecklingen från föregående år, då både andelen åter-

vunnet material och andelen ekologiska livsmedel har ökat. Vida-

re har miljöcertifiering av kommunens skogsinnehav pågått enligt 

plan, innebärande att hela innehavet är certifierat från årsskiftet 

2016/2017. 

För tre nyckeltal saknas resultat 2018 och för dessa anges ej 

mätt. Medborgarundersökningen genomförs enbart vartannat år 

och senast var år 2017. För övriga finns ej mått att få.

HÅLLBAR TILLVÄXT
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Informationsmått

Ökande

Bibehållen nivå

< 90 dagar

Bibehållen nivå

Bibehållen nivå

Bibehållen nivå

Ökande

Bibehållen nivå

Ökande

Bibehållen nivå

Ökande

Andel nöjda medborgare Nöjd  
medborgar index (NMI)

Andel medborgare som tar kontakt 
med kommunen via telefon och får 
direkt svar på en enkel fråga %

Andel som erbjudits plats i förskolan 
på önskat datum, %

Väntetid för att få plats på särskilt 
boende från ansökan till erbjudande 
om plats, dagar

Andel brukare som är nöjda/ganska 
nöjda med sitt särskilda boende, %

Andel brukare som är nöjda/ganska 
nöjda med sin hemtjänst, indexpoäng 
av 100 möjliga

Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- 
och serviceboende, % av maxpoäng

Andel ungdomar som inte kommit 
tillbaka till IFO ett år efter avslutad 
insats/utredning, % hemtjänst, index-
poäng av 100 möjliga

Antal barn per personal i förskolan

Elevers syn på skolan och undervis-
ningen i årskurs 8, %

Andel behöriga till nationellt program 
på gymnasiet, %

Andel elever som fullföljer gymnasiet, 
hemkommun, %

Vi har en tillgänglig service och 
ett gott bemötande.

Vi erbjuder en god vård och om-
sorg med en kvalitet som ligger i 
nivå med jämförbara kommuner.

Vi erbjuder en god förskola och 
skola med en kvalitet som ligger 
i nivå med jämförbara kommuner 
för att ge våra barn och unga en 
trygg och utvecklande uppväxt.

Kommunfullmäktiges ambitionsnivå är att leverera välfärdstjänster 

av god kvalitet. Bedömningen är att område kvalitet inte är uppfyllt. 

Ett av tre prioriterade inriktningsmål uppfylls helt.

Inom inriktningsmål tillgänglig service och gott bemötande uppfylls 

tre av fyra indikatorer där framförallt väntetiden för plats på särskilt 

boende från ansökan till erbjudande om plats har förkortats.

Inom inriktningsmålet god vård och omsorg är färre andel bruka-

re nöjda/ganska nöjda med sitt särskilda boende jämfört med året 

före. Andelen ungdomar som inte kommit tillbaka till IFO inom ett år 

har minskat. Däremot är andelen nöjda inom hemtjänsten på mot-

svarande nivå som året innan medan kvalitetsaspekten inom LSS 

grupp- och serviceboende har förbättrats.

Inom inriktningsmålet god förskola och skola är antal barn per per-

sonal i förskolan något högre än föregående år medan andel elever 

som fullföljer gymnasiet har försämrats.

För tre indikatorer saknas resultat år 2018 och för dessa anges 

ej mätt. Medborgarundersökningen genomförs enbart vartannat år 

och senast var år 2017. För elevers syn på skolan i årskurs 8 samt 

andel behöriga till nationellt program på gymnasiet finns inga mått 

med anledning av att måttet inte längre finns att tillgå enligt den 

formulering som fullmäktige fastställt. 

 

Kvalitet

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

 Målet helt uppfyllt  Målet delvis uppfyllt  Målet ej uppfyllt

Ej mätt

57

73

35
 
 

76

93

80

67

4,8

Ej mätt

Ej mätt

76

40

56

71

109

89

93

78

99

4,7

80

90,8

81

Prioriterade inriktningsmål Indikator Måltal 2018 2017
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29

88

Ej mätt

254

–

De prioriterade inriktningsmålen inom området anger kommunfull-

mäktiges ambitionsnivå för kommunens anställda. Bedömningen är 

att område kompetens inte är uppfyllt. Inget inriktningsmål uppfylls.

Ingen mätning angående hållbart medarbetarengagemang (HME, 

index) har gjorts under året. 

Arbetet med ständiga förbättringar har legat vilande under år 

2018 och inget utfall har mätts.

Sjukfrånvaron är 6,2 procent, vilket är en försämring jämfört med 

föregående år, men bättre än snittet i riket för kommuner. Tenden-

sen i hela landet är fortsatt att sjukfrånvaron sjunker något. Genom-

snittet i landet sjönk från 6,7 procent till 6,6 procent.

När det gäller andelen heltidstjänster och andel som har önskad 

tjänstgöringsgrad har det inte mätts under år 2018.

För fyra indikatorer saknas resultat år 2018 och för dessa anges 

ej mätt.

Kompetens

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME, index)

Antal förbättringsidéer

Antal genomförda förbättringar

Sjukfrånvaro, %

Andel som har önskad 
tjänstgöringsgrad, %

Ökande

Ökande

Hälften av idéerna är genomförda

Minskande

Ökande

Ej mätt

Ej mätt

Ej mätt

6,2

Ej mätt

Ej mätt

158

121

6,0

Oförändrat

Vi har engagerade medarbetare 
som utvecklar verksamheten.

Vi ökar andelen heltidstjänster 
för de medarbetare som önskar 
det.

 Målet helt uppfyllt  Målet delvis uppfyllt  Målet ej uppfyllt

Prioriterade inriktningsmål Indikator Måltal 2018 2017

Inriktningsmålen inom detta område speglar kommunfullmäktiges 

strävan att öka invånarnas möjlighet till information, inflytande och 

delaktighet. Bedömningen är att område kompetens inte är uppfyllt. 

Inget inriktningsmål uppfylls med hänsyn till genomförda mätningar. 

Inom inriktningsmålet informerade och delaktiga brukare och invå-

nare har ingen indikator mätts under året. När det gäller målet informa-

tionsindex på hemsidan är måttet borttaget för kommunens kvalitetet i 

korthet, KKiK. Ingen mätning angående andel nöjda invånare inflytande 

har gjorts under året. Information till medborgare och brukare är ett vik-

tigt område och bland annat finns en ständig närvaro på sociala medier 

och löpande uppdatering av information på kommunens hemsida. 

Inom inriktningsmålet aktiv landsbygdsutveckling saknas måltal för 

tillgång till kommersiell service och det har därför inte mätts. Årliga 

medel till Leaderprojekt är på motsvarande nivå som föregående år.

För tre indikatorer saknas resultat år 2018 och för dessa anges ej 

mätt.

Demokrati

Andel nöjda medborgare (NII)

Informationsindex för hemsidan

Antal åhörare vid 
kommunfullmäktiges möten

Årliga medel för Leaderprojekt, tkr

Tillgång till kommersiell service 
och/eller servicepunkter

Informationsmått

Ökande

Ökande

Ökande

Måltal saknas

Ej mätt

Ej mätt

Ej mätt

254

–

Vi har informerade och delaktiga 
brukare och invånare.

Vi arbetar för en aktiv  
landsbygdsutveckling.

 Målet helt uppfyllt  Målet delvis uppfyllt  Målet ej uppfyllt

Prioriterade inriktningsmål Indikator Måltal 2018 2017

Ständig närvaro 
i sociala medier.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Vilande

Pågår

Vilande

Pågår

Pågår

Fortsatt arbete för att minska de strukturella överkostna-
derna i verksamheterna.

Utveckla samarbetet med näringslivet för en ökad tillväxt.

Arbeta aktivt för att utveckla befintliga och nya företagse-
tableringar.

Översyn av kommunala tomter och mark samt ta fram ett 
kommunalt bostadsförsörjningsprogram. Marknadsföring 
av kommunala tomter.

Påverka regeringen att ta beslut om att inrätta ett kom-
munalt lantmäteri.

Arbeta aktivt med kompetensförsörjning i dialog med 
näringarna och statliga myndigheter.

Revidera bredbandsstrategin för en ökad tillgänglighet i 
kommunen.

Slutföra renoveringen av Västerdalsbanan samt terminal-
området i Malungsfors.

Översyn av eventuella kommunala reservat.

Bidrag har erhållits från Tillväxtverket för utveckling av 
näringslivsklimatet. Inom projektet har dialogen med 
näringslivet utvecklats, gemensam mässa i Sälen genom-
förts samt förbättring av leder i Sälen i samarbete med 
Destination Sälenfjällen.

Kontinuerliga kontakter med befintligt och potentiellt 
näringsliv sker.

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram har inte tagits 
fram under år 2018 men planeras att genomföras under 
år 2019. Information om lediga tomter har förbättrats på 
www.malung-salen.se

Avslag från regeringen.

Kontakt med fjällnäringen avseende rekryteringar. Samar-
bete med övriga dalakommuner och Högskolan Dalarna 
avseende ledarutveckling.

Ej genomfört under 2018.

Bolaget Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB som 
ansvarar för renoveringen, har under år 2018 restaurerat 
järnvägssträckan Malungsfors-Malung. Järnvägsspåret 
beräknas kunna trafikeras under år 2019. Våren 2019 
ska markarbete på terminalområdet i Malungsfors 
färdigställas.

Möte tillsammans med Länsstyrelsen har genomförts.

Kommunens finanser

Hållbar tillväxt – kvalitet – kompetens – demokrati

Prioriterade åtgärder

Årets resultat
Resultatet för kommunen uppgår till + 5 mkr för år 2018 och kom-

munkoncernen till +31 mkr. Utfallet för kommunen är till 3 mkr hän-

förligt till resultat från engångsposter såsom reavinster, deponi och 

netto av ersättning i samband med sommarens stora skogsbrand 

i Torgås. En bidragande orsak till att utfallet för kommunen avvi-

ker negativt, mot budget, med 18 mkr är att avtalad försäljning av 

exploateringstomter ej genomförts samt täckning av underskott i 

Kommunfullmäktige har i budget 2018 fattat beslut om ett antal åtgärder att priorera under år 2018. 

Årets genomförda aktiviteter och beskrivning av orsaker till ej genomförd prioritering lämnas nedan.

Område Status Årets genomförda aktiviteter 
  och orsaker om ej påbörjat

kommunalförbund. Bland nämndernas utfall finns både positiva 

och negativa avvikelser mot budget. Kommunkoncernens positiva 

resultat beror främst på att Malungs Elverk AB har ett starkt resultat 

medan övriga bolag har resultat inom +/–1 mkr. 

Nämndernas nettokostnader har en negativ avvikelse mot tillde-

lad budgetram om 25 mkr (föregående år 44 mkr). Den negativa 

avvikelsen är främst hänförlig till fyra nämnder; kommunstyrelsen, 
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 2018 2018   Avvikelse 2017
 Budget  Bokslut   Utfall  Bokslut
NÄMND Netto Intäkt Kostnad Netto Budget Netto

Kommunfullmäktige –1 300 – –1 028 –1 028 272 –1 004
Revision –706 – –580 –580 126 –554
Valnämnden –320 224 –474 –250 70 –77
Överförmyndaren –1 600 274 –1 573 –1 299 301 –1 331 
Kommunstyrelsen –147 190 201 083 –354 742 –153 659 –6 469 –195 246  
Barn- och utbildningsnämnden –182 512 41 932 –227 580 –185 648 –3 136 –172 787
Socialnämnden –248 500 54 017 –306 137 –252 120 –3 620 –255 910  
Kultur- och fritidsnämnden –27 400 5 524 –34 052 –28 528 –1 128 –30 294  
Räddningsnämnden –14 300 11 214 –24 120 –12 906 1 394 –14 401 
Miljönämnden –2 300 6 100 –8 346 –2 246 54 –2 122  
Byggnadsnämnden –3 550 8 068 –9 106 –1 038 2 512 346  
KS försäljning exploateringsmark 16 500 3 086 –2 363 723 –15 777 37 297
Nämndernas nettokostnader –613 178 331 522 –970 101 –638 579 –25 401 –636 083 

Finansförvaltningen –7 400 34 636 –40 104 –5 468 1 932 –8 632
Verksamhetens nettokostnader –620 578 366 158 –1 010 205 –644 047 –23 469 –644 715

Skatteintäkter 450 723 448 380 – 448 380 –2 343 445 163
Generella statsbidrag och utjämning 189 131 189 968 – 189 968 837 190 663
Finansiella intäkter 6 965 13 150 – 13 150 6 185 11 444
Finansiella kostnader –3 265 0 –2 642 –2 642 623 –5 481
Årets resultat 22 976 1 017 656 –1 012 847 4 809 –18 167 –2 926

Driftredovisning (tkr)

barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kultur- och 

fritidsnämnden. Det uppvägs till viss del av att två nämnder har 

positiva avvikelser; räddningsnämnden samt byggnadsnämnden. 

Samtliga omnämnda nämnder har avvikelser mer än 1 mkr. Kom-

mentarer till nämndernas avvikelser lämnas på nästkommande sid-

or i anslutning till Driftredovisningen. 

Sammanställning av engångsposter som påverkat kommunens re-

sultat jämfört med budgeterat

• Avsättning för deponi –1,2 mkr 

• Avtalslösningar med personal utöver budget –0,7 mkr 

• Ersättning skogsbrand Torgås +10,3 mkr samt kostnader 7,1 mkr

• Försäkringsersättning egen nedbrunnen skog +0,9 mkr

•  Underskottstäckning Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF) 

–12,4 mkr 

•  Slutavräkning skatteintäkter beroende på sämre slutligt utfall av 

skatteunderlag föregående och innevarande år –2 mkr

•  Utdelning från Malungs Elverk AB samt Kommuninvest utöver 

budgeterat + 6,6 mkr

Verksamhetens intäkter
Jämfört med föregående år har verksamhetens intäkter minskat 

med 19 mkr (se not 1, resultaträkningen). Det är en sammantagen 

effekt av minskade intäkter för migration med 25 mkr och minska-

de intäkter för personlig assistans med 6 mkr. Samtidigt har övriga 

driftbidrag ökat med 2 mkr och ersättningar från AMS ökat med 1,5 

mkr. Därtill har övriga försäljningsintäkter ökat vilket är hänförligt till 

ersättning för naturreservat, ökad försäljning av lärartjänster till kom-

munalförbund och försäljning av omsättningstillgångar.  

Inom jämförelsestörande intäkter har intäkter för exploateringsför-

säljning minskat med 43 mkr jämfört med föregående år. Reavinster 

vid försäljning av anläggningstillgångar uppgår till 0,8 mkr och är 

även det en minskning jämfört med år 2017. Ersättning för skogs-

branden i Torgås innebar en intäkt på 10,3 mkr.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader har minskat med 29 mkr (se not 2, re-

sultaträkningen). Personalkostnader inklusive jämförelsestörande 

personalkostnader hänförligt till skogsbrand, pensionsintjänande 

och pensionsutbetalningar har minskat med 25 mkr, vilket förklaras 

av personalminskningar. Jämfört med budgeterat är avvikelsen ett 

överdrag med 3 mkr. 

Köp av huvudverksamhet har minskat med 4 mkr medan läm-

nade bidrag är i nivå med föregående år, det senare trots att un-

derskottstäckning till VDUF ökat med närmare 5 mkr. Bakgrunden 

till att nivån sammantaget motsvarar år 2017:s nivå beror på att år 

2017 ingick bidrag till Dalatrafik med 12 mkr vilket regleras genom 

skatteväxling från år 2018, medan bidrag med 10 mkr lämnats till 

kommunalt bolag under år 2018, samtidigt som bidrag till förening-

ar och bidrag till ersättning personlig assistans har minskat.  

Lokal och markhyror har minskat med 2,9 mkr, beroende av 

minskning av förhyrda lokaler. Bland annat har hyrda lokaler vid 

Skålmogården minskat som gett effekt med 1,1 mkr samt har hyr-

da lägenheter inom integration. Därtill har kostnaden för förhyrda 

lokaler via blockhyresavtal minskat med 0,7 mkr.  

Köp av tjänster har ökat med 5 mkr, vilket beror på högre kostnader 

för snöröjning samt ökade kostnader för grävningsarbeten och kalk-

ning av sjöar och vattendrag. Köp av inhyrd personal har ökat mindre 

än 0,5 mkr och är ett resultat av minskat antal inhyrd personal inom IFO 

medan köp av personal inom HSR ökat liksom kostnader för köp av 

kanslichef och socialchef. Köp av förbrukningsinventarier har ökat lika-

så leasing av arbetsmaskiner och inventarier, medan köp av livsmedel 

har minskat. Vidare har reparation och underhåll av maskiner ökat

Inom jämförelsestörande poster har, i jämförelse med föregående 

år, kostnader för försäljning av exploateringstomter minskat med 8 

mkr vilket beror på färre antal sålda tomter. Inga försäljningar av an-

läggningstillgångar har medfört reaförluster, vilket medför att dessa 

minskat med 15 mkr. Utrangering av anläggningstillgångar har ett 

utfall i nivå med föregående år. Skogsbranden i Torgås medförde 
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ej budgeterade men bokförda kostnader 

uppgående till 7,1 mkr. 

Avsättning för deponi har kostnadsförts 

med tillkommande 1,2 mkr vilket inte ingick 

bland budgeterade poster. Avsättningen för 

deponin är upptagen till det belopp som 

beräknas krävas för att reglera förpliktelsen 

enligt bedömning 2018-12-31. En förnyad 

prövning av förpliktelsen sker vid varje bok-

slutstidpunkt vilket kan komma att leda till 

ökade kostnader.

Avskrivningar
Årets utfall för avskrivningar har minskat 

med 1,2 mkr (föregående år 2,3 mkr) vilket 

bland annat beror av att materiella anlägg-

ningstillgångar sålts tidigare år. 

Skatteintäkter, generella 
tatsbidrag och utjämning
Skattintäkterna är 3 mkr högre än år 2017 

medan utfallet för generella statsbidrag och 

utjämning är 0,7 mkr lägre. Kommunalskatt-

eunderlaget har ökat jämfört med föregå-

ende men däremot var både innevarande 

och föregående års slutavräkning negativ, till 

skillnad mot föregående år. Inom generella 

statsbidrag och utjämning har inkomstut-

jämningsbidraget och kostnadsutjämnings-

bidraget minskat medan regleringsbidrag, 

bidrag för LSS-utjämning och kommunal 

fastighetsavgift har ökat. Även generella bi-

drag från staten har minskat vilket förklaras 

av att bidrag med anledning av del av väl-

färdsmiljarderna, den som beror av flykting-

variabeln har minskat jämfört med år 2017. 

Finansiella intäkter 
Finansiella intäkter har ett bättre utfall jäm-

fört med år 2017 motsvarande 2 mkr vilket 

främst beror på högre utdelning på aktier och 

andelar samtidigt som ränteintäkterna har 

Andelen kostnader och kr/inv
 2018 2017
Nämnd % kr/inv % kr/inv
Kommunfullmäktige 0,2 102 0,2 99

Revision 0,1 57 0,1 55

Valnämnd 0,0 25 0,0 8

Överförmyndaren 0,2 129 0,2 132

Kommunstyrelsen 24,1 15 205 30,7 19 305

Barn- och utbildningsnämnden 29,1 18 370 27,2 17 084

Socialnämnden 39,5 24 948 40,2 25 303

Kultur- och fritidsnämnden 4,5 2 823 4,8 2 995

Räddningsnämnden 2,0 1 277 2,3 1424

Miljönämnden 0,4 222 0,3 210

Byggnadsnämnden 0,2 103 –0,1 –34

KS försäljning exploateringsmark –0,1 –72 –5,9 –3 688

Minustecken innebär nettointäkt medan inget tecken motsvarar nettokostnad.

minskat. Minskningen avseende ränteintäk-

ter beror på ränta för revers debiterats Vatten 

& Avfall i Malung-Sälen AB, Vamas, föregå-

ende år. Under år 2017 löstes reversen och 

Vamas upptog egna lån medan kommunen 

löste externa lån. Det har medfört både 

minskade ränteintäkter och räntekostnader 

för kommunen jämfört med tidigare år. Jäm-

fört med budgeterat är utfallet för finansiella 

intäkter högre än budgeterat beroende på 

högre utdelningar än lagd budget.

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader är lägre jämfört med 

föregående år. Minskningen uppgår till 3 mkr 

och beror på lägre räntekostnader på lån. 

Det beror i sin tur på gynnsamt ränteläge 

samt lösta externa lån under år 2017 som 

gett helårseffekt 2018 samt att ytterligare 

två lån lösts under år 2018. Jämfört med 

budgeterat är utfallet för finansiella kostna-

der lägre beroende på ränteläge samt un-

der året minskad lånestock.

Driftsredovisning
Nämnderna redovisar sammantaget mi-

nus 25 mkr i jämförelse mot budget, det 

vill säga ett överdrag jämfört med fastställd 

tilldelad ram. Jämfört med föregående år 

är det en förbättring eftersom avvikelsen år 

2017 var minus 44 mkr. Finansförvaltning-

en inom nämndernas verksamhet redovi-

sar plus 2 mkr jämfört med budget medan 

skatteintäkter samt generella statsbidrag 

och utjämning redovisar minus 2 mkr. Fi-

nansiella intäkter och kostnader redovisar 

en positiv avvikelse mot budget med plus 

7 mkr, vilket var på motsvarande nivå före-

gående år.

Nämnders avvikelser med över 1 mkr 

kommenteras i det följande:

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunstyrelsens nettokostnad uppgår 

till 154 mkr vilket är en avvikelse med –6 

mkr jämfört med budget. Avvikelsen beror 

på främst tillkommande kostnader för avsätt-

ning deponi med –1,2 mkr, underskottstäck-

ning för Västerdalarnas utbildningsförbund 

–12,4 mkr samtidigt som verksamheter med 

positiva utfall i viss mån uppväger de negati-

va avvikelserna. Under året har tre personal 

erbjudits avtalslösning som sträcker sig till 

2019 vilket medfört kostnader utöver budget 

med –0,7 mkr. Uppgradering av ärendehan-

teringssystemet och tillkommande ansvar 

för system har medfört kostnader utöver 

budget för kommunstyrelseförvaltningen. 

Kostnader för köp av inhyrd kanslichef samt 

dubbel/ökad bemanning inom personalen-

heten uppvägs i viss mån av vakanta tjäns-

ter inom ekonomi samt service- och teknik. 

Därtill finns ökade kostnader för extratjänster 

samt bidragsanställda och ökad kostnad för 

facklig verksamhet på grund av mer behov 

i verksamheterna än budgeterat. Positiva 

avvikelser mot budget finns med anledning 

av byte telefoni, ersättning för skogsbrand 

och ersättning för naturreservat inom skoglig 

verksamhet samt lägre kostnader för utfört 

fastighetsunderhåll.  

Barn- och utbildningsnämndens netto-

kostnad uppgår till 186 mkr, vilket är en 

avvikelse med –3 mkr jämfört med budget. 

Budgeterade nettokostnader omfattar an-

passningskrav (besparing) med 5,1 mkr, 

vilket innebär att viss anpassning uppnåtts. 

Avvikelsen mot budget förklaras med öka-

de kostnader för särskilt stöd samt under-

visning av nyanlända. Planerade kostnads-

anpassningar har inte kunnat genomföras 

fullt ut med anledning av fler barn har varit 

inskrivna i förskolan än planerat. 

Socialnämndens nettokostnad uppgår till 

252 mkr, vilket är en avvikelse med –4 mkr 

jämfört med budget. Det är samtidigt en 

minskning av nettokostnaden jämfört med 

år 2017 med totalt 4 mkr. Budgeterade 

nettokostnader omfattar anpassningskrav 

(besparing) med 7,1 mkr, vilket innebär att 

viss anpassning uppnåtts.

Överdraget förklaras främst med höga 

kostnader för placeringar inom missbruksvå-

rden, boende skolungdom på annan ort och 

högre personalkostnader än budgeterat. 

Personalkostnadsökningarna är hänförligt till 

äldreomsorgen, individ- och familjeomsor-

gen samt hälso- och sjukvården på grund 

av ökade sjukskrivningar och personalbrist. 

Dock har socialnämnden totalt minskat 

personalkostnaderna betydligt under 2018 

samtidigt som intäkterna från bland annat 
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 2018 2017 2016 2015 

Årets resultat enligt resultaträkning 4 809 –2 926 14 176 –30 600

Reducering av samtliga realisationsvinster –785 –6 540 –3 167 –1 104
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4 024 –9 466 11 009 –31 704

Resultatutjämningsreserven

Reservering av medel till resultatutjämningsreserven – – – –

Användning av medel från resultatutjämningsreserven – – – –

Årets balanskravsresultat 4 024 –9 466 11 009 –31 704

Redovisning av ackumulerade negativa resultat (tkr) 

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 

– varav från 2014 –3 094 –7 008 –18 017 –18 017

– varav från 2015 –31 704 –31 704 –31 704 –

Årets resultat enligt balanskravsutredningen 4 024 –9 466 11 009 –31 704

+ synnerliga skäl att inte återställa 1 204 13 380 – –

+ synnerliga skäl att återställa under längre tid – – – –

UB ackumulerade negativa 

resultat att återställa inom tre år –29 570 –34 798 –38 712 –49 721

UB synnerliga skäl som ska återställas över längre tid

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat

– varav från 2014, återställs senast 2017 – –3 094 –7 008 –18 017

– varav från 2015, återställs senast 2018 –29 570 –31 704 –31 704 –31 704

Balanskravsresultat att reglera –29 570 –34 798 –38 712 –49 721

Balanskravsutredning (tkr)

Migrationsverket ökat beroende på att mer 

utförs direkt av förvaltningen än tidigare. 

Kultur- och fritidsnämndens nettokost-

nad uppgår till 29 mkr, vilket är en avvikelse 

med –1 mkr jämfört med budget. Jämfört 

med år 2017 har nettokostnaden minskat 

med drygt 1 mkr, vilket förklaras av minsk-

ning av personal. 

Avvikelsen förklaras dels av oförutsedda 

kostnader i ishallen avseende ishaverier, kul-

vertarbeten för att säkerställa kyla i curlinghal-

len och överlåtelse av drift till Malungs IF med 

egen personal kvar i verksamheten. Dels är 

förklaringen minskade intäkter och ökade 

kostnader för simhallen på grund av åtgärder 

som behövts utföras med anledning av före-

läggande från miljönämnden. Ökade kostna-

der med anledning av snörik vinter uppvägs 

till viss del av ökade intäkter för idrottshallar 

och ishallen samt externa bidrag.

Räddningsnämnden redovisar en netto-

kostnad med 13 mkr vilket är en positiv av-

vikelse mot budget med 1 mkr. Avvikelsen 

förklaras av nettointäkt med anledning av er-

sättning i samband med skogsbrand samti-

digt som kostnader för arbete med ispropp 

i Ogströmmen och bekämpning av många 

övriga skogsbränder sommaren 2018 har 

bidragit till högre kostnader än budgeterat. 

Byggnadsnämnden redovisar en netto-

kostnad om 1,0 mkr för året. Jämfört med 

budget är det en positiv avvikelse med när-

mare 3 mkr. Det beror främst av högre av-

giftsintäkter än budgeterat samt lägre kost-

nader beroende på att tjänster inte tillsatts 

och återhållsamhet med att ta in vikarier.

Kommunstyrelsens försäljning av explo-

ateringsmark redovisar en nettointäkt med 

0,7 mkr. Jämfört med budgeterad netto-

intäkt är det en negativ avvikelse med 16 

mkr. Avvikelsen beror av att budgeterade 

försäljningar av exploateringstomter inte har 

slutförts under året. Planerad försäljning av 

etapp 6, enligt tidigare avtal med köpare, 

avseende exploateringstomter i Sälenom-

rådet har inte genomförts. 

Finansförvaltningen inklusive skattein-

täkter, generella statsbidrag och utjämning 

samt finansiella intäkter och kostnader re-

dovisar sammantaget en positiv avvikelse 

mot budget med 7 mkr. 

Finansförvaltningen inom nämndernas 

nettokostnader har en positiv avvikelse med 

2 mkr jämfört med budget. Det är hänförligt 

till kalkylerade kapitaltjänstkostnader som haft 

ett positivt utfall. Utfallet för skatteintäkter är 

mindre än budgeterat med –2 mkr medan ut-

fall för generella statsbidrag och utjämning är 

högre än budgeterat med 0,6 mkr. Finansiella 

intäkter har ett utfall högre än budgeterat vilket 

beror av högre utdelning än fastställd budget. 

Samtidigt visar finansiella kostnader ett bätt-

re utfall än budget vilket beror av gynnsamt 

ränteläge för externa lån samt att externa lån 

har lösts under föregående och innevarande 

år. Därmed är räntekostnaderna för kommu-

nens upplåning lägre än budgeterat. Samtliga 

nämnders utfall och avvikelser kommenterars 

detaljerat i respektive nämnds redogörelse.

Årets utfall jämfört prognos lämnad i del-

året är en negativ avvikelse med 4 mkr. Det 

beror av sämre utfall för underskottstäckning 

kommunalförbundet VDUF, bättre utfall för 

skoglig verksamhet beroende av ersättning 

för naturreservat och brand. Vidare har so-

cialnämnden ett bättre utfall än prognostise-

rat bland annat på grund av högre utfall från 

migrationsintäkter. Den huvudsakliga förkla-

ringen till avvikelsen är dock att kommunsty-

relsens försäljning av exploateringstomer är 

väsentligt lägre än prognostiserat.
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     Avvikelse Bokslut
      Utfall  Netto
NÄMND/FÖRVALTNING Utgifter Inkomster Utgifter Netto Budget 2017

Kommunstyrelsen  

Lokalanpassning gemensam – – – – – –104

Service och teknik 

(skattefinansierade)  

Anpassning lokaler –3 173 – –981 –981 2 192 –6 786  

Barn- och utbildningslokaler –12 962 – –2 474 –2 474 10 488 –326

Socialförvaltningens lokaler –1 038 – –1 471 –1 471 –433 –7 040

Idrottshallar –3 200 – –4 213 –4 213 –1 013 –1 295

Gator & park –5 000 – –3 793 –3 793 1 207 –3 245

Lokalvård maskiner & inventarier –200 – –121 –121 79 –

Måltider maskiner & inventarier –  – – – – –405

Service och teknik 

(avgiftsfinansierade) 

Industrifastigheter –14 000 – –8 575 –8 575 5 425 15 500

Skog och mark

Mark  – 25 –127 –102 –102 –794

Anläggningstomter – 797 –37 760 760 4 391

Barn- och utbildningsnämnden

Maskiner & inventarier –400 – –300 –300 100 –345

Måltider maskiner & inventarier –480 – –116 –116 364 –

Socialnämnden            

Maskiner & inventarier –500  – –106 –106 394 –

Måltider maskiner & inventarier –320 – –481 –481 –161 –

Kultur- och fritidsnämnden

Maskiner & inventarier – – – – – –87

Räddningsnämnden

Maskiner & inventarier –2 270 – –2 145 –2 145 125  –

Årets investeringar –43 543 822 –24 940 –24 118 19 425 –536

Investeringsredovisning (tkr) 

 Budget Utfall

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Balanskravsresultat
Årets resultat 5 mkr, med justeringar en-

ligt balanskravets regelverk, samt förslag 

att kostnader för sluttäckning av deponi 

frånräknas med motivering synnerliga skäl, 

innebär att ingående balanskravsunder-

skott från år 2015 inte kan återställas inom 

föreskriven tid, det vill säga tre år. Däremot 

kan kvarvarande balanskravsunderskott 

från år 2014 återställas. 

Balanskravsreglementet innebär att intäk-

terna ska överstiga kostnaderna. Av regel-

verket regleras poster som ska fråndras eller 

kan läggas till årets resultat. Underskott en-

ligt balanskravet ska enligt kommunallagen 

återställas inom tre år. 

Malung-Sälens kommun har år 2018 ett 

ingående balanskravsunderskott med 35 mkr 

varav 3 mkr är hänförligt till år 2014 och 32 

mkr är hänförligt till år 2015. 

Årets resultat omfattar kostnader för avsätt-

ning deponi vid Malungs avfallsanläggning. 

Med anledning av att det är ett åtagande som 

uppstått under lång tid är det kommunstyrel-

sens uppfattning att det inte är rimligt att åter-

ställa avsättning för deponi inom tre år och 

kommunstyrelsen föreslår därför kommun-

fullmäktige beslutar om synnerliga skäl med 

motiveringen att ”åtagandet avser tidigare år 

och har uppstått under lång tid”.

Med balanskravsjusteringar och synnerliga 

skäl kan 3 mkr av 3 mkr återställas för år 2014 

och 2 mkr av 32 mkr för år 2015. Det innebär 

att kommunallagens krav inte följs. Åtgärder 

behöver vidtas under 2019 för att återställa 

kvarvarande underskott från år 2015. Det 

ställer därtill krav på att nämnder och verk-

samheter har en god budgetföljsamhet och 

visar positiva avvikelser mot budget.

Resultatutjämningsreserv
Ingående resultatutjämningsreserv (RUR) 

uppgår till 5,9 mkr. Resultatutjämningsre-

serven syftar till att utjämna intäkter över en 

konjunkturcykel. Fullmäktige i Malung-Sälen 

har fastställt i de lokala riktlinjerna att RUR får 

disponeras om det råder lågkonjunktur. Av 

de lokala riktlinjerna är definierat att lågkon-

junktur är om kommunens skatteutveckling 

för året är lägre än rikets genomsnittliga ut-

veckling de senaste tio åren. För år 2018 är 

kommunens utveckling 4,4 procent medan 

rikets snitt är 2,7 procent. Inga medel kan 

därför disponeras för år 2018.
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Investeringsredovisning
Årets investeringsutgifter uppgår till 25 mkr, att jämföra med budge-

terade investeringsutgifter om 44 mkr. I budgeterade investerings-

utgifter ingår även överflyttade medel från 2017 med 4 mkr. 

Årets investeringsinkomster uppgår till 1 mkr. Försäljning har 

främst omfattat anläggningstomter med bokförvärde 0 kronor, vilket 

innebär att försäljningen i sin helhet genererar reavinster.

Av årets investeringsutgifter om 25 mkr svarar de tio största in-

vesteringsprojekten för 20 mkr av genomförda investeringar medan 

budget för dessa totalt uppgår till 27 mkr. Kommentar för genomför-

da åtgärder och avvikelse mot budget lämnas för dessa.

Industrihus 1 omfattar iordningställande av mark, vilket under ar-

betets gång inneburit mer omfattande åtgärder än planerat (budge-

terat) samt anpassning av lokal till ny hyresgäst. Investeringsprojek-

tet färdigställdes under sommaren och den nya hyresgästen med 

byggvaruhandel startade sin verksamhet. 

Två omklädningsrum i ishallen har byggts ut samt förråd och 

tvättstuga. Dessa har tagits i drift under hösten. För åtgärder i is-

hallen budgeterades ursprungligen omklädningsrum och energi-

besparande åtgärder totalt 2,5 mkr. Åtgärder för energibesparing 

har ej genomförts och sammantaget innebär det att avvikelse mot 

budget för ishallen är 44 tkr.

Anskaffning har genomförts av en brandbil till Malung som tidi-

gare finansierats genom operationell leasing.

Projektering och upphandling av entreprenör för tillbyggnad av 

förskolan Hästen har pågått under året men tagit längre tid än 

planerat. Efter den första upphandlingen under 2018 förkastades 

samtliga anbud, därefter har det dock gjorts en upphandling under 

början av 2019 med planerad byggstart under våren 2019. Det 

förutsätter dock att projektet beviljas tilläggsanslag. Totalt budge-

terade medel uppgår till 18 mkr fördelat på år 2018 och 2019. 

Slutliga anbud för entreprenadarbeten inklusive projektering med 

mera innebär att kostnaden prognostiseras till ett utfall om 33 mkr. 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige behandlar frågan om 

tilläggsanslag 15 mkr under våren 2019.

Utbyte av gatubelysningen fortsatte även under 2018 där stolpar 

och armaturer byts ut till mer trafiksäkra stolpar samt energieffektivare 

armaturer. De senaste åren har ett årligt belopp om 1 mkr budgete-

Årets 

investeringsutgifter 

uppgår till 25 mkr.

 Budget Utfall Avvikelse

Industrihus 1 – ombyggnation –6 000 –7 492 –1 492

Ishallen omklädningsrum – ombyggnation –2 000 –2 544 –544

Brandbil Malung –2 150 –2 145 5

Förskolan Hästen – tillbyggnad –10 000 –2 051 7 949

Gatubelysning Vallerås och övrigt –2 000 –1 746 254

Radhusgatan och Spännargatan –2 760 –1 647 1 113

Blå Hallen nytt golv  –1 200 –1 142 58

Industrihus 5 – ombyggnation –850 –689 161

Vårdhemmet (Samariten) – fönsterbyte –500 –461 39

Bullsjön åtgärder bassäng – –441 –441

Summa investeringar –27 460 –20 358 7 102

rats för åtgärden. För år 2018 fanns dock 2 mkr och gatubelys-
ning har bytts i Vallerås och belysningsstolpar har bytts i Ytterma-

lung och Rörbäcksnäs. I Vallerås har 126 energiabsorberande 8 

meters stolpar med ledlampor satts upp. Av budgeterade medel 

för gatubelysning har 1,7 mkr använts. 

Under året har vatten- och avloppsledningar i samarbetet med Va-

mas bytts ut på Radhusgatan samt överbyggnad iordningställts. 

Samtidigt passade även Malungs Elnät på att byta ut gamla blyka-

blar. Asfaltering, kantstenssättning och återställning av grönytor är 

planerad att genomföras under 2019. Vidare har Spännargatan 
asfalterats. Där har tidigare år vatten- och avloppsledningar bytts 

ut samt överbyggnad iordningställts. Projektet vid Spännargatan 

utförs i samarbete med Malungshem och Vamas. Samarbete av-

seende åtgärder i gator och vägar skapar samordningsvinster och 

respektive organisation svarar för sin del av kostnader i projekten. 

Byte av golv har gjorts i Blå hallen på grund av att befintligt golv 

var utslitet och därmed inte funktionsdugligt. 

Åtgärder som genomförts i Industrihus 5 är att lastkajen 

byggts in samt tillskapande av kontorslandskap.  

Cirka 30 fönster har bytts ut i fastigheten Samariten där vård-
hemmet bedriver verksamhet. Utbytet möjliggjordes genom att 

medel ombudgeterades från investering i industrifastigheter.

För att möjliggöra att utomhusbassängen vid Bullsjön skulle 

kunna hålla öppet under sommaren åtgärdades pumpar samt att 

doseringen gjordes om. Beslut om budgeterade medel saknades.

Största investeringarna (tkr)



Den 31 december 2018 har Malung-Sälens kommun 823 tillsvida-

reanställda. En minskning jämfört med föregående år. Andelen må-

nadsavlönade visstidsanställda och timanställda har också minskat 

jämfört med tidigare år. Andelen visstidsanställda är 16 procent, av 

det totala antalet månadsavlönade. Denna siffra är något hög och 

en önskvärd andel visstidsanställda bör ligga mellan 10–15 procent. 

De timavlönade återfinns främst inom vård- och omsorg samt barn- 

och utbildningsförvaltningen. De timavlönade ersätter främst tillfällig 

frånvaro bland ordinarie personal men består även av en ökad andel 

pensionärer som arbetar. Av de anställda återfinns större andel inom 

socialförvaltning samt barn- och utbildningsförvaltningen, 45 procent 

respektive 33 procent. Andelen anställda inom övrig verksamhet ligger 

på 22 procent och har minskat med nästan 10 procent jämfört med 

2017. Minskningen beror av genomförda åtgärder 2017 för att mins-

ka kostnadsutvecklingen som innebar att 55 tjänster varslades vilket 

efter förhandlingar utmynnade i en minskning med totalt 51 tjänster.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Personal

LÖNEKOSTNADER (tkr) 2018 2017 2016 2015

(Löner och sociala avgifter)

Ersättning till förtroendevalda 4 059 3 919 3 987 3 959

Löner 315 214 328 614 329 097 322 898

Sjuklöner 5 443 6 113 4 830 4 556

Mertid, OB, jour, beredskap 20 868 21 736 22 728 21 363

Summa löner 345 584 360 382 360 642 352 776

Sociala avgifter 106 488 112 651 110 946 107 971

Summa kostnader 452 072 473 033 471 588 460 747

ANTAL ANSTÄLLDA 2018 2017 2016 2015

Tillsvidare anställda 823 841 869 866

Visstid, månadsavlönade 164 193 231 173

Timanställda, årsarbetare 115 128 138 128

Personalens sammansättning
Antal anställda

Personalkostnader
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Sysselsättningsgrad
År 2017 låg Malung-Sälens kommun på plats 161 av landets kom-

muner avseende heltidsanställningar. Lite bättre placering avseende 

heltidsarbetande inom vård- och omsorg 2017, plats 156. Noterbart 

är att antalet heltider ökat från år 2016 till 2017 och mest inom vård 

och omsorg.

* Siffror för 2018 redovisas 2019. 

* Andelen som arbetar heltid år 2016 och 2015 saknas.

Medelålder
Medelåldern bland våra tillsvidareanställda är 2018, 48 år, vilket är 

en minskning med 3 år jämfört med 2016. Männens medelålder 

är fortfarande högre än kvinnornas, 50 år för männen och 48 år 

för kvinnorna 2018. Malung-Sälens kommuns medelålder var år 

2017*, något högre än både Dalarnas kommuners snitt (45,9) samt 

snittet bland rikets kommuner (44,9). 

* 2018 års siffror för länet och riket redovisas år 2019.

Pensionsavgångar
Under 2018 har 26 personer gått i pension. Inom en femårsperiod 

kommer cirka 130 medarbetare att avgå med pension. Prognosen 

är osäker då pensionsålder är rörlig mellan 61–67 år, och hur den 

senaste förändringen till 67 år påverkat går ej att utläsa ännu. Dock 

kan noteras att antalet pensionärer som väljer att fortsätta arbeta 

som timanställda aldrig varit så hög i Sverige och ökar även i Ma-

lung-Sälens kommun.

Lön
Vid 2018 års lönekartläggning återfanns inga osakliga löneskillnader 

beroende av kön. Kvinnornas medellön är 98,32 procent av männens. 

Skillnaden mellan männens och kvinnornas medellöner år 2018, var 

470 kronor, en förbättring med 1 329 kronor jämfört med år 2015. 

ANTAL ANSTÄLLDA, % 2018* 2017 2016 2015

Anställda heltid – 67 61 62

Arbetar heltid –  61 * *

* Uppgift saknas.

MEDELLÖNER, KR/MÅN 2018* 2017 2016 2015

Totalt 27 640 27 219 26 660 25 859

Kvinnor  27 548 27 018 26 451 25 513

Män 28 017 28 023 27 502 27 312

Skillnad kvinnor/män, kr/mån –470 –1 006 –1 051 –1 799

VÅRD- OCH OMSORG, % 2018* 2017 2016 2015

Anställda heltid  – 43 36 35

Arbetar heltid –  40 * *

* Uppgift saknas.
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Framtid
Den största utmaningen för Malung-Sälens kommun inom per-

sonalområdet är kompetensförsörjning i framtiden. Ett ökat antal 

medarbetare med lång erfarenhet ska ersättas när de uppnår pen-

sionsåldern. Rekrytering ska ske från en alltmer konkurrensutsatt 

marknad med låg arbetslöshet 6,5 procent, år 2018, samtidigt som 

kraven på att komma till en attraktiv arbetsgivare ökar bland de sö-

kande. Redan idag är det brist inom vissa områden som skola, vård 

och omsorg där vi tvingats lösa bristen med konsultlösningar som 

är kostsamma. 

Det utgångsläge som kommunen har som en aktiv förenings- 

och friluftskommun ger oss en stor fördel gentemot andra kommu-

ner med liknande utmaningar. Men det är viktigt att den utveckling 

vi erbjuder lockar både befintlig personal att stanna kvar och nya 

medarbetare att flytta till vår kommun. Det kommer att krävas ett 

aktivt arbete att möta dessa krav, alltifrån kompetensutveckling till 

hållbara arbetsmiljöer, på ett ekonomiskt försvarbart sätt.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

En liten ökning 

av sjukfrånvaron 

över 60 dagar 

har skett sedan 

föregående år.

SJUKFRÅNVARO % 

AV ARBETAD TID 2018 2017 2016 2015

Total sjukfrånvaro 6,2 6,0 6,0 6,1

Sjukfrånvaro >60 dagar 

av total sjukfrånvaro 34,8 29,5 31,3 33,0

SJUKFRÅNVARO % 

AV ARBETAD TID 2018 2017 2016 2015

Kvinnor 6,8 6,4 5,0 6,8

Män 4,2 4,3 3,7 3,2

SJUKFRÅNVARO % 

AV ARBETAD TID 2018 2017 2016 2015

–29 år 6,5 6,4 5,0 4,7

30–49 år 6,8 5,9 5,3 6,1

50– år 5,8 5,9 6,7 6,3

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron fortsätter att ligga stabilt runt 6 procent strecket även år 

2018. Malung-Sälens kommun sjuktal ligger bland de lägsta i länet. 

Kvinnornas sjuktal är mer stabilt än männens, som stadigt har ökat, 

men fortfarande ligger på en låg nivå. En liten ökning av sjukfrån-

varon över 60 dagar har skett sedan föregående år. Samtidigt har 

en ökning av sjukfrånvaron skett i åldersgruppen 30–49 år. Gruppen 

–29 år, ligger mer stabilt och skiljer sig från den ökning man kan se 

i denna åldersgrupp i övriga Sverige. Vår sjukfrånvarostruktur liknar 

övriga Sveriges kommuner med den skillnaden att vi ligger något läg-

re i snitt. Risken för sjukskrivning är högre inom välfärdstjänstebran-

scherna jämfört med genomsnittet för alla branscher. Sjukfrånvaron 

är dock inte högre hos kommuner och landsting än hos de stora 

privata väldfärdsproducenterna när hänsyn tas till personalsamman-

sättningen. I Malung-Sälens kommun är sjukfrånvaron högre på so-

cialförvaltningen 8,8 procent, år 2018, jämfört med barn- och ut-

bildningsförvaltningen 4,6 procent, år 2018. Att kommunen har lågt 

sjukfrånvarosnitt jämfört med övriga länet beror på att socialförvalt-

ningen inte har högre sjukfrånvaro. Dock noteras att det kan finnas 

ett samband mellan ökningen av sjukfrånvaron över 60 dagar och 

kommunens något högre medelålder.
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Finansiell analys 
kommunen
Modell för finansiell analys 
Malung-Sälens kommun använder sig av en ekono-

misk analysmodell som omfattar fyra aspekter av kom-

munens ekonomi. Syftet med analysen är att tydliggö-

ra existerande eller potentiella styrkor och svagheter 

avseende ekonomin i Malung-Sälens kommun. Ana-

lysen 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 resul-

tatet, 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 lång-

siktig betalningsberedskap. Här redovisas vilken fi-

nansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt. 

Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är kom-

munen/kommunkoncernen för konjunktursvängning-

ar 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/kom-

munkoncernen i kort- och medellångt perspektiv inte 

behöver vidta drastiska åtgärder för att möta ekono-

miska problem. Här beskrivs även kommunens pen-

sionsskuld.

Kontroll 
Med aspekten kontroll avses avslutningsvis hur upp-

rättade 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.

RKmodellen: 
Fyra aspekter vid finansiell bedömning

Nyckeltal vid bedömning 
av de fyra aspekterna

Vilken balans har  

kommunen haft över  

sina intäkter och  

kostnader under året  

och över tiden?

Nettokostnadsandel

Självfinansieringsgrad

Investeringsrelaterade mått

Årets resultat

Vilken kapacitet har 

kommunen att möta 

finansiella svårigheter 

på lång sikt?

Soliditet

Skuldsättningsgrad

Kommunalskatt

Vilken kontoll har 

kommunen över 
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Utveckling av intäkter och kostnader (mkr)

 2018 2017 2016 2015 2014

Verksamhetens intäkter 204 261 267 196 177

Verksamhetens kostnader –848 –906 –866 –799 –771

Verksamhetens nettokostnader –644 –645 –599 –603 –594

Skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning 639 636 609 570 559

Finansnetto 10 6 3 2 2

Periodens resultat 5 –3 14 –31 –33

Antal invånare 10 106 10 114 10 091 10 036 9 969 

Nettokostnad/invånare (kr) 63 713 63 773 59 360 60 084 59 625

Skatteintäkt/invånare (kr) 63 165 62 883 60 381 56 796 56 044

Nettokostnad
För en sund ekonomi och god ekonomisk 

hushållning behöver skatteintäkterna öka 

mer än nettokostnaderna. Utvecklingen av 

nettokostnaderna i relation till skatteintäkter, 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Resultat

Utveckling av nettokostnader
(exkl jämförelsestörande poster) 

jämfört skatte och stadsbidragsökning

Utveckling av nettokostnader (exkl jämförelsestö
rande poster och skatteväxling kollektivtrafik/färd

tjänst) jämfört skatte och stadsbidragsökning 
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Nettokostnadsutveckling 

Skatte- och statsbidragsökning

Nettokostnadsutveckling 

Skatte- och statsbidragsökning

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Procentuell förändring nettokostnader och skatteintäkter (%)

 2018 2017 2016 2015 2014

Nettokostnadernas förändring –0,1 7,7 –0,7 1,5 5,6

Nettokostnadernas förändring 
exkl jämförelsestörande poster –1,7 5,4 2,4 5,2 1,0

Skatteintäkternas förändring 0,7 3,5 5,4 4,1 1,4

Generella statsbidrag
och utjämningsförändring –0,4 6,4 10,8 –2,9 –4,2

Skatteintäkter, generella 
statsbidrag och 
utjämningsförändring 0,4 4,4 6,9 2,0 –0,4

* Effekt av skatteväxling för kollektivtrafik och färdtjänst from 2018 ej beaktat för jämförelsetal

generella statsbidrag och utjämning är där-

med ett väsentligt mått att analysera. Net-

tokostnader är summan av verksamhetens 

intäkter minskat med kostnader för avskriv-

ningar och verksamhetskostnader.
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 Malung-Sälen  Dalarnas län
 Landsbygdskommun  Riket

 med besöksnäringsnäring

Nettokostnadsutveckling 
per invånare (kr/inv)

kr
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Källa: Kolada
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Skatteintäkterna, generella statsbidrag och 

utjämning ökade med 2,5 mkr eller 0,4 pro-

cent mellan år 2018 och år 2017. År 2017 

var motsvarande ökning 4,4 procent, det 

vill säga 26,5 mkr. Under tioårsperioden 

2009–2018 är den genomsnittliga ökningen 

av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämning 2,6 procent och genomsnittet för 

åren 2014–2018 är 2,7 procent. Det innebär 

att utvecklingen till år 2018 visar en väsent-

ligt svagare utveckling än snittet. Över den 

senaste femårsperioden har skatteintäkter, 

3,0 procent, en bättre utveckling än gene-

rella statsbidrag och utjämning, 1,9 procent. 

Exkluderas effekt av skatteväxling för kol-

lektivtrafik och färdtjänst år 2018 har däre-

mot skatteintäkterna, generella statsbidrag 

och utjämning ökat med 11,6 mkr eller 1,9 

procent. Genomsnittet för femårsperioden 

2014–2018 exklusive skatteväxling är en ge-

nomsnittlig ökningstakt om 5,0 procent. 

Verksamhetens nettokostnader minska-

de med 0,6 mkr eller –0,1 procent mellan 

åren 2018 och 2017, det vill säga skattein-

täkter, generella statsbidrag och utjämning 

ökade mer än nettokostnaderna. Föregå-

ende år ökade nettokostnaderna med 46 

mkr eller 7,7 procent mellan åren 2017 och 

2016, det vill säga mer än skatteintäkter-

nas ökning. Exkluderas jämförelsestörande 

poster är år 2018 första året nettokostna-

derna minskar jämfört med föregående år 

under senaste femårsperioden.

Exkluderas effekt av skatteväxling för kol-

lektivtrafik och färdtjänst år 2018 har däremot 

nettokostnaderna ökat med 2 procent eller 

13 mkr mellan åren 2018 och 2017. Exklude-

ras jämförelsestörande poster samt kollektiv-

trafik och färdtjänst är nettokostnadsökningen 

0,3 procent eller 2,2 mkr. 

Trenden har till och med år 2017 varit att 

nettokostaderna, exklusive jämförelsestöran-

de poster, ökat mer än skatteintäkter, gene-

rella statsbidrag och utjämning. Sett till fem-

årsperioden 2014–2018 ökar skatteintäkter, 

generella statsbidrag och utjämning med 2,7 

procent medan nettokostnaderna exklusi-

ve jämförelsestörande poster ökar med 2,5 

procent. Inkluderas effekt av skatteväxling är 

ökningen för skatteintäkter, generella stats-

Nettokostnad per invånare
Nettokostnaden per invånare visar att Ma-

lung-Sälens kommun har en högre netto-

kostnadstakt än länet, riket samt jämfört med 

landsbygdskommuner med besöksnäring. 

Preliminärt utfall för 2018 visar att nettokost-

nader per invånare är näst högst i länet även 

för år 2018, medan skattintäkterna per invå-

nare tillhör de lägsta i länet. Dämpningen av 

nettokostnadsutvecklingen beror bland annat 

på minskade personalkostnader med anled-

ning av personalned dragningar år 2017 samt 

minskade kollek tivtrafik- och färdtjänstkostna-

der, vilka skatteväxlats.

Nettokostnadsutvecklingen har under ett 

antal år ökat kraftigare än skatteintäkterna 

och statsbidragen, bland annat på grund 

av kommunens negativa befolkningsut-

veckling, demografiutveckling samt med-

borgarnas krav. Jämförelse mot länet och 

jämförbara kommuner visar på högre net-

tokostnadsökningstakt som dock bromsat 

in lite år 2018. En fortsatt negativ utveck-

ling är ohållbar för framtiden. Kommunen 

har de senaste åren arbetat med den stora 

utmaningen att anpassa sina verksamhets-

kostnader efter de årliga medel som kom-

munen tillhandahar, för att nå en ekonomi i 

balans. Arbetet verkar ge en viss effekt men 

anpassningar behöver fortsatt göras.

Jämförelse preliminär nettokostnad och skatteintäkter 2018 enligt resultaträkningen 
inom länet
Dalarnas län (kr/invånare) Nettokostnad enligt resultaträkningen Skatteintäkter

 Avesta –57 168 44 039

 Borlänge –62 613 44 798

 Falun –57 005 47 960

 Gagnef –57 915 45 159

 Hedemora –61 544 44 299

 Leksand –56 347 45 099

 Ludvika –61 710 45 397

 Malung-Sälen –63 907 44 368

 Mora –59 657 46 550

 Orsa –59 583 41 550

 Rättvik –61 238 43 294

 Smedjebacken –54 588 47 280

 Säter –57 868 47 617

 Vansbro –62 717 41 019

 Älvdalen –65 037 42 835
Källa: Kolada, preliminära bokslutsuppgifter 2018

bidrag och utjämning 3,0 procent och för 

nettokostnader exklusive jämförelsestörande 

poster 2,8 procent. Exkluderas jämförelse-

störande poster har nettokostnaden ökat mer 

än skatteintäkterna vid beaktande av effekter 

från skatteväxling.
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Investeringsvolym (mkr)

 2018 2017 2016 2015 2014

Investeringsutgifter 25 21 14 21 44

Avskrivningar 28 29 31 31 29

Investering/avskrivning (%) 90 73 44 67 151

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens eko-

nomiska styrka på lång sikt. Det anger hur 

stor del av de totala tillgångarna som finan-

sieras genom egna medel. Förändringar i 

soliditeten är beroende av investeringstakt, 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kapacitet

 Malung-Sälen  Dalarnas län
 Landsbygdskommun  Riket

 med besöksnäringsnäring

2014 2015 2016 2017 2018

Självfinansieringsgrad för 
kommunens nettoinvestering
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Källa: Kolada

Av 2018 års investeringar avsåg 8,6 mkr avgiftsfinansierade investeringar i industrifastig-

heter och 16,4 mkr avsåg skattefinansierade investeringsutgifter.

gifter för 25 mkr. Föregående år uppgick 

investeringsutgifterna till 21 mkr. Det är en 

ökning mellan åren med 4 mkr. Avskriv-

ningskostnaden uppgick till 28 mkr, vilket 

är en minskning jämfört med föregående år 

med 1 mkr. Kommunens samlade investe-

ringsutgifter i förhållande till avskrivningarna 

uppgår till 90 procent år 2018. Budgete-

rade investeringar uppgick däremot till 44 

mkr. Av ej använda medel har beslut fattats 

om att överflytta 18 mkr till år 2019.

 

nyupplåning, skuldförändringar samt det 

ekonomiska resultatet. En hög och jämn 

soliditet är stabiliserande för ekonomin och 

ger förutsättningar för låga finansierings-

kostnader.

Soliditet (%) 
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 Malung-Sälen  Dalarnas län
 Landsbygdskommun  Riket

 med besöksnäringsnäring

2014 2015 2016 2017 2018

En hög 

och jämn  soliditet 

är stabiliserande 

för ekonomin

Källa: Kolada preliminära bokslutsuppgifter 2018
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Investeringsvolym
Självfinansieringsgraden är ett mått som visar 

årets resultat plus avskrivningar i procent av 

kommunens nettoinvesteringar. Malung-Sä-

lens kommuns självfinansieringsgrad år 2018 

är positiv vilket beror på de relativt låga inves-

teringsutgifterna (25 mkr) samt mindre för-

säljning av anläggningsmark (0,8 mkr). Årets 

nettoinvestering är 24 mkr vilket är lägre än 

årets avskrivningar (28 mkr). Samtliga årets 

investeringar har därmed självfinansierats. 

Kommunen har år 2018 investeringsut-

Soliditet (%) 2018 2017 2016 2015 2014

Soliditet 39 38 32 32 36

Soliditet inklusive 6 2 2 0 2 
pensionsåtagande 

Dalarnas län (%) 2018 2017 2016 2015 2014

Avesta 23 24 23 21 19

Borlänge 66 69 69 68 73

Falun 44 45 42 40 40

Gagnef 28 27 26 26 26

Hedemora 47 46 40 45 72

Leksand 47 48 47 47 46

Ludvika 40 43 45 45 46

Malung-Sälen 39 38 32 32 36

Mora 57 60 60 61 64

Orsa 61 62 58 54 52

Rättvik 49 50 50 55 54

Smedjebacken 14 10 6 1 –2

Säter 59 63 66 67 70

Vansbro 41 45 37 45 46

Älvdalen 50 59 55 56 58



Skuldsättningsgrad (%)

 2018 2017 2016 2015 2014

Skuldsättningsgrad 61 62 68 68 64

– varav avsättningsgrad 5 5 2 3 3

– varav långfr skuldsättningsgrad 13 22 43 45 41

– varav kortfr skuldsättningsgrad 43 35 22 20 21
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 Malung-Sälen  Dalarnas län
 Landsbygdskommun  Riket

 med besöksnäringsnäring

Soliditeten uppgick år 2018 till 39 procent 

vilket är en ökning med 1 procentenhet se-

dan föregående år. Ökningen beror på att 

tillgångarna minskat med 17 mkr medan 

eget kapital ökat med årets resultat. 

Soliditet är ett av fullmäktiges fastställda 

finansiella mål ur perspektivet god ekono-

misk hushållning och justerades ner till 20 

procent år 2016, från tidigare 40 procent. 

Nedjusteringen hade sin grund i de pla-

nerade stora strukturella förändringar som 

Malung-Sälens kommun behöver genom-

föra. Inför år 2018 justerades målnivån upp 

till 30 procent.

Malung-Sälens soliditet är lägre än snittet 

i riket, Dalarnas län och landsbygdskom-

muner med besöksnäring. Tre kommuner i 

Dalarna har lägre soliditet än Malung-Sälen. 

Kommunens skogsinnehav på 15 000 

hektar finns inte redovisat som tillgång i ba-

lansräkningen. Inräknas värdet för skogsinne-

havet (240 mkr) som tillgång ökar soliditeten 

till 55 procent exklusive ansvarsförbindelse 

pensionsåtagande och 30 procent inklusive 

ansvarsförbindelse pensionsåtagande Det 

skulle innebära en soliditet över snittet i riket 

och högre än snittet i Dalarnas län.

Skuldsättningsgrad
Anskaffning av en tillgång kan finansieras 

antingen med eget kapital eller med främ-

mande kapital, det vill säga nytecknande av 

lån. När ett lån upptas ökar likvida medel 

samtidigt som skulderna ökar. Andelen 

tillgångar som har finansierats med främ-

mande kapital brukar benämnas skuld-

sättningsgrad. Skuldsättningsgraden kan 

sedan brytas ner i delarna avsättningsgrad 

samt lång- respektive kortfristig skuldsätt-

ningsgrad. Avsättningar är att betrakta som 

skulder för vilka det exakta beloppet inte är 

känt och inte heller när de ska betalas, till 

exempel avsättning för deponi.

Kommunens skuldsättningsgrad är på 

61 procent. Det är en minskning med en 

procentenhet sedan föregående år. Den 

långfristiga skuldsättningsgraden har fort-

satt minska men minskningen är mindre än 

föregående år samtidigt som den kortfristi-

ga skuldsättningsgraden har ökat. Minsk-

ningen för den långfristiga skuldsättnings-

graden beror på att långfristiga låneskulder 

har lösts under året samtidigt som tidiga-

re långfristiga skulder klassificerats som 

kortfristiga i bokslut år 2018 med syfte att 

amortera dessa inom 12 månader. Motsva-

rande har kortfristiga skulder ökat på grund 

av omklassificering från långfristiga skulder. 

Soliditeten uppgår till 39 procent. Summan 

av soliditeten och skuldsättningsgraden är 

alltid 100 procent.

Kommunalskatt
Kommunalskatten höjdes år 2010 med 

50 öre från 21,81 kronor till 22,13 kronor. 

Ansvaret för hemsjukvården övertogs från 

landstinget 2013-01-01 och finansering-

en av övertagandet reglerades genom så 

kallad skatteväxling med 23 öre där skat-

tesatsen för 2013 uppgick till 22,54 kronor. 

Inför år 2016 fattades beslut om höjning 

av skatten med 50 öre och skattesatsen 

2016 uppgick till 23,04 kronor. År 2017 var 

kommunalskatten oförändrad 23,04 kronor. 

Under 2017 fattade fullmäktige beslut om 

överföring av ansvaret för kollektivtrafiken till 

Skattesats (kr)

kr
23,00
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21,80
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22,5422,54
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Källa: Kolada

23,0423,04

22,57

landstinget genom skatteväxling och från år 

2018 har därför kommunalskatten sänkts 

med 47 öre till 22,57 kronor.

Malung-Sälens kommun har en skat-

tesats som är högre än rikets snitt, högre 

än landsbygdskommuner med besöksnä-

rings snitt samt näst högst av kommunerna 

i Dalarna. Däremot är skatteintäkterna per 

invånare sjunde lägsta i länet (se tabell Net-

tokostnad per invånare). Med beaktande av 

en redan hög skattesats är kapaciteten för 

intäktsökning genom höjd skattesats be-

gränsad.

2014 2015 2016 2017 2018
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Kassalikviditet (%)

2014 2015 2016 2017 2018

Likviditet
Kassalikviditeten är ett mått på kommunens 

kortsiktiga betalningsförmåga. Likviditets-

måttet ställer de tillgångar som lätt kan reali-

seras till likvida medel, i relation till kortfristiga 

skulder. En likviditet under 100 procent inne-

bär att om kommunens alla kortfristiga skulder 

skulle förfalla idag, finns inte tillräckligt med till-

gångar för att betala skulderna utan pengar 

måste lånas upp för att klara betalningarna. 

Ju högre andelen kassalikviditet är, desto 

bättre för den kortfristiga betalningsförmågan. 

Kassalikviditeten är ett finansiellt mål ur 

perspektivet god ekonomisk hushållning 

och fullmäktige har fastställt målnivån till 80 

procent. Målet uppnås inte år 2018.

Kassalikviditeten uppgår till 74 procent år 

2018 men har varierat i storlek över åren 

och inom åren. Den försämrade kassalik-

videten, jämfört med år 2017, beror främst 

Risk

på ökade kortfristiga skulder jämfört med 

föregående år samt att omsättningstillgång-

arna minskat. Ökningen bland kortfristiga 

skulder är huvudsakligen hänförlig till att 

Malung-Sälens kommun erhållit förskotts-

betalda bidrag för vidareförmedling till övriga 

kommuner i Dalarna avseende vuxenutbild-

ning. Minskningen av omsättningstillgångar 

är hänförlig till upplupna intäkter.

Tillsammans med tre av de kommunala bo-

lagen (Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, 

Malung-Sälen Turism AB och Västerdalarnas 

utbildningsförbund) används ett koncernkon-

to för att kommunkoncernen gemensamt ska 

nyttja likviditet på ett så fördelaktigt sätt som 

möjligt. En avtalad checkkredit 40 mkr säkrar 

dessutom likviditeten mot tillfälliga belastning-

ar till följd av svängningar i penningflödet.

Likviditet (%)
 2018 2017 2016 2015 2014

Kassalikviditet 74 93 102 78 65

Likviditet (mkr)
 2018 2017 2016 2015 2014

Långfristiga lån 91 160 365 369 325

2014 2015 2016 2017 2018

kr
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Långfristiga skulder (kr/inv) Lån och ränta
Under år 2018 har ingående långfristiga 

låneskulder amorterats med 80 mkr och 

långfristiga låneskulder uppgick till 91 mkr 

vid årsskiftet 2018/2019. Kommunens ge-

nomsnittsränta för år 2018 uppgick till 0,92 

procent att jämföra med år 2017 då den 

uppgick till 1,08 procent. Det gynnsamma 

ränteläget har inneburit att genomsnittsrän-

tan sjunkit under flera år. 

Enligt Malung-Sälens kommuns finanspo-

licy ska 50 procent av lånestocken bindas 

på längre sikt, dels för att hålla nivån på 50 

procent, dels för att säkra en låg genom-

snittsränta för en längre period. Vid årsskiftet 

2018/2019 har kommunen fem lån om totalt 

180 mkr där samtliga lån var bundna. Två lån 

förfaller under år 2019, ett lån under 2020, ett 

lån 2021 och ett lån 2022. Det är i strid med 

finanspolicyn men en effekt som uppkommit 

med anledning av möjligheten att lösa lån när 

likviditeten har varit god. 

 Malung-Sälen  Dalarnas län
 Landsbygdskommun  Riket

 med besöksnäringsnäring

 Malung-Sälen  Dalarnas län
 Landsbygdskommun  Riket

 med besöksnäringsnäring
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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 som en av-

sättning i balansräkningen. De pensionsför-

pliktelser som har uppstått före år 1998 har 

inte redovisats som kostnad vid intjänandet 

utan redovisas som kostnad i samband med 

utbetalning under pensionen.

Avsättningarna har ökat och uppgår till 10 

mkr, vilket dock är relativt lågt för en kom-

mun. Det beror på att del av ”möjliga” av-

sättningar årligen försäkras. I takt med att av-

sättningar och försäkrade pensioner sedan 

utbetalas kommer ingen kostnad att belasta 

kommunen, eftersom kostnaden redan har 

redovisats vid tidpunkten för intjänandet.

De pensionsförpliktelser som har uppstått 

före 1998 har inte löpande redovisats som 

en kostnad i kommunen. Denna del upp-

gick till 231 mkr per 2018-12-31. Minsk-

ningen från år 2017 uppgår till 22 mkr att 

jämföra med föregående år när minskning-

en uppgick till 4 mkr. Den väsentligt större 

minskningen till år 2018 jämfört med tidigare 

beror på att från år 2018 ingår inte avlidna 

i beräkning för pensionsåtagandet. Avlidna 

har tidigare funnits med i beräkningarna men 

från år 2018 har kommunens pensionsad-

ministratör ändrat beräkningsmetoder. 

Eftersom intjänandet av denna ansvars-

förbindelse för pensioner inte har kost-

nadsförts tidigare innebär detta att 231 

mkr kommer belasta kommunen i form av 

kostnader, i takt med att utbetalning sker. 

Kommunens totala pensionsskuld uppgår 

därmed 2018-12-31 till 241 mkr för fram-

tida betalningar av pensioner som tidigare 

intjänats. Den del som avser anställdas in-

tjänande under 2018 uppgår till 18 mkr vid 

årsskiftet 2018/2019 och regleras under 

början av år 2019.

Pensionsskuld inklusive löneskatt (mkr)

 2018 2017 2016 2015 2014

Intjänade pensioner under året 18 21  20  20  19

Avsättning för pensioner 10 9  8  7  7 

Ansvarsförbindelse för pensioner 231 253  257  262  274

Totalt pensionsåtagande 241 262  265  270  280 

Soliditet inklusive pensionsskuld, % 6 2  2  0  2 

Borgensåtagande (mkr)

 2018 2017 2016 2015 2014

Malungshem AB 258 259 262  263  264

Malungs Elverk AB 1 2  2  1  1 

Sälen Centrum HB 28 28  38  49  35 

Vatten & Avfall i 
Malung-Sälen AB 257 210  80  80  80 

Övriga 31 39  40  39  39 

Totalt 575 538  422  432  419

För kommande femårsperiod prognostise-

ras pensionsutbetalningar för redan intjänade 

pensioner till cirka 16 mkr årligen. För pension 

som intjänas av befintliga anställda prognosti-

seras årliga kostnader om cirka 26 mkr. 

Placeringar för framtida pensionsutbe-

talningar uppgår till 0 mkr. Tidigare place-

ringar har funnits sedan år 2011. Det har 

saknats en fastställd strategi för placeringar 

samtidigt som resultatnivåerna har varit för 

svaga för att tillskapa överskott och därmed 

kapital för placeringar. Kommunstyrelsen 

har 2018 02 06 (§ 2) beslutat att tidigare 

placerade medel för pensionsåtagande ska 

avslutas och inlösas varefter de förfaller, vil-

ket har verkställts under år 2018.

Borgensåtagande 
Malung-Sälens kommun bedriver viss verk-

samhet i bolagsform. Fullmäktige beslutar 

årligen om att bevilja borgen för de kommu-

nala bolagen. För Malungshem AB är beviljad 

borgen år 2018 fastställd till 290 mkr, och för 

Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB är beviljad 

borgen fastställd till 230 mkr. Därutöver läm-

nar kommunen borgen till Sälen Centrum HB 

och vissa övriga bolag.

För lämnad borgen till Malungshem AB, 

Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB och Sä-

len Centrum HB tas en årlig borgensavgift 

ut med 0,2 procent av nyttjad borgen.

Investeringsbehovet är stort inom kommu-

nen bland annat med pågående etableringar 

i Sälen och bedömningen är att borgenså-

tagandet kommer öka. Risker med borgen-

såtagande är om huruvida detta kan komma 

att behöva infrias. När det gäller vatten och av-

lopp samt avfall förväntas investeringar täckas 

genom avgiftsuttag och risken bedöms han-

terbar. När det gäller bostadsbolaget kan en 

ökande befolkning ge en positiv påverkan på 

efterfrågan. Framtida risker är en minskande 

befolkning och vikande efterfrågan. 

I jämförelse med övriga kommuner och 

riket, Dalarnas län och landsbygdskommu-

ner med besöksnäring har Malung-Sälens 

kommun högt borgensåtagande per invåna-

re. Däremot är variationen stor bland länets 

kommuner. Orsaken till ökningen per invåna-

re från år 2016 till år 2017 beror på att Vatten 

& Avfall i Malung-Sälen AB upptagit egna ex-

terna lån som tidigare lånats koncerninternt 

från Malung-Sälens kommun.

2013 2014 2015 2016 2017

kr
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 Landsbygdskommun  Riket

 med besöksnäringsnäring
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Budgetföljsamhet (mkr)

 2018 2017 2016 2015 2014

Resultat 5 –3 14 –31 –33

Budget 23 36 5 5 3

Budgetavvikelse –18 –39 9 –36 –36

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kontroll

En viktig del för att uppnå god ekonomisk 

hushållning är att det finns en god budget-

följsamhet. För år 2018 visar nämnderna 

högre nettokostnader än tilldelad ram, med 

en total avvikelse om –25 mkr samtidigt som 

kommunen totalt sett redovisar ett resultat 

på +5 mkr. Finansförvaltningen redovisar för 

året en avvikelse mot budgeterat med +2 

mkr. Skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämning har en avvikelse som är 2 mkr läg-

Prognossäkerhet
Ett ytterligare sätt att analysera risk och kon-

troll är att mäta prognossäkerhet. Tillförlitliga 

prognoser skapar förutsättningar för nämn-

derna att fatta rätt beslut och genomföra 

nödvändiga korrigeringar till följd av even-

tuella ekonomiska förändringar. Prognos-

säkerhet kan mätas genom en jämförelse 

re än budgeterat medan finansnettot har en 

avvikelse 7 mkr högre än budgeterat. Nämn-

dernas negativa avvikelse mot budget förkla-

ras främst av att försäljning av exploaterings-

tomter ej genomförts i budgeterad omfattning 

samt underskottstäckning av Västerdalarnas 

utbildningsförbund. Budgeterade anpass-

ningskrav inom barn- och utbildningsnämn-

den samt socialnämnden har ej uppnåtts fullt 

ut samt ökade kostnader för åtgärder i ishall 

av den helårsprognos som görs i samband 

med tertial- respektive delårsrapporterna. 

För åren 2014–2018 har nämndernas 

prognosavvikelse totalt i snitt avvikit +1,0 

från tertialprognosen i april och +2,2 mkr i 

snitt från delårsprognosen. För jämförelse-

perioden 2014–2018 konstateras att prog-

nossäkerheten var relativt god i början av 

och viss utökad bemanning inom kommun-

styrelseförvaltningen kompenseras i viss mån 

av nettointäkt med anledning av skogsbrand 

och högre intäkter för bygglov än budgeterat. 

Det är av stor vikt att samtliga nämnder följer 

utfallet inom den egna verksamheten och vid-

tar åtgärder för anpassning av verksamheten 

till tilldelade budgetramar. Det krävs kontinu-

erligt arbete inom styrelsen och nämnderna 

för att uppnå en ekonomi i balans. 

perioden men att den har försämrats. De 

senaste årens försämringar förklaras dels av 

väsentliga engångsposter som varit oklara 

till slutet av året och som gett effekt på den 

samlade bedömningen, dels av sammanta-

get flera poster exempelvis bidragsintäkter 

för migration varit svårt att prognostisera. 

 

Budgetföljsamhet

Prognossäkerhet (mkr)

 2018 2017 2016 2015 2014

Resultat helår nämnder –639 –636 –617 –606 –584

Prognos tertial nämnder –645 –628 –625 –602 –586

Prognosavvikelse nämnder 6 –8 8 –4 2 

Resultat helår nämnder –639 –636 –618 –606 –584

Prognos delår nämnder –635 –646 –622 –605 –586

Prognosavvikelse nämnder –4 10 4 –1 2
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Känslighetsanalys (tkr)

 2018 2017

Förändring av kommunalskatten 10 öre 2 000 1 940 

Förändrat invånarantal med 100 5 300 5 200  

Löneförändring med 1 procent 
inklusive personalkostnader 4 840 4 979 

Förändrad upplåning med 10 mkr 95 110 

Förändring av heltidstjänster 10 st 4 700 4 600 

Prognosavvikelse jämfört med budgeten (tkr)

NÄMNDERNAS Bokslut Budget Tertial Avvikelse Delår Avvikelse
PROGNOSER 2018 (tkr)    (jan–april)  (jan–augusti) 

Kommunfullmäktige –1 028 –1 300 –1 300 272 –1 200 172

Revision –580 –706 –706 126 –706 126

Valnämnden –250 –320 –320 70 –320 70

Överförmyndaren –1 299 –1 600 –1 700 401 –1 600 301

Kommunstyrelsen –153 659 –147 190 –158 774 5 115 –155 571 1 912

Barn- och utbildningsnämnden –185 648 –182 512 –189 030 3 382 –184 512 –1 136

Socialnämnden –252 120 –248 500 –260 550 8 430 –258 930 6 810

Kultur- och fritidsnämnden –28 528 –27 400 –27 535 –993 –27 838 –690

Räddningsnämnden –12 906 –14 300 –14 500 1 594 –14 663 1 757

Miljönämnden –2 246 –2 300 –2 300 54 –2 230 –16

Byggnadsnämnden –1 038 –3 550 –2 755 1 717 –2 180 1 142

KS försäljning exploateringsmark 723 16 500 14 500 –13 777 15 500 –14 777

Nämndernas nettokostnader – 638 579 – 613 178 – 644 970 6 391 – 634 250 – 4 329

Procentuellt för året 2018 visar kommunfull-

mäktige, revision, valnämnd, överförmyn-

dare, räddningsnämnden, byggnadsnämn-

den samt KS försäljning exploateringsmark 

prognosavvikelser mer än 10 procent. 

Kommunstyrelsen, barn- och utbildnings-

nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt 

miljönämnden har förbättrad prognossäker-

het mellan tertial- och delårsprognos. Samt-

liga nämnder med undantag av barn- och 

utbildningsnämnden, miljönämnden och KS 

försäljning exploateringsmark har ett bättre 

slutligt utfall än delårsprognos.

Känslighetsanalys
En kommun påverkas många gånger av 

händelser utanför dess egen kontroll. I tabel-

len känslighetsanalys åskådliggörs på vilket 

sätt förändringar av olika faktorer kunnat på-

verka Malung-Sälens kommuns årsresultat 

år 2018. Tabellen visar att förändrade in- och 

omvärldsfaktorer kan få en avgörande bety-

delse för kommunens ekonomi. Det är därför 

viktigt att upprätthålla en finansiell beredskap 

på såväl kort som lång sikt.

Identifierade styrkor 
och svagheter
Den finansiella analysens syfte är att tydliggö-

ra ekonomiska styrkor och svagheter i kom-

munen. Här sammanfattas några områden 

som är viktiga för Malung-Sälens kommun:

•  Strukturen på kommunens intäkter och 

kostnader samt utvecklingen av dessa har 

under femårsperioden varit marginellt i ba-

lans. Nettokostnader totalt har ökat med 

0,1 procentenhet mer än skatteintäkterna, 

generella statsbidrag och utjämning. Ex-

kluderas jämförelsestörande poster och 

effekt av skatteväxling för kollektivtrafiken 

och färdtjänsten ökar skatteintäkterna, 

generella statsbidrag och utjämning mar-

ginellt mer än nettokostnaderna. Det är 

inte tillräckligt. 

 Det är därför av största vikt att resultatmål 

som kommunfullmäktige satt upp uppnås 

fortsatt.

•  Investeringsvolymen över en fyraårs-

period är lägre än genomsnittligt tak för 

investeringsutgifter. Kommunen står för 

stora investeringar med budgeterade in-

vesteringar överstigande finansiellt mål för 

enskilda år. Det är av vikt att investeringar 

genomförs planerat och väl avvägt med 

beaktande av finansiella mål, likviditet och 

upplåning.  

•  Kommunen står inför stora pensionsut-

betalningar kommande år. Det ställer dels 

krav på att kostnaderna kan finansieras 

och dels att tillräcklig likviditet finns för att 

klara utbetalningarna. 

•  Det är viktigt att det finns en god prognos-

säkerhet. Säkra prognoser bidrar till att 

ekonomiska beslut fattas på rätt grunder. 

I den ekonomiska situation kommunen 

befinner sig kommer det fortsatt krävas 

kraftfulla ageranden med åtgärder och 

anpassning för att uppnå en ekonomi i 

balans.

Tabellen är upprättad i tkr för att även synliggöra avvikelser för mindre nämnder.

Händelser som ger ekonomisk 
påverkan +/–
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Årets resultat
De sammanställda räkenskaperna för kom-

munkoncernen visar på ett positivt årsresul-

tat på 31 mkr. Det positiva resultatet beror 

främst på ett starkt resultat av Malungs El-

verk AB där andel i koncernen uppgår till 33 

mkr. Även Malungshem AB, Ärnäshedens 

Fastighets AB och kommunen redovisar 

positivt resultat medan övriga bolag/kom-

munalförbund i kommunkoncernen redovi-

sas 0-resultat eller underskott.

Koncernbolagen har under en längre tid 

genererat årliga överskott på minst 20 mkr, 

vilket visar på en finansiell styrka inom kon-

cernen. Kommunen däremot har redovisat 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Finansiell analys 
kommunkoncernen

Resultat per kommunalt koncernföretag (mkr)

 2018 2017 2016 2015 2014

Malung-Sälens kommun 4,8 –2,9 14,2 –30,6 –32,7

Malungs Elverk AB 32,6 30,3 25,2 17,6 22,0

Malungshem AB 0,7 4,4 7,9 4,2 0,5

Malung Sälen Turism AB –0,4 0,4 –0,2 0,3 0,1

Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB 0,0 0,0 0,0 1,1 0,6

Västerdalarnas utbildningsförbund 0,0 0,0 0,0 – –

Västerdala Terminal 

och Järnvägsspår AB –0,3 0,0 – – –

Ärnäshedens Fastighets AB 0,2 0,1 0,1 0,0 –0,1

Gustols AB 0,0 0,0 –0,1 0,0 –0,1

Elimineringar –6,4 –6,2 –6,6 –5,6 –6,6

Koncernresultat 31,2 26,0 40,4 –12,9 –16,3

Soliditet
Soliditeten i koncernen är på motsvarande 

nivå som föregående år 35 procent. Hög 

investeringstakt har ökat tillgångsmassan 

samtidigt som resultatnivån har ökat jämfört 

med föregående år. Kommunens och de 

kommunala bolagens investeringsbehov 

de kommande åren pekar på att solidititen 

kommer sjunka kommande år. Även kom-

munens ekonomiska läge kan innebära 

svårigheter att göra positiva resultat. Det 

är endast Malungs Elverk AB som stadigt 

bidrar med positiva resultat.

Jämfört med snittet i riket, Dalarnas län 

samt landsbygdskommuner med besök-

snäring är Malung-Sälens kommunskon-

cerns solidititet år 2017 (uppgifter för 2018 

saknas ännu) relativt god och ligger strax 

under snittet för riket. Inkluderas ansvars-

förbindelsen för pensioner är soliditeten 

jämfört med riket, Dalarnas län samt lands-

bygdskommuner med besöksnäring är 

Malung-Sälens kommunkoncerns solidititet 

över snittet. Tre kommuner i Dalarna hade år 

2017 har högre soliditet än Malung-Sälens 

kommunkoncern.

Skuldsättningsgrad
Kommunkoncernens skuldsättningsgrad är 

på 65 procent, att jämföra med kommunens 

som är på 61 procent. Skuldsättningsgraden 

är oförändrad för kommunkoncernen jämfört 

med föregående år. Den långfristiga skuld-

sättningsgraden har fortsatt minska men 

Koncernresultat de 
senaste fem åren

Mkr
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underskott de senaste åren och har en stor 

utmaning för framtiden i att anpassa sin verk-

samhet för att uppnå en ekonomi i balans.

Nettokostnad per invånare
Nettokostnaden per invånare visar att Ma-

lung-Sälens kommunkommunkoncern har 

en högre nettokostnadstakt än länet, riket 

samt jämfört med landsbygdskommuner 

med besöksnäring för perioden 2014–2017. 

Trots ett sammantaget plusresultat för kom-

munkoncernen ökar nettokostnaderna per 

invånare år 2018.

Kapacitet

Resultat

Kassalikviditet kommunkoncernen (%)
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Långfristiga skulder kommunkoncernen (kr/inv)
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Likviditet (%)
 2018 2017 2016 2015 2014

Kassalikviditet 95  110 115 99 80

Riskminskningen är en procentenhet mindre än 

föregående år. Samtidigt har den kortfristiga 

skuldsättningsgraden ökat. Minskningen för 

den långfristiga skuldsättningsgraden beror 

av att långfristiga låneskulder har lösts under 

året samtidigt som tidigare långfristiga skul-

der klassificerats som kortfristiga i bokslut 

2018 med syfte att amortera dessa inom 

12 månader. Motsvarande har kortfristiga 

skulder ökat på grund av omklassificering 

från långfristiga skulder. Med prognostise-

rad investeringstakt kommer den långfristi-

ga skuldsättningsgraden att öka och troligt 

skuldsättningsgraden som sådan.

Likviditet
Kassalikviditeten har under året försämrats 

från 110 till 95 procent för kommunkon-

cernen. Både likvida medel och kortfristiga 

skulder har ökat. Den förbättrade likviditen 

beror främst på att kommunen har en för-

bättrad likviditet på grund av förskottsinbe-

talda bidrag. Kortfristiga skulder har främst 

ökat inom kommunen på grund av kort-

fristig del av långfristig skuld ökat. 

Noterbart är att Malung-Sälens kommun-

koncerns kassalikviditet har ökat under flera 

år för att från år 2016 minska, vilket är en 

effekt av, att trots god likviditet, kortfristiga 

skulder ökar. Det kommer ställa krav på den 

kommunala koncernen att bibehålla en god 

betalningsförmåga samtidigt som det finns 

en förväntad hög investeringstakt.

Lån och ränta
Långfristiga skulder har minskat med 14 mkr, 

från 692 mkr till 678 mkr. Amortering av skul-

der har uppgått till 84 mkr och nyupplåning 

till 70 mkr. Av kvarstående upptagna lång-

fristiga skulder är 97 mkr omklassificerade 

som kortfristiga del av långfristig skuld. Inom 

kommunkoncernen har Vatten & Avfall i Ma-

lung-Sälen ABs upplåning ökat med 50 mkr, 

och kommunens upplåning minskat med 80 

mkr. Upplåningen i Malungshem AB med 

Sälen Centrum HB har i stort sett varit oför-

ändrad, medan Ärnäshedens Fastighets AB 

har amorterat lån med 2 mkr (kommunkon-

cernens andel av detta är 1 mkr). Malungs 

Skuldsättningsgrad (%)
 
 2018 2017 2016 2015 2014

Skuldsättningsgrad 65 65 65 66 65

– varav avsättningsgrad 5 5  4 4 4

– varav långfristig skuldsättningsgrad            38                41                45                48                45    

– varav kortfristig skuldsättningsgrad            22                19                16                14                15    

Källa: Kolada

Soliditet (%) 2017 2016 2015 2014 2013

Soliditet 35  35  34  35  36 

Soliditet inklusive 20  19  17  18  18  
pensionsåtagande 

Dalarnas län (%)

Avesta 26  24  21  20  16 

Borlänge 34  30  27  27  26 

Falun 32  26  25  23  23 

Gagnef 28  27  26  25  25 

Hedemora 27  25  23  39  37 

Leksand 36  37  37  35  34 

Ludvika 28  29  28  31  33 

Malung-Sälen 35  35  34  35  36 

Mora 39  38  38  39  37 

Orsa 32  29  27  26  26 

Rättvik 20  20  19  19  18 

Smedjebacken 12  11  9  8  8 

Säter 53  55  55  59  61 

Vansbro 32  29  32  32  34 

Älvdalen 21  23  24  25  25

Kommunkoncernens 

kassalikviditet har 

ökat under flera år
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Prognos och budgetavvikelse jämfört med utfall för respektive kommunalt koncernföretag (mkr)

Kommunkoncernen Bokslut Budget Avvikelse  Tertial Avvikelse Delår Avvikelse
    (jan–april)  (jan–augusti) 

Malung-Sälens kommun 4,8 23,0 –18,2 –3,6 8,4 8,9 –4,1

Malungs Elverk AB 32,6 26,7 5,9 26,7 5,9 31,4 1,2

Malungshem AB 0,7 2,0 –1,3 2,0 –1,3 3,2 –2,5

Malung-Sälen Turism AB –0,4 0,0 –0,4 0,0 –0,4 0,1 –0,5

Vatten & Avfall 
i Malung-Sälen AB 0,0 0,9 –0,9 0,9 –0,9 –1,2 1,2

Västerdala Terminal 
och Järnvägsspår AB –0,3 0,0 –0,3 –0,2 –0,1 –0,1 –0,2

Västerdalarnas 
utbildningsförbund 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ärnäshedens Fastighets AB 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2

Gustols AB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Elimineringar –6,5 –6,1 –0,4 –11,4 4,9 –10,8 4,3

Årets resultat / avvikelse 31,1 46,6 –15,5 14,5 16,6 31,5 –0,4

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Elverk AB, Västerdalarnas Utbildningsförbund och Väs-

terdala Terminal och Järnvägsspår AB har ingen extern 

upplåning. 

Inom långfristiga skulder har anläggningsavgifter 

hos Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB ökat med 11 

mkr och investeringsbidrag hos Västerdala Terminal 

och Järnvägspår AB ökat med 18 mkr (kommunkon-

cernens andel av detta är 3 mkr).

I framtiden kan de långfristiga skulderna komma att 

öka, främst på grund av stora investeringsbehov för 

både bolagen och kommunen, inte minst för Vatten 

Kontroll

& Avfall i Malung-Sälen AB som har stora investe-

ringsbehov i Sälenområdet. Även Malunghem AB 

har ett stort investeringsbehov på grund av eftersatt 

underhåll. 

Budgetföljsamhet och 
prognossäkerhet
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. För år 2018 konstateras att budgetföljsamhe-

ten jämfört med föregående år har förbättrats, men 

har en negativ avvikelse med 16 mkr. Det är främst 

beroende på att den kommunala organisationen inte 

har tillräcklig budgetföljsamhet. 

För år 2018 konstateras att Malung-Sälens kom-

mun har ett sämre utfall medan Malungs Elverk AB, 

Likviditet (mkr)
 2018 2017 2016 2015 2014

Långfristiga lån 678 692 748 743 695

Budgetföljsamhet (mkr)
 
 2018 2017
Resultat 31 26
Budget 47 52
Budgetavvikelse –16 –26

och Ärnäshedens fastighets AB har ett bättre utfall 

än budget. Övriga koncernbolag/kommunalförbund 

har ett utfall som avviker negativt mot budget eller i 

nivå med budget.

Med undantag av kommunen var avvikelsen mel-

lan prognos lämnats vid tertial 2018-04-30 mindre än 

prognos lämnad vid delårbokslut 2018-08-31 jämfört 

med slutligt utfall.
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Utvärdering 
ekonomisk ställning
Malung-Sälens kommun har fortsatt en utmaning i att 

nå en ekonomi i balans och tillskapa en god ekonomisk 

hushållning. Kommunen har ett samlat balanskravsun-

derskott från år 2015 om 30 mkr att återställa år 2019. 

Underskottet borde varit återställt senast 2018. Det 

ställer krav på budgetföljsamhet samt bra prognoser 

som beslutsunderlag, för att fatta väl grundade beslut 

med åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Kommunen har ett sammantaget negativt resultat 

för femårsperioden 2014–2018 med –47 mkr. Detta 

samtidigt som engångsintäkter för ersättningar och 

tomtförsäljningar bidragit med intäkter till årens re-

sultat. Totalt för femårsperioden finns utfall från en-

gångsposter med + 33 mkr, där intäkter från exploa-

teringsmark har ett netto på +62 mkr. Det är ohållbart 

i längden att resultatet är beroende av engångsin-

täkter från de tillgångar kommunen förvaltar. Det är 

av största vikt att budgeterade nivåer hålls samt att 

utrymme tillskapas för oförutsedda händelser. 

Soliditet inklusive och exklusive ansvarsförbindelse 

för pensionsåtagande är positivt och investeringsvo-

lymen har under den senaste fyraårsperioden i snitt 

varit lägre än utrymmet enligt fullmäktiges finansiella 

mål. För bibehållande av en positiv soliditet samtidigt 

med behov av stora investeringar och pensionsutbe-

talningar ställs också krav på årligt överskott.  

Kommunens skattesats är den högsta i länet, och 

preliminärt utfall 2018 indikerar att Malung-Sälens 

kommun fortsatt har näst högsta nettokostnaden per 

invånare i länet samtidigt som skatteintäkterna per 

invånare är bland de lägsta i länet. 

Malung-Sälens kommun har fortsatt ekonomiska 

utmaningar och arbetet för en ekonomi i balans be-

höver därför fortsätta.

Kommunens 

skattesats är den 

högsta i länet
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Minskning 

av antalet 

ledamöter 

i flera 

nämnder

Uppdraget
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslu-
tande organ. Kommunfullmäktige beslutar i frågor 
av övergripande och principiell natur bland annat 
kommunens övergripande mål, budget och storle-
ken på kommunalskatten, samt väljer ledamöter i 
kommunens nämnder och styrelser.

Väsentliga händelser
Kommunfullmäktige har haft 7 sammanträden under 

2018, september mötet ställdes in på grund av för få 

ärenden. Kommunfullmäktiges större beslut under året:

•  Beslut om ny bolagsordning och nytt ägardirektiv till 

Malung-Sälen Turism AB.

•  Antagit en långsiktig vatten- och avloppsplan för 

kommunen.

•  Antagit en plan för avfallsförebyggande och hållbar 

avfallshantering i kommunen.

• Beslutade om att samtliga förtroendevalda ska ges 

rätt till en läsplatta med ett mobilt abonnemang från 

mandatperioden 2019.

•  Beslutade om en ny nämndsorganisation där miljö- 

och byggnadsnämnden slås ihop till en nämnd. 

Det beslutades även om minskning av antalet leda-

möter i flera av befintliga nämnder. 

•  Beslutade om höjda fasta arvoden för förtroende-

valda, att kommunstyrelsens ordförande ska vara 

lika med ett helt arvode för riksdagsledamot jämfört 

med tidigare 90 procent.

•  Beslutade att avstå den fortsatta utredningen om 

fördjupad räddningstjänstsamverkan tillsammans 

med ett flertal kommuner i norra länet.

•  Vid decembersammanträdet beslutade fullmäktige 

om likvidation av Västerdalarnas utbildningsför-

bund, vilket kan likställas med att Malung-Sälens 

kommun begär utträde ur förbundet och att verk-

samheterna återgår till respektive kommun.

Måluppfyllelse 
Se uppföljningen av kommunfullmäktiges inriktnings-

mål och prioriterade åtgärder i förvaltningsberättelsen.

Ekonomisk analys
Kommunfullmäktige redovisar en positiv avvikelse 

med 270 tkr vilket beror på att arvoden blev 140 tkr 

lägre än budgeterat samt att annonser och diverse 

förbrukningsmaterial fick en positiv avvikelse med 

100 tkr. Även det kommunala partistödet blev 30 tkr 

lägre än budgeterat på grund av att ett av partierna 

inte kvalificerade sig enligt de rutiner och regler som 

beslutats.

Framtid
Ett arbete har påbörjats med att ta fram en ny vision 

och nya övergripande mål för kommunfullmäktige. 

Planen är att besluta om dessa under 2019 för peri-

oden 2019–2023.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Intäkter, kostnader och netto (tkr)

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot 
      2016 2017 2018 2018 budget 

INTÄKTER 0 0 0 0 0

KOSTNADER 1 141 1 004 1 028 1 300 272

NETTO –1 141 –1 004 –1 028 –1 300 272

Påbörjat arbete 
att ta fram en ny vision

Ordförande: Jörgen Norén (S)
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Bidra till god 

ekonomisk 

hushållning

REVISION

Intäkter, kostnader och netto (tkr)

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot 
      2016 2017 2018 2018 budget

INTÄKTER 0 0 0 0 0

KOSTNADER 543 554 580 706 126

NETTO –543 –554 –580 –706 126

Uppdraget
Revisorernas uppgift är att vara ett demokratiskt kon-

trollinstrument. Syftet är att pröva;

•  om kommunstyrelsens och nämndernas verksam-

het utövas på ett ändamålsenligt och utifrån ekono-

misk synpunkt tillfredsställande sätt,

•  om verksamheten bedrivs enligt fastlagda politiska 

mål och intentioner,

•  om räkenskaperna är rättvisande och den interna 

kontrollen är tillräcklig.

Enligt god revisionssed ska revisorerna även ha en 

rådgivande och stödjande roll i förhållande till styrelse 

och nämnder, utan att därför inkräkta på sin oberoen-

de ställning. Revisionen har även ambitionen att med 

sin granskning bidra till god ekonomisk hushållning 

inom kommunen.

Revisorerna har under året biträtts i sitt arbete av re-

visionsbyrån KPMG AB.

Väsentliga händelser
Förutom träffar med nämnder och uppföljning av de-

ras verksamhet har revisionen genomfört 3 fördjupade 

granskningar av verksamheter, samtliga inom kommun-

styrelsens ansvarsområde:  

• IT-enhetens drift

• internprissättning IT-enheten

• internprissättning fastigheter 

Ett demokratiskt
kontrollinstrument

Ordförande: 
Kristoffer Widing 

(Oberoende)

Ekonomisk analys
Revisionen har inte förbrukat tilldelade ram. Genom 

samordning av granskning av IT-enheten och färre 

fysiska möten har kostnaderna hållits nere för grup-

pen. Bra planering och samordning av aktiviteter har 

gett lägre kostnader än budgeterat utan att det har 

påverkat kvaliteten på arbetet. 

Framtid
Kommunen bedriver alltmer verksamhet tillsammans 

med andra kommuner. För att utveckla revisions-

arbetet kommer kommunens revisorer att fortsätta 

utveckla sina interna arbetsformer och samarbetet 

med andra kommuners revisorer. 

Den stora utmaningen för kommunrevisionen inför 

framtiden kommer att vara att följa kommunens ar-

bete med att nå målet om att få en ekonomi i balans 

och att återställa tidigare underskott.
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Under 2019 

kommer 

EU-val att 

genomföras

Uppdraget
Valnämnden är en facknämnd som ska genomföra 
allmänna val och folkomröstningar. I valnämndens 
uppdrag ingår även frågor om likabehandling och 
demokrati. Valnämnden ska även genomföra de 
folkomröstningar som riksdag eller kommunfullmäk-
tige beslutar om.

Väsentliga händelser
•  Kommun-, landstings- och riksdagsval genomför-

des i september 2018.

•  Valnämnden har haft betydligt fler sammanträden (7) 

under året, bland annat beroende på planering inför 

genomförandet av valet i september. Även extra mö-

VALNÄMNDEN

Intäkter, kostnader och netto (tkr)

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot       
2016 2017 2018 2018  budget

INTÄKTER 0 0 224 200 24

KOSTNADER 54 77 474 520 46

NETTO –54 –77 –250 –320 70

Kommunval genomfördes
i september

Ordförande: Ronny Larsson (S)

ten har skett för att genomföra valen av ledamöter 

i kommunfullmäktige till kommunens samtliga poli-

tiska platser, bland annat till nämnder och styrelser.

Ekonomisk analys
Valnämnden redovisar en positiv avvikelse med 70 

tkr som beror på att bidraget för genomförandet av 

valet blev högre än budgeterat med 25 tkr. Lägre 

personalkostnader samt förbrukningsmaterial har bi-

dragit till den positiva avvikelsen mot budget.

Framtid
Under år 2019 kommer EU-val att genomföras i maj 

2019.
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Uppdraget
Överförmyndarens huvuduppgift är att utö-

va 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 Föräldrabal-

kens bestämmelser. Överförmyndarverksam-

heten står under tillsyn av Länsstyrelsen och 

justitieombudsmannen (JO).

Hjälp av god man eller förvaltare har den 

som på grund av sjukdom, psykisk stör-

ning, försvagat hälsotillstånd med mera inte 

kan bevaka rätt, förvalta sin egendom eller 

sörja för sin person.

Väsentliga händelser
Det stora antalet ensamkommande barn 

som anlände till Malung tidigare år innebar 

stora ökade arbetsuppgifter för verksam-

heten, och under året har barnen minskat 

och godemän har avslutat sina uppdrag. 

Överförmyndaren har inte behövt ta in för-

stärkning av personal då man har klarat 

verksamheten på befintlig personal.

Under våren hade vi vidareutbildning för 

ställföreträdare i uppdrag med bland annat, 

Räknekväll: ”Hur fyller man i en årsräkning”, 

samt informerade om ”PC ställföreträdare” 

som är ett digitalt hjälpmedel för underlät-

tande av årsräkningar. Vidareutbildning för 

erfarna ställföreträdare, där informerade vi 

om nya lagen från 1 juli 2017 om Anhöri-

gas behörighet 17 kap föräldrabalken samt 

Framtidsfullmakter som nu börjar träda 

ikraft. Vi har även anordnat grundutbildning 

för nya ställföreträdare. Många deltagare 

och hög kvalitet på utbildningarna gjorde att 

vi fick flera som åtog sig ett uppdrag efter 

utbildningens slut.

Ekonomisk analys
Det positiva resultatet beror på att verksam-

heten inte tagit emot så många ensamkom-

Intäkter, kostnader och netto (tkr)

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot 
      2016 2017 2018 2018 budget

INTÄKTER 2 368 1 655 274 364 –90

KOSTNADER 3 905 2 986 1 573 1 964 391

NETTO –1 537 –1 331 –1 299 –1 600 301

ÖVERFÖRMYNDARE

Antalet komplicerade  
ärenden ökar varje år

Överförmyndare: Åsa Hedlöf (S)

mande barn som vi beräknat. Budgeterad 

volym byggde på fler individer. Utfallet var 

färre individer, därav har både intäkter och 

kostnader minskat betydligt.

Vi har upplyst våra ställföreträdare om att 

se över om deras huvudman är berättiga-

de till stöd på grund av merkostnad för god 

man/förvaltare. De har i sin tur då ansökt till 

försäkringskassan och fått beviljat stödet, 

som gjort att huvudmannen själv kunnat 

stå för sina arvodeskostnader. Därav har 

kostnaderna för arvodet minskat för över-

förmyndaren.

Framtid
Antalet ärenden ökar varje år och inte minst 

då antalet komplicerade ärenden. Det är i nu-

läget svårt att hitta gode män/förvaltare med 

den höga kompetens som krävs i vissa fall. 

Tillgången på ”normala” ställföreträdare är, ge-

nom de utbildningsinsatser som gjorts, god. 

Det finns en pågående diskussion kring 

behovet av en översyn av reglerna om över-

förmyndare, gode män och förvaltare och 

särskilt när det gäller möjligheten att anli-

ta professionella ställföreträdare. Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) lämnade 

i april 2017 en skrivelse till Justitiedeparte-

mentet i frågan med fokus på behovet av 

reformation av lagstiftningen. I september 

2017 lämnade de sju länsstyrelser som har 

tillsynsuppdrag över överförmyndarverksam-

het, en skrivelse till regeringen om förbättring 

av tillsyn över och stöd till överförmyndarna. 

Även i denna skrivelse påpekas att området 

har behov av lagändringar. 

Riksrevisionen genomförde under 2017 

en granskning av om staten har skapat 

förutsättningar för kommunerna att utfor-

ma ett fungerande system för gode män 

och förvaltare. Syftet med granskningen, 

som presenterades i en rapport i december 

2017, var att bedöma om staten säkerstäl-

ler att överförmyndarverksamheten bedrivs 

rättssäkert och effektivt. Ansvarig minister 

aviserade under våren 2018 att en översyn 

skulle göras med anledning av Riksrevision-

ens rapport. Hur detta kommer arbetas vi-

dare med när en ny minister med ansvar för 

frågorna finns på plats är osäkert. Inflödet av 

antalet nya ärenden med ensamkommande 

barn har minskat kraftigt jämfört med 2015 

och 2016. Under 2018 har överförmynd-

aren förordnat väldigt få uppdrag som god 

man i nya ärenden. Många ensamkomman-

de barn har blivit myndiga under 2017 och 

2018 vilket innebär att ett stort antal ären-

den har avslutas. Migrationsverkets prognos 

för 2019 är 1100–1600 ensamkommande 

barn för hela riket, vilket är betydligt färre 

än under 2015 och 2016 men ungefär lika 

många som under 2018. 

Den nya lagstiftningen om framtidsfull-

makter och anhörigbehörighet som inför-

des 1 juli 2017, kan på sikt innebära att 

behovet av gode män för äldre personer 

minskar. Instrumenten utgör alternativ till 

godmanskap och förvaltarskap. Genom 

framtidsfullmakt kan den enskilde, under 

förutsättning att hon/han är frisk, utse nå-

gon som kan ha hand om dennes person-

liga och ekonomiska angelägenheter om 

hen skulle behöva hjälp senare i livet. Med 

införandet av framtidsfullmakter ges den 

enskilde större möjligheter att själv bestäm-

ma hur dennes angelägenheter ska tas om 

hand i framtiden. I samband med införandet 

av framtidsfullmakter lagstiftades även om 

anhörigas möjligheter att hjälpa sina anhö-

riga. Numera krävs inte fullmakt för att en 

nära anhörig i vardagssituationer ska kunna 

företräda en person som efter 18-årsdagen 

blir beslutsoförmögen. Det gäller till exem-

pel att betala räkningar, ansöka om bidrag 

och inköp. Den nya lagstiftningen har dock 

ännu inte haft någon märkbar påverkan på 

överförmyndarensverksamhet. 
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Beslutade 

att riva 

Toms bar

Uppdraget
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltning-

en av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 

övriga nämnders samt kommunala bolags verksamhet. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges 

beslut verkställs, samt förbereder de ärenden som ska 

behandlas i fullmäktige. Kommunstyrelsen har även 

ansvar för gemensamma administrativa verksamheter, 

skog och mark samt service och teknik.  

Väsentliga händelser
•  Kommunstyrelsen hade 10 sammanträden under 

2018.

•  Med anledning av ny kommunallag (2017:725) har 

kommunstyrelsen fattat beslut om att direktören 

i Malung-Sälens kommun ska ha benämningen 

kommunchef.

•  Kommunstyrelsen fattade under februari beslut om 

rivning av tre fastigheter Mobyarna 10:34, Handla-

ren 1 samt Albacken 16:1. Uppdraget om rivning 

har verkställts av service- och teknikförvaltning un-

der året.

•  Beredning och förslag till fullmäktige, som har be-

slutat, om nya pensionsbestämmelser för förtroen-

devalda innebärande omställningsstöd och pensi-

on till förtroendevalda (OPF-KL) att gälla från och 

med 1 januari 2019.

•  Kommunstyrelsen beslutade att föreslå fullmäktige 

att avstå den fortsatta utredningen om fördjupad 

räddningstjänstsamverkan.

•  Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av de kommunala 

bolagen har fullgjorts bland annat genom att Ma-

lung-Sälen Turism, Malungs Elverk AB, Malungs-

hem AB och Vatten & Avfall i Malung-Sälen samt 

Västerdalarnas utbildningsförbund har redovisat sin 

verksamhet vid ett till två tillfällen.

•  Kommunchefens förordnande har förlängts till 30 

juni 2019.

•  Anställning av ny kultur- och fritidschef samt perso-

nalchef har genomförts.

•  Samverkansavtal avseende e-arkivcentrum i Dalar-

na har godkänts av kommunstyrelsen.

Ekonomisk analys
Kommunstyrelsen redovisar ett negativt utfall mot 

tilldelad budget med 11 mkr. Avvikelsen är främst 

hänförlig till underskottstäckning Västerdalarnas ut-

bildningsförbund med 12,4 mkr samt tillkommande 

avsättning för Malungs deponi 1,2 mkr.

Framtid
Fortsatt arbete med prioritering av åtgärder för eko-

nomi i balans samt kompetensförsörjning är fokus för 

kommunstyrelsen.

KOMMUNSTYRELSEN

Intäkter, kostnader och netto (tkr)

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot 
      2016 2017 2018 2018 budget

INTÄKTER 3 421 2 581 4 209 2 016 2 193

KOSTNADER 32 060 109 026 106 253 93 239 –13 014

NETTO –28 639 –106 445 –102 044 –91 223 –10 821

Prioriterar åtgärder 
för en ekonomi i balans

Ordförande: Hans Unander (S)
Förvaltningschef: Olle Emanuelsson
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KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNINGEN

Uppdraget
Kommunstyrelseförvaltningen omfattar kommun-

kansliet, personalkontoret, ekonomikontoret, IT-en-

heten samt kommunchef och kommunikation. Samt-

liga dessa enheter innehåller administrativa resurser 

såväl för strategiska frågor som för stöd och service 

internt och externt. Även kollektivtrafiken och ar-

betsmarknadsenheten bedrivs under förvaltningen. 

Kommunens insatser inom arbetsmarknadsenheten 

syftar till att ge personer som inte kommit in på el-

ler som förlorat kontakten med arbetsmarknaden 

ett meningsfullt arbete, praktik eller utbildning samt 

erbjuda stöd som ger möjlighet till inträde på arbets-

marknaden. Skogsförvaltningen ligger också under 

kommunstyrelsen och förvaltar det skogsinnehav om 

cirka 15 000 ha som kommunen äger.

Väsentliga händelser
•  Beviljats projektbidrag från Tillväxtverket på 1 760 tkr 

per år för att förbättra företagsklimatet.

•  Genomförande av val till riksdag, kommun och lands-

ting.

•  Ledning av kommunens arbete med att anpassa 

verksamhet och dokumentation så den kommuna-

la organisationen lever upp till EU:s dataskyddsför-

ordning, GDPR.

•  Införande av e-arkiv är på plats. För närvarande 

saknar dock Malung-Sälens e-arkivarie som kan 

möta upp och arbeta för att förvalta och aktivt ta del 

av det e-arkiv som tagits fram och ska användas av 

Dalarnas samtliga kommuner.

•  Byte av telefonileverantör och växelsystem för den 

kommunala organisationen och kommunala heläg-

da bolagen.

•  Det har påbörjats en översyn av arbetssättet inom 

bemanningsenheten med syfte att få till en optimal 

verksamhet utifrån de behov som kärnverksamhe-

terna har.

•  Arbetsmarknadsenheten har under året utökat sina 

aktiviteter med Jobbspår där ett 40-tal personer 

slussats ut till arbete inom näringslivet.

•  Vid Mosjön har ledverksamheten avvecklats under 

året samtidigt som ett 25-tal personer har varit i åt-

gärdsprogram under året. 

•  Finsams coach har överförts från kommunkansliet 

till arbetsmarknadsenheten och projektägarskapet 

för Finsam har flyttats till Vansbro kommun.

•  Ett haveri i serverparken löstes tillfälligt med att lån 

av utrusning för att under 2019 bytas ut till en ny 

permanent lösning.

•  Skogsbrand under året innebar att del av kommu-

nens skogsinnhav brann ned.

•  Under året har stor andel gallring genomförts samt 

att det har varit höga massavedspriser.

•  Minskad tomtförsäljning samt ökade kostnader för 

planer.

•  SITE II avslutades 2018-12-31.

Ekonomisk analys
Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett negativt ut-

fall mot budget med 14 mkr. Avvikelsen är främst hän-

förlig till att försäljning av exploateringstomter inte ge-

nomförts i budgeterad om fattning. I övrigt finns både 

positiva och negativa avvikelser inom förvaltningen.

Kommunchef har en positiv avvikelse mot budget 

vilket är hänförligt till positiva avvikelser inom närings-

befrämjande åtgärder, information och marknadsfö-

ring samt kompletteringstrafik. 

Kommunkansliet redovisar en negativ avvikelse 

mot budget vilket är hänförligt till ej budgeterad kost-

nad för uppgradering av kommunens ärendehan-

teringssystem, samt ökade kostnader jämfört med 

budget för köp av tjänst kanslichef. Ekonomikontoret 

redovisar en positiv avvikelse mot budget med an-

ledning av ej tillsatt tjänst. IT-enheten redovisar en po-

sitiv avvikelse mot budget med vilket främst förklaras 

Anpassning till EU:s
dataskyddsförordning
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av byte av leverantör för telefoni samt återhållsamhet 

med utbildningar. 

Personalenheten inklusive arbetsmarknadsenheten 

redovisar ett negativt utfall mot budget. Avvikelsen 

mot budget beror av byte på personalchefstjänsten 

samt ökad bemanning på grund av sjukskrivingar. Vid 

övertagandet av systemförvaltning har inte medel för 

arbetsinsatsen med utveckling och utbildning med-

följt. Ökade kostnader med anledning av extra tjänster 

och ökat antal bidragsanställningar vid förvaltningarna 

som belastat personalenheten. Den fackliga verksam-

heten har med anledning av händelser i förvaltningar-

na använt mer utrymme än som fanns i budget. 

Skogsverksamheten redovisar ett överskott mot 

budget med 2,8 mkr vilket beror av försäkrings-

ersättning i samband med att del av kommunens 

skogsinnehav brunnit ned samt högre ersättning för 

naturreservat än budgeterat. Samtidigt omfattar årets 

utfall högre kostnader för andelar i vägsamfälligheter 

på grund av flera nya lantmäteriförrättningar.

Exploateringsverksamheten redovisar ett under-

skott mot budget med 16 mkr beroende på att tom-

försäljning inte genomförts motsvarande budgeterat.

Framtid
•  Rekrytering av kommunchef, kommunikationschef 

samt kanslichef har inletts och pågår under början 

av 2019.

•  Projektmedel för fortsatt utveckling av kommunens 

företagsklimat kan rekvireras med 1,8 mkr för åren 

2019 och 2020.

•  För ökad effektivitet och resursoptimering finns 

behov av ett utvecklingsarbete för administrativa 

stödfunktioner.

•  Optimal systemanvändning är prioriterat för att öka 

möjligheterna till förbättrad stöd- och service till för-

valtningarna.

•  Ledarskapsutbildning för att ge ledarna bättre för-

utsättningar att utföra sitt uppdrag ligger i fokus 

liksom tillskapandet av interaktiva utbildningar vid 

introduktion av medarbetare.

•  Bemanningsenheten kommer att arbeta med sam-

verkan med verksamheterna, påbörja central rekry-

tering av korttidsvikarier samt skapa strukturer för 

månatlig uppföljning av aktiviteterna som genomförs.

•  En förflyttning mot Office 365 kommer att påbörjas 

under 2019 med byte av e-post system.

•  En inventering av skog i åldern +110 år kommer 

att verkställas under 2019 för att få fram en större 

slutavverkningsareal.

•  Stor efterfrågan på alla sorts tomter gör att framta-

gande av detaljplaner behöver prioriteras.

 

KOMMUNSTYRELSE-
FÖRVALTNINGEN

Intäkter, kostnader och netto (tkr)

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot 
      2016 2017 2018 2018 budget

INTÄKTER 67 920 79 166 41 060 49 182 –8 122

KOSTNADER 93 902 92 535 72 041 66 241 –5 800

NETTO –25 982 –13 369 –30 981 –17 059 –13 922

Rekrytering 

av kommun-

chef, kommuni-

kationschef 

och kanslichef 

inleds
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Service och teknikförvaltningen ansvarar för drift och 

underhåll av kommunens gator, gång och cykelbanor 

och parkeringsplatser samt parker och grönområden. 

Service- och teknikförvaltningen levererar även in-

ternt stöd till övriga kommunala förvaltningar i form av 

lokalvård, tvätt, fastighetsförvaltning, vaktmästeri samt 

handläggning av bostadsanpassningsärenden och 

energirådgivning.

Väsentliga händelser
•  En extremt snörik vinter under 2018, vilket har påver-

kat både snöröjningen och skapat stora påfrestning-

ar på kommunens fastigheter och deras tak. 

•  Till år 2018 avslutades elva externa städuppdrag inom 

lokalvården för att kunna utföra de interna städupp-

dragen bättre som är lokalvårdens huvuduppdrag.

•  En större anpassning av ett industrihus (gamla Nor-

mark) med kringliggande markyta färdigställdes un-

der sommaren. Ny hyresgäst flyttade in och öppna-

de under juni månad.

•  Tre fastigheter har rivits under 2018. En ytterligare 

fastighet kommer att rivas under 2019 så fort snön 

har avlägsnats så att riskerna för en rivning har mi-

nimerats.

•  Beslut fattades att samtliga fastigheter i kommunen 

ska ligga under fastighetsverksamheten från och 

med år 2019. Det innebär att samtliga fastigheter 

från kultur- och fritidsnämnden samt fastigheten 

AME-Mosjön kommer att överföras till service- och 

teknikförvaltningen från 1 januari 2019.

Ekonomisk analys
Service- och teknikförvaltningen redovisar totalt en po-

sitiv avvikelse mot budget med 2,5 mkr. 

Den största orsaken till det positiva utfallet beror 

på fastighetsverksamheten som redovisar en positiv 

avvikelse på 2,8 mkr. Fastighetsverksamhetens av-

vikelse beror främst på att underhåll inte har genom-

förts i budgeterad omfattning, bland annat beroende 

på att tid ägnats åt snöskottning av tak i stället för 

underhållsarbete. Även mer uthyrd yta har bidragit till 

det positiva utfallet. 

Bostadsanpassning redovisar lägre kostnader än 

budget på grund av lägre bidragsutbetalningar. Tjäns-

ten som förvaltningschef är ej tillsatt och påverkar den 

totala avvikelsen positivt. Övriga verksamheter har 

mindre negativa avvikelser beroende av inköp av för-

brukningsinventarier och mer personal än budgeterat 

(lokalvård) samt högre snöröjningskostnader (gata- 

och park).

Framtid
Samtliga fastigheter kommer tillhöra fastighetsverksam-

hetens ansvar från och med 2019 vilket innebär att alla 

fritidsfastigheter kommer flyttas från kultur- och fritids-

nämnden till kommunstyrelsen. En gränsdragningslista 

har tagits fram där fastighet ansvarar för samtliga fastig-

hetsrelaterade delarna medan fritidsverksamheten an-

svarar för verksamhetsspecifika maskiner och redskap 

som används för lokalernas syfte.

Inom fastighetsverksamheten finns behov av att ar-

beta fram hyresavtal och gränsdragningslistor för de in-

terna hyresgästerna samt att utarbeta en tydlig långsik-

tig underhållsplan för kommunens respektive fastighet.

Tvätten har fått utökat uppdrag från vård- och om-

sorgsverksamheterna, att tvätta även verksamhetens 

arbetskläder. Det behöver klarläggas vilka volymer upp-

draget ska omfatta.  

Gata- och parkverksamheten är väldigt beroende av 

och har haft svårt att få tag på mer självgående säsong-

arbetare under sommarperioden, vilket är en förutsätt-

ning för att verksamheten ska klara sitt uppdrag under 

sommaren.

SERVICE- OCH TEKNIK-
FÖRVALTNINGEN
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Intäkter, kostnader och netto (tkr)

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot 
      2016 2017 2018 2018 budget

INTÄKTER 197 382 193 884 158 900 150 945 7 955

KOSTNADER 217 727 232 020 178 811 173 353 –5 458

NETTO –20 345 –38 136 –19 911 –22 408 2 497

Tf förvaltningschef: 
Olle Emanuelsson

Uppdraget

En extremt snörik vinter skapade 
stora påfrestningar

Svårt att 

rekrytera 

säsongsarbetare 

under sommar-

perioden
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Andel unga (upp till 25 år som  
går vidare till arbete eller studier)

Andel med försörjningsstöd

Andel nya företag/1000 inv

Andel nöjda företagare

Flyttnetto, inv

Andel ekologiska livsmedel, %
Andel miljöbilar i kommun-
organisationen, %

(1) Servicemätningens mått, %
(2)  Mått hämtas från respektive  

verksamhetssystem

Intranätanvändningen (internt)
Aktivitet på hemsida och sociala  
medier (externt)

Medarbetarindex (HME)
Redovisade förbättringsförslag  
och genomförda förbättringar

Kompetensutvecklingsplaner
APT
Medarbetarsamtal

Sjukfrånvaro

Andel som har önskad tjänstgörings-
grad, %

Andel nöjda medborgare, avser påver-
kan i SCB:s medborgarundersökning, %

Informationsindex

Årliga medel för Leaderprojekt, tkr

Ekonomiskt resultat

Kr

Utfall i investeringsplanen, mkr

60

2,3

6,4

Ej mätt

+50

32

9,0

Tele 57, e-post 80
Ej mätt

Ökande
Ökande

Ej mätt
Ingen

uppföljning

Ej mätt
Ej mätt
Ej mätt

6,2

Nytt – Endast val vid 
nyanställning

Ej mätt

Ej mätt

254

–22

*

25

Hälften går vidare

Minskande

Bibehållen nivå

Ökande

Ökande

Ökande

Ökande

Ökande
Utgångsvärde saknas

Ökande
Ökande

Ökande
Ökande

100 %
100 %
100 %

Sjunkande

Ökande

Ökande

Ökande

Ökande

Minst 0-resultat

Minst bibehållen nivå

I nivå (28 mkr)

Vi erbjuder arbetsmarknads-
åtgärder

Vi arbetar med tillgänglighets-
anpassning

Vi säkerställer en bra intern 
process för att ge service till 
företagen

Vi ger utvecklat stöd till nya 
invånare

Vi tar miljö- och klimathänsyn 
i samhällsplanering och upp-
handling

Vi har god tillgänglighet (1) via 
telefon och e-post samt (2) från 
felanmälan till åtgärd

Vi utvecklar information 
/kommunikation

 
Vi har engagerade medarbetare

Vi har en fungerande samverkan

Vi har en fungerande rehabkedja

Vi ökar andelen heltidstjänster för 
de medarbetare som önskar det

Vi utvecklar medborgardialogen

Våra medborgare upplever att 
de har tillgång till lättillgänglig 
information på hemsidan

Vi stödjer projekt via LEADER

Vi har en ekonomi i balans.

Kommunen säkerställer framtida 
pensionsutbetalingar

Investeringsvolymen ligger i 
nivå med kommunens årliga 
avskrivningar

 Målet helt uppfyllt  Målet delvis uppfyllt  Målet ej uppfyllt

Nämndens mål Indikator Måltal  Resultat 2018 Resultat 2017

HÅLLBAR TILLVÄXT

KVALITET

KOMPETENS

DEMOKRATI

EKONOMI

Ej mätt

3,4

6,3

Ej mätt

+57

28

12,6

Tele 56, e-post 81
Ej mätt

Ökande
Ökande

Ej mätt
Minskande

Ej mätt
Ej mätt
Ej mätt

6,0

Oförändrat

40

88

254

–18

*

20

* Anställdas pensioner samt förmånsbestämd ålderspension kostnadsförs och betalas ut årligen. Ansvarförbindelse för pensioner intjänande tom 1998 har ej försäkrats
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Uppdraget
Nämnden ansvarar för kommunens verksamheter 

inom förskola, grundskola, grundsärskola, fritids-

hem, integration och hem för ensamkommande flyk-

tingbarn (HVB). Från år 2018 ansvarar nämnden för 

måltidsverksamheten inom för-, grund och gymna-

sieskolornas område.

Väsentliga händelser
•  HVB hemmet för ensamkommande flyktingbarn av-

vecklades den 31 december 2018.

•  Antalet tjänster på integrationsavdelningen minska-

des med 1 tjänst.

•  6:e plats i SKL:s öppna jämförelser över 9:ornas av-

gångsbetyg.

•  Fler inskrivna barn i förskolan.

•  Ökad andel av eleverna väljer Malung-Sälens kom-

muns egen gymnasieskola (VDUF). År 2018 valde 

70 procent MSG medan motsvarande andel 2017 

var 62 procent.

•  En marginell ökning av andelen elever som känner 

sig trygga i skolan. Enkätsvaren visar att 94,1 pro-

cent av eleverna känner sig trygga i skolan.

Ekonomisk analys
Barn- och utbildningsnämnden har 2018 haft ökade 

kostnader för särskilt stöd och undervisning av nyan-

lända som inte fanns med i budget. Besparingsåt-

gärder gällande personal och lokaler inom förskolan 

har inte gått att genomför då det var fler barn inskriv-

na än planerat. Nämndens kostnader för anpassning 

av skolmiljö till elev var högre än budget.

För HVB-hemmet medförde årets utfall högre kost-

nader och lägre intäkter medan det för integrations-

verksamheten var högre intäkter än budgeterat. Stats-

bidraget för likvärdig skola har under hösten använts 

för att täcka en del av kostnaderna för särskilt stöd.

Framtid
Arbetet med att anpassa skolans organisation enligt 

styrdokumenten behöver beslutas och genomföras. 

Barn- och utbildningsnämnden har stora utmaningar 

att rekrytera rätt kompetens, men även att hitta vika-

rier som kan gå in verksamheten vid korttidsfrånvaro. 

Förskoleorganisationens utmaning är att ha en orga-

nisation som kan hantera de toppar som då och då 

kommer vad gäller antalet födda. Kopplat till utveck-

ling av antalet födda barn samt barn/elever i behov 

av särskilt stöd finns fortsatt en utmaning i att bedriva 

verksamheten inom tilldelade ekonomisk medel.

Ordförande: Sofia Söderström (S)
Förvaltningschef: Torbjörn Martinsson

Skolans organisation behöver anpassas

Hem för ensam-

kommande 

flyktingbarn 

avvecklades
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BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Intäkter, kostnader och netto (tkr)

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot        
 2016 2017 2018 2018 budget

INTÄKTER 77 259 58 627 41 932 24 956 16 976

KOSTNADER 250 091 231 414 227 580 207 468 –20 112

NETTO –172 832 –172 787 –185 648 –182 512 –3 136
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Andel som väljer VDUF, %

Antal projekt

SKL:s jmf-tal och ranking

Uppdaterade likabehandlingsplaner 
inom alla verksamheter, %

Elevenkät.
Elevers positiva syn på skola och 
undervisning i årskurs 8 i %

Antal barn per personal

Andel som erbjuds förskoleplats 
inom 4 månader och får plats på 
önskat datum

Mätning av behörighetsandelen, %

Andel förskollärare inom förskolan, %

Antal språk

Andel heltidstjänster

 

Andel elev/brukarråd, %

Elev- och föräldraenkäter, %
Elevenkät åk 3–9, %
Föräldraenkäten F–2, %
Föräldraenkäten förskolan, %

70

Oförändrat

Plats 6

100

94,1

45

4,7 barn per personal

88 % fick plats inom 4 
månader, 73 % fick plats 

på önskat datum.

80 (grundkolan)

43

3–5 st (varierande)

Ej aktuellt i dagsläget

100

85
96
89

62

Oförändrat

Plats 3

100 

93,90 

67 

4,7 barn per personal

83 % fick plats inom 4 
månader, 71 % fick plats 

på önskat datum.

83 (grundskolan)

33 

5 st

Ej aktuellt i dagsläget

100 

85
96
93

65

2. Fler förskolor/skolor 
har grön flagg

Bland de 25 bästa i 
landet.

100

100 % känner sig trygga

Ökande

Bibehållen nivå

100 % erbjuds plats inom 
4 månader och fler får 
plats på önskat datum

Ökande

50 

Ökande

Ökande

100 

Ökande

Samverkan med VDUF för att 
få fler av grundskolans elever i 
Malung-Sälen att välja program 
på VDUF

Stödja projekt och initiativ som 
har sin utgångspunkt i entrepre-
nörskap, jämställdhet, miljö- och 
klimattänk

Det sammanvägda resultatet i 
Malung-Sälens grundskolor ska 
vara bland de främsta i landet

Värdegrund är ett prioriterat 
utvecklingsområde inom BUN:s 
alla verksamheter

0-tolerans mot mobbing och 
kränkningar 

Personalgruppernas storlek ska 
anpassas utifrån individerna 
i gruppen, barnets ålder och 
lokalens beskaffenhet

Underlätta inflyttning genom att 
snabbt svara upp mot behover 
av förskoleplats

Alla lärare/pedagoger har 
behörighet för den undervisning 
de bedriver

Fler högskoleutbildad personal 
inom förskolan

Studiehandledning på hemspråk 
ska finnas

Det fackliga samarbetet utveck-
las så att förutsättningarna för 
god verksamhet ökar

Den personal som önskar ska 
ha rätt till heltid

Det ska finnas elev/brukarråd 
eller andra samverkansorgan i 
alla BUN:s verksamhetsgrenar

Elever och föräldrar ska ha 
inflytande och kunna framföra 
sina åsikter

 Målet helt uppfyllt  Målet delvis uppfyllt  Målet ej uppfyllt

KVALITET

KOMPETENS

DEMOKRATI

Nämndens mål Indikator Måltal  Resultat 2018 Resultat 2017

HÅLLBAR TILLVÄXT
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Ordförande: Carina Albertsson (S)
Förvaltningschef: Anna-Karin Olsson

Uppdraget
Socialnämnden har det samlade ansvaret för bland 

annat myndighetsutövning och insatser inom äldre-

omsorgen, LSS, lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, individ och familjeomsorgen och 

handläggningen av alkohol- och tobakstillstånd/tillsyn.

Ansvarsområdena regleras av flera olika lagar och 

socialtjänstlagen är den vanligast förekommande. So-

cialnämnden är kommunens största arbetsgivare och 

huvuddelen av verksamheten bedrivs och bemannas 

dygnet runt – året om.

Inom vård och omsorg finns bland annat särskilda 

boenden med korttidsplatser och växelvård, hemtjänst 

och daglig verksamhet. För personer med funktions-

nedsättning enligt LSS finns bland annat gruppbostä-

der, servicebostad, korttidshem, daglig verksamhet, 

boendestöd och personlig assistans. Inom socialpsy-

kiatrin finns boendestöd och daglig sysselsättning. 

Individ- och familjeomsorgen ansvarar för försörjnings-

stöd, missbruksvård, barn- och ungdomsvård, famil-

jerätt och familjerådgivning. 

Väsentliga händelser
Under året har åtgärder fortsatt genomföras för att 

minska kostnaderna och anpassa verksamheterna till 

de budgetramar nämnden tilldelats. Många medarbe-

tare har upplevt att mycket har hänt på kort tid och att 

det varit rörigt i en del verksamheter, vilket är naturligt 

när många åtgärder ska genomföras för att ge effekt 

samma år. 

En stor översyn har genomförts inom alla delar i verk-

samheten i syfte att se vilka förbättringar som behövs 

inom de olika områdena och på övergripande nivå. Ett 

stort antal åtgärder har föreslagits och detta kommer 

att leda till att handlingsplaner ska tas fram och genom-

Intäkter, kostnader och netto (tkr)

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot 
      2016 2017 2018 2018 budget

INTÄKTER 59 310 62 850 54 017 45 965 8 052

KOSTNADER 307 934 318 760 306 137 294 465 –11 672

NETTO –248 624 –255 910 –252 120 –248 500 –3 620

Anpassning av verksamheterna
till budgetramar

Många 

medarbetare 

har upplevt 

att mycket har 

hänt på kort 

tid

SOCIALNÄMNDEN

föras tillsammans med medarbetarna under 2019.

En ny hållbar ledningsorganisation har genomförts. 

Rekryteringar och tillsättning av enhetschefer och av-

delningschefer har gjorts. Den nya organisationen 

kommer att ge mycket bättre förutsättningar för en tyd-

ligare ledning och styrning i alla led. 

Inspektionen för vård och omsorg har gjort tillsyner 

inom bland annat hemtjänst, särskilt boende och in-

divid- och familjeomsorgen vilket inneburit möjlighet 

att ta fram åtgärder för att genomföra förbättringar i 

verksamheterna. Arbetet har fortsatt med kraven från 

arbetsmiljöverkets tillsyn inom äldreomsorgen och gäl-

lande enhetschefernas arbetssituation. Den sista delen 

som är kvar att genomföra är renovering av toaletter på 

Skålmogården, som planeras att avslutas senast mars 

2019. Genomgående har det påpekats från tillsyns-

myndigheterna att det varit återkommande brister se-

dan flera år tillbaka som man inte åtgärdat som planerat.

Det är viktigt och nödvändigt att alltid arbeta med 

systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär – ha koll på 

vad vi gör – vilka resultat ger det – vilka förbättringar be-

hövs – genomföra – följa upp och så börjar det om. Ett 

nytt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har 

tagits fram och en upphandling för en digital plattform 

har genomförts.

Ekonomisk analys
Inför budgetåret 2018 fanns ett anpassningskrav 

med 15 mkr utifrån tilldelad ram, och det verksamhe-

terna faktiskt lagt ut i budget. För att nå en ekonomi 

i balans genomfördes ett stort antal åtgärder inom i 

stort sett alla verksamheter under året. Effekterna av 

dessa åtgärder under 2018 är cirka 19 mkr och en 

del åtgärder kommer att fortsätta under 2019 och 

det beräknas ge ytterligare minskade kostnader in-
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Månadsvis uppföljning av antalet 
medicinskt färdigbehandlade, där 
kommunen har betalningsansvar, 
rapporteras.
Antalet ej verkställda SoL-beslut 
rapporteras månadsvis

Månadsvis uppföljning av antal fatta-
de beslut om SÄBO och hemtjänst

Andel hemtjänstbeslut, %

Andel säbobeslut, %

Månadsvis rapportera om antalet 
beslut där ungdomar placerats och 
antalet ungdomar som ges stöd på 
hemmaplan.

Antalet register som regelbundet 
används redovisas kvartalsvis.
Senior Alert, %
Palliativa registret, %
BPSD, %

Antal korrekta svar utifrån  
själv skattning. Redovisas juni  
och december, %

Antalet avvikelser rapporteras 
månadsvis i enlighet med rutin för 
avvikelshantering.

0

13

87

13

0

69
67
75

57

10

0

6

88

12

0 plac. internet.

Ökand andel

83
75
56

66

11

0

0

Ökande

Minskande

Ökand andel i hemma-
planslösning

90
100
100

Ska uppgå till minst 50 %

Minskande

Översyn av antalet platser ska 
genomföras gällande behov av 
korttidsplatser och SÄBO-platser

Ökad andel stöd till äldre ges 
genom hemtjänst och en mins-
kad andel ges på SÄBO

Socialförvaltningen deltar i det 
kommunövergripande projektet 
med bildandet av familjecenter när 
detta initieras. Socialförvaltningen 
ska under kommande år prioritera 
nämndens egna projekt med att 
utveckla öppenvårdsinsatser

Kvalitetsregister ska användas i 
HSL- verksamhet

Följsamhet basala rutiner

Minskad antal avvikelser inom 
IFO:s verksamhetsområde

 Målet helt uppfyllt  Målet delvis uppfyllt  Målet ej uppfyllt

Nämndens mål Indikator Måltal Resultat 2018 Resultat 2017

KVALITET

för 2020. Det som återstår under 2019 är 

bland annat att bemanningen ska utgå ifrån 

behoven hos brukarna, se över vår sche-

maläggning och heltidsatsningen. Största 

effekten av åtgärder ser vi inom individ- och 

familjeomsorgen och det gäller placeringar 

för barn och unga där vi legat mycket högt i 

förhållande till jämförbara kommuner.

Ytterliggare orsaker är ett vite till Inspektio-

nen för vård och omsorg (IVO) på 1 mkr och 

extra kostnader för externa placeringar inom 

EKB som berör beslut under åren 2015–

2017. Detta har inneburit ökade kostnader 

med 13 mkr jämfört med budgetram 2018.

Socialnämnden har ett negativ resultat 

för 2018 mot budget med 3,6 mkr vilket 

främst förklaras med höga kostnader för 

placeringar inom missbruksvården, boende 

skolungdom på annan ort och högre perso-

nalkostnader än budgeterat. Personalkost-

nadsökningarna är inom äldreomsorgen, in-

divid- och familjeomsorgen samt hälso- och 

sjukvården på grund av ökade sjukskrivning-

ar och personalbrist. Socialnämnden har 

minskat personalkostnaderna betydligt un-

der 2018. Intäkterna från bland annat Mig-

rationsverket har ökat i socialnämnden efter-

som mer utförs internt inom socialnämnden.

Arbetet med kontroll av kostnader och 

intäkter behöver fortsätta eftersom det finns 

mer att göra gällande effektivitet i verksamhe-

terna och minska kvalitetsbristkostnaderna.

Framtid
Som i många andra kommuner är det de kom-

mande pensionsavgångarna, den lång siktiga 

kompetensutvecklingen och vår all männa 

demografi som är de största utmaningarna. 

Malung-Sälen har en åldrande befolkning och 

kommunen måste fortsätta vara en attraktiv 

arbetsgivare för att klara att rekrytera, behålla 

och utveckla bra medarbetare.

För att undvika dyra externa placeringar 

måste kommunen satsa på att öka kom-

petensen i egenregin och ha en strategi 

för hemmaplanslösningar. Insatserna som 

sätts in ska utgå ifrån vad evidensen och 

forskningen säger ger bästa effekterna för 

att nå bästa resultat och som leder till att 

den enskilde i högre grad klarar sig själv.

Tidiga insatser både i ålder och tid, i 

samverkan med andra, är det viktigt att 

kommunen satsar på framöver för att klarar 

av framtida utmaningar.

Ett sätt att möta utmaningarna är att 

använda välfärdsteknik som kan både ge 

ökad trygghet och lägre kostnader på sikt.

Socialnämndens verksamheter behöver 

fortsätta arbeta strukturerat med det syste-

matiska kvalitetsledningsarbetet och planera 

verksamheterna utifrån brukarnas nuvarande 

och kommande behov av insatser och stöd.
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KULTUR- OCH 
FRITIDSNÄMNDEN
Ordförande: Åsa Hedlöf (S)
Tf förvaltningschef (t.o.m. 28/2 2018): 
Sten-Inge Eriksson
Förvaltningschef (fr.o.m. 1/3 2018): 
Kristine Brosjö

Intäkter, kostnader och netto (tkr)

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot 
      2016 2017 2018 2018 budget

INTÄKTER 4 351 4 807 5 524 4 169 1 355

KOSTNADER 32 724 35 101 34 052 31 569 –2 483

NETTO –28 373 –30 294 –28 528 –27 400 –1 128

Uppdraget
I kultur- och fritidsnämndens uppdrag ingår att svara 

för biblioteksverksamheten samt att i enlighet med 

bibliotekslagen (2013:801) verka för det demokratiska 

samhällets utveckling. Detta genom att bidra till kun-

skapsförmedling och fri åsiktsbildning, att främja litte-

raturens ställning och intresset för bildning, upplysning 

och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

I den allmänkulturella verksamheten ingår konst-

verksamhet, utställningar, teater, film, dans, konser-

ter, musikunderhållning, föredrag och författarbesök 

samt ett årligt utdelat kulturpris. 

I kultur- och fritidsnämndens uppdrag ingår även 

att främja det lokala föreningslivet genom samarbe-

ten och ekonomiskt stöd i enlighet med gällande rikt-

linjer. Kommunal fritidsverksamhet med dess simhall, 

ishall, idrottshallar, utomhusbad, skid- och motions-

spår hör också till nämndens ansvarsområde. 

Vidare ansvarar kultur- och fritidsnämnden för öp-

pen fritidsgårdsverksamhet och en kommunal kul-

turskola. I detta ingår även att svara för kommunens 

verksamhet kring ungas delaktighet och inflytande.

Viktiga händelser
•  Kultur- och fritidsnämnden delar ut 5 mkr årligen i 

föreningsbidrag. Kommunfullmäktige beslutade på 

sammanträde i november om nya riktlinjer för fören-

ingsbidrag. Dessa trädde i kraft 1/1 2019.

•  Eftersom Malungs IF Hockey gick upp i division 

1 har det krävts tidigareläggning av is i ishallen. I 

samband med detta gjordes en översyn och upp-

rustning av kylanläggningen.

•  Kulturskolan ansökte och fick beviljat bidrag på 

400 tkr från Kulturrådet för kvalitetshöjande insat-

ser. Detta möjliggör att vi kan erbjuda kommunens 

barn och unga digitalt musikskapande som ny kurs 

redan detta läsår.

•  Biblioteksenheten fick beviljat bidrag på 2,2 mkr för 

att i samverkan med två andra dalakommuner ut-

veckla arbetet med minoritetsspråk. 

•  Biblioteket har ingått samarbetsavtal med de andra 

14 kommunerna och landstinget. Genom denna 

samverkan stärker biblioteken Dalarnas invånares 

Ny kurs i digitalt
musikskapande

Fördjupat 

samarbete 

mellan 

biblioteken 

i Dalarna

rätt till information, kunskap och kultur som en del 

av det demokratiska samhället.

Ekonomisk analys
Kultur- och fritidsnämnden har under 2018 haft högre 

kostnader än budgeterat. Av dessa hänförs 2 mkr 

till ishallen (både planerade åtgärder såsom tidiga-

re isläggning, handikappanpassning och översyn av 

kompressorn samt oförutsedda kostnader på grund 

av ett flertal ishaverier, kulvertarbeten för att säkerstäl-

la kyla i curlinghallen och överlåtelse av drift till Ma-

lungs IF med vår egen personal kvar i verksamheten). 

Simhallen visar på minskade intäkter och ökade 

kostnader, bland annat på grund av åtgärder som 

genomfördes utifrån miljönämndens föreläggande. 

Detta resulterar i ett underskott på 404 tkr. På grund 

av den snörika vintern har underhåll av skidspåren 

kostat mer än budgeterat. Installation av ett eget el-

skåp och anslutning till elnätverket för drift av snöka-

nonen genomfördes under hösten 2018 men var inte 

planerade enligt budgeten.

Ökade intäkter beror på bidrag från Socialstyrelsen, 

Kulturrådet och Myndigheten för ungdoms- och civil-

samhällesfrågor (MUCF) uppgick totalt till 878 tkr. Men 

även intäkter på idrottshallarna och ishallen har varit 

högre än budgeterat. Inom förvaltningen har man även 

beslutat att minska mediainköp på biblioteksenheten. 

Minskade kostnader för personal (återbesättning av 

tjänster såsom kultursekreterare, chef för fritidsenhe-

ten och förvaltningschef) har också gett en besparing 

på 350 tkr.

 

Framtid
För att kunna undvika oförutsedda kostnader på ishallen 

behövs tidigarelägga investering i en ny kylanläggning. 

Kostnader för underhåll av simhallen kommer att öka 

på grund av framflyttad ombyggnation till år 2022. An-

läggningen är gammal och sliten och det förekommer 

allt fler driftstopp vilket beskrivits i samband med konse-

kvensbeskrivning för investeringsbudgeten 2018.

Utifrån trender och omvärldsbevakning har kultur- 

och fritidsnämnden som mål att utveckla samarbete 

mellan enheterna samt förändra arbetssätt för att få 

bättre användning av gemensamma resurser och ut-

nyttja och stärka personalens kompetenser.

Måluppfyllelse 
Kultur- och fritidsnämnden har inte haft en uppda-

terad nämndsplan sedan år 2012 då förvaltningen 

enbart ansvarade för bibliotek och allmänkultur. En ny 

plan som omfattar samtliga verksamheter inom kul-

tur- och fritidsnämnden beslutades i november 2018 

därför har måluppfyllelsen inte kunnat följas upp.
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Uppdraget
För att skydda människors liv hälsa, egendom och 

miljö ska räddningstjänsten se till att åtgärder vidtas 

för att förebygga bränder och skador till följd av brän-

der utan att andras ansvar inskränks. Räddnings-

tjänsten ska också förhindra och begränsa skador på 

människor, egendom och miljön. Räddningstjänsten 

ska planeras och organiseras så att räddningsinsats-

erna kan påbörjas inom godtagbar tid och genom-

föras på ett effektivt sätt, men ska endast utföras 

om det är motiverat med hänsyn till behovet av ett 

snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kost-

naderna för insatsen och andra omständigheter. I 

kommunens handlingsprogram för det skadeföre-

byggande arbetet och räddningstjänstverksamheten 

står det hur uppgifterna ska utföras med de resurser 

och avtal vi förfogar över. Alla som bor och vistas i 

Malung-Sälens kommun har lika rätt till hjälp vid situ-

ationer som kräver hjälp som inte klaras av den en-

skilde allt enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor).

Väsentliga händelser
•  En stor skogsbrand i Torgås som varade i 16 dagar 

med en avbrunnen yta på cirka 550 ha.

•  Många bränder under sommaren. 

•  En pyroman härjade i södra kommundelen.

•  En trafikolycka med dödlig utgång och en omkom-

men då han fällde ett träd över sig. 

Ordförande: Jan Jespersen (S)
Förvaltningschef: Per Hampus

Intäkter, kostnader och netto (tkr)

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot 
      2016 2017 2018 2018 budget

INTÄKTER 1 468 1 186 11 214 1 136 10 078

KOSTNADER 15 958 15 587 15 436 15 436 –8 684

NETTO –14 490 –14 401 –12 906 –14 300 1 394

Svårt att 

rekrytera 

personal 

i Sälen

Största skogsbranden 
i modern tid

RÄDDNINGSNÄMNDEN

Nämndsmålen med minskade larm gick inte att upp-

fylla då det var 336 larm vilket är en väsentlig ökning, 

med 49 stycken larm, mot föregående års 287 larm 

(år 2017).

Ekonomisk analys
Årets utfall är ett överskott med 1,4 mkr, vilket beror 

på nettointäkt för erhållen ersättning med anledning av 

förstört och använt materiel för den stora branden i 

Torgås. Självrisk för ersättningen uppgick till 368 tkr. 

Exkluderas nettointäkt med anledning av Torgåsbran-

den är utfallet en negativ avvikelse med 1,5 mkr. Detta 

beror bland annat på översvämning i Ogströmmen 

200 tkr, ej planerat fordonsunderhåll 200 tkr, installa-

tion av GPS positionering 150 tkr, personalkostnader 

för ovanligt många utryckningar 700 tkr, insatser med 

helikopter 250 tkr och stöd av andra kommuner 70 tkr.

Framtid
Det är svårt att rekrytera personal till räddningstjäns-

ten i Sälen, vilket är ett stort bekymmer inför framtiden. 

Den statliga räddningstjänstutredningen pekar på att 

det kommer att bli ett lagkrav på att kommuner måste 

ha ett samarbete med andra län/regioner i lednings 

och stabssamverkan. Detta kommer att påbörjas un-

der 2019.
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Larmbehandlingstid, mediantid  
i minuter.
Insatstid, mediantid i minuter.

Antal brandskyddskontroller.
Antal tillsyner.

Redovisning av miljöanpassade 
släckmetoder.

Nöjd-Medborgar-Index  
(räddningstjänst), %.

Medarbetarindex.

Sjukskrivningstal, %.

Antal som utbildats att förebygga 
eller hantera bränder eller andra 
olyckor.

Utfall i förhållande till budget, tkr.

Kostnad (kr/inv) för räddningstjänst 
per invånare.

2,0

14,7

2 548
63

Rekommendation följs

Ej mätt

Ja

0,0

Löpande

+1 394

1 277

1,7

15,1

2 113
97

Rekommendation följs

Ej mätt

Ja

0,0 

Löpande

–400

1 425

Bibehållen nivå

Bibehållen nivå

Enligt årlig plan
Enligt årlig plan

Släckmetoder genomförs 
enligt rekommendation 

från från MSB.

Informationsmått

Ökande

0 %

Minst bibehållen nivå.

± 0

Bibehållen nivå

Insatser i samband med bränder 
och olyckor utförs med god 
kvalitet.

Förebyggande insatser genom-
förs för att minska risk för olyckor.

Verksamheten tar miljöansvar vid 
insatser.

Invånarna känner sig trygga med 
räddningstjänstens insatser.

Alla medarbetare har kompetens 
för att utföra sina arbetsuppgifter.

Alla medarbetare har en säker och 
trygg arbetsplats.

Kunskap och förmåga hos 
allmänheten om brandförebyg-
gande och olyckshanterande 
åtgärder ökar.

Verksamheten håller budget.

Verksamheten är kostnadsef-
fektiv i förhållande till jämförbara 
kommuner.

 Målet helt uppfyllt  Målet delvis uppfyllt  Målet ej uppfyllt

Nämndens mål Indikator Måltal Resultat 2018 Resultat 2017

HÅLLBAR TILLVÄXT

KOMPETENS

DEMOKRATI

FINANSIELLT MÅL

KVALITET

RÄDDNINGSNÄMNDEN



Årsredovisning 2018 | 55

Fortsatta provtagningar  
vid Garveriet i Malung

Uppdraget
Miljönämndens är en myndighet som ansvarar för 

kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskydds-

området samt inom livsmedelsområdet. Miljönämn-

den ansvarar för tillståndsprövning och tillsyn med 

stöd av främst Miljöbalken och livsmedelslagen samt 

de EU-bestämmelser som kompletterar livsmed-

elslagen. Nämnden har även ansvaret för miljööver-

vakning och kalkningsverksamheten. Uppdraget om-

fattar även information och rådgivning. 

Miljönämnden ska stimulera till en hållbar ekologisk 

utveckling med god hälsa och miljö för alla som vistas 

och verkar i Malung-Sälens kommun. Miljönämndens 

arbete finansieras dels genom budgetanslag och dels 

genom tillsyns- och handläggningsavgifter. Miljönämn-

den fattar de politiska besluten men det praktiska ar-

betet såsom tillsyn/kontroll utförs av miljökontoret.

 

Väsentliga händelser
•  Säljer tjänst inom förorenad mark till Vansbro kom-

mun bland annat arbete med skyddsvall.

•  Bidrag beviljas för fortsatt undersökning av sedi-

mentprovtagning i älven Garveriet: sedimentprov-

tagning genomförs under perioden. Huvudstudien 

för genomförd markundersökning godkänns av 

Länsstyrelsen.

•  Påbörjat tillsyn enligt nya kontrollområden för livs-

medel.

•  Med beviljade medel för lokalt naturvårdsprojekt, 

så kallade LONA utfördes inventering av mosippa 

i kommunen.

•  Under året har arbetet slutförts med tillsyn av de 

cirka 100 enskilda avlopp, vilka klassificerats som 

”röda” i tidigare utförda inventeringar.

Intäkter, kostnader och netto (tkr)

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot 
      2016 2017 2018 2018 budget

INTÄKTER 6 756 5 865 6 100 5 847 253

KOSTNADER 8 782 7 987 8 346 8 147 –199

NETTO –2 025 –2 122 –2 246 –2 300 54

Ordförande: 
Lars-Göran Gustavsson (S)

Förvaltningschef: 
Lena Bergman

MILJÖNÄMNDEN

Ska 

stimulera 

till en hållbar 

ekologisk 

utveckling

•  Förvaltningen i ett Leaderprojekt ”Främjande myndig-

hetsutövning” med fokus på tillgänglighet och service 

mot medborgare, företagare och andra intressenter. 

Ingår som en del i förvaltningens utvecklingsarbete.

Ekonomisk analys
Utfallet för år 2018 är en positiv avvikelse mot budget 

med 54 tkr.

Miljönämndens kostnader ligger något lägre än bud-

get efterson två nämndsmöten har ställts in på grunda 

av för få ärenden. Inom miljöbalkens område (miljö/häl-

soskydd) ligger intäkterna på 144 tkr lägre än budgete-

rat och detta beror i huvudsak på att försäljning till annan 

kommun inte har utförts som planerat. För närvarande 

säljs endast tjänst inom förorenad mark. Inom livmedel-

sområdet har man fått in 70 tkr mer i intäkter än budge-

terat. Detta inkomstbortfall kompenserades genom att 

inte ta in ersättare för planerad tjänstledighet. 

När det gäller kalkning och naturvård/ miljööver-

vakning hamnar resultatet på 340 tkr över budget. 

Kalkningsverksamheten varierar mellan åren och just 

året 2018 genomförs mer kalkningsverksamhet och 

budgeten borde därmed ha lagts högre. Därutöver 

har förutbetalt LONA-bidrag från 2016 påverkat intäk-

terna negativt med anledning av att tidigare intäktsfört 

bidrag rättats till förutbetalt. Detta med anledning av 

att villkoren inte uppfyllts och tidigare bokförd intäkt 

2017 var felaktig. I övrigt har nämnden fått de bidrag 

som ansökts om bland annat projekt Mosippa. 

Framtid
Arbetet med vårt ärendehanteringssystem fortsätter 

och 2019 ska kartkoppling till ärendehanteringssys-

temet Vision Miljö att levereras.
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Ökande

Minst 75 % positivt 
resultat

100

100

Beslut i nämnd

100

100

100

100

100

Medborgare, företagare och andra in-
tressenter ska i enkätundersökningar 
vara nöjda till mycket nöjda enligt:
Nöjd-Kund-Index (NKI):
NKI Miljö 2015: 63
NKI Miljö 2013: 58

Serviceenkät: positivt resultat på 
enkätsvar, %

Andel av kommunens förskolor som 
fått tillsyn särskilt inriktat på kemikalier, 
%

Andel avloppsreningsverk med 
godkända förnyelseplaner för sitt 
ledningsnät, %

Plan för fortsatt inventering av enskil-
da avlopp har tagits fram, %

Andel av de tre deopnierna med högst 
risk har fastställd åtgärdsplan, %

Andel utförd planerad årsavgiftstillsyn 
inom miljöskydd under året, %
* medräknat tillsynskuld 

Andel utförd planerad årsavgiftstillsyn 
inom hälsoskydd under året, %

Andel del utförd planerad kontroll 
inom livsmedel under året, %

Andel utförd planerad kontroll inom 
dricksvatten under året. 
** p.g.a. ändring i lagstiftning fokus 
på utskick till verksamhetsutövare 
detta år, %

77
(3 av 13 st har ej)

98

100

101

98

Ej genomförd

100

100

77

100

0

86*

99

123

37**

Nämnden ska ha god dialog 
med medborgare, företagare 
och andra intressenter samt ge 
bra service med hög tillgäng-
lighet.

Nämndens tillsyn ska särskilt 
fokusera på kemikalier ur ett 
barn- och ungdomsperspektiv.

Nämnden ska främja en hållbar 
utveckling så att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäk-
ras en god miljö och hälsa.

Nämnden ska främja en hållbar 
utveckling så att nuvarande och 
kommande generationer tillför-
säkras en god miljö och hälsa.

Nämnden ska skydda konsu-
menternas intresse av hälso-
samma och säkra livsmedel.

 Målet helt uppfyllt  Målet delvis uppfyllt  Målet ej uppfyllt

Nämndens mål Indikator Måltal Resultat 2018 Resultat 2017

HÅLLBAR TILLVÄXT

MILJÖNÄMNDEN

Förberedande för framtida effektiviseringar behö-

ver genomföras både genom ökad digitalisering men 

även genom förnyade arbetssätt och nytänkande. 

Prioritering av resurser och ett smart resursutnyttjan-

de kommer bli avgörande för huruvida verksamheten 

kan leva upp till de krav som ställs. Det förutsätter ett 

fortsatt aktivt arbete mellan politik och förvaltning för 

att säkerställa att en effektiv prioritering görs.

Samverkan mellan de båda miljökontoren i Ma-

lung-Sälens och Vansbro kommuner fortsätter men 

i mindre omfattning och detta år blir det i huvudsak 

byte av timmar. Oklart hur denna samverkan kommer 

att utvecklas. 

I länet pågår ett arbete för att ta fram ett underlag 

för avtal och intern samverkan mellan alla länets kom-

muner. Detta för att underlätta och skapa möjligheter 

till byte/ köp av tjänster mellan kommunerna när möj-

lighet och behov finns. Kommunerna förbinder sig 

inte med något i och med detta avtal.

I övrigt utreds möjligheten till gemensam miljö-

samverkan för kommuner och Länsstyrelser inom 

Dalarnas och Uppsala län där även Gävleborg och 

Västmanlands län har anmält intresse. Viktigt att kom-

munerna/ länen fattar beslut om detta i närtid. 

Det rådet viss osäkerhet kring möjligheten att få de 

LONA- bidrag som ansökts om, då detta bidrag tagit 

bort ur regeringens nya budget. Detta kan komma att 

påverka nämndens verksamhet och budget för året.
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Intäkter, kostnader och netto (tkr)

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot 
      2016 2017 2018 2018 budget

INTÄKTER 6 749 9 094 8 068 6 269 1 799

KOSTNADER 7 903 8 748 9 106 9 819 713

NETTO –1 153 346 –1 038 –3 550 2 512

Bygglov har beviljats  
för flygplatsterminalen

BYGGNADSNÄMNDEN

Ordförande: Erik Andersson (C)
Förvaltningschef: Lena Bergman

Uppdraget
Byggnadsnämnden ansvarar för detaljplanering och 

bygglovshantering vilket innebär uppgifter inom bygg-

nadsväsendet och myndighetsutövning kopplad till 

plan- och bygglagen. Det rör framför allt frågor om 

förhandsbesked, bygglov, rivningslov och detaljpla-

nering. Dessutom är nämnden tillsynsmyndighet 

inom byggväsendet samt har också en rådgivande 

verksamhet gentemot allmänheten och exploatörer. 

Byggnadsnämnden ansvarar även för adressättning 

och geografisk information (GIS). 

Byggnadsnämndens ärenden bereds av stads-

byggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret ansvarar 

dessutom för fysisk strategisk planering (översiktlig 

fysisk planering) under kommunstyrelsen.

Väsentliga händelser
•  Detaljplan för permanentboende i Sälens by upprät-

tad av stadsbyggnadskontoret har antagits av kom-

munfullmäktige och har vunnit laga kraft.

•  Bygglov beviljas för flygplatsterminalen. Regeringen 

har i maj fastställt vägplanen för den nya vägen 1053 

förbi flygplatsen. 

•  14 nya planbesked har lämnats under 2018. Totalt 

finns nu cirka 60 pågående detaljplaner.

•  Drönarflygningar har påbörjats under året och arbete 

har startats upp för en förbättrad hantering av orto-

foton.

•  Effektiviseringsarbetet fortsätter genom införande av 

digital expediering och stämpling.

•  Förvaltningen i ett Leaderprojekt ”Främjande myndig-

hetsutövning” med fokus på tillgänglighet och service 

mot medborgare, företagare och andra intressenter. 

Ingår som en del i förvaltningens utvecklingsarbete.

Ekonomisk analys
Byggkonjunkturen har avtagit något men det är ett 

fortsatt stort intresse för att bygga i Malung-Sälens 

kommun. Antalet planförfrågningar är fortsatt oför-

ändrade. Utfallet för året är en positiv avvikelse på 

2,5 mkr jämfört med budget. 

Intäkterna för bygglov och planärenden överstiger 

budget fastän det inkom 172 färre bygglovsärenden än 

föregående år. De högre avgiftintäkterna beror på flera 

större bygglovsärenden samt att flera planärenden har 

avslutats och fakturerats ut under perioden.

Även lägre kostnader på med 0,7 mkr, främst avse-

ende personalkostnader, har påverkat resultatet. Det 

var budgeterat för extra förstärkning på stadsbygg-

nadskontoret kopplat till bygglov och arkiv. Denna för-

stärkning har inte tillsatts då en viss avmattning i antalet 

bygglovsansökningar noterats. I övrigt hade stadsbygg-

nadskontoret oplanerade kostnader för uppgradering 

av kartprogrammet, support för byte av databas och 

teknisk utrustning för drönaren som inte budgeterats för. 

Inkomster för några stora bygglov periodiseras (över-

flyttas) till kommande år eftersom arbetet och kostna-

derna fördelas över flera år. Detta för att säkerställa att 

intäkterna matchar kostnaderna.
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BYGGNADSNÄMNDEN

Ny översiktsplan antas av kom-
munfullmäktige. Delmål 2018: Ett 
planeringsunderlag för revidering av 
översiktsplanen tas fram.

Nöjd-Kund-Index (NKI)
NKI Bygg 2013: 60
NKI Bygg 2015: 71

Andel överklagade bygglovsärenden 
där stadbyggnadskontorets beslut 
står fast vid överklagan (gäller ej 
strandskyddsärenden), %

Andel av arkivet som har digitalise-
rats, %

Rensa akter från plast, gem, klammer 
och kopior samt städa arkivet, %

80

10

5

Påbörjat

Ej mätt

Ej fastställt då ärenden 
är under prövning

10

25

Beslut i nämnd

Ökande

80

Hela byggnadsnämn-
dens arkiv 

är digitaliserat

100

Nämnden ska främja en hållbar 
tillväxt. 

Nämnden ska ha god dialog 
med medborgare, företagare 
och andra intressenter samt ge 
bra service med hög tillgänglig-
het och ett gott bemötande

Nämndens verksamhet har god 
rättsäkerhet

Inrättande av ett digitalt arkiv.

 Målet helt uppfyllt  Målet delvis uppfyllt  Målet ej uppfyllt

Nämndens mål Indikator Måltal Resultat 2018 Resultat 2017

HÅLLBAR TILLVÄXT

KVALITET

Framtid
Översiktsplanerarbetet ska påbörjas 2019 och kom-

mer att kräva resurser. 

Digitaliseringen i samhället ställer krav på att även 

nämndens processer utvecklas i den riktningen. 

Lantmäteriet driver, på regeringens uppdrag, pro-

jektet Digitalt först som syftar till en smartare sam-

hällsbyggnads process. Krav på digitalisering av nya 

detaljplaner enligt SIS-standard planeras till år 2022. 

Dessutom kommer kommunen att behöva investe-

ra i ny teknik för adressättning då Lantmäteriets IN-

samlingsApplikation (LINA) upphör till förmån för en 

ny systemlösning för tjänstebaserad uppdatering till 

Lantmäteriet. Ett mycket viktigt inslag är här tillgäng-

ligheten till den geografiska informationen. Vidare på-

går en strävan mot att allmänt göra allt mer offentlig 

data öppen för en bredare användning. En förutsätt-

ning för hur byggnadsnämndens geografiska data 

ska bli mer öppen är att regeringen och Lantmäteriet 

klargör den övergripande finansieringen.  

Byggnadsnämnden och stadsbyggnadskontoret 

blickar framåt mot ett händelserikt 2019 med fortsatt 

stora utmaningar. Förändringar i Plan- och bygglagen 

påverkar stadsbyggnadskontorets handläggning och 

administration. Lagkravet att klara 10 veckors hand-

läggningstid har skärpts och om tidsfristen löper ut 

ska avgiften reduceras. Detta kommer ställa krav på 

handläggning av ärenden framgent.
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Uppdraget
Malungs Elverks verksamhet bedrivs i två aktiebolag 

där dotterbolaget Malungs Elnät AB äger och driver 

elnätet i kommunen. Bolaget äger också ett fibernät 

som är under utbyggnad. Elproduktion sker i mo-

derbolaget Malungs Elverk AB:s fyra vattenkraftverk. 

Malungs Elverk AB är även delägare i Dalakraft AB 

(24 %), Dala Vind AB (11 %) och Dala Energi (5 %).

Väsentliga händelser
Pågående stora investeringarna på Sälenfjällen präglar 

verksamheten. Flera projekt är redan startade och an-

dra är i en intensiv planeringsfas. Antal kunder växer i 

rekordtakt. Stora investeringar görs också i fibernätet, 

dock minskar tillväxttakten på nya kunder. För att op-

timera resurser byggs även elnätet om i områden där 

fibernät etableras. 

Ekonomisk analys
Den främsta orsaken till den stora skillnaden mellan 

verkliga och budgeterade intäkter är, likt tidigare år, ej 

budgeterad resultatandel från ägandet i Dalakraft AB. 

Nätintäkterna är högre än budget tack vare den stora 

ökningen av nya kunder. Bolaget har även högre öv-

riga intäkter än budget främst på grund av försäljning 

av vägbelysning, laddstationer och arbeten åt fjällnä-

ringen. Dessa verksamheter har även medfört större 

Intäkter, kostnader och netto (tkr)

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot  
      2016 2017 2018 2018 budget

INTÄKTER 153 002 173 778 187 298 146 050 41 248

KOSTNADER 111 760 123 133 138 770 110 010 –28 760

NETTO 41 242 50 645 48 528 36 040 12 488

Ordförande: Jan Jespersen (S)
VD: Kjell Jansson

Antalet 

kunder växer 

i rekordtakt

Stora investeringar i Sälenfjällen

MALUNGS ELVERK AB

kostnader jämfört med budget. Kostnadsökningen 

förklaras också med ej budgeterad kostnad som upp-

stod vid värdering av anläggningstillgång.

Framtid
För att säkra elförsörjningen på Sälenfjällen krävs sto-

ra investeringar de närmaste åren. Skulle nödvändiga 

tillstånd för investeringar i elnätet ej erhållas kan elbrist 

uppstå. Detta skulle kunna medföra att delar av den 

planerade expansionen inom turistnäringen försenas. 

Under de närmaste åren kommer även stora resurser 

läggas på att förnya elnäten till de fastboende i kommu-

nen. Elnäten är på många platser byggda på 60- och 

70-talet och för att säkra framtida elförsörjning måste 

befintliga anläggningar ersättas med nya. 

Måluppfyllelse 
Malungs Elverks övergripande vision är ”Trygg och 

säker elförsörjning”. Genom få leveransavbrott och 

en säker arbetsmiljö ska detta uppfyllas. Varje avdel-

ning har vidare mål inom miljö, samhällsnytta, medar-

betare, kund och ekonomi. Utifrån ägardirektivet tryg-

gar bolaget en viktig infrastruktur genom stabila elnät 

med få leveransavbrott. Etableringen av fibernätet 

bidrar till att Malung-Sälens kommun är en attraktiv 

kommun att bo och verka i.
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MALUNGSHEM AB

Uppdraget
Malungshem AB är ett allmännyttigt helägt kommu-

nalt bostadsbolag som bedriver sin verksamhet i Ma-

lung-Sälens kommun. Bolaget bedriver fastighetsför-

valtning av vid årets utgång 925 lägenheter och 48 

lokaler i kommunen, samt arbetar aktivt med att främ-

ja bostadsförsörjningen för invånare i hela kommu-

nen. Tillsammans och i samverkan med kommunen 

och deras övriga kommunala bolag fattas strategiska 

beslut som främjar utvecklingen av boendet och nä-

ringslivet för att skapa en attraktiv kommun och vara 

ett förstahandsval att välja att bo och utvecklas i.

Malungshem AB är till 50 procent delägare i Sälen 

Centrum HB.

Väsentliga händelser
•  Nytt tak på fastigheten på Tvärgatan 6 (Kullan) har 

färdigställts. 

•  Byggnation av nytt tak på Storgatan 36 (Kullan) har 

påbörjats.

•  Målning av fasader i kvarteret Kringlan har utförts 

under året.

•  4 lägenheter för seniorbonde, har färdigställts i kvar-

teret Kringlan.

Ekonomisk analys
Underhåll har utförts i enlighet med underhållsplan 

därför är resultatet i nivå med budget.

Framtid
Det i nuläget gynnsamma ränteläget förväntas bli 

mindre gynnsamt och medföra högre räntor de kom-

mande åren. Det kommer påverka förmågan att un-

derhålla enligt vår plan. Vakansgraden förväntas även 

öka kommande år.

Måluppfyllelse 
Vi har under året kunnat genomföra det underhåll 

som varit planerat enligt vår 10-åriga underhållsplan 

som beslutades år 2016.

Genomfört 

underhåll 

enligt plan

Nya lägenheter för seniorboende

Intäkter, kostnader och netto (tkr)

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot 
      2016 2017 2018 2018 budget

INTÄKTER 72 125 74 659 75 715 75 150 565

KOSTNADER  64 269 70 285 75 018 75 150 132

NETTO 7 856 4 374 697 0 697

Ordförande: Hans Unander (S)
VD: Jonas Larsson
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Uppdraget
Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun besluta-

de i februari 2018 om nya ägardirektiv för Malung-Sälen 

Turism AB. De nya ägardirektiven innebär att bolaget 

ska;

•  ansvara för turistfrågor och besöksnärings- och 

turistinformation inom Malung-Sälens kommun-

koncern,

•  på uppdrag från Malung-Sälens kommun, ansva-

ra för och driva Malungs camping i Malung, 

•  få bedriva annan kommersiell verksamhet inom 

ramen för sitt verksamhets- och kompetensom-

råde inkluderande verksamhet med aktörer inom 

evenemang, aktiviteter och service.

Bolaget kan samverka med andra huvudmän och ak-

törer när det kan förväntas bidra till utveckling av den 

egna verksamheten och de egna uppdragen. 

Viktiga händelser
De viktigaste händelserna under året har varit bolagets 

engagemang i Vasaloppet och Svenska Dansbands-

veckan. Framförallt vad gäller information och logi.

Ekonomisk analys
Det ekonomiska resultatet är ett minus på –368 tkr. 

Det är en resultatförsämring mot budget med –468 tkr. 

Ordförande: Gunnar Ohlsson (V) 
VD: Lars Bälter

Malungs 

campings 

intäkter ökade 

kraftigt

Intäkter, kostnader och netto (tkr)

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot 
      2016 2017 2018 2018 budget

INTÄKTER 10 092 9 595 9 638 9 084 554

KOSTNADER 10 340 9 123 10 024 9 093 –931

NETTO –248 472 –386 –9 –377

Verksamhetens ekonomi  
ska analyseras

MALUNG-SÄLEN TURISM AB

Jämfört med föregående år är det en resultatförsäm-

ring på –858 tkr.

Verksamhetsåret präglades av en kraftig ökning av 

intäkterna på Malungs camping med + 943 tkr, mot-

svarande +20 procent, jämfört med budget och jäm-

fört med föregående år, +778 tkr och +16 procent. 

Kostnaderna har varit högre jämfört mot budget och 

föregående år. 

Framtid
Utifrån uppdraget kommer bolaget under 2019 att foku-

sera, prioritera och utveckla aktiviteter och insatser som 

skapar ökade intäkter som överstiger kostnaderna. 

Samtidigt genomförs en grundlig analys av verksam-

hetens ekonomi. Detta med målet att 2019-års verk-

samhets ska ge ett positiv ekonomiskt resultat.

Måluppfyllelse 
Det övergripande målet för 2018 var att säkerstäl-

la ett positivt resultat genom olika aktiviteter för att 

öka intäkterna och minska kostnaderna för att skapa 

balans i ekonomin. Målet uppnåddes inte. Intäkterna 

ökade jämfört mot budget och föregående år. Kost-

naderna ökade i högre utsträckning. Detta dels på 

grund av ökade personalkostnader och den extremt 

varma sommaren som gjorde att varulagren ökade 

på grund av utebliven försäljning.
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Ordförande: 
Kurt Podgorski (S)
VD: Björn Sjögren

Uppdraget
Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas) är ett kom-

munalägt bolag med fokus på dricksvatten, återvinning 

och miljö. Vamas omsätter 92 mkr och har 47 anställda. 

Vattentjänster: Produktion och distribution av dricks-

vatten.

•  Ledningsnät med tillhörande vattenverk, högreser-

voarer och tryckstegringsstationer.

•  Rening av spillvatten med ledningsnät, pumpstatio-

ner och avloppsreningsverk.

Återvinningstjänster: Avfallsförädling och återvinning.

•  Insamling och hantering av hushållsavfall källsorterat 

i matavfall/komposterbart och restavfall/brännbart.

•  Hantering och återvinning av bland annat grovavfall, 

elavfall och farligt avfall vid tre återvinningscentraler.

•  Slamtömning och slamhantering.

Väsentliga händelser
•  Sälens nya vattenverk (i Digernäs) med tillhörande 

infrastruktur slutbesiktat. 

•  Överenskommelse gjord med SkiStar avseende 

övertagandet av VA-anläggningen i Lindvallen. 

•  Dom fastställs med ett föreläggande att kommunen/

Vamas ska ta över VA-anläggningen i Stöten under 

2019.

•  Förberedelser sker för att lägga ner Tandådalens 

reningsverk. 

•  Utbyggnad av VA inom Östra Färdkällan etapp II klart. 

Intäkter, kostnader och netto (tkr)

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot 
      2016 2017 2018 2018 budget

INTÄKTER 88 379 88 334 92 118 92 250 –132

KOSTNADER  88 048 85 812 91 739 93 075 1 336

NETTO 331 2 522 379 –825 1 204

VATTEN & AVFALL I 
MALUNG-SÄLEN AB

•  Undersökning pågår för att hitta lämplig plats för 

reservvattentäkt i Malung. 

•  VA-arbetet vid Radhusgatan i Malung färdigställt. 

•  Upphandling genomförd avseende sluttäckning av 

Malungs deponi. 

•  Avtalet förlängt med Maserfrakt angående entre-

prenadutförandet av slamhämtning och transport.

Ekonomisk analys
För att kunna analysera resultatet fördelas det på Va-

mas båda verksamheter. Resultatet för återvinnings-

tjänster är 567 tkr (budgeterat 175 tkr) och resultatet 

för vattentjänster är –188 tkr (budgeterat –1 000 tkr). 

Kostnaderna 2018 ligger lite lägre än budgeterat. Om-

läggning av lån har genererat lägre räntor.  

Framtid
Kraftig expansion och samhällsutveckling i Sälenfjäl-

len medför stora utmaningar för framtida VA-utveck-

ling och avfallshantering. Det kommer att krävas sto-

ra ekonomiska och personalmässiga resurser för att 

hantera detta.

Måluppfyllelse 
Vamas följer gällande ägardirektiv och uppfyller det 

kommunala ändamålet. 

Nytt vattenverk 
i Sälen godkänt



Uppdraget
Bolagets verksamhet omfattar fastighetsförvaltning 

och bedrivs i Västra Ärnäs, Malung-Sälens kommun. 

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter för att tillgo-

dose mindre företagares behov av lokaler i Lima.

Väsentliga händelser
Inget att rapportera.

Ekonomisk analys
Avvikelsen mot budget (–51 tkr) kommer av den snörika 

vintern 2017–2018.

Måluppfyllelse 
Lokalerna ska vara uthyrda till 100 %. Det kravet är 

uppfyllt.

Hyresgäster är Lima Tvätten AB, Ericson i Lima AB 

samt West Valley Logging AB.

Uppdraget
Företagets verksamhet är att vara infrastrukturförval-

tare av järnväg, driva terminalverksamhet samt idka 

därmed förenlig verksamhet.

Väsentliga händelser
Företaget har under år 2018 restaurerat järnvägssträck-

an Malungsfors-Malung. Järnvägsspåret beräknas 

kunna trafikeras under år 2019. Våren 2019 ska mar-

karbete på terminalområdet i Malungsfors färdigställas.

Företagares behov  
av lokaler i Lima

Järnvägstrafik
under 2019

Intäkter, kostnader och netto (tkr)

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot 
      2016 2017 2018 2018 budget

INTÄKTER 1 349 1 311 1 367 1 370 –3

KOSTNADER 1 056 1 120 1 198 1 150 –48

NETTO 293 191 169 220 –51

Intäkter, kostnader och netto (tkr)

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot 
      2016 2017 2018 2018 budget

INTÄKTER – – – – –

KOSTNADER – 26 275 – –275

NETTO 0 –26 –275 – –275

ÄRNÄSHEDEN 
FASTIGHETS AB

VÄSTERDALA TERMINAL
OCH JÄRNVÄGSSPÅR AB
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Ordförande: Per Limberg

Ordförande: Olle Larsson
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Uppdraget
Bolagets verksamhet avser medverkan till att utveckla 

turism, hantverk och småindustri.  

Väsentliga händelser
Bolaget har under året erhållit ett ovillkorat aktieägar-

tillskott från ägaren om 0,5 mkr i enlighet med beslut 

från kommunfullmäktige år 2017 om årligt tillskott. 

Utveckla turism,  
hantverk och småindustri

Intäkter, kostnader och netto (tkr)

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot 
      2016 2017 2018 2018 budget

INTÄKTER – – – – –

KOSTNADER 68 19 12 0 –12

NETTO –68 –19 –12 0 –12

Ordförande: Hans Unander (S)

GUSTOLS AB

Syftet enligt ägaren, Malung-Sälens kommun, är att 

stärka upp bolagets finansiella ställning och ge förut-

sättningar för de aktiviteter bolaget vill engagera sig i.

Ekonomisk analys
Årets utfall avser kostnader för revision samt övriga 

kostnader för administration såsom avgifter till Bolags-

verket.
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Ordförande: Kurt Podgorski (S)
Förbundschef: Per-Erik Hansson 

Avveckling av 
förbundets verksamhet

VÄSTERDALARNAS 
UTBILDNINGSFÖRBUND

Uppdraget
Västerdalarnas Utbildningsförbund (VDUF) är ett kom-

munalförbund mellan Malung-Sälens och Vansbros 

kommuner. Från 2016-01-01 bedriver VDUF gym-

nasieskoleverksamheten i de båda kommunerna och 

från 2017-01-01 bedriver VDUF vuxenutbildning med 

uppdragsutbildning i de båda kommunerna. VDUF 

ska säkerställa att det finns attraktiva utbildningsvägar i 

Västerdalarna samt att tillgodose näringslivets och den 

offentliga sektorns rekryteringsbehov.

Väsentliga händelser
•  Lärarnas undervisningstid ökade på gymnasierna från 

och med hösten från 550 timmar till 600 timmar på 

studieförberedande program och till cirka 750 timmar 

på yrkesprogram. 

•  Möjligheterna till att få läsa utökat program har skärpts 

och numera beviljas utökat program enligt skollagen. 

•  Ett ökat antal särskoleelever vilket medfört betydande 

kostnadsökningar.

•  Ny lag kring Komvux, kommunal vuxenutbildning ger 

nu mer vuxna en lagstadgad rätt till utbildning.

•  Ekonomisk styrning har varit i fokus under året. Dels 

har budgeten anpassats att följa verksamheten, dels 

har genomlysning av kostnader genomförts för en 

förbättrad kostnadskontroll. Rutiner för ekonomisk 

månadsuppföljning har utvecklats.

•  Genomförande av internkontroll har belyst brister i 

hantering av interkommunala ersättningar (IKE) vilket 

föranlett arbete med förbättrade rutiner.

•  Verksamheterna har i viss mån färgats av frågan kring 

utbildningsförbundet vara eller icke vara. Efter att den-

na fråga avgjorts upplevs verksamheten som att den 

fått ett inre lugn. 

Ekonomisk analys
Förbundet redovisar för det tredje verksamhetsåret 

ett negativt resultat med 20,8 (13,0) mkr. Under-

skottet täcks, i enlighet med förbundsordningen, av 

tillkommande medlemsbidrag, innebärande att årets 

redovisade resultat uppgår till 0 mkr. Verksamheten 

gymnasieutbildning har negativa avikelser jämfört med 

budget medan verksamheten vuxenutbildning har en 

positiv avvikelse. Den övergripande verksamheten har 

en positiv avvikelse mot budget vilket förklaras av till-

kommande medlemsbidrag för täckning av förbundets 

samlade underskott. Avvikelsen om 8,4 mkr motsvarar 

inte det samlade underskottet med anledning av att 

inom övergripande verksamhet ingår ett anpassnings-

krav (besparingskrav) om 13,6 mkr. 

För gymnasieutbildning förklaras den negativa av-

vikelsen mot budget av högre kostnader för personal 

med 3,7 mkr, högre kostnader för övriga tjänster med 

2,6 mkr samt högre kostnader för köp av huvudverk-

samhet med 2,1 mkr. Vuxenutbildningens positiva 

avvikelse förklaras främst av högre intäkter med 1,3 

mkr, lägre kostnader för köp av huvudverksamhet 

med 2,0 mkr medan övriga verksamhetskostnader 

är högre än budget med 2,3 mkr.

Framtid
Det ekonomiska läget är besvärligt då medlemsbidra-

get inte täcker verksamhetens kostnader. Statsbidra-

gen genererar en del intäkter men medför en ganska 

omfattande administration. Inför läsåret 2019/2020 

finns behov av att se över organisationen för individu-

ella val och programfördjupning eget val. Detta för att 

få till större undervisningsgrupper för ekonomisk ef-

fektivitet men även för att öka valkompetensen bland 

Intäkter, kostnader, medlemsbidrag och netto (tkr)

 Bokslut Bokslut Bokslut Budget Diff mot 
      2016 2017 2018 2018 budget

INTÄKTER 36 127 50 319 52 512 51 170 1 342

MEDLEMSBIDRAG  88 951 109 178 116 986 96 150 20 836

KOSTNADER  125 078 159 497 169 498 147 320 –22 178

NETTO 0 0 0 0 0
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våra elever. Därtill behöver arbetet fortsätta för att 

minska antalet studieavbrott och minska antalet om-

läsningar. I och med att studiecoachen (plugga klart 

2) blir en del av ordinarie verksamhet hoppas för-

bundet kunna stärka det arbetet. Programansvariga 

kommer under våren även att erbjudas processtöd 

för att arbeta med bemötande och gemensamma 

förhållningssätt gentemot elever i arbetslagen.

Verksamheten med den nya lagstiftningen ”Rätt 

till Komvux” och den ökade satsningen på vuxenut-

bildning som en del av lösningen på matchningen 

gentemot arbetsmarknadens behov kräver fler lära-

re. Utbildningsplikten kommer även kräva att vux-

enutbildningen kan erbjuda fler ämnen och kurser. 

Därtill är tendensen att många SFI elever vill fortsätta 

att läsa på grundläggande nivå efter sina SFI studier 

samt att en del av de IM-elever som kommer från 

gymnasiet till vuxenutbildningen behöver läsa på 

gymnasial nivå.    

VDUF:s ekonomiska läge är fortsatt en utmaning 

och verksamheten har svårt att antingen uppnå 

budget i balans gentemot nuvarande förutsättning-

ar, alternativt fortsatt kunna upprätthålla/bibehålla 

verksamhetskvalitén. Under december 2018 har 

respektive kommunfullmäktige behandlat frågan 

om förbundets fortsatta utveckling. Malung-Sälens 

kommunfullmäktige beslutade om likvidation med-

an Vansbro kommunfullmäktige beslutade om åter-

remiss av ärendet. Vansbro kommunfullmäktige har 

därefter i januari 2019 accepterat Malung-Sälens 

kommunfullmäktiges beslut, samt uppdragit till di-

rektionen att skyndsamt påbörja processen med 

avveckling med syfte att verksamhetsövergång till 

respektive kommun sker vi årsskiftet 2019/2020. 

Aktiviteter för detta arbete har startat under början av 

2019. Effekten blir att respektive skolenhet och dess 

verksamhet återgår till tidigare ägarkommun.

Måluppfyllelse 
Förbundet har inte fastställt riktlinjer för god ekono-

misk hushållning. Fastställda verksamhet och ekono-

miska mål ur perspektivet god ekonomisk hushållning 

finns heller inte fastställda av förbundsdirektionen el-

ler respektive medlemskommuns fullmäktige. 

Förbundet har under året arbetat med att ta fram rikt-

linjer för god ekonomisk hushållning som bland annat 

gått på remiss till VDUF:s revisorer. Då beslut fattats om 

upplösning av förbundet har inte arbetet avslutats.

Ett övergripande systematiskt kvalitetsarbete inom 

VDUF på huvudmannanivå och på respektive sko-

lenhet har upprättats och godkänts av skolinspektio-

nen och direktionen under 2018.
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 KOMMUNEN KONCERNEN

 2018 2017 2018 2017

Verksamhetens intäkter Not 1 191 764 211 151 485 661 496 105

Verksamhetens kostnader Not 2 –810 639 –839 895 –1 016 954 –1 028 538

Jämförelsestörande poster Not 3 2 682 13 187 2 682 13 187

Avskrivningar Not 4 –27 686 –28 874 –79 462 –80 765

Verksamhetens nettokostnader  –643 879 –644 431 –608 073 –600 011

Skatteintäkter Not 5 448 380 445 163 448 380 445 163

Generella statsbidrag och utjämning Not 6 189 968 190 663 189 968 190 663

Finansiella intäkter Not 7 13 150 11 443 10 415 8 172

Finansiella kostnader Not 8 –2 810 –5 764 –5 957 –10 275

Resultat före extraordinära poster  4 809 –2 926 34 733 33 712

Skatt  – – –3 548 –7 680

Årets resultat  4 809 –2 926 31 185 26 032

RESULTATRÄKNING (TKR)
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BALANSRÄKNING (TKR)

 KOMMUNEN KONCERNEN

TILLGÅNGAR 2018 2017 2018 2017

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar Not 9 540 1 011 783 1 392

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 10 381 411 385 187 1 295 124 1 223 750

Maskiner och inventarier Not 11 17 025 15 719 33 142 32 693

Finansiella anläggningstillgångar Not 12 66 920 66 853 67 067 68 294

Summa anläggningstillgångar  465 896 468 770 1 396 116 1 326 129

     

Omsättningstillgångar      

Förråd m.m. Not 13 14 568 15 050 15 266 16 076

Fordringar Not 14 100 012 118 896 160 372 158 120

Kortfristiga placeringar Not 15 – 6 576 – 6 576

Kassa och bank Not 16 123 352 112 187 211 282 184 815

Summa omsättningstillgångar  237 932 252 709 386 920 365 587

      

SUMMA TILLGÅNGAR  703 828 721 479 1 783 036 1 691 716

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital        

Årets resultat   4 809 –2 926 31 185 26 032

Resultatutjämningsreserv  5 917 5 917 5 917 5 917

Övrigt eget kapital  264 991 267 917 593 233 567 201

SUMMA EGET KAPITAL  275 717 270 908 630 335 599 150

Avsättningar        

Avsättning för pensioner 
och liknande förpliktelser Not 17 9 603 9 134 11 046 10 395

Andra avsättningar Not 18 26 440 25 401 73 211 73 160

Summa avsättningar  36 043 34 535 84 257 83 555

Skulder      

Långfristiga skulder Not 19 91 554 160 681 677 588 692 141

Kortfristiga skulder Not 20 300 514 255 355 390 856 316 870

Summa skulder  392 068 416 036 1 068 444 1 009 011

  

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 703 828 721 479 1 783 036 1 691 716

Panter och ansvarsförbindelser      

Panter och därmed jämförliga säkerheter Not 21 – – 25 473 25 473

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp

bland skulderna eller avsättningarna Not 22 231 023 252 980 231 023 252 980

Övriga ansvarsförbindelser Not 23 519 295 537 627 30 684 38 666
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 KOMMUNEN KONCERNEN

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2018 2017 2018 2017

Årets resultat  4 809 –2 926 31 185 26 032

Justering för av- och nedskrivningar  27 686 28 874 79 462 80 765

Justering för gjorda avsättningar Not 24 1 508 14 069 702 17 189

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster Not 25 –655 7 918 –88 6 507

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  33 348 47 935 111 261 130 493

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  18 884 5 940 –2 252 718

Ökning/minskning förråd och varulager  –223 2 877 105 4 012

Ökning/minskning exploateringsfastigheter  705 5 577 705 5 578

Ökning/minskning kortfristiga skulder  45 160 67 086 73 986 53 649

Kassaflöde från den löpande verksamheten  97 874 129 415 183 805 194 450

    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering materiella anläggningstillgångar  –24 940 –21 033 –153 377 –112 920

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  822 20 496 1 198 20 974

Investering finansiella tillgångar  –543 –4 963 –43 –962

Försäljning av finansiella tillgångar  6 576 – 7 411 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –18 085 –5 500 –144 811 –92 908

     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån  20 000 – 70 000 130 814

Amortering av långfristiga skulder  –80 068 –128 590 –84 700 –130 184

Årets förändring kortfristig del av långfristig skuld  –9 032 –75 926 –12 632 –75 764

Anläggningsavgifter   – – 11 281 14 197

Investeringsbidrag  – – 3 089 6 405

Ökning långfristiga fordringar-  – – –85 –

Minskning av långfristiga fordringar  476 132 779 520 1 248

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  –68 624 –71 737 –12 527 –53 284 

 

      

ÅRETS KASSAFLÖDE  11 165 52 178 26 467 48 258

     

Likvida medel vid årets början  112 187 60 009 184 815 136 557

Likvida medel vid årets slut  123 352 112 187 211 282 184 815

Förändring av likvida medel  11 165 52 178 26 467 48 258

KASSAFLÖDESANALYS (TKR)
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 KOMMUNEN KONCERNEN

 2018 2017 2018 2017

Not 1 Verksamhetens intäkter 

Försäljningsintäkter  22 498 16 584 16 729 11 860

Taxor och avgifter  37 705 38 731 228 083 221 898

Hyror och arrenden  31 337 30 872 84 183 83 961

Bidrag 79 031 106 680 120 066 145 336

Verksamhet och konsulttjänster 21 193 18 284 32 561 25 672

Övriga intäkter – – 4 039 7 378

Summa 191 764 211 151 485 661 496 105

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Löner och sociala avgifter –449 965 –474 201 –554 785 –574 247

Pension och löneskatt –39 399 –41 261 –45 425 –45 093

Inköp av anläggning- och underhållsmaterial – –604 –19 227 –17 237

Köp av huvudverksamhet –49 535 –53 586 –71 842 –74 598

Lämnade bidrag –109 419 –109 332 –59 249 –66 734

Lokal- och markhyror –21 954 –24 876 –8 839 –13 244

Bränsle, energi och vatten –20 927 –20 359 –18 522 –20 220

Övriga tjänster –114 694 –110 144 –126 447 –119 854

Övriga kostnader –4 746 –5 532 –112 618 –97 311

Summa –810 639 –839 895 –1 016 954 –1 028 538

Not 3 Jämförelsestörande poster  

Intäkter

Försäljning exploateringsfastigheter  1 165 43 765 1 165 43 765

Försäljningspris anläggningstillgångar 798 8 209 798 8 209

Bokfört värde anläggningstillgångar – –1 669 – –1 669

Försäkringsersättning brand 10 336 – 10 336 –

Summa intäkter 12 299 50 305 12 299 50 305

Kostnader

Anskaffningskostnader exploateringsfastigheter –1 131 –8 927 –1 131 –8 927

Försäljningspris anläggningstillgångar – 12 288 – 12 288

Bokfört värde anläggningstillgångar – –26 608 – –26 608

Jämkningsmoms vid försäljning av At – –327 – –327

Utrangering  –157 –164 –157 –164

Avsättning för återställande av deponi –1 204 –13 380 –1 204 –13 380

Kostnader skogsbrand –7 125 – –7 125 –

Summa kostnader –9 617 –37 118 –9 617 –37 118

Summa 2 682 13 187 2 682 13 187
 

NOTER (TKR)
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NOTER (TKR)

 KOMMUNEN KONCERNEN

 2018 2017 2018 2017

Not 4 Avskrivningar

Immateriella tillgångar  –471 –699 –608 –836

Mark, byggnader och tekniska anläggningar  –24 496 –25 555 –64 942 –64 392

Maskiner och inventarier  –2 719 –2 620 –7 252 –7 325

Nedskrivningar  – – –6 660 –8 212

Summa  –27 686 –28 874 –79 462 –80 765

Avskrivningarna är beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. 
Avskrivningstiden för kommunen avseende byggnader är 5–50 år, för maskiner 
och inventarier 3–20 år och för immateriella tillgångar 5 år.  
Avskrivningstiden för koncernen är 5–50 år för byggnader och tekniska anläggningar, 
3–30 år för maskiner och inventarier samt 5 och 20 år för immateriella tillgångar.

Not 5 Skatteintäkter

Kommunalskatt  450 464 446 677 450 464 446 677

Preliminär slutavräkning innevarande år  –610 –2 045 –1 474 –2 045

Slutavräkningsdifferens föregående år  –1 474 531 –610 531

Summa  448 380 445 163 448 380 445 163

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag  117 469 120 298 117 469 120 298

Strukturbidrag  11 928 11 848 11 928 11 848

Regleringsbidrag  1 587 – 1 587 –

Kostnadsutjämningsbidrag  7 588 11 548 7 588 11 548

Bidrag för LSS-utjämning  4 121 2 003 4 121 2 003

Kommunal fastighetsavgift  40 295 34 804 40 295 34 804

Generella bidrag från staten  6 980 10 260 6 980 10 260

Regleringsavgift  – –98 – –98

Summa  189 968 190 663 189 968 190 663

Not 7 Finansiella intäkter

Utdelning på aktier och andelar  11 891 7 979 9 841 7 189

Ränteintäkter  228 2 361 477 824

Övriga finansiella intäkter  1 031 1 103 97 159

Summa  13 150 11 443 10 415 8 172

Not 8 Finansiella kostnader

Ränta på lån  –2 228 –5 210 –3 142 –6 983

Ränta på pensionsavsättning  –313 –262 –318 –263

Räntekostnader  –101 –8 –1 684 –1 050

Övriga finansiella kostnader  –168 –284 –813 –1 979

Summa  –2 810 –5 764 –5 957 –10 275
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 KOMMUNEN KONCERNEN

 2018 2017 2018 2017

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar 

Ingående anskaffningsvärden  3 924 3 924 6 669 6 985

Årets förändringar  

 – Justering ingående värde  – – – –316

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 924 3 924 6 669 6 669

Ingående avskrivningar  –2 913 –2 214 –5 277 –4 757

Årets förändringar    

 – Justering ingående värde  – – –1 316

 – Avskrivningar  –471 –699 –608 –836

Utgående ackumulerade avskrivningar  –3 384 –2 913 –5 886 –5 277

Utgående bokfört värde  540 1 011 783 1 392

Avskrivningstider  5 år 5 år 5 och 20 år 5 och 20 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga anläggningstillgångar

Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar  

Ingående anskaffningsvärden   908 792 952 302 2 263 880 2 245 077

Årets förändringar      

 – Justering ingående värde  – – 782 –26 180

 – Anskaffning  20 802 18 510 147 466 108 448

 – Omklassificering  – – –2 570 –1 056

 – Försäljningar och utrangeringar  –866 –62 020 –70 041 –62 409

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 928 728 908 792 2 339 517 2 263 880

Ingående avskrivningar  –523 605 –531 630 –1 040 130 –1 027 384

Årets förändringar      

 – Justering ingående värde  – – –40 26 179

 – Avskrivningar  –24 496 –25 555 –64 942 –64 392

 – Nedskrivningar  – – –6 660 –8 212

 – Försäljningar och utrangeringar  784 33 580 67 379 33 679

Utgående ackumulerade avskrivningar  –547 317 –523 605 –1 044 393 –1 040 130

Utgående bokfört värde  381 411 385 187 1 295 124 1 223 750

Avskrivningstider  5–50 år 5–50 år 5–50 år 5–50 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga anläggningstillgångar.

Det bokförda värdet fördelar sig på:      

Markreserv  3 176 3 049  

Verksamhetsfastigheter  215 512 215 098   

Fastigheter för affärsverksamhet  34 022 36 318 

Publika fastigheter  36 804 36 055   

Fastigheter för annan verksamhet  87 130 83 514  

Pågående ny-, till- och ombyggnad  4 767 11 153  

Utgående bokfört värde  381 411 385 187
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 KOMMUNEN KONCERNEN

 2018 2017 2018 2017

Finansiellt leasingavtal

Ingående anskaffningsvärden  – 35 100 – 35 100

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden – 35 100 – 35 100

Ingående avskrivningar  – –18 954 – –18 954

 – Avskrivningar  – –1 404 – –1 404

Utgående ackumulerade avskrivningar  – –20 358 – –20 358

Utgående bokfört värde  – 14 742 – 14 742

Finansiellt leasingavtal, tom 2028-06-30 har under år 2018 reglerats 
genom köp av fastigheten till ett anskaffningspris om 29 604 tkr.

Not 11 Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärden  99 932 97 429 167 273 162 118

Årets förändringar     

 – Justering ingående värde  – – –36 –266

 – Anskaffning  4 138 2 523 5 910 4 486

 – Omklassificering  – – 2 571 1 044

 – Försäljningar och utrangeringar  –302 –20 –2 541 –109

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 103 768 99 932 173 177 167 273

     

Ingående avskrivningar  –84 213 –81 613 –134 580 –127 619

Årets förändringar    

 – Justering ingående värde  – – 38 265

 – Avskrivningar  –2 719 –2 620 –7 252 –7 325

 – Försäljningar och utrangeringar  189 20 1 759 99

Utgående ackumulerade avskrivningar  –86 743 –84 213 –140 035 –134 580

    

Utgående bokfört värde  17 025 15 719 33 142 32 693

Avskrivningstider  3–20 år 5–20 år 3–30 år 3–20 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga anläggningstillgångar.

Det bokförda värdet fördelar sig på:      

Maskiner  4 427 4 349  

Inventarier  7 040 5 875  

Bilar och transportmedel  4 952 3 728  

Skulpturer och statyer  606 606 

Övriga maskiner och inventarier  0 0 

Pågående installationer  0 1 161  

Utgående bokfört värde  17 025 15 719

NOTER (TKR)
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 KOMMUNEN KONCERNEN

 2018 2017 2018 2017

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier koncernbolag  46 896 46 396 – –

Aktier i övriga intresseföretag  2 984 2 941 2 984 2 941

Andelar  4 846 4 846 32 566 33 402

Långfristiga fordringar övriga  11 775 12 251 31 098 31 532

Bostadsrätter  419 419 419 419

Summa  66 920 66 853 67 067 68 294

Not 13 Förråd m.m.

Förråd  4 793 4 570 5 491 5 596

Exploateringsfastigheter  8 022 8 728 8 022 8 728

Tomträttsmark  1 753 1 752 1 753 1 752

Summa  14 568 15 050 15 266 16 076

Not 14 Fordringar 

Kundfordringar  8 593 9 639 26 460 19 423

Fordringar hos staten  52 585 50 104 54 349 53 315 

Fordringar hos koncernföretag  13 370 10 801 – –

Diverse kortfristiga fordringar  6 048 8 338 60 462 38 022

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  19 416 40 014 19 101 47 360

Summa  100 012 118 896 160 372 158 120

Not 15 Kortfristiga placeringar

Nordea kortränta  – 1 166 – 1 166

Depålikvidkonto  – 5 410 – 5 410

Summa  0 6 576 0 6 576

Samtliga kortfristiga placeringar har inlösts under året i enlighet med KF-beslut.

Not 16 Kassa och bank

Handkassor och växelkassor  3 3 37 73

Plusgiro  5 581 5 476 7 953 8 819

Bank  117 768 106 708 203 292 175 923

Summa  123 352 112 187 211 282 184 815
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 KOMMUNEN KONCERNEN

 2018 2017 2018 2017

Not 17 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Avsättning pensionsskuld  7 728 7 351 8 889 8 366

Löneskatt  1 875 1 783 2 157 2 029

Summa  9 603 9 134 11 046 10 395
Medlen används i sin helhet i verksamheten, s.k. återlåning. Ingen omföring avseende kortfristig del har skett.

Avsatt till pensioner    

Förmånsbestämd/kompletterande pension  147 153 456 284

Ålderspension  7 457 6 884 7 457 6 883

Pension till efterlevande  124 314 976 1 199

Summa pensioner  7 728 7 351 8 889 8 366

Löneskatt  1 875 1 783 2 157 2 029

Summa avsatt till pensioner  9 603 9 134 11 046 10 395

 

Antal visstidsförordnanden      

Politiker  1 1 1 1

Ingående avsättning  7 351 6 459 8 366 7 393

Nya förpliktelser under året  865 1 202 1 040 1 313

 varav nyintjänad pension  491 989 661 1 019

 varav ränte- och basbeloppsuppräkning   313 183 319 185

 varav pension till efterlevande  1 – 1 –

 varav intjänad PA-KL   4 626 – 4 626 –

 varav överfört till ordinarie beräkning  –4 550 – –4 550 –

 varav intjänad förmånsbestämd ålderspension 5 30 5 110

 varav övrig post  –21 – –22 –1

Årets utbetalningar  –488 –310 –517 –340

Utgående avsättning  7 728 7 351 8 889 8 366

Löneskatt  1 875 1 783 2 157 2 029

Utgående avsättning inklusive löneskatt  9 603  9 134 11 046 10 395
Från år 2010 har uppbokning för avsättning pensioner till politiker beräknats. I posten ”nyintjänad pension” ingår uppbokning av pension 
till 1 politiker.      
Överskottsfondens värde per 2018-12-31 uppgår till 1 571 tkr.

Not 18 Andra avsättningar

Avsatt för återställande av deponi     

Redovisat värde vid årets början  25 401 12 440 25 401 12 440

Nya avsättningar  1 204 13 380 1 204 13 380

Ianspråktagna avsättningar  –165 –610 –165 –610

Rättelse felaktigt ianspråktagna avsättningar  – 191 – 191

Summa utgående avsättning  26 440 25 401 26 440 25 401

Uppskjuten skatt  – – 46 771 47 759

Summa uppskjuten skatt  0 0 46 771 47 759

Summa övriga avsättningar  26 440 25 401 73 211 73 160
 

NOTER (TKR)
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 KOMMUNEN KONCERNEN

 2018 2017 2018 2017 

Not 19 Långfristiga skulder

Lån i banker och kreditinstitut  91 000 160 100 601 694 629 026

Investeringsbidrag  554 581 10 048 6 986

Anläggningsavgifter  – – 65 846 56 129

Summa  91 554 160 681 677 588 692 141

Kommande års amorteringar 89 100 (80 068 ) tkr för kommunen och 94 075 (80 322) tkr för koncernen har bokförts som kortfristig 
skuld samt fråndragits låneskuld 2018-12-31. I långfristiga lån ingick föregående år långfristig leasingskuld för fastigheten Samariten 5 
med 30,1 mkr. Skulden har lösts under 2018.

Ingående låneskuld  160 100 364 616 629 026 704 160

Nyupplåning under året  20 000 – 70 000 130 814

Årets amorteringar  –80 068 –128 590 –84 700 –130 184

Förändring kommande års amortering   –9 032 –75 926 –12 632 –75 764

Utgående långfristig låneskuld  91 000 160 100 601 694 629 026

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 

Genomsnittlig ränta (%)  0,92 1,08 0,66

Genomsnittlig räntebindningstid (år)  1,68 1,75 2,06

Lån som förfaller inom

1 år  89 100 50 000 265 286 234 021

2–3 år  31 000 120 100 240 449 244 866

3–5 år  60 000 40 000 193 291 200 393

  180 100 210 100 699 026 679 280

Ingående investeringsbidrag  581 607 6 986 607

Årets investeringsbidrag  – – 3 089 6 405

Årets upplösning  –27 –26 –27 –26

Utgående investeringsbidrag  554 581 10 048 6 986
Återstående antal år (vägt snitt) för kommunen 20 år (21 år).
 Investeringsbidrag för koncernen är pågående.

Ingående förinbetalda anläggningsavgifter VA  0 0 56 129 43 165

90 % av årets förinbetalda anläggningsavgifter  – – 11 281 14 197

Årets intäktsförda anläggningsavgifter  – – –1 564 –1 233

Utgående förinbetalda anläggningsavgifter VA  0 – 65 846 56 129
Anläggningsavgifter inbetalda fr.o.m. 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.
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 2018 2017 2018 2017 

Not 20 Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder  127 574 102 498 148 111 123 966

Skuld till koncernföretag  26 932 21 222 – –

Leverantörsskulder  59 351 38 066 81 873 55 718

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag  16 346 17 158 18 514 19 588

Övriga kortfristiga skulder  – – 27 334 12 315

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  70 311 76 411 115 024 105 283

Summa  300 514 255 355 390 856 316 870

Not 21 Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar  – – 19 220 19 220

Företagsinteckningar  – – 6 253 6 253

Summa  – – 25 473 25 473

Not 22 Pensionsförpliktelser som inte tagits 
upp bland skulderna eller avsättningarna

Pensionsförpliktelser  185 919 203 590 185 919 203 590

Löneskatt   45 104 49 390 45 104 49 390

Summa  231 023 252 980 231 023 252 980

     

Ingående ansvarsförbindelse  203 590 206 549 203 590 206 549

Ränteuppräkning  1 380 2 157 1 380 2 157

Basbeloppsuppräkning  3 181 3 385 3 181 3 385

Årets utbetalningar  –10 955 –11 305 –10 955 –11 305

Nyintjänande  557 – 557 –

Övrigt  –11 834 2 804 –11 834 2 804

Utgående ansvarsförbindelse  185 919 203 590 185 919 203 590

Löneskatt   45 104 49 390 45 104 49 390

Summa  231 023 252 980 231 023 252 980
     

Aktualiseringsgrad  97,0 % 97,0 % 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 pensions-
grundande 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.         

       

NOTER (TKR)
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 2018 2017 2018 2017 

Not 23 Övriga ansvarsförbindelser

Kommunal borgen för egna bolag och stiftelser  487 181 497 477 – –

Kommunalt borgens- och förlustansvar

för egnahem och småhus med bostadsrätt  16 50 16 50

Övriga ansvarsförbindelser  30 668 38 616 30 668 38 616

Pensionsåtaganden  1 430 1 484 – –

Summa  519 295 537 627 30 684 38 666

Malung-Sälens kommun har i januari 2009 ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
förpliktelser, nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288
kommuner som per 2018-12-31 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 
2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 
till 404 804 079 tkr och totala tillgångar till 406 323 006 tkr. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 643 726 tkr
och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 647 727 tkr.

Not 24 Justering för avsättningar

Justering för gjorda avsättningar pensioner  957 1 418 1 168 1 549

Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar –488 –310 –517 –340

Förändring uppskjuten skatteskuld  – – –988 3 019

Avsättning återställande av deponi  1 204 13 380 1 204 13 380

Minskning avsättning deponi på grund av utbetalningar –165 –610 –165 –610

Justering för tidigare utbetalda avsättningar  – 191 – 191

Summa  1 508 14 069 702 17 189

Not 25 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

Realisationsvinst i samband med försäljningar  –785 –6 540 –785 –6 718

Realisationsförluster i samband med försäljningar – 14 320 2 873 14 320

Utrangering anläggningstillgångar  157 164 157 164

Upplösning av investeringsbidrag  –27 –26 –27 –26

Upplösning av förutbetalda anläggningsavgifter  – – –1 564 –1 233

Förändring uppskjuten skattefordran  – – – –

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster – – –742 –

Summa  –655 7 918 –88 6 507
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Malung-Sälens kommuns årsredovisning är upprät-

tad enligt Lag (1997:614) om kommunal redovisning 

samt rekommendationer från Rådet för kommunal 

redovisning (RKR). Redovisningen i kommunen sker 

på ett sätt som överensstämmer med god redovis-

ningssed och avser att ge en rättvisande bild. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt 

att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodo-

göras kommunen och dessa kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. Inkomster intäktsförs det år som in-

täkterna genereras och motsvarande kostnadsförs 

utgifterna det år förbrukningen sker. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaff-

ningsvärde om inget annat anges. Periodiseringar 

av inkomster och utgifter har skett enligt god redo-

visningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har 

gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och 

anskaffningsvärdet.

Jämförelsetal
Inga justeringar av jämförelsetal har gjorts i räkenska-

per 2018.

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag 

och kommunalförbund som kommunen har minst 20 

procent inflytande i. Kommunkoncernen är oföränd-

rad i sin sammansättning jämfört med föregående 

år. Medlemsandelen i Västerdalarnas Utbildnings-

förbund (VDUF) uppgår vid årsskiftet 2018/2019 till 

59,7 procent, att jämföra med 2017/2018 om 58,3 

procent. Kommunkoncernens medlemmar och äga-

randelar framgår övrigt av organisationsskiss i inled-

ningen 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 ka-

pital. Obeskattade reserver i bolagen har delats upp 

som uppskjuten skatteskuld, 22 procent, och reste-

rande del som eget kapital. 

Elimineringar har gjorts för interna mellanhavanden 

mellan kommun och respektive företag samt före-

tagen emellan. Interna kostnader och intäkter samt 

interna skuld- och fordringsposter har eliminerats uti-

från väsentliga belopp (för koncernen > 50 tkr)

 

Jämförelsestörande intäkter 
och kostnader
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa 

förekommer som egen post i resultaträkning med not 

som specificerar ingående delposter. 

Som jämförelsestörande betraktas poster som är 

sällan förekommande och överstiger 5 mkr.

Dessutom redovisas alltid kommunens utrange-

ringar, realisationsvinster och realisationsförluster vid 

försäljning av materiella anläggningstillgångar samt 

kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband 

med markexploatering som jämförelsestörande.

Intäkter
Skatteintäkter
Intäkter avseende kommunalskatt redovisas i enlighet 

med RKR 4.2 och den preliminära slutavräkningen för 

skatteintäkter baseras på SKL:s decemberprognos.

Övriga intäkter
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter tas upp 

som en förutbetald intäkt och redovisas bland lång-

fristiga skulder och periodiseras över anläggningens 

nyttjandeperiod.

Kostnader
Lånekostnader
Lånekostnader hanteras enligt huvudmetoden, det 

vill säga de belastar resultatet för den period de upp-

kommer.

Avskrivningar
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs 

för den beräknade nyttjandeperioden med linjär av-

skrivning baserat på anskaffningsvärdet. För tillgång-

ar i form av mark, konst och pågående arbeten görs 

inga avskrivningar. 

Avskrivningstider
Kommunen tillämpar följande avskrivningstider för 

immateriella anläggningstillgångar: 5 år.

Kommunkoncernens bolag tillämpar avskrivningsti-

der 5 och 20 år för immateriella anläggningstillgångar.

Kommunen tillämpar följande avskrivningstider för 

materiella anläggningstillgångar: 3–50 år. 

Kommunkoncernens bolag tillämpar avskrivnings-

tider mellan 5–50 år för materiella anläggningstill-

gångar.

Bedömning av nyttjandeperioden görs för respek-

tive anläggningsobjekt. Avskrivning görs sedan på 

den närmast lägre avskrivningstiden. 

För tillgångar med identifierade komponenter som 

har olika nyttjandeperiod tillämpas komponentavskriv-

ning. För tillgångar där nyttjandeperioden styrs i avtal 

(till exempel finansiell leasing) används den planerade 

verkliga nyttjandeperioden som avskrivningstid. 

 
Avskrivningsmetod
Linjär avskrivning tillämpas, vilket innebär lika stora 

nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas mån-

aden när tillgången tas i bruk.

Gränsdragning/kostnad och investering
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller inne-

hav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassifice-

ras som anläggningstillgång om beloppet överstiger 

gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde 

Redovisningsprinciper
REDOVISNINGSPRINCIPER
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har satts till ett prisbasbelopp (2018: 45 500 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 inne-

hav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassifice-

ras som en anläggningstillgång om värdet överstiger 

ett prisbasbelopp. 

Investeringsbidrag tas upp som en förutbetald 

intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjan-

deperiod. Tidigare (före år 2010) redovisades inves-

teringsbidrag och intäkter så att de reducerade det 

bokförda värdet. Justering för ingående värden har 

inte gjorts utifrån bedömningen att det har oväsentlig 

påverkan på resultaträkningen och främst påverkar 

balansomslutningen. 

Kommunen har fyra anläggningstillgångar som har 

klassificerats som immateriella. 

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 en annan än nu gäl-

lande. Markvärdet har därmed bokfört värde 0 kronor.

Kundfordringar
Kundfordringar har upptagits till det belopp varmed 

de beräknas inflyta. Kundfordringar äldre än 6 måna-

der har reserverats som osäker fordran.

Omsättningstillgångar
Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstill-

gångar och värderas till det lägsta av anskaffningsvärde 

och verkligt värde. Vid försäljning av exploateringstill-

gångar redovisas hela inkomsten som intäkt. I enlighet 

med matchningsprincipen redovisas då även kostna-

der för anskaffande och iordningställande av tomten.

Avsättningar och skulder
Andra avsättningar
Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp 

som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på ba-

lansdagen. 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 entrepre-

nad är antagen efter upphandling 2018 och Vatten & 

Avfall i Malung-Sälen AB har kalkylerat med en förnyad 

bedömning per 2018-12-31 vilket är utstående avsätt-

ning. En förnyad prövning av förpliktelsen sker vid varje 

bokslutstidpunkt vilket kan komma att leda till ökade 

kostnader.

 
Pensioner 
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda 

i kommunen är beräknade utifrån RIPS 17. Beräk-

ningen bygger förenklat på livslängdsantagande (hur 

länge vi lever) samt en kalkylränta som fastställs av 

Sveriges kommuner och landsting (SKL). För avtal 

med samordningsklausul utgår beräkningen från de 

förhållanden som var kända vid bokslutstillfället. Om 

inget annat är känt görs beräkningarna utifrån att ing-

en samordningsklausul kommer att ske.

Medarbetarnas intjänande av avgiftsbestämd ålder-

spension, förmånsbestämd pension, pension till efter-

levande samt alternativ KAP-KL tryggas genom försäk-

ring och regleras endera löpande eller årsvis i efterskott. 

Kostnaden redovisas den period intjänandet sker och 

eventuell skuld som uppstår redovisas som kortfristig. 

Medarbetarnas intjänande av särskild avtalspension 

redovisas som avsättning i balansräkningen och kost-

nadsförs vid tidpunkten för intjänandet. Pensioner intjä-

nade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse 

och redovisas som en kostnad i resultaträkningen vid 

utbetalning.

Visstidsförordnanden för politiker, som ger rätt till sär-

skild avtalspension, redovisas som avsättning när det är 

troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som 

inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. 

Avsättning för pensioner och pensionsförpliktelser 

som ansvarsförbindelse motsvarar nuvärdet av de 

fram tida 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 20, det vill säga den del som förfaller inom 

12 månader och avtal om refinansiering saknas re-

dovisas som kortfristig.

Personalskulder
Skulder till personalen redovisas, med undantag för 

delar av pensionsskulden/åtagande, som kortfristiga 

skulder. Skulderna avser ej uttagna semesterdagar, 

ej kompenserad övertid och ej utbetalda timlöner. 

Överenskommelse med personal om upphöran-

de av tjänst, så kallade avtalslösningar, omfattande 

ersättning under avtalad period med arbetsbefrielse, 

redovisas som kostnad vid avtalets tecknande. Mot-

svarande kortfristig skuld upptas i redovisningen och 

upplöses under avtalets längd för matchning mot lö-

neutbetalningar. 

Leasingavtal
Ett avtal har till och med juni klassificerats som finansi-

ellt leasingavtal. Klassificering har utgått från kommu-

nens redovisningsprinciper för anläggningstillgångar, 

med grund i att kommunen tagit på sig samma finan-

siella och värdemässiga ansvar som om anläggning-

en köpts. Under verksamhetsåret har option i avtalet 

möjliggjort köp av fastigheten till kvarvarande värde 

vilket utnyttjats. Inga finansiella leasingavtal finns per 

2018-12-31. Ytterligare ett långtidshyresavtal har va-

rit föremål för genomgång men har klassificerats som 

operationellt utifrån att det ger en mer rättvisande re-

dovisning. Alla övriga leasingavtal har klassificerats 

som operationella leasingavtal.
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REVISIONSBERÄTTELSE





Skola i toppklass 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
publicerade i december sin årliga rapport 
över hur bra det går för landets grund-
skolor. Malung-Sälens kommun höll sig 
kvar i toppen och placerade sig på sjätte 
plats i landet.

Ny majoritet efter valet 
Socialdemokraterna tillsammans med Cen-
terpartiet och Liberalerna bildade efter hös-
tens val ny majoritet. Tillsammans fick man 
21 av kommunfullmäktiges 39 mandat. 
Skillnaden mot den tidigare mandatperio-
den är att Vänsterpartiet förlorade sin plats 
i majoriteten och att Liberalerna tillkommer.

Idrottspris till William Lind 
William Lind tilldelas Malung-Sälens kom-
muns idrottspris. Han har, enligt motive-
ringen, bland annat ”bidragit stort till att 
OK Skogsmårdarna räknas som en av de 
bästa klubbarna” på stafettsidan.

Bäst betyg i länet 
Eleverna som lämnar årskurs 9 i Malung- 
Sälens kommun har i genomsnitt bättre 
betyg än andra elever i Dalarna. Skolver-
kets statistik visar också att andelen som 
uppnått kunskapskraven i alla ämnen upp-
går till 83,9 procent i Malung-Sälens kom-
mun. Även det är högst i länet.

Största branden i modern tid
Klockan 12.45 den 30 juli förklarades rädd-
ningsinsatsen nordväst om Torgås och 
Lima som avslutad. Därmed var den största 
branden i Malung-Sälens kommun i mo-
dern tid under kontroll. 

Byggmax öppnar ny butik
Bilköerna ringlade långa inför öppnandet 
av Byggmax butik i Malung. Det bjöds da-
gen till ära på rabatt, varmkorv och invig-
ningstal av regionchefen Stefan Moseby 
och Hans Unander, kommunstyrelsens 
ordförande. 

Kulturpris till Erik Karlsson
Erik (Lännviks) Karlsson tilldelades Ma-
lung-Sälens kommuns kulturpris för att 
han för ”bygdens mångåriga lokalrevytra-
ditioner vidare in i framtiden”.

Servicekontor invigt i Malung 
Två ministrar från regeringen – lands-
bygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och ci-
vilminister Ardalan Shekarabi (S) – var på 
plats när det nya servicekontoret invigdes 
i Malung. Servicekontoret, som rymmer 
skatteverket, försäkringskassan och pen-
sionsmyndigheten, ligger på Lisagatan 
51–53. 

OSdeltagare hyllades
Besökarna kom med till fots, i bilar och 
bussar från hela vår avlånga kommun 
för att delta i uppvaktningen av de fyra 
OS-deltagarna: Jennie-Lee Burmansson, 
Elin Lundberg, Sofia Mabergs och Stina 
Nilsson.

Året i korthet
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