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INLEDNING

Förvaltningsberättelsen beskriver 
 Malung-Sälens kommuns verksamhet 
och ekonomi under verksamhetsåret 
2021. Den innehåller en redogörelse för 
händelser av väsentlig  betydelse samt 
uppföljning av fullmäktiges fastställda 
mål. En redo görelse över väsentliga 
 personalförhållanden lämnas, samt  andra 
förhållanden som är viktiga för  styrning 
och uppföljning av den kommunala verk-
samheten och kommunkoncernen.

Räkenskaperna redogör för de ekono-
miska rapporterna för år 2021 för den 
kommunala koncernen och den kom-
munala organisationen. Utfallet redovisas 
i resultaträkningen, den ekonomiska 
ställningen vid årets slut kan utläsas av 
balansräkningen samt hur verksamheten 
finansierats av kassaflödes analysen. Drift-
redovisningen visar utfallet för respektive 
nämnd jämfört med beslutad nettokost-
nadsram och investeringsredovis ningen 
redogör för de  anskaffningar och försäljning 
av anläggnings tillgångar som gjorts under 
året. RÄKENSKAPER

INLEDNING

FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE

I det första avsnittet ger kommunstyrelsens 
ordförande sin syn på det gångna året. Vidare 
redovisas hur resurs erna fördelas på olika 
verksam heter.



Årsredovisning 2021 | 3

Redovisningsprinciper 52

Kommunalrådet 
har ordet

5

Händelser 
av väsentlig
betydelse

10

Personal-
förhållanden

42

Räkenskaper 46

INLEDNING

Så här fördelas pengarna 4

Kommunalrådet har ordet 5

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Översikt över verksamhetens utveckling 6

Den kommunala koncernen 7

Händelser av väsentlig betydelse 10

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 14

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 23

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 24

Balanskravsresultat 41

Väsentliga personalförhållanden 42

Förväntad utveckling 44

RÄKENSKAPER 

Resultaträkningar 46

Balansräkningar 47

Kassaflödesanalyser 48

Driftredovisning 49

Investeringsredovisning 50

Redovisningsprinciper 52

Noter 56

Övriga noter och upplysningar 69

Innehålls-
förteckning

Driftredovisning

49

Balansräkningar 47



4 | Årsredovisning 2021

Äldre- och handikappomsorg 36,7 % 
Grundskolan och fritids 20,1 % 
Förskola 9,7 % 

Gymnasium och vuxenutbildning 9,3 % 

Politik och övergripande administration 8,8 %
Socialtjänst 6,2 % 

Kultur och fritid 3,8 % 

Räddningstjänst 2,6 % 

Samhällsbyggnad  2,5 % 

Arbetsmarknadsinsatser 0,3 %
Miljö och stadsbyggnad 0,0 %

Malung-Sälens kommuns 
skattemedel fördelas så här:  

INLEDNING
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Om 2020 gick till historien när Covid-19 tog ett grepp om oss så 

kommer 2021 bli ihågkommet som ett tufft och slitsamt arbetsår då 

pandemin vägrade släppa taget. Dock fanns det ändå en del positiva 

effekter av pandemin då den nya trenden ”hemester” bidrog till att fler 

fått upp ögonen för våra fina fjäll och Sälenfjällen går nu allt mer mot 

en året runt-destination tack vare “hemestern” och man storsatsar nu 

på sommarturism. I juli erbjöds alla kommuninvånare att besöka Skis-

tars kommundag och prova på alla sommaraktiviteter gratis. Man ser 

också trenden i att fler väljer att lämna storstäderna för att bo närmare 

naturen och när många började arbeta hemifrån, var det fjällen och 

fritidshuset man valde som bas.

 Småföretagarnas riksförbund gjorde en kartläggning över skillna-

derna mellan företagandets villkor mellan Sveriges alla kommuner 

2021 och Malung-Sälen är den kommun i Dalarna med bäst förut-

sättningar, visade kartläggningen. Det är väldigt kul att vi har länets 

Kommunen
klättrar uppåt 

”Pandemin bidrog 

till att flera 

fick upp ögonen 

för våra fjäll” 

bästa förutsättningar för småföretagare och vi ska självklart fortsätta 

jobba med viktiga frågor för näringen i kommunen. 

  2021 klättrade vi i Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa 

skolkommuner från plats 70 till plats 55. Rankingen visar att vi läg-

ger mycket satsade resurser i skolan och att vi har en god lärar-

täthet när man räknar antal inskrivna barn/elever per årsarbetare. 

Det, tillsammans med ambitiösa elever, gör att de får god kvalitet på 

undervisningen och i stor utsträckning klarar godkänt när de går ur 

grundskolan. 

I september tog kommunfullmäktige beslut om att gå vidare med 

simhallsprojektet till nästa fas och förhoppningsvis kommer vi kunna 

sätta spaden i marken under våren 2022. Det är roligt att en så stor 

majoritet av fullmäktiges ledamöter tror på framtiden och vill genom-

föra en sån här stor satsning i Malung. 

 Det ekonomiska resultatet för kommunen för år 2021 visar ett 

plusresultat på 65 miljoner kronor. Det här är ett fint plusresultat och 

vi behöver fortsätta ha bra ekonomiska resultat framöver till de inves-

teringar vi vill genomföra de kommande åren för kommunens utveck-

ling och fortsätta öka vår befolkningsmängd.  

Till sist vill jag återigen tacka all personal som jobbat och slitit un-

der det här året och vi hoppas på ett ljust och bra 2022 i vår fina 

kommun.   

Hans Unander (S)

Kommunstyrelsens ordförande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kommunens resultat uppgår till + 65 mnkr för år 2021 och kommun-

koncernens resultat uppgår till + 111 mnkr. De positiva resultaten 

förklaras, för den kommunala organisationen, med engångsintäkt för 

hyra, effekt av införd komponentredovisning, aktieutdelningar, högre 

generella statsbidrag och positiva slutavräkningar för kommunalskat-

ten. För den kommunala koncernen förklaras årets resultat främst av 

att Malungs Elverk AB redovisar ett starkt resultat. I tabellen redovisas 

Översikt över 
verksamhetens utveckling

en översikt över verksamhetens utveckling med olika nyckeltal. 

Antalet invånare per 31 december ökade med 41 personer, 

medan antalet invånare per 1 november ökade med 47 personer. 

Den positiva trenden med ökande befolkning per 31 december 

håller därmed i sig även under år 2021, vilken även fått genomslag 

med en ökning per 1 november. Invånarantalet per 1 november 

är viktigt, då det utgör underlaget för kommunalskatteintäkterna för 

FEM ÅR I SAMMANDRAG  2021 2020 2019 2018 2017

Antal kommuninvånare 31/12  10 218 10 177 10 138 10 106 10 114

Antal kommuninvånare 1/11 10 159 10 112 10 087 10 111 10 091

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

Kommunen 

Antal anställda, tillsvidare  877 870 833 823 841

Verksamhetens intäkter, mnkr  223 228 223 217 273

Verksamhetens kostnader, mnkr  –886 –866 –849 –851 –912

Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr  728 685 658 638 636

Årets resultat, mnkr  65 47 32 5 –3

Investeringsutgifter, mnkr  36 55 30 25 21

Långfristig låneskuld, mnkr  119 146 118 91 161

Soliditet, %  53 50 48 39 38

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %  25 18 13 6 2

Självfinansieringsgrad, %  238 132 197 130 123

Kassalikviditet, %  107 111 86 74 93

Skuldsättningsgrad, %  47 50 52 61 62

Kommunala koncernen 

Verksamhetens intäkter, mnkr  533 483 552 508 555

Verksamhetens kostnader, mnkr  –1 150 –1 110 –1 131 –1 115 –1 165

Skatteintäkter och statsbidrag, mnkr  728 685 658 638 636

Årets resultat, mnkr  111 58 78 31 26

Investeringsutgifter, mnkr  194 231 233 153 113

Långfristiga skulder, mnkr  780 725 503 678 692

Soliditet, %  40 38 39 35 35

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser, %  30 27 26 22 20

Självfinansieringsgrad, %  101 60 70 72 95

Kassalikviditet, %  87 68 51 95 110

Skuldsättningsgrad, %  60 62 61 65 65

Jämförelsestörande intäkter och kostnader ingår i samtliga nyckeltal. Jämförelsetal för åren t.o.m. år 2020 har inte justerats med hänsyn till om-

klassificering av Sälenhallen till finansiellt leasingavtal 2021-01-01. Jämförelsetal för åren t.o.m. år 2019 har inte justerats med hänsyn till införande 

av komponentredovisning 2020-01-01. Jämförelsefelet uppskattas till cirka 0,5 procentenheters påverkan på bland annat soliditet. Det bedöms 

ej påverka jämförelsen väsentligt över tid. År 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021 innehåller engångsposter för avsättning deponi. År 2018 skatte-

växlades 47 öre av kommunalskatten till landstingsskatt, därav sänkt skatt.

Förvaltningsberättelsen beskriver Malung-Sälens kommuns verksamhet och ekonomi under verksamhetsåret 2021. Den innehåller en redogö-

relse för händelser av väsentlig betydelse samt uppföljning av fullmäktiges fastställda mål. En redogörelse över väsentliga personalförhållanden 

lämnas, samt andra förhållanden som är viktiga för styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten och kommunkoncernen.
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Nämnder Koncernföretag
Samägda 

företag

kommande år. En bibehållen befolkning är av vikt för en fortsatt god 

utveckling av skatteintäkterna. 

Antalet anställda i kommunen har ökat år 2021 jämfört med fö-

regående år. Det är en ökning för tredje året i rad och kan jämföras 

med att antalet anställda minskade mellan år 2017 och år 2018, då 

med anledning av varsel i den kommunala organisationen. 

Utvecklingen av verksamhetens intäkter har över femårsperioden 

gått från att minska, till att öka från år 2019, för att sedan minska till år 

2021. Variationen över åren förklaras, inom den kommunala organisa-

tionen, med att det erhållits stora bidragsintäkter före femårsperioden 

främst från Migrationsverket, som sedan successivt minskat. Intäkter 

från riktade statsbidrag ökade återigen år 2020, vilket delvis var hän-

förligt till Covid-19 pandemin. Till år 2021 ökade försäljningsintäkter, 

taxor och avgifter samt hyror, medan bidrag från staten minskade. 

Nettointäkten från exploateringsförsäljningen har varierat, år 2017 

och 2019 var försäljningen stor och därmed intäkten hög, medan 

försäljningen övriga år haft årliga utfall upp till 5 mnkr. Utdelningar från 

kommunalt ägda företag, till den kommunala organisationen, har även 

ökat från och med år 2018 jämfört med tidigare år, vilket får genom-

slag i utfallet av verksamhetens intäkter. År 2020 var utdelningarna 

rekordstora, för att år 2021 ha utfall i nivå med åren t.o.m. 2019. Även 

inom den kommunala koncernen får bidragsintäkter och försäljnings-

intäkter från exploatering genomslag över femårsperioden, liksom ut-

byggnaden i Sälenområdet som ökat intäkter från taxor och avgifter 

för de kommunala bolagen. Till år 2021 har intäkterna ökat jämfört 

med år 2020 då de minskade. Ökningen till år 2021 beror främst på 

att taxor och avgifter samt hyror har ökat, medan bidragsintäkterna 

minskat. När det gäller bidragsintäkternas minskning är de hänförliga 

till den kommunala organisationen och avser lägre bidrag från staten. 

Verksamhetens kostnader ökade år 2017. Kostnaderna koppla-

des till en utökad verksamhet för migration, samt kostnader i sam-

band med försäljning av exploateringsfastigheter. År 2018 minskade 

kostnaderna, vilket var en effekt av det varsel av personal som ge-

nomfördes år 2017 i den kommunala organisationen, samt låga kost-

nader i samband med exploateringsförsäljning. Från år 2019 ökade 

återigen kostnaderna, vilka kunde kopplas dels till behoven och dels 

till generella kostnadsökningar. Inom verksamhetens kostnader öka-

de personalkostnaderna främst till år 2021, medan lämnade bidrag 

fortsatt att minska. Verksamhetens kostnader inom den kommunala 

koncernen minskade till år 2020, men har återigen ökat till år 2021. 

Minskningen år 2020 var främst hänförlig till en minskad andel av 

koncernbolaget Västerdalarnas utbildningsförbund. Personalkostna-

der har ökat med 4 procent, medan lämnade bidrag minskat. 

Investeringsbehovet är stort. Den relativt låga investeringstakt 

som varit fram till år 2018, i den kommunala koncernen, har ökat 

från och med år 2019 främst med anledning av utbyggnad i Säle-

nområdet. Samtidigt finns ett stort behov, i den kommunala organi-

sationen, av åtgärder både i verksamhetslokaler och i lokaler för så 

kallad avgiftsfinansierad verksamhet. Investeringstakten förväntas 

vara fortsatt hög kommande år.

I takt med ökade investeringar är behovet av lånefinansiering fort-

satt hög, både för den kommunala koncernen och för den kommu-

nala organisationen. Över femårsperioden har långfristiga skulder i 

den kommunala koncernen ökat, medan långfristiga skulder i kom-

munen minskat. Mellan enskilda år förekommer både ökningar och 

minskningar. Långsiktigt ökar låneskulden och skillnaderna mellan 

åren är främst en effekt av klassificering, där lån som förfaller inom 

12 månader utan refinansieringsbeslut klassificeras som kortfristiga.

Soliditeten, både exklusive och inklusive pensionsåtagande, 

har både för den kommunala koncernen och kommunala organi-

sationen förbättrats över femårsperioden. Det förklaras främst av 

förbättrade resultat. För den kommunala organisationen är dock 

förbättringen mellan år 2018 och år 2017 främst hänförlig till för-

ändrad beräkning från pensionsförvaltare av ansvarsförbindelsen, 

avseende avlidna som tidigare ingått i beräkningen. För den kom-

munala koncernen ligger soliditeten på en relativt stabil nivå, främst 

med anledning av de kommunala bolagens bidrag till koncernens 

resultat och eget kapital.

Malung-Sälens kommun
kommunala koncernen

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens 

nämnds- och förvaltningsorganisation och av helägda och deläg-

da bolag. Kommunen är därtill delägare i ett antal bolag, vilka inte 

ingår i den kommunala kommunkoncernen, där det finns samver-

kansförtjänster tillsammans med andra kommuner eller regioner. 

Samverkan inom länet sker även genom medlemskap i Dalarnas 

kommunförbund, där samtliga av länets kommuner är medlemmar. 

Privata utförare anlitas bland annat för delar av kommunens vin-

terväghållning. Inom socialtjänstens områden barn och unga, samt 

missbruk äldre inom individ och familjeomsorgen har IFO använt sig 

av privata utförare för placeringar. Extern psykiatri har anlitats samt för 

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har fyra 

olika privata bolag använts (brukarna väljer själva kommunal regi eller 

privata utförare). Kooperativet Dalen har anlitats för hemtjänst/äldre-

Den kommunala 
koncernen

omsorg till och med augusti år 2021, därefter övertogs utförandet av 

kommunen och har sedan dess skett i kommunal regi. Kooperativet 

Dalen har även anlitats för tjänsterna förskola och fritidshem under 

hela året. Inom gymnasievux på lärcentrum köps utbildningar från 

privata utförare, främst inom vård- och omsorgsprogrammet, men 
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även vissa kurser som ska göra det möjligt att kunna läsa upp betyg 

till en gymnasieexamen. Friskolor anlitas vid gymnasieelevers fria val.

Kommunala bolag
Den kommunala koncernen består av kommunens nämnder, de 

kommunägda bolagen och kommunalförbund, där Malung-Sälens 

kommun har ett betydande inflytande. Med betydande inflytande av-

ses ägande som överstiger 20 procent. Sammanställda räkenskaper 

upprättas för den kommunala koncernen. Utöver den kommunala 

koncernen har kommunen och de kommunala bolagen ägarintres-

sen med mindre än 20 procent i ett flertal andra bolag. Den kommu-

nala organisationen har direkt ägande i Kommunassurans Syd För-

säkrings AB, Utveckling i Dalarna Holding AB, Inera AB och Adda AB. 

Genom den kommunala koncernen finns delägande i Dalakraft 

AB, Enkla Elbolaget i Sverige AB, Elbil Dalarna AB, Dala Vind AB, 

Dala Vindkraft Ekonomisk förening, Norrsken AB, Vindela Ekono-

misk förening, Äppelbovind Ekonomisk förening och Kurbit AB. 

Merparten av ägandet understiger 15 procent, med undantag av 

Dalakraft AB, där ägandet uppgår till 18 procent. 

Förändringar i ägande som har skett, avseende de bolag som 

ingår i den kommunala koncernen, är att Malung-Sälens Företags-

hälsa AB förvärvades från Malungföretagens hälsovårdscentral och 

är sedan september år 2021 ett helägt dotterbolag till Malungs El-

verk AB. Vidare har Västerdalarnas utbildningsförbund avvecklats 

och avregistrerats från och med juni år 2021. I de sammanställda 

räkenskaperna ingår Västerdalarnas utbildningsförbund med utfall 

t.o.m. juni. Övriga förändringar är ett minskat ägande i Västerdala 

Terminal och Järnvägsspår AB, från 39 procent till 36 procent.

Malungs 
Elverk AB 

74 %

Malungs Elnät AB 
100 %

Malung-Sälens 
Fibernät AB 

100 %

Malung-Sälens 
Företagshälsa AB 

100 %

Malungs-
hem AB 
100 %

Malung-Sälen 
Turism AB

100 %

Gustols AB 
100 %

Koncernföretag

Vatten & Avfall 
i Malung-Sälen 

AB 
100 %

Ärnäshedens
Fastighets AB 

40 %

Västerdala 
Terminal &

Järnvägsspår 
AB 

36 %

Sälen Centrum HB 
50 %

Service- och teknik-
förvaltning

Revision

Arbetsutskott

Barn- och 
utbildnings-

nämnd
(inkl AU)

Miljö - och stadsbyggnads-
nämnd
(inkl AU)

Räddnings-
nämnd

Social-
nämnd
(inkl AU)

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
Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Nämndsorganisation
Den politiska organisationen i Malung-Sälens kommun består av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och sex nämnder. 
Inga förändringar i nämndsorganisationen har skett under år 2021.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Mandatfördelning 

i kommunfullmäktige
2019–2022
Socialdemokraterna 16

Moderaterna 8

Centerpartiet 3

Sverigedemokraterna* 3

Vänsterpartiet 2

Liberalerna 2

Malung-Sälenpartiet –

Landsbygdspartiet oberoende Malung-Sälen 1

Oberoende* 1

Totalt: 36

* Sverigedemokraterna har 7 mandat, varav 4 tomma 

platser. Ett tidigare valt mandat för Sverigedemokra-

terna har under 2020 övergått till att vara oberoende, 

så kallad politisk vilde.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och 

politikerna i kommunfullmäktige har det högsta ansvaret för den kom-

munala verksamheten. De beslutar om vilka mål som ska finnas för 

utvecklingen och samhällsbyggandet i kommunen, vilken service 

kommuninvånarna ska få och hur pengarna i kommunens budget ska 

fördelas och användas. Kommunfullmäktige kontrollerar också att den 

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

fullmäktige förtroendevalda revisorer. Fullmäktiges ledamöter och er-

sättare utses i samband med de allmänna valen. Kommunfullmäktige 

i Malung-Sälens kommun utgörs av 39 mandat, alltså 39 ledamöter.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har en särställning i sitt uppdrag att leda och sam-

ordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ska ha upp-

sikt över övriga nämnders verksamhet. Politikerna i kommunstyrelsen 

planerar, koordinerar och leder kommunens verksamhet och ekonomi. 

Kommunstyrelsen genomför det som kommunfullmäktige beslutat om. 

Till sin hjälp har man de politiska nämnderna och deras förvaltningar.

Politiska nämnder 
Kommunens nämnder ansvarar för ett antal verksamheter, som orga-

nisatoriskt utgörs av förvaltningar som leds av en förvaltningschef, 

vilken rapporterar till nämnden. Varje politisk nämnd fattar beslut om 

vilka tjänster och vilken service som ska erbjudas kommuninvånarna 

inom det område som nämnden ansvarar för, till exempel förskola, 

grundskola och äldreomsorg. Respektive nämnd upprättar och be-

slutar, från verksamhetsåret 2021, nämndens årsberättelse, vilken 

utgör en separat handling och inte en del av årsredovisningen. 



Kommunens resultat uppgår till +65 mnkr för år 2021 och kommun-

koncernens resultat uppgår till +111 mnkr. För kommunen är det 

positiva utfallet 53 mnkr bättre än budgeterat, vilket främst förklaras 

av högre aktieutdelning och bättre utfall än budgeterat från skatte-

intäkter, generella statsbidrag och utjämning. Kommunkoncernens 

positiva resultat beror dels på kommunens positiva resultat, men 

främst på att Malungs Elverk AB har ett starkt resultat, vilket bidrar 

med 56 mnkr. Även Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB redovisare ett 

plusresultat för året med 1,2 mnkr, medan övriga bolag redovisar 

utfall inom +/– 1 mnkr. 

Nämndernas nettokostnader, exklusive utfall från försäljning av 

exploatering, redovisar sammantaget en negativ avvikelse mot bud-

get med minus 1 mnkr. Avvikelsen uppgår till minus 1,4 mnkr om 

försäljning av exploatering inkluderas. Kommunstyrelsen, kultur- och 

fritidsnämnden samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden har samtli-

ga positiva avvikelser med mer än 1 mnkr jämfört med budgeterad 

nettokostnadsram. Barn- och utbildningsnämnden (–4 mnkr), social-

nämnden (–17 mnkr) och räddningsnämnden (–0,6) redovisar nega-

tiva avvikelser jämfört med budgeterad nettokostnadsram. Barn- och 

utbildningsnämnden har en mindre avvikelse än prognostiserat per 

oktober, medan socialnämndens och räddningsnämndens negativa 

avvikelser per årsskiftet är sämre än prognostiserat per oktober. Jäm-

fört med tilldelad nettokostnadsram är barn- och utbildningsnämn-

dens avvikelse 1 procents överdrag, medan socialnämndens över-

drag motsvarar 6 procent och räddningsnämndens överdrag uppgår 

till 4 procent. Kommunfullmäktige, revision och överförmyndaren har 

samtliga positiva avvikelser mot budgetram inom 0,2 mnkr, medan 

valnämnden har ett överdrag med mindre än 50 tkr.
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Händelser av 
väsentlig betydelse

I årets utfall ingår även år 2021 både minskade och ökade 

kostnader som kan hänföras till Covid-19 pandemin. Ekonomisk 

ersättning för merkostnader med anledning av pandemin, inom 

socialtjänstens omsorg om äldre och personer med funktionsned-

sättning, har intäktsförts med 1,5 mnkr (f.g. år 6 mnkr). Sjuklö-

nekostnaderna för året är högre jämfört med motsvarande period 

föregående år och sjuklönekostnadsbidrag har erhållits uppgående 

till 3,5 mnkr (f.g. år 8 mnkr). 

Personalkostnaderna har ökat med 3 procent jämfört med år 

2020, där kostnader för övertid, fyllnadstid, jour/beredskap och ob 

främst förklarar ökningen utöver ordinarie lönerevision. Kostnader-

na för sjuklöner har minskat jämfört med år 2020. 

Under år 2021 har ett arbete inletts med att klassificera lea-

singavtal som operationella, respektive finansiella. År 2008 teckna-

des ett hyresavtal för Sälenhallen och med då gällande regelverk 

klassificerades avtalet som operationellt. I och med förändringar i 

lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) har bedöm-

ning gjorts att avtalet bör klassificeras som finansiellt. Avtalet har 

räknats om som om det hade varit finansiellt vid ingången av år 

2008 och justering mot eget kapital har gjorts med 3 mnkr. Jäm-

fört med budget för år 2021 innebär omklassifceringen minska-

de verksamhetens kostnader, medan avskrivningar och finansiella 

kostnader ökat.

Målbild 2023
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni år 2019 

om målbild och strategier för år 2019-2023. I arbetet med målbild 

gavs nämnderna i uppdrag att, i samband med upprättande av 
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detaljbudgetar, redovisa sitt bidrag till kommunens målbild. Nämn-

derna beslutade inför år 2021 om nämndsplaner enligt en enhetlig 

struktur avseende innehåll, inklusive preciserade nämndsmål med 

tillhörande indikatorer och aktiviteter. Nämndsmålen är kopplade till 

fullmäktiges verksamhetsmål och därigenom finns en röd tråd.

Organisationsförändringar
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har, via miljökontoret, tagit över 

tillsynsområdet alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Till och med 

2020-12-31 ansvarade socialnämnden för tillsynsområdet.  

Utredning simhall
Fas 1 av utredning simhall har pågått under året och fullmäktige 

beslu tade 2021-09-27 om programhandling (gestaltningsprogram, 

situationsplan, planritningar, fasader, sektioner mm). Vid fullmäkti-

ges sammanträde beslutades även om preliminär tidplan, budget 

och fortsättning av fas 2 projekt utredning simhall. Fas 2 har fortgått 

under slutet av 2021 och inledningen av 2022 med framtagande 

av systemhandlingar, upphandling entreprenörer, fördjupat budget-

arbete inkluderande komponentindelning. Den preliminära investe-

ringsutgiften beräknades i fas 1 till 221 mnkr med årlig nettokost-

nad omkring 16 mnkr för simhallsverksamheten när simhallen tas i 

bruk. Enligt planeringen för den förväntade investeringen kommer 

fullmäktige behandla frågan om beslut av investering vid sitt maj-

sammanträde 2022. Med rådande prisökning på material förväntas 

investeringsutgiften öka. 

 

Krisledning
En översyn av kommunens krisledningsberedskap har gjorts under 

året. Detta mot bakgrund av utvärderingen av pandemigruppens 

arbete. En ny krisledningsplan har antagits samtidigt som kommu-

nens krisledningsorganisation har modifierats något. Utbildnings- 

och övningsinsatser har genomförts på temat flyghaveri under 

hösten 2021, dels kaderövning/skrivbordsövning, dels interna öv-

nings- och utbildningsdagar, dels genomförde Försvarsmakten fle-

ra övningsmoment i kommunen där representanter från kommunen 

deltog som motspel vid ett par tillfällen. 

Covid–19
Pandemin har även år 2021 påverkat den kommunala organisatio-

nen, de kommunala bolagen och kommunen i övrigt, i stor omfatt-

ning. Kommunens pandemigrupp som aktiverades redan år 2020 

har fortsatt att träffas även under år 2021. Mötesintervallen för pan-

demigruppen har anpassats från aktuellt läge och under hösten år 

2021 har pandemigruppen träffats veckovis.

En kontinuerlig bevakning av smittoläget, gällande restriktioner 

från Folkhälsomyndigheten, samt löpande dialog med länet och nä-

ringslivet har fortsatt under år 2021 och har inneburit att kommunen 

löpande har hanterat frågeställningar som inkommit. 

Information och kommunikation har löpande skett externt och in-

ternt. Ekonomiskt har kompensation erhållits för sjuklönekostnader, 

samt för merkostnader som uppstod i december år 2020.

 

Malungs f.d. garveri
Arbetet med garveriet har fortsatt under hela år 2021 och åtgärds-

förberedelserna börjar närma sig slutfas. En mängd olika utredning-

ar har gjorts så som geotekniska undersökningar av botten och 

strandkanten, hydrologimodellering, beräkning av hälsorisker för 

arbetande och närboende m.m. Ambitionen är att de sista under-

sökningarna kan genomföras under våren år 2022 och sedan är 

det dags att inleda domstolsprocessen med att ansöka om tillstånd 

för saneringen. Under år 2021 har, utöver alla undersökningar, även 

samrådsprocessen med närboende och myndigheter inför ansö-

kan genomförts. 

Medborgarlöfte
Mot bakgrund av rapporter om diverse ordningsstörningar i Ma-

lungs centrum under försommaren tecknades ett medborgarlöfte 

mellan kommunen och polismyndigheten om trygghetshöjande 

åtgärder. Medborgarlöftet sträckte sig över ett par månader under 

sommaren och bestod bland annat av högre polisnärvaro, ron-

dering av ordningsvakter, samt ansökan om ett så kallat paragraf 

3-område (Platser som är prövade och beslutade av polisen enligt 

3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter).

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har beslutat att fortsatt medfinansiera Dalälvar-

nas utvecklingsområde (DUO), under den förlängda programperio-

den, uppdelat på åren 2023 och 2024.  

Projektet SITE 3 har fortgått. Ett fokus i projektet är hållbarhet, 

vilket är det fokusområde som det har varit mest möjligt att arbeta 

med under den pågående pandemin. De övriga två fokusområ-

dena för projektet är internationalisering och kompetensförsörjning. 

Bland annat har en hållbarhetsanalys genomförts i samarbete med 

Visit Dalarna. Denna kommer att utmynna i en hållbarhetsrapport 

med åtgärdsförslag.

En utredning kring IT-organisation och IT-systemstöd är genom-

förd. Ett antal åtgärder med anledning av utredningen har skett, 

bland annat rekrytering av en ny IT-chef och en kompetenskart-

läggning av IT-enhetens personal. Ytterligare ett utredningssteg in-

leddes på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott i slutet av 

år 2021 och pågår under våren år 2022.

Förberedelsearbete har pågått för att kunna lansera en ny hem-

sida år 2022, malung-salen.se.

Bland annat kommer hemsidan att tillgodose gällande tillgäng-

lighetskrav. 

Bidrag har erhållits från Tillväxtverket, för utveckling av företagskli-

matet i glesbygd, även år 2021. Bidraget har använts till främjande 

insatser för näringslivet i kommunen, samt deltagande i olika utveck-

lingsprojekt. Fokus har legat på konkreta insatser för att förbättra 

näringslivets förutsättningar och utveckling. Merparten av beviljade 

medel har därför använts för att medfinansiera externa projekt.

IT-partnerupphandling, i samarbete med åtta andra dalakommu-

ner, har genomförts under året. Genom eDala-samarbetet har digi-

tala e-tjänster börjat införas.

Den skogliga verksamheten har under året utfört sanering av 

snöbrottsskador i gallringskog, efter vinterns blötsnö. Planering av 

traktbank för gallring och föryngringsavverkning för att nå möjligt 

uttag har gjorts. Under perioden har även upphandling av röjnings-

entreprenör genomförts. Priset för timmer har gett ett högre netto 

än budgeterat för föryngringsavverkning. Kommunfullmäktige har 

”Fas 1 och 2 av 

simhallsutredningen har 

pågått under året”
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under året beslutat om strategi för kommunens skogsinnehav.  

Detaljplanen för polisstationen i Sälen blev överklagad till Mark- 

och miljööverdomstolen, vilket gjort att försäljningen av marken inte 

kunnat genomföras under år 2021. Detaljplanen har vunnit laga 

kraft men därefter har bygglovet överklagats.

Barn- och utbildningsnämnden
Under året har beslut fattats om att årskurs 6 ska vara kvar i Sä-

lens-, respektive Rörbäcksnäs skola. 

Under år 2021 har ett anpassningsarbete genomförts för att 

barn- och utbildningsnämnden skulle komma ner i budgetram. Det 

har bland annat inneburit en översyn av visstidsanställda medarbe-

tare, som ej förlängts, samt att 10 tillsvidareanställda medarbetare 

sagts upp från sin anställning.

I oktober år 2021 beslutades om en ny stadieindelning för den 

södra kommundelen. Beslutet innebär att verksamhetsförändringar 

ska genomföras till hösten år 2022. 

Arbetet med digitalisering av de nationella proven fortsätter i en-

lighet med Skolverkets beslut. Alla elever i grundskolan har från år 

2021 tillgång till iPad eller dator. E-tjänst gällande skolskjutsansök-

ningar har införts.

I gymnasiet har nya kursplaner införts. 

Socialnämnden
Covid-19 pandemin har under året fortsatt inneburit fokus på smitt-

förebyggande arbete, för att begränsa effekterna av pandemin 

inom nämndens verksamhetsområde. Kompetensförsörjning har 

varit en utmaning under år 2021, dels för svårigheterna att beman-

na vissa yrkeskategorier, dels att det har varit tyngre ärenden som 

krävt högre bemanning inom hemtjänsten och dels att det har varit 

begränsad tillgång på timvikarier, samtidigt som det varit hög från-

varo. Bemanningssituationen har påverkat kontinuiteten för brukare 

och arbetsmiljön inom berörda verksamheter. 

Under året har det varit platsbrist både inom korttidsboende, sär-

skilt boende (SÄBO) och LSS-gruppbostäder. Enskilda lösningar 

har vidtagits för att verkställa beslut av till exempel gruppbostad och 

plats i särskilt boende (köp från annan kommun). 

Nytt larmsystem inköpt och installerat på äldreboende Skålmo-

gården, respektive Bompabacken. Larmet på Skålmogården kom-

mer att tas i bruk under våren år 2022, medan larmet på Bompa-

backen togs i bruk vid årsskiftet.

Under sommaren sade Kooperativ Dalen upp avtalet om utföran-

de av hemtjänst i Sörsjön och socialnämnden har tagit över ansva-

ret i egen regi från hösten år 2021.

Mycket tid och resurser har lagts ner för att driva projekt och 

återredovisa de femton specialdestinerade statsbidrag som rekvi-

rerats under året.

Kultur- och fritidsnämnden
Under år 2021 har bokbussen, Malung-Sälens mobila bibliotek, 

tagits i drift. Bokbussen erbjuder så långt det är möjligt samma 

tjänster som kommunens stationära bibliotek. Den går på ordinarie 

turlista till olika byar och även till alla kommunens förskolor.

Kulturskolans verksamhet har flyttats från lokaler på Tingshuset till 

två nya lokaler, Fällen f.d. HVB-hemmet och inhyrda lokaler i IOGT-

NTO:s lokaler på fasta tider.

Räddningsnämnden
Under året har det varit tre större bränder som har orsakat totalska-

da på fastigheter. Tillsynsverksamheten har inte kunnat bedrivas i 

planerad omfattning under året. Anledningen till det är den pågå-

ende pandemin. 

Ett flertal nya brandmän har börjat i verksamheten under året och 

ny räddningschef tillträde i november. 

Det har under året genomförts en organisationsutredning i syf-

te av att komma med förslag för att höja beredskapsförmågan i 

de norra delarna av kommunen. I samband med utredningen togs 

även ett handlingsprogram för skydd mot olyckor fram.

Under slutet av året genomfördes ett öppet hus på räddnings-

stationen i Malung i syfte av att sprida information om räddnings-

tjänsten och underlätta för framtida rekrytering av deltidsbrandmän. 

Kommunens frivilliga resursgrupp (FRG) deltog och informerade om 

sin verksamhet.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har, via miljökontoret, tagit över 

tillsynsområdet alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Arbetet 

med översiktsplanen har tillfälligt pausats på grund av vakanser 

på stadsbyggnadskontoret. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att ta fram en ansökan 

till regeringen om att få inrätta en kommunal lantmäterimyndighet i 

kommunen. Detaljplanen för polisstation i Sälens by vann laga kraft 

under året och detaljplanen för ny simhall i Malung har påbörjats 

under året

Antalet bygglovsansökningar har varit mycket högt under året, 

vilket inneburit hög arbetsbelastning på stadsbyggnadskontoret. 

Trenden är, bland annat, en förmodad effekt av Covid-19 pande-

min.

Under året har rekrytering av ny förvaltningschef genomförts och 

funktion som miljöchef har tillskapats och tillsatts. Miljöchefen har 

övertagit personal- och verksamhetsansvaret för miljökontoret. Tidi-

gare låg detta direkt på förvaltningschef.
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Överförmyndaren
Ställföreträdarutredningen SOU 2021:36 är nu färdig och har varit 

ute på remiss. Malung-Sälens kommun var utsedd som remissin-

stans och svaren är inskickade. Det var meningen att vissa av lag-

ändringarna skulle börja träda i kraft 1 Januari år 2023 och sedan 

succesivt implementeras fram till år 2024. Nu är det hela försenat 

och ingen ny tidsplan finns.

Försäljning av anläggningstillgångar 
och omsättningstillgångar
När det gäller försäljning av exploateringsfastigheter har försäljning-

en av villatomter i Sälens by gått bra under året och efterfrågan 

förväntas bestå. Under året har exploateringsfastigheter sålts för 

4,7 mnkr. Dels har en tomt för flerbostadshus sålts i Sälens by och 

dels har flera villatomter sålts i Sälens by. 

Anläggningstomter har vidare sålts för 0,7 mnkr och fordon har 

sålts för 0,1 mnkr. I och med att tillgångarna i sin helhet varit av-

skrivna, genererar försäljningarna sammantaget reavinster med 0,8 

mnkr, som även beaktats i balanskravsutredningen. 

Malungs Elverk AB
För att kunna fortsätta att leverera el på ett leveranssäkert sätt har 

stora investeringar pågått i Sälenfjällen. Under år 2021 driftsattes 

utbyggnaden av Sälsäterns mottagningsstation. Under året har 

även mätarbytesprojektet påbörjats, där alla Malungs Elnäts cirka 

16 000 elmätare ska ersättas med nya fram till år 2024.

Fiberverksamheten drivs numera i eget bolag, Malung-Sälens 

Fibernät AB, som startades i slutet av år 2020. En gemensam 

kommunikationsoperatör har bildats tillsammans med andra stads-

nätsbolag i Dalarna.  

Ombyggnation av kontorslokalerna i Malung pågår och år 2021 

färdigställdes etapp 1.

Malungs Elverk AB har per september år 2021 förvärvat aktierna i 

Malung-Sälen Företagshälsa AB, genom överlåtelse, som gåva från 

Malungföretagens hälsovårdscentral. Bolaget ingår den kommuna-

la koncernen från 1 september.

Malung-Sälens Fibernät AB har under året erhållit statligt stöd 

från Post- och telestyrelsen för fortsatt utbyggnad av fibernätet. 

Stödet ska användas till att bygga fibernät i områden utanför tätort 

som idag saknar fibernät.

Malungshem AB
Arbete enligt underhållsplanen, som är antagen för åren 2017-

2026, har fortgått enligt plan. Påbyggnad av en våning på Hagvä-

gen i Sälen med totalt sex lägenheter färdigställdes under året. Om-

byggnation av ventilation av ”kommunhuset” Lima har gjorts under 

året, liksom ombyggnation av en tom lokal på Kullan, vilken tillfört 

två lägenheter till beståndet. Beslut har fattats om investeringsbud-

get för åren 2021–2025.

Sälen Centrum HB
Under året har ombyggnad och anpassningar av befintliga fastig-

hetslokaler för nya verksamheter och utveckling av nuvarande verk-

samheter gjorts. 

Malung-Sälen Turism AB
Bolagets verksamhet har under året, fortsatt påverkats i stor omfatt-

ning av den pågående Covid-19 pandemin som inneburit restriktio-

ner och begränsningar i besöksantal för allmänna sammankomster 

och offentliga tillställningar under år 2021. Inga arrangemang har 

genomförts, vilket haft direkt påverkan på bolagets intäkter.

Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (Vamas)
Projektering har gjorts avseende återvinningscentral Sälfjället, samt 

utbyggnad av reningsverk Sälfjället. Ansökan om utökat tillstånd för 

reningsverket Sälfjället har godkänts. Förberedelser har pågått för 

ansökan om utökad vattendom i Tandådalens vattentäkt. Bygg-

nation av högvattenreservoar Kläppen, samt dricksvattenledning 

har lagts i Västerdalälven Sälen – Kläppen. Åtgärder har gjorts av 

VA-anläggningarna efter övertagande av VA i Stöten och Kläppen. 

Färdkällan i Sälen har kopplats på kommunalt vatten och avlopp. 

Utbyte av VA-ledningsnät har gjorts i Grimsåker. Förberedelser har 

vidtagits under året för övertagande av insamling papper från 1 ja-

nuari år 2022.

Västerdalarnas utbildningsförbund (VDUF)
Ingen verksamhet har bedrivits i förbundet under perioden, annat 

än avslutande och avvecklande åtgärder. Förbundsdirektionen har 

upprättat årsbokslut till och med 2021-06-15 och hållit ett avslu-

tande direktionsmöte där beslut fattats om att försätta förbundet i 

likvidation.

Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB
Genom Klimatklivet har bolaget erhållit bidrag som möjliggjort om-

byggnation av terminalen och anpassning till ny verksamhet med 

containerhantering. Installation av ny loadplate med tillkommande 

infrastruktursatsningar med tält, asfaltering, samt övrig markanlägg-

ning har färdigställts. 

Under år 2021 har bolaget börjat med en ny verksamhet i con-

tainerhanteringen, innebärande att containerlastning av sågade 

trävaror har startat upp. Utvecklingen med containerhantering har 

dels genererat nya intäkter i bolaget och förväntas dels bidra till fler 

kunder kommande år. Investeringen möjliggör att träprodukter går 

att frakta på tåg i stället för med lastbil.

Ärnäshedens Fastighets AB
Bolaget svarar för uthyrning och fastighetsförvaltning av en industri-

fastighet. Fastigheten är uthyrd till 100 procent.
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Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter har, för kommunen, ökat med 

12 mnkr jämfört med föregående år. Det är en sam-

mantagen effekt av ökade försäljningsintäkter, hyror, 

taxor och avgifter, samt minskade riktade statsbidrag. 

Hyresintäkterna har ökat med anledning av uppgörel-

se om engångshyra för hyresgäst som utträtt avtal i 

förtid.

Verksamhetens intäkter för den kommunala koncer-

nen har ökat med 40 mnkr, vilket främst beror på öka-

de taxor och avgifter. Riktade statsbidrag och övriga 

statsbidrag har minskat. 

Inom jämförelsestörande intäkter har intäkter från 

exploateringsförsäljning ökat med 2 mnkr, jämfört med 

föregående år. 

 

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader för kommunen öka-

de med totalt 22 mnkr, jämfört med år 2020, där 

personal- inklusive pensionskostnader svarade för 

18 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 3 procent.  

Ökningen beror på ordinarie lönerevision, samt ök-

ande övertidskostnader. Lämnade bidrag har mins-

kat, vilket främst förklaras av extra utlämnade bidrag 

år 2020 för majoritetens satsningar. Även lokal- och 

markhyror minskade, medan köp av huvudverk-

samhet och inköp av tjänster ökade. Ökningen för 

inköpta tjänster beror på köp av konsulter för utred-

ningar, bland annat simhallsutredning och fortsatta 

åtgärder vid f.d. garveriet, samt ökade kostnader för 

inhyrd personal främst inom socialförvaltningen. 

Verksamhetens kostnader för den kommunala 

koncernen har ökat med 38 mnkr, där ökningen 

främst är hänförlig till högre personalkostnader, som 

ökade 4 procent. Minskade utlämnade bidrag för 

kommunala organisationen har gett ett lägre utfall 

för bidragskostnader, medan lokalhyreskostnader 

har ökat, liksom köp av tjänster och övriga verksam-

hetskostnader.

Avskrivningar för kommunen och kommunkon-

cernen har ökat jämfört med år 2020. Föregåen-

de år infördes komponentindelning av materiella 

anläggningstillgångar i den kommunala organisa-

tionen, vilket år 2020 gav en positiv engångseffekt 

och för år 2021 bidrog till lägre avskrivningar än 

budgeterat. Avskrivningarna kommer framgent att 

öka i och med stora planerade investeringar. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 

har ökat med 43 mnkr jämfört med år 2020. Den po-

sitiva avvikelsen förklaras dels av tillkommande gene-

rella statsbidrag för samtliga kommuner och regioner, 

förbättrat utfall från inkomstutjämningen och kommu-

nal fastighetsavgift samt positiva slutavräkningar för 

kommunalskatteintäkter uppgående till 13 mnkr.

Finansnetto 
Finansnettot är 15 mnkr lägre för den kommunala or-

ganisationen och 7 mnkr bättre för kommunkoncer-

nen, jämfört med föregående år.

Finansiella intäkter för kommunen har ett lägre ut-

fall, jämfört med år 2020, motsvarande 15 mnkr, vilket 

 KOMMUNEN KONCERNEN

Utveckling av intäkter 
och kostnader (mnkr) 2021 2020 2021 2020

Verksamhetens intäkter 209 197 512 472

Verksamhetens kostnader –885 –863 –1 144 –1 106

Verksamhetens nettokostnader –676 –666 –632 –634

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning  728 685  728 685

Finansnetto 13 28  15 8

Periodens resultat 65 47 111 59

Antal invånare 10 218 10 177 10 218 10 177

Nettokostnad / invånare (kr) 66 424 65 422 61 874 62 287

Skatteintäkt / invånare (kr) 71 559 67 328 71 272 67 328

Verksamhetens intäkter och kostnader

Viktiga förhållanden för 
resultat och ekonomisk ställning
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främst beror på lägre utdelning på aktier och andelar. 

Även finansiella kostnader har ett lägre utfall i kommu-

nen, jämfört med föregående år, vilket förklaras av att 

kostnader från finansiella anläggningstillgångar ingick 

i utfallet år 2020 avseende nedskrivning av ovillkorat 

aktieägartillskott till kommunala bolag.

Finansiella intäkter för den kommunala koncernen 

har ett högre utfall, jämfört med år 2020, med anled-

ning av utdelning från intressebolag och försäljning av 

aktier. Även finansiella kostnader har ett högre utfall 

jämfört med år 2020, vilket beror på en bokföringstek-

nisk effekt från år 2020 avseende återföring av uppbo-

kade finansiella kostnader.

”Finansiella 

intäkter 

för den 

 kommunala 

koncer-

nen har ett 

 högre utfall, 

 jämfört med 

år 2020”

NÄMND Budget netto Bokslut 2021 Avvikelse Bokslut 2020

Kommunfullmäktige –1 –1 0 – 1

Revision –1 –1 0 –1

Valnämnd 0 0 0 –1

Överförmyndaren –2 –2 0 –2

Kommunstyrelsen –89 –76 13 –90

Barn– och utbildningsnämnden –258 –261 –3 –265

Socialnämnden –270 –287 –18 –257

Kultur- och fritidsnämnden –26 –25 1 –25

Räddningsnämnden –17 –17 0 –16

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden –6 0 6 –2

KS försäljning exploateringsmark 2 2 0 0

Nämndernas nettokostnader –668 –668 –1 –660

Nämndernas driftredovisning (mnkr)

Nämnderna redovisar sammantaget ett minus på 1,4 

mnkr i jämförelse mot budget, inklusive utfall från ex-

ploateringsverksamheten. Utfall jämfört med budget 

för exploateringsverksamheten uppgår till minus 0,3 

mnkr och har påverkat nämndernas nettokostnader 

negativt. Jämfört med föregående år är det en förbätt-

ring, då avvikelsen mot tilldelad budgetram år 2020 

var minus 13 mnkr. Finansförvaltningen inom nämn-

dernas verksamhet redovisar plus 12 mnkr jämfört 

med budget, medan skatteintäkter, generella statsbi-

drag och utjämning redovisar plus 34 mnkr. Finansiella 

intäkter och kostnader redovisar en positiv avvikelse 

mot budget med plus 9 mnkr. Nämndernas avvikel-

ser kommenteras i följande text:

Kommunstyrelsens nettokostnad (exklusive explo-

atering) uppgår till 76 mnkr (2020: 90 mnkr) vilket är 

en avvikelse med plus 12,4 mnkr jämfört med bud-

get. Den positiva avvikelsen är hänförlig till att samt-

liga enheter, med undantag av kanslienheten, har 

bättre utfall än budgeterat för året. 

Kommunstyrelsens politiska verksamhet har dels 

lägre utfall för medel till kommunstyrelsens förfogande, 

dels har medel för översiktsplan och projektledare för 

f.d. garveriet använts i mindre omfattning än budge-

terat, samtidigt som kostnader för blockhyra lokaler 

har ett högre utfall mot budget. Medel för oförutsett 

har inte använts. Kommunstyrelseförvaltningens po-

sitiva avvikelse förklaras främst av högre intäkter än 

budgeterat, dels av högre intäkter från statsbidrag 

från Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Region Dalar-

na och Länsstyrelsen samt högre intäkter för hyror 

med anledning av engångsintäkt för hyresuppgörelse 

i samband med att hyresgäst utträtt avtal före avtalspe-

riodens slut. Ökade personalkostnader vid rekrytering 

och introduktion inom kanslienheten har balanserats av 

lägre personalkostnader inom andra enheter med an-

ledning av vakanta tjänster och lägre tjänstgöringsgrad 

än budgeterat. Ej ersatt personal under sjukskrivningar 

och vård av barn har även påverkat utfallet för perso-

nalkostnaderna. Övriga kostnader har ett högre utfall 

än budgeterat med anledning av ej budgeterade kost-

nader i projekt finansierade av bidrag, ökade utgifter för 

e-arkiv, kostnader inför flytt av arkiv, samt driftkostnader 

för utredning och projektering av planerade investering-

ar. De ökade övriga kostnaderna balanseras av lägre 

kostnader för uppgraderingar av system, utbildningar, 

resor med mera, samt positivt nettoutfall i förhållande 

till budget med anledning av införd komponentredo-

visning från år 2020. Vidare redovisar skogsverksam-

heten lägre kostnader jämfört med budget avseende 

övriga kostnader, främst beroende på redovisning av 

lagerförändring och retroaktiv momsersättning. Samti-

digt har höjda à-priser för timmer gett ett högre netto än 

budgeterat för föryngringsverksamheten. Budgeterade 

medel för näringsliv har använts för utredningsuppdrag 
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i och med att bidrag för näringslivsutveckling i glesbygd 

erhållits från Tillväxtverket.

Barn- och utbildningsnämndens nettokostnad 

uppgår till 261 mnkr (2020: 265 mnkr), vilket är en 

avvikelse med minus 3,7 mnkr jämfört med budget. 

Avvikelsen mot budget förklaras av fortsatt minskade 

intäkter från migration, lägre statsbidrag för vuxenut-

bildning, minskad försäljning för skolkafé och måltider 

på campus. De totalt minskade intäkterna balanseras 

till viss del av ersättning för sjuklönekostnader, samt 

positivt utfall för interkommunala ersättningar (IKE) för 

gymnasieskolan. Personalkostnader avviker mot bud-

get med anledning av försenad effekt av lagt varsel, 

delade klasser på Blomsterbäcksskolan och extra lö-

netillägg HÖK-21. Under året har kommunen erhållit 

medel från Skolverket för den så kallade skolmiljarden, 

vilken fullmäktige beviljat nämnden som tilläggsanslag 

med utökad budgetram 1 mnkr. Utfallet för övriga 

kostnader är lägre än budgeterat. Det förklaras av läg-

re kostnader för interkommunala ersättningar (IKE) till 

andra kommuner då färre studerar i annan kommun, 

samt restriktivitet med inköp i enlighet med anvisningar 

från nämnden för att nå en ekonomi i balans. Nämn-

den har inte använt budgeterade medel för oförutsett.

Socialnämndens nettokostnad uppgår till 287 mnkr 

(2020: 257 mnkr), vilket är en negativ avvikelse med 

16,9 mnkr. Utfallet omfattar både högre intäkter och 

högre kostnader jämfört mot budgeterat. Riktade stats-

bidrag är en bidragande orsak till både ökade intäkter 

och kostnader utöver budget, då verksamheten under 

året haft möjlighet att ansöka om flertalet riktade stats-

bidrag. Personalkostnader har delvis finansierats av 

riktade statsbidrag, men överdraget beror framförallt 

på utmaningen att bemanna. Låg grundbemanning 

samtidigt som det har varit begränsad tillgång på timvi-

karier inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten har 

behövt hanteras. Genom övertid och att medarbetare 

skjutit på sin sommarsemester har situationen lösts, vil-

ket medfört högre personalkostnader. Därtill har det va-

rit platsbrist både inom korttidsboende, särskilt boende 

(SÄBO) och LSS-gruppbostäder. Enskilda lösningar har 

bland annat använts för att lösa situationen med grupp-

bostad. Dessutoml har det varit tyngre ärenden inom 

hemtjänsten som krävt högre bemanning och med det 

personalkostnader utöver budget. Svårigheter att be-

manna tjänster som socialsekreterare, sjuksköterskor 

och biståndsbedömare, har medfört att inhyrd personal 

har använts. Kostnad för inhyrd personal har därmed 

ett utfall utöver budget och har även ökat jämfört med 

föregående år. Fortsatt smittförebyggande arbete för 

att begränsa effekterna av Covid-19 har inneburit fort-

satta inköp av skyddsmateriel och personlig skyddsut-

rustning. En ytterligare tillkommande kostnad, jämfört 

med tidigare år med anledning av pandemin, är extra 

städning. Årets utfall omfattar dessutom kostnader för 

avtalslösning för personal som slutat, samt justering av 

redovisningsprincip, där kostnader för övertid och ob, 

avseende december månad som utbetalats i januari, 

bokats upp på år 2021. 

Kultur- och fritidsnämndens nettokostnad uppgår 

till 25 mnkr (2020: 25 mnkr) vilket är en positiv avvikelse 

jämfört med budget med drygt 1 mnkr. Avvikelsen för-

klaras på intäktssidan av högre intäkter för bland annat 

skidspårkort, samt högre riktade statsbidrag i pågåen-

de projekt jämfört med budget. Utfallet har även påver-

kats positivt på kostnadssidan, jämfört med budget, på 

grund av ej tillsatta tjänster del av år i samband med att 

personal slutat. Därtill har budgeterade personalkost-

nader i viss mån finansierats i projekt genom riktade 

statsbidrag. Inköp finansierade genom projekt, samt 

utbyte av trasigt material har bidragit till högre kostnader 

för övriga kostnader än budgeterat. Nämnden har inte 

använt budgeterade medel för oförutsett.

Räddningsnämnden redovisar en nettokostnad 

med drygt 17 mnkr (2020: 16 mnkr) vilket är en negativ 

avvikelse mot budget med minus 0,6 mnkr. Avvikelsen 

förklaras dels av lägre intäkter för tillsynsverksamheten 

som inte kunnat genomföras med anledning av res-

triktioner till följd av pågående pandemi, dels av högre 

intäkter i form av sjuklöneersättning, samt intäkter från 

försäljning av inventarier och bandvagn. Personalkost-

nader har ett lägre utfall än budgeterat med anledning 

av färre utryckningar än budgeterat, vilket i viss mån 

balanserats av högre kostnader för dubbel bemanning 

vid introduktion av ny räddningschef. Övriga kostnader 

har ett högre utfall än budgeterat med anledning av 

rekryteringskostnader, organisationsutredning, repa-

rationer av fordon, samt inköp av inredning till kontor. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden redovisar 

en nettokostnad om 0 mnkr (2020: 2 mnkr) för året. 

Jämfört med budget är det en positiv avvikelse med 

drygt 6 mnkr. Det beror dels på högre intäkter, främst 

från bygglov, än budgeterat, lägre övriga kostnader 

för resor, utbildningar/konferenser med mera, lägre 

personalkostnader på grund av vakanta tjänster både 

på stadsbyggnadskontoret och på miljökontoret, 

samt även sjukskrivningar. Den etablerade trenden 

under pandemin med ett högt antal bygglovsansök-

ningarna har hållit i sig under år 2021.

Kommunstyrelsens försäljning av exploa terings -
mark redovisar en netto med 1,7 mnkr (2020: 0 mnkr). 

Jämfört med budgeterad nettointäkt är det en negativ 

avvikelse med 0,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på 

att försäljningen av marken vid den planerade polis-

stationen i Sälen inte kunnat genomföras under år 

2021. Arrendeintäkter har samtidigt haft ett lägre ut-

fall, medan försäljning av villatomter har gått bra. 

Jämfört med prognos per 31 augusti är årets utfall 

en positiv avvikelse med 5 mnkr. Jämfört med okto-

berprognosen är årets utfall sammantaget en förbätt-

ring med knappt 10 mnkr. Det förklaras av bättre utfall 

för kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, mil-

jö- och stadsbyggnadsnämnden, samt finansförvalt-

ningen. Barn- och utbildningsnämnden har samtidigt 

ett försämrat utfall jämfört med augustiprognosen men 

ett förbättrat utfall jämfört med oktoberprognosen. 
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Andel nettokostnad kronor/invånare
 2021 2020
Nämnd % kr/inv % kr/inv

Kommunfullmäktige 0,2 117 0,2 114

Revision 0,1 67 0,1 67

Valnämnd 0,0 12 0,1 83

Överförmyndaren 0,2 156 0,3 166

Kommunstyrelsen 11,4 7 467 13,6 8 831

Barn- och utbildningsnämnden 39,1 25 585 40,1 26 022

Socialnämnden 42,9 28 095 39,0 25 294

Kultur- och fritidsnämnden 3,8 2 463 3,8  2 460

Räddningsnämnden 2,6 1 694 2,5 1 626

Miljönämnden 0,0 3 0,3 210

KS försäljning exploateringsmark –0,2 –162 0,0 –1

Summa 100 65 497 100 64 872

Socialnämnden är den nämnd som har den största 

försämringen i kronor jämfört med delårs- och oktober-

prognos. Den är hänförlig till utmaningen att bemanna 

som socialnämnden haft under året, med eftersläpande 

kostnader för övertid mm och kostnader för inhyrd per-

sonal. Statsbidraget ” säkerställa en god vård och om-

sorg av äldre personer” omklassificerades vilket gav en 

ökad nettokostnadsram för socialförvaltningen med 5,2 

mnkr och samtidigt ökade motsvarande nettokostnader 

jämfört med oktoberprognosen. Räddningsnämndens 

utfall är en försämring mot lämnad oktoberprognos med 

0,1 mnkr. Utfall för avskrivningar och pensioner var bätt-

re än budgeterat mot augusti- respektive oktoberprog-

nos. Det har medvetet tagits höjd i budgeteringen för 

pensioner, då reglering av förmånsbestämd ålderspen-

sion sker i december och inte finns med i prognoser 

från pensionsadministratör under året. Årets positiva 

slutavräkningar för kommunalskatteintäkter har bidragit 

till årets utfall och från augusti har slutavräkningarna blivit 

än mer positiva. Även utfall från generella statsbidrag 

avvek positivt från årets sista prognoser.

     Avvikelse Netto
NÄMND/FÖRVALTNING Budget   Netto Utfall – Bokslut
 utgifter Inkomster Utgifter investering Budget 2020

Kommunstyrelsen –1,2 0,0 –1,0 –1,0 –0,2 –2,7

Service och teknik (skattefinansierade) –88,0 0,0 –23,1 –23,1 64,9 –45,0

Service och teknik (avgiftsfinansierade) –6,3 0,0 –6,3 –6,3 0,0 –7,6 

Skog och mark –2,7 0,6 –0,7 0,0 2,7 0,4

Socialnämnden –1,2 0,0 –0,8 –0,8 0,4 0,0

Kultur- och fritidsnämnden –1,0 1,4 –2,7 –1,3 –0,3 –0,2

Räddningsnämnden –4,3 0,0 –4,3 –4,2 0,1 –0,2

Årets investeringar –104,7 2,0 –38,9 –36,7 68,0 –55,3

Investeringsredovisning (mnkr)

Årets investeringsutgifter uppgår till 39 mnkr, att jämföra 

med budgeterade investeringsutgifter om 105 mnkr. In-

för verksamhetsåret beslutades i ”Verksamhetsplan och 

budget 2021–2024” om investeringar för år 2021 med 

49 mnkr. Kommunstyrelsen beslutade i april år 2021 att 

överflytta pågående och ej påbörjade investeringsme-

del från år 2020 med 30 mnkr, samt inom beslutade 

medel för år 2021 att omfördela och reducera inves-

teringarna med 3 mnkr. Under året har det därutöver 

fattats beslut om tilläggsanslag med sammanlagt 30 

mnkr. För sammanställning av förändring av årets bud-

geterade investeringsmedel, se tabell förändring inves-

teringsbudget. Årets investeringsinkomster uppgår till 

2,0 mnkr. Inkomsterna omfattar dels investeringsbidrag 

för anskaffning av bokbuss, dels försäljning av anlägg-

ningstomter med bokfört värde 0 kronor, innebärande 

att dessa i sin helhet har redovisats som reavinst.
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Verksamhetsplan och budget, KF 2020-06-22, § 54 49,0

Överflytt investeringsmedel 2020-2021, KS 2021-04-06, § 43  30,4

Ombudgetering, borttag och tillkommande 2021, KS 2021-04-06, § 43   –2,6

Tilläggsanslag Jannesgården, KF 2021-01-25, § 3 2,9

Tilläggsanslag arkiv Industrihus 1 (f.d. Normark), KF 2021-04-26, § 15  6,8

Tilläggsanslag fjärrvärmekulvert Hantverksgatan - Malungs Elverk, KF 2021-06-21, § 55 1,5

Tilläggsanslag larmsystem Skålmogården och Bompabacken, KF 2021-06-21, § 56 1,2

Tilläggsanslag daglig verksamhet anpassning industrihus 1 (f d Normark), KF 2021-06-21, § 57 6,0

Omfördelning investeringsmedel räddningsnämnden 2022 till 2021 resp. 2021 till 2022, KS 2021-09-07, § 110  0,2

Tilläggsanslag förvärv fastighet Östra Sälen 6:2, KF 2021-09-27, § 86  3,4

Tilläggsanslag förvärv fastighet Passaren 9, KF 2021-09-27 § 87 3,5

Tilläggsanslag takbyte fastighet Passaren 9, KF 2021-09-27, § 87 1,0

Tilläggsanslag bredbandsanslutning-äldreboenden, KF 2021-10-25, § 102 1,4

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

Summa 104,7

Förändring investeringsbudget 2021 (tkr)

Av årets investeringsutgifter om 39 mnkr svarar de största inves-

teringsprojekten, med inköp över 1 mnkr, för 24 mnkr av genom-

förda investeringar. Budget för dessa uppgår till 21 mnkr av totala 

budgetmedel 105 mnkr. Gata- och parkinvesteringar budgeteras 

gemensamt för samtliga projekt och ingen särskild fördelning görs 

för enskilda projekt. I och med detta är beräknad avvikelse i tabellen 

inte angiven.

Investeringsprojekt industrihus 1 (fd Normark) avser ombygg-

nad del av industrihus till centralarkiv som har påbörjats under året. 

Projektet slutförs under våren år 2022 och arkivet kommer då att 

flytta från nuvarande lokaler i Tingshuset till det nya centralarkivet. 

Prognostiserat utfall beräknas ligga i nivå med budgeterade 6,8 

mnkr. Under år 2022 kommer markarbeten med tillskapande av 

parkering och väg att färdigställas. I projektet har markbyte skett 

så kommunen numera är ägare av vägen in till det kommande 

centralarkivet. 

Jannesgården har renoverats med bland annat åtgärder i ven-

tilation och tillgänglighetsanapassning av plan 1. I anslutning till re-

noveringen har kök och serveringsrum hyresgästanpassats med 

servisledning för el och installation av fettavskiljare. Investeringen 

har möjliggjort att lokalen kan hyras ut och att verksamhet kan be-

drivas där. Budgeterad investeringsutgift uppgick till 2,9 mnkr och 

utfallet för åtgärderna uppgick till 3,7 mnkr. Överdraget berodde 

på att mer omfattande renovering, än planerat, fick göras för att en 

dold vattenskada upptäcktes. 

Under året har beslut fattats om anskaffning av tre fastigheter, 

dels köp av Passaren 9 (Snålåsen), dels köp av Östra Sälen 
6:2, dels köp av Skyttehallen. Passaren har förvärvats till priset 

av 3,6 mnkr, inklusive lantmäteriförrättning. För Östra Sälen 6:2 

budgeterades 3,4 mnkr och under år 2021 har handpenning er-

lagts. Fastighetsköpet kommer slutföras under hösten år 2022. 

Skyttehallen på Grönland 61:4 har ägts av föreningar på ofri grund. 

Genom att omfördela del av årliga medel har fastigheten kunnat 

förvärvas. Två bostadsrätter har förvärvats i Sälen, som en del i 

majoritetens satsningar beslutade år 2020. Beslut har under året 

fattats att sälja en av bostadsrätterna till koncernbolaget Malungs 
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Elverk AB och försäljningen kommer att ge-

nomföras år 2022.

Inköp av en ny tankbil till Sälen har 

gjorts under året. Inköpspriset översteg ur-

sprunglig investeringsbudget 2,5 mnkr och 

räddningsnämnden har under året beviljats 

tilläggsanslag med 0,8 mnkr. 

Investering i gator och vägar har pri-

oriterats under året enligt, under år 2021, 

framtagen underhållsplan. Alvägen, Lima 

gång/cykelväg, Sälens by gång/cykelväg, 

Sälen Hagvägen, Storbygärdet, Åsbyvä-

gen, Limolles väg tvätten och Västra Kvar-

tersgatan har belagts med ny asfaltstopp.

Inköp av en bokbuss har finansierats med 

statliga medel från Kulturrådet inom satsning-

en ”Stärkta bibliotek i hela landet” med mot-

svarande inkomst som utgift för bokbussen.

Inköp av ismaskin överskred budget för 

att maskinen skulle motsvara de krav som 

verksamheten behövde för en bra drift.

Gatubelysning Tyngsjö- Andersviksberg 

Yttermalung-Sillerö, Sörsjön etapp1 och 

Malungsfors – Västra Fors har pågått 

och slutförts under år 2021. Utbyte har 

gjorts i samband med fiberläggning och 

nedkabling av högspänningsledningar har 

genomförts under året.

Per 2021-12-31 fanns elva pågående 

investeringar i Malung-Sälens kommun. 

Åtta pågående investeringsprojekt från ti-

digare år har avslutats. 

Tre digitala anslagstavlor finns  sedan 

november år 2020 vid infarter till Malung- 

Sälens kommun, placerade vid ishallen 

Malung (E16), Byråsen (E45/E16) samt 

Stöten (RV66). I och med att budgetmedel 

fanns kvar i projektet förslogs inför år 2021 

att installera ytterligare en anslagstavla i 

Fiskarheden, strax norr om Vasaloppsvä-

gen. Kommunstyrelsen fattade även beslut 

om tilläggsanslag med 0,4 mnkr. Anslags-

tavlan är inköpt och under året har dialog 

förts med markägare utan att nå överens-

kommelse om placering. Beslut har därför 

fattats att den inköpta anslagstavlan ska 

placeras längs E45, på Moravägen i höjd 

med Ryhagen. Uppsättning och installation 

planeras ske under år 2022.

Renovering av tak på fastigheten Svet-
saren har inletts med projektering. En upp-

handling har påbörjats som avbrutits och 

planen var att genomföra ny upphandling 

under hösten år 2022. Med anledning 

av utredningarna försköts detta och ny 

upphandling ska påbörjas under våren år 

2022. Planen är att renoveringen av taket 

påbörjas sommaren år 2022. Kvarvaran-

de del (24,2 mnkr) av budgeterade medel 

kommer föreslås kommunstyrelsen att 

överflyttas till år 2022.

Under år 2021 beslutade kommunfull-

mäktige om investeringsbudget för anpass-
ning del av industrihus 1 till  daglig verk-
samhet. För att verksamheterna Dagcenter, 

Buskgården och Träffen skulle kunna an-

vända lokalerna identifierades att det skulle 

krävas anpassningar av lokalerna och iord-

ningställande av utemiljö. Åtgärder för att 

”Inköp av bokbuss 

har finansierats 

med statliga medel 

från Kulturrådet”

Investeringar med utfall över 1 mnkr år 2021 Budget Inkomst Utgift Avvikelse

Arkivet Industrihus 1 6,8 – 5,0 1,8

Ombyggnation/renovering Jannesgården 2,9 – 3,7 –0,8

Fastighetsköp Passaren 9 3,5 – 3,6 –0,1

Tankbil Sälen (8540) 3,3 – 3,3 0,0

Bostadsrätter Sälen 3,3 – 3,3 0,0

Gator & Vägar – Storbygärdet * – – 1,5 –

Bokbuss – 1,4 4,4 –2,8

Ismaskin Engo 1,0 – 1,3 –0,3

Gatubelysning Malungsfors Västra Fors * – – 1,0 –

Summa 20,8 1,4 24,1 –2,2

* Budgeterade medel ingår i samlingsbudgetering för flera projekt

Större investeringar 2021 (mnkr)
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Pågående inversteringar (tkr)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

genomföra anpassningarna har inte priori-

terats under år 2021 i och med att annan 

tillfällig lokal har kunnat användas. 

Ombyggnation del av industrihus 1 till 

centralarkiv samt förvärv av Östra Sälen 
6:2 redogörs för i anslutning till investering-

ar över 1 mnkr. 

Gatubelysning Tandö-Bu har påbörjats 

under år 2021 och beräknas vara klart under 

år 2022, en del i första avfarten (korsningen 

östra/västra Tandö) söderifrån har färdigställts 

och tagits i bruk. 

Lekplats Sälen har byggnation av till-

tänkta hus påbörjats. Grävning och grund-

sättning samt uppsättning av hus kommer 

ske under år 2022. Utformningen av lek-

platsen har skett i samråd med den lokala 

byagruppen och utifrån framtaget förslag 

prognostiseras investeringsutgifter att 

överstiga budgeterade medel. 

Fasadbyte på Rörbäcknäs skola var 

planerat att genomföras och leverans av 

materialet har gjorts under år 2021. Med 

anledning av leveransförseningar har arbe-

tet inte kunnat påbörjas och kommer där-

för färdigställas år 2022. Budgetmedel tas 

från årliga anpassningsmedel och projektet 

kommer tillskjutas ytterligare medel för år 

2022 ur 2022 års investeringsbudget för 

årliga anpassningsmedel.

Trygghetslarm har installerats på Bom-
pabacken och Skålmogården under året. 

Larm på Bompabacken har tagits i drift, 

medan Skålmogården upplevde problem 

med WiFi-täckningen vilket inneburit att lar-

met inte kunde driftsättas under år 2021. 

Åtgärder för att kunna driftsätta larm på Skål-

mogården har gjorts under inledningen av år 

2022 och anläggningen ser ut att kunna tas 

i drift vid månadsskiftet mars–april.  

På Ringvägen har en trottoar iordning-

ställts samt kantstenar satts. Toppbeläggning 

av asfalt kommer färdigställas under år 2022.

På Västra Kvartersgatan har toppbe-

läggning av asfalt gjorts för en bit av pla-

nerad sträcka. År 2022 kvarstår att trotto-

ar ska breddas, belysning flyttas samt att 

toppbeläggning av asfalt ska läggas reste-

rande bit till Albacksgatan.

Tillbyggnad på förskolan Hästen slut-

fördes under år 2020 och förskoleverk-

samhet har pågått sedan dess. Projektet 

var pågåendet till år 2021 för tillkommande 

åtgärder som har färdigställts, snöräcke 

och dagvatten. 

Anpassning i Hantverkshuset för tre 

hyresgäster slutfördes under tredje kvarta-

let år 2021.

Förvärv av bostadsrätter i Sälen slut-

reglerades under året som en del av majo-

ritetens satsningar beslutade år 2020. 

Under året har installation av meka-
nopanna vid värmeverket slutförts och 

tagits i bruk. Prognosen vid årsskiftet år 

2020 var att budgeterade medel skulle 

överskridas med 0,5 mnkr, vilket överens-

stämde med slutligt utfall. 

Stolpvägen färdigställdes under året med 

asfaltering och återställning av sidoytor. 

Belysning av nya Hindersvägen har 

färdigställts under år 2021 samt gång och 

cykelväg på äldre delen av Hindersvägen.

Under årets har investering i LED-arma-
turer till elljusspåret på Malungs skidstadion 

slutförts, med ett utfall lägre än budgeterat. 

Inköp av maskiner till den kommunala 
tvätten gjordes under år 2020 och instal-

lerades under år 2021.

Total Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall
budget 2017 2018 2019 2020 2021 2017–2021 Avvikelse

Digitala anslagstavlor 2 500 – – – 2 047 592 2 639 –139

Svetsaren, renovering tak 25 000 – – – 36 803 839 24 161

Industrihus 1, anpassning daglig verksamhet 6 000 – – – – 126 126 5  874

Industrihus 1, arkiv 6 800 – – – – 5 034 5 034 1 766

Fastighet Östra Sälen 6:2 3 400 – – – – 340 340 3 060

Gatubelysning Tandö-Bu 5 500 – – – – 814 814 4 686

Lekplats Sälen 1 000 – – – – 296 296 704

Rörbäcksnäs skola, fasadbyte 150 – – – – 150 150 0

Skålmogården, trygghetslarm – – – – – 455 455 –455

Ringvägen – – – – – 129 129 –129

Västra Kvartersgatan – – – – – 108 108 –108

Summa 50 350 0 0 0 2 083 8 847 10 930 39 420

Förskolan Hästen, tillbyggnad 33 000 147 2 051 10 129 18 699 300 31 326 1 674

Hantverkshuset anpassning tre hyresgäster 2 500 – – – 966 862 1 828 672

Bostadsrätter Sälen 3 690 – – – 364 3 276 3 640 50

Mekanopanna värmeverket 4 000 – – – 3 604 916 4 520 –520

Stolpvägen – – – 544 – 368 912 –912

Hindersvägen belysning – – – – 47 140 187 –187

Belysning Malungs elljusspår 1 000 – – – 462 382 844 156

Tvätten tvätt- och torktumlare 200 – – – 190 – 190 10

Summa 44 390 147 2 051 10 673 24 332 6 244 43 447 943

Totalt 94 740 147 2 051 10 673 26 415 15 091 54 377 40 363

Under året avslutade pågående inversteringar (tkr)
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Övriga viktiga förhållanden

Befolkningsutveckling
Befolkningen i länet ökade år 2021 med 711 invånare, att jämföra 

med föregående år när invånarantalet minskade med 290 invåna-

re. I Malung-Sälens kommun ökade befolkningen år 2021 med 41 

invånare, vilket kan jämföras med föregående år när ökningen upp-

gick till 39 personer. Trenden för Malung-Sälens kommun har varit 

en minskande befolkning. Den trenden bröts år 2015 och under de 

senaste sju åren har befolkningen ökat sex av de åren, med undan-

tag av år 2018 då invånarantalet minskade med 8 invånare. Sett 

till den senaste tioårsperioden har befolkningen totalt sett minskat. 

Det är därför av vikt att trenden med ökande befolkning fortsätter.

Födelsenettot har under en lång period varit negativt, med en minsk-

ning med cirka 30-50 invånare, där antalet som föds uppgår till cirka 

75 till 100 stycken. Flyttnettot har även det varit negativt under ett 

antal år, men trenden bröts under år 2015 och år 2016 då flyttnettot 

var positivt, med cirka 100 invånare per år. Under åren 2017 till 2020 

har flyttnettot legat på mellan 50 till 75 invånare per år. Kommunens 

befolkning var vid årsskiftet 2021/2022 totalt 10 218 invånare. 

Arbetsmarknad
Arbetslösheten i Malung-Sälens kommun år 2021 uppgick till 4,3 

procent, att jämföra med länets 5,4 procent och rikets 6,3 procent. 

Jämfört med föregående år har arbetslösheten i Malung-Sälen mins-

kat med 0,5 procentenheter, i länet med 0,5 procentenheter och i 

riket med 0,6 procentenheter. Det vill säga att Malung-Sälens kom-

mun har haft en utveckling i nivå med länet, men sämre än riket. 

Bostadsmarknad 
I kommunen finns det en stor efterfrågan på bostäder, vilket är en 

effekt av den pågående expansionen och ett livskraftigt näringsliv. 

När det gäller hyreslägenheter är uthyrningsgraden fortsatt stabil, 

men en viss avmattning har noterats under en tid. Bedömningen 

är att det är ett osäkrare kundunderlag och därmed är betalnings-

förmågan mer osäker jämfört mot tidigare. Motsvarande tendenser 

gäller även andra bostadsbolag med liknande geografiska förutsätt-

ningar. Dock är det fortsatt stor efterfrågan i Sälen. Vad gäller tomter 

för byggnation och exploatering är det fortsatt efterfrågan på tomter 

för permanentboende, särskilt i och runt Sälen, men även i andra 

delar av kommunen. Bedömningen är att det kommer vara brist på 

kommunala bostadstomter i Sälens by de kommande 2 åren.

Utbildning 
Inom grundskolan ökar behovet av särskilt stöd kontinuerligt, vilket 

har varit en trend den senaste treårsperioden. Det ställer krav på 

extra resurser, i form av tillkommande kostnader och personal, för 

att ge eleverna förutsättningar att klara grundskolekravet. 

Inom vuxenutbildningen finns ett ökat tryck, dels kopplat till ut-

bildningsplatsen, dels behov av SFI (svenska för invandrare) ut-

bildning, då det fortsatt finns en kö till SFI. Efter genomförd SFI 

behöver merparten av individerna fortsatt utbildning, endera genom 

grundvux eller gymnasievux, vilket innebär att volymen förväntas 

vara fortsatt hög och även öka.

Antalet barn som föds i Malung-Sälens kommun varierar mellan 

åren, vilket medför en ständig anpassning av förskolans verksam-

het. Anpassningarna ska möta behovet av antal platser för de vård-

nadshavare som behöver plats för sina barn på förskolan och att 

förskolan ska kunna tillhandahålla kompetent personal. 

Elevantalet inom grundskolan F-9 har varit ganska statisk de 

senaste åren, där det endast skilt ett par elever mellan åren. Ten-

densen inom gymnasieskolan är däremot att antalet elever på Ma-

lung-Sälens gymnasieskola ökar, beroende på att fler elever valt att 

studera på hemmaplan, samtidigt som elever från andra kommuner 

som studerar i Malung-Sälen också ökar.

Vård och omsorg
Inom Malung-Sälens kommun har strategin varit att minska antalet 

särskilda boendeplatser till förmån för trygghetsboende. Det har då 

inneburit att antalet individer som efterfrågar hemtjänst har ökat. 

Detta sker i kombination med att antalet äldre ökar i kommunen, 

vilket är i linje med rikets utveckling och kommer att påverka netto-

kostnadsutvecklingen över kommande tioårsperiod. 

Individ- och familjeomsorgen har under året fortsatt att arbeta 

strukturerat med att minska antalet placeringar, samt att hitta eko-

nomiskt fördelaktiga placeringar. För befintliga och kommande pla-

ceringar behöver arbetet fortsätta, samt förebyggande insatser ökas.

För den kommunala koncernen är en av de framtida utmaningarna 

kompetensförsörjning, både som omvärlds- och verksamhetsrisk. 

Det innefattar dels att kunna rekrytera framtidens medarbetare, dels 

att kompetensutveckla befintliga medarbetare. För verksamheterna 

innebär risken i förlängningen utmaningar att upprätthålla tillräcklig 

samlad kompetens för att utföra de uppgifter som behövs. 

I likhet med övriga landet ökar både andelen äldre och yngre. Det 

ställer krav på att färre ska försörja fler, vilket ökar trycket både på 

äldreomsorgen och på utbildningsorganisationen. 

Det finns ett underhållsbehov för många av de kommunala an-

läggningarna i Malung-Sälens kommun. En framtida organisering av 

den kommunala verksamheten kommer samtidigt innebära om- och 

tillbyggnationer av befintliga lokaler, samt anskaffning eller byggnation 

av nya lokaler. Skolans organisation är under omorganisering till låg-, 

mellan- och högstadium, vilket kommer innebära omfattande investe-

ringar i lokaler. Samtidigt pågår en utredning om byggnation av simhall 

som även kan bli en stor investering. När det gäller simhallsbygget 

förväntas kommunfullmäktige fatta beslut i maj år 2022 om simhallen 

ska byggas eller inte. I det fall beslut fattas om att simhallen ska byg-

gas, är byggstart planerad till hösten år 2022. De samlade behoven av 

investeringar, inom den kommunala verksamheten, medför dels risker 

i möjligheten att bedriva verksamheten och dels får det påverkan på 

framtida investerings- och driftramar. För att klara finansieringen behö-

ver verksamheterna bedrivas inom tilldelade driftramar, samtidigt kom-

mer upplåningen att behöva ökas, vilket i sin tur påverkar driftutrymmet.

Det gäller därför att kontinuerligt utveckla och effektivisera verk-

samheten, dels för utmaningen att rekrytera  personal, dels att ska-

pa utrymme i driftramar, samt att använda befintliga medel optimalt.

Den positiva befolkningsutvecklingen som varit sedan år 2015 bi-

drar samtidigt till ökat driftutrymme i och med ökning av skatteintäkter, 

generella statsbidrag och utjämning. Det är av vikt att befolkningsut-

vecklingen fortsätter att öka, samtidigt som det är av vikt att balansera 

och prioritera utifrån befolkningsstruktur och medborgarnas behov. 

Expansionen i Sälenområdet innebär ökade investeringsbehov 

för de kommunala bolagen, vilket behöver finansieras antingen ge-

nom ökad upplåning, eller genom större överskott. Vidare ställer 

expansionen krav på exempelvis kommunal räddningstjänst. Det 

innebär att det inom en snar framtid behöver vidtas åtgärder i en-

Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer



Pensionsförpliktelse (tkr)

 KOMMUNEN KONCERNEN

 2021 2020 2021 2020

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen

a) Avsättning inkl. särskild löneskatt  14 352 12 619  15 651 13 918

b) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt  216 106 222 326 216 106 222 326

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring  33 026 26 751 33 026 26 751

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse  – – – –

Summa pensionsförpliktelser  263 484 261 696 264 783 262 995

Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde

Totalt pensionsförsäkringskapital  43 0489 39 040 43 489 39 040

– varav överskottsmedel  1 430 1 334 1 430 1 334

Totalt kapital pensionsstiftelse  – – – –

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)  – – – –

Summa förvaltade pensionsmedel  43 489 39 040 43 489 39 040

Finansiering

Återlånade medel  219  995 222 656 221 294 223 955

Konsolideringsgrad  17 % 15 % 16 % 15 %
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lighet med Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskaps krav, med utbyggnation av 

räddningstjänstens verksamhet. Medel för 

projektering av ny räddningsstation Västra 

Sälenfjällen har anslagits år 2022.

Ökad upplåning medför förutom ökad 

skuldsättning, för den kommunala koncer-

nen, ökade räntekostnader. Den kommuna-

la koncernen har ett tak för skuldsättning per 

invånare, vilket både är en begränsning för 

utveckling och ett underlag för att prioritera 

bland investeringar med upplåning. Lånens 

förfallostruktur är spridd över en tioårsperiod 

där merparten av lånen förfaller inom fem år 

och har bunden ränta. Utifrån ett resultat-

perspektiv kan räntekostnaderna beräknas 

mer exakt, samtidigt som risken med bun-

den ränta är att det är ovisst att veta vilket 

ränteläge som råder när lånet förfaller. Kom-

munkoncernens räntebindning uppgår per 

2021-12-31 till 2,44 år, vilket är relativt kort 

och med den utveckling som för närvarande 

råder finns indikationer på att inflations- och 

räntenivåer kommer öka. Ökade räntenivåer 

medför höjda räntekostnader som behöver 

inrymmas i resultat- och driftutfall.  

Covid-19 pandemin har inneburit en be-

lastning för kommunkoncernen och den 

kommunala organisationen, där hög från-

varo på grund av sjukdom och smitta med-

fört utmaningar att bemanna och samtidigt 

upprätthålla verksamhet. Kombinationen av 

utmaningen med kompetensförsörjning 

och hög frånvaro av befintlig personal är en 

fortsatt verksamhetsrisk för att säkerställa 

att samhällsviktiga verksamheter fungerar. 

Andra omvärldsfaktorer, som direkt och 

indirekt påverkar Malung-Sälens kommun, 

är dels bristen på visst material, medförande 

högre inköpspriser, dels prisutvecklingen på 

energi med högre bränsle- och elkostnader 

som både påverkar inköp och kostnader, där 

bland annat livsmedelspriserna förväntas öka.

Världsläget har ytterligare förändrats sedan 

årsskiftet med Rysslands invasion av Ukraina. 

Kriget ökar problemen med priserna för trans-

porter och ger ekonomiska konsekvenser för 

handel och globala råvarupriser. Höga priser 

minskar hushållens köpkraft och företagens 

vinster, vilket kan få effekter på konsumtion, 

investeringar och anställningsplaner. I ett 

längre perspektiv kan det påverka intäkterna 

för kommunen. Kriget har även inneburit att 

många invånare flyr, vilket bland annat leder 

till att evakueringsboenden kommer att efter-

frågas. Malung-Sälens kommun, i likhet med 

övriga kommunsektorn, inventerar boenden 

och förbereder för mottagande. Genom 

massflyktsdirektivet ges ukrainska medborg-

are rätt till uppehållstillstånd, grundskola, 

eva kueringsboende, mat och ekonomiskt 

bistånd enligt LMA (Lagen (1994:137) om 

mottagande av asylsökande m.fl).

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Pensionsförpliktelser
Kommunkoncernens pensionsåtagande 

uppgick till 265 mnkr år 2021, där merpar-

ten avsåg den kommunala organisationen. 

För kommunen uppgick åtagandet till 263 

mnkr, vilket innebär att pensionsförpliktel-

serna har ökat jämfört med föregående år, 

både för den kommunala koncernen och 

för kommunen. Ökningen är hänförlig till 

att pensionsförpliktelse som tryggats ge-

nom pensionsförsäkring och avsättningar 

har ökat, medan ansvarsförbindelsen inte 

minskat i prognostiserad omfattning. För-

klaringen till det beror främst på förändra-

de beräkningsgrunder för livslängdsan-

taganden. Inga egna medel, vare sig för 
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kommunkoncernen eller kommunen, är 

placerade för kommande pensionsutbetal-

ningar. Däremot är den förmånsbestämda 

ålderspensionen för kommunanställda för-

säkrad med pensionsförsäkringskapital, 

uppgående till 43 mnkr per 2021-12-31. 

Återlånade medel (det vill säga skillnaden 

mellan förpliktelse och marknadsvärde av 

I Malung-Sälens kommunkoncern finns flera nivåer av politisk styr-

ning som sker genom kommun-fullmäktige, kommunstyrelsen, 

nämnder, samt genom representation i styrelser för de kommunala 

bolagen. Tjänstemannaorganisationen verkställer uppdrag enligt 

styrmodell, styrdokument och fattade beslut.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ 

och politikerna i kommunfullmäktige har det högsta ansvaret för den 

kommunala verksamheten. Kommunfullmäktige fastställer kommu-

nens visioner, lagstadgade planer, policys och föreskrifter. De be-

slutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

för kommunen. 

Styrning och uppföljning av
den kommunala verksamheten

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkstäl-

lighet, uppföljning och utvärdering. Det inbegriper ledning och 

samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi, för styrning och 

kontroll av hela den kommunala koncernen. Politikerna i kommun-

styrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet 

och ekonomi. 

Kommunens nämnder och de kommunala bolagens styrelser 

ansvarar för att respektive verksamhet utvecklas, följer lagar och 

riktlinjer, samt bidrar till att kommunfullmäktiges uppdrag verkställs 

och mål uppnås.

STYRMODELL

Vision och strategier

Verksamhetsplan 
och budgetramar

Nämndplaner och -budgetar

Uppdrag till förvaltningarna

förvaltade pensionsmedel) uppgick till 222 

mnkr för kommunkoncernen och 220 mnkr 

för kommunen år 2021. Det är en ökning 

med 3 mnkr jämfört med föregående år.

Pensionsförpliktelser redovisas sedan år 

1998 enligt den så kallade blandmodellen, 

där pensioner intjänade före år 1998 inte 

skuldförs, utan redovisas som ansvarsför-

bindelse. Förpliktelsen som redovisas som 

ansvarsförbindelse uppgick till 216 mnkr. 

Intjänande från år 1998 kostnadsförs det år 

intjänandeåret sker, samt regleras för anställ-

da födda 1986 eller senare kvartalsvis och 

för övriga anställda året efter intjänandet. 
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Styrmodell
Malung-Sälens kommuns styrmodell 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-

nerings- och uppföljningsprocesserna, inklusive tidsangivelser för 

de aktiviteter i styrmodellen, som kommunfullmäktige beslutat om.

Styrmodellen finns att ta del av på kommunens hemsida, www.

malungsalen.se/kommunochpolitik/planerochstyrdokument/styr-

modell.

Kommunfullmäktiges verksamhetsplan omfattar ”Målbild 2023” 

med tre målområden. När det gäller finansiella mål har dessa kon-

kretiseras med ett övergripande finansiellt mål, samt preciserade 

indikatorer och måltal.

Nämnderna utarbetar nämndsplaner med nämndsmål utifrån 

respektive uppdrag och målbild 2023. För alla verksamhetsmål på 

nämnd- och fullmäktigenivå ska det finnas indikatorer med måltal 

för att kunna följa upp verksamheternas resultat.

I möjligaste mån används mått som medger jämförelser med 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.

Planeringsprocessen för den kommunala 
organisationen
Kommunstyrelsen fastställer årligen detaljerade anvisningar för 

planeringsprocessen, det vill säga budgetarbetet. Planeringspro-

cessen inleds med att kommunstyrelsen fastställer budgetförutsätt-

ningar, inklusive uppräkningar för driftramar. Budgetförutsättningar 

utgår från prognos för kommunalskatt och statsbidrag för planperi-

oden, samt kommunstyrelsens bedömning om befolkningsutveck-

ling. Budgetförutsättningarna distribueras till övriga nämnder som 

får redovisa konsekvenser från givna förutsättningar. Redovisningen 

av konsekvenser och behov görs till BAS-gruppen (budget, an-

svar och samverkan), bestående av kommunstyrelsens ordinarie 

ledamöter, ordförande och vice ordförande i nämnderna, samt för-

valtningscheferna. Utifrån nämndernas redovisning med eventuellt 

äskande och behov, samt uppdaterade uppgifter om skatteintäkter 

och statsbidrag, bereds förslag till drift- och investeringsram, samt 

verksamhetsplan av kommunstyrelsen som förslag till kommunfull-

mäktige. Verksamhetsplan och budget omfattar fyra år.

Uppföljningsprocessen kommunala koncernen
Kommunstyrelsen fastställer årligen detaljerade anvisningar för upp-

följningsprocessen för den kommunala organisationen, omfattande 

viss rapportering från de kommunala bolagen. För år 2021 omfat-

tade anvisningarna uppföljning med helårsprognos per mars, april, 

augusti och oktober. Per april upprättades förstärkt prognos för den 

kommunala koncernen med helårsprognos. Delårsbokslut och del-

årsrapport för den kommunala koncernen upprättades per augusti. 

För delårsrapport och årsredovisning upprättas, inför respektive 

rapporttillfälle, särskilt detaljerade anvisningar som distribueras till 

förvaltningarna och bolagen. Nämnder och de kommunala bolagen 

lämnar årsberättelse respektive verksamhetsberättelse med utfall 

som underlag till kommunens årsredovisning, vilken fastställs i april 

påföljande år. Nämndens årsberättelse upprättas från år 2021, där 

varje nämnd dels lämnar upplysningar som del till årsredovisning-

en och dels redovisar uppföljning av årets planeringsförutsättning-

ar, samt uppföljning av nämndsmålen. Nämndernas årsberättelse 

lämnas till fullmäktige att ta del av i anslutning till ansvarsprövning 

och godkännande av årsredovisning.

Uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av de kommunala bolagen har full-

gjorts, bland annat genom att Malung-Sälen Turism AB, Malungs 

Elverk AB, Malungshem AB och Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB 

har redovisat sin verksamhet vid minst ett tillfälle vid kommunfull-

mäktigesammanträde under året.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla mål och riktlinjer som är 

av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin anges 

finansiella mål och för verksamheten anges verksamhetsmål. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17, § 51 om mål och stra-

tegier för år 2019–2023. I beslutet gavs nämnderna i uppdrag att, i 

samband med upprättande av årliga detaljbudgetar, redovisa hur 

respektive nämnd ska bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse. 

Samtliga nämnder har till år 2021 fattat beslut om nämndplan med 

nämndspecifika indikatorer som syftar till att bidra till att verksam-

hetsmålen uppnås enligt målbild 2023. Nämndernas redovisning av 

måluppfyllnad görs separat i respektive nämnds årsberättelse. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv är ett övergripande mål att verksamheten be-

drivs inom tilldelade ramar, medan de finansiella målen är framtagna att 

även omfatta den kommunala koncernen.

Malung-Sälens kommun har som ägare till de kommunala bolagen, 

även gett dem i uppdrag att de ska arbeta för att bidra till målbild 2023. 

För Malungs Elverk AB har Malung-Sälens kommun i ägardirekti-

vet formulerat mål och grundkrav kring soliditet och aktieutdelning. 

För år 2021 uppfylls grundkravets lägsta belopp på aktieutdelning-

en och soliditetsmåttet.

Ägardirektiv för Malungshem AB har under år 2021 reviderats 

bland annat avseende nivå på långsiktigt soliditetsmål  och avkast-

ningsmål. Bolaget har även uppdragits att genomföra åtgärder för 

värdehöjande underhåll före ett redovisat resultat. För att uppfylla må-

len har bland annat en långsiktig underhållsplan för åren 2017–2026 

beslutats med årlig uppföljning. Ägarens beslut att underhåll skall 

prioriteras före resultat, har varit en viktig förutsättning för bolaget att 

kunna följa den fastslagna planen hitintills. 

Malung-Sälen Turism AB har inte uppnått det ekonomiska målet 

för bolaget. Restriktioner och begränsningar på grund av Covid-19 

pandemin har inneburit lägre intäkter för bolaget. 

Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB har under året, i enlighet med 

ägardirektivet, samverkat med kommunen och koncernbolagen för 

att vara en aktiv part i planerandet och utbyggnaden av den kommu-

nala infrastrukturen och att genomföra bolagets del i den kommunala 

VA-planen, respektive avfallsplanen med strävan att bidra till målbild 

God ekonomisk hushållning 
och ekonomisk ställning
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2023. Bolaget uppfyller självkostnadsprincipen och uppfyller kraven 

på långsiktig ekonomisk planering och styrka.

Västerdalarnas Terminal och Järnvägsspår AB har målet att  klara 

minst 2 tåg per vecka, vilket har uppfyllts under året. Bolagets resultat-

mål uppnås inte på grund av att bolaget fortsatt har många uppstarts-

kostnader. 

Ärnäsheden Fastighets AB:s mål att 100 procent av lokalerna ska 

vara uthyrda har uppfyllts.

Målbild 2023 innehåller följande övergripande målområden:

•  Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun. Vi är en internationell

destination med kända evenemang och ett rikt kultur- och fritids-

liv. Vi erbjuder bra kommunal service, ett varierat och attraktivt

boende, samt goda livsmiljöer.

•  Vi värnar det traditionella och välkomnar utveckling. Vi har ett

livskraftigt näringsliv, som bidrar till bygdens utveckling och lång-

siktiga konkurrenskraft.

•  Hos oss kan boende, besökare och företagare förverkliga sina

livsdrömmar. Vi uppmuntrar till dialog och ett gott samspel. Av

vår omvärld uppfattas vi som handlingskraftiga och effektiva.

Utvärdering av god  ekonomisk hushållning
Utvärdering av god ekonomisk hushållning görs genom uppföljning 

av fullmäktiges finansiella mål och verksamhetsmål. För det över-

gripande finansiella målet och varje verksamhetsmål finns en eller 

flera indikatorer med tillhörande mål (nivå att nå). I måluppföljningen 

redovisas årets utfall med färgskala grön, gult, rött eller svart för 

varje indikator. Grönt innebär att indikatorns mål uppnåtts, gult att 

indikatorns mål delvis uppnåtts och rött att indikatorns mål inte är 

uppnåtts. Svart innebär att utfall saknas eller att mätning ej gjorts. 

Grönt motsvarar mer än 100 procents uppfyllelse, gult motsvarar 

80–99 procents uppfyllelse, medan rött motsvarar 0–79 procents 

uppfyllnad. Respektive övergripande finansiella mål och verksam-

hetsmål bedöms enligt motsvarande skala uppfyllt, delvis uppfyllt 

och ej uppfyllt med utgångspunkt av dess indikatorer.

● Målet helt uppfyllt

◆ Målet delvis uppfyllt

■ Målet ej uppfyllt

Utfall saknas, bedömning kan ej göras

Finansiella mål
I målområde ”Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun. Vi är en 

internationell destination med kända evenemang, och ett rikt  kultur- 

och fritidsliv. Vi erbjuder bra kommunal service, ett varierat och attrak-

tivt boende samt goda livsmiljöer” följs finansiella mål med indikatorer 

upp via ”kommunfullmäktiges fastställda finansiella mål”. Verksam-

hetsmålet omfattar fem indikatorer fastställda i ”Verksamhetsplan 

och Budget 2022-2025”. Målnivån för soliditet inklusive pensions-

åtagande har, för kommunkoncernen, under verksamhetsåret juste-

rats av fullmäktige 2021-06-21, §53 från 40 till 25 procent. 

För att uppnå fullmäktiges finansiella mål behöver årets resultat 

redovisa ett överskott (plus), vilket bland annat är beroende av att 

nämnderna sammantaget bedriver verksamheten inom tilldelade 

driftramar.

Ur ett finansiellt perspektiv uppfylls god ekonomisk hushållning, 

samtliga fem indikatorer uppfylls.

Årets resultat i andel av skatteintäkter, generella statsbidrag 
och utjämning uppgår till 9 procent, vilket är ett utfall högre än 

målnivån, samt en ökning jämfört med år 2020. Det är en effekt av 

att årets resultat innehåller högre aktieutdelning från ett kommunalt 

bolag än budgeterat, högre hyresintäkter, effekt av införd kompo-

nentredovisning, samt att utfall från generella statsbidrag och slu-

tavräkningar för skatteintäkter visar positiva avvikelser. Resultatet 

skapar handlingsutrymme och möjlighet att självfinansiera flera av 

de många beslutade investeringar som är budgeterade till år 2022. 

Indikatorn resultat uppfylls.

Kommunens och kommunkoncernens lånetak visar båda på 

ett lägre utfall än deras respektive målnivå för år 2021. Kommunen 

har minskat lånen med 3 mnkr, medan kommunkoncernen har ökat 

lånen med 13 mnkr. Befolkningsökningen per 31 december, med 41 

personer, har påverkat utfallet positivt. Indikatorerna lånetak uppfylls.

Kommunens, respektive kommunkoncernens soliditet inklu-
sive pensionsåtagande har ökat jämfört med föregående år, 

 vilket är en effekt av årets resultat, samtidigt som balansomslut-

ningen ökat. Resultatförbättringen är procentuellt högre och får ge-

nomslag för utfallet. Inom tillgångarna har kassalikviditeten stärkts, 

både för kommunen och för kommunkoncernen, främst på grund 

av ökade likvida medel, vilket påverkat balansomslutningen positivt. 

Indikatorerna soliditet uppfylls.

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

Kommunens lånetak, kr/inv

Kommunkoncernens lånetak, kr/inv

Soliditet inklusive pensionså-
tagande, kommunen, %

Soliditet inklusive pensions-
åtagande, kommunkoncernen, %

Kommunfullmäktiges 
fastställda finansiella mål

Finansiellt mål Indikator Mål Utfall 2021 Utfall 2020

> 2 

< 20 000

< 85 000

> 15

> 25

9 

14 264    

73 257    

25

30

7

 14 616    

72 301    

18

27



26 | Årsredovisning 2021

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

107

–

–

–

187 000

170

0

11

25

5

62

24,7

81

46

83

69,7

_

6,7 

0 st

84,2

79,2

<100

>95 

73,4 
liknande

Öka

>50 000

>100

>_2

Öka

>_6

>_5

Beslut

>_31

>90

>60

>88

Öka

>55 

Minska

>_1 st

Öka

Öka

Topp 100 i Svenskt näringslivs 
ranking

Högre medelvärde i nöjd 
kundindex än

Årlig ökning av internationella 
besökare

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

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

Forum för strukturerade 
dialoger med medborgare, 
ungdomar och näringsliv

Förbättrad service, 
tillgänglighet och 
bemötande

Tillgång till arbetskraft 
med relevant kompetens

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

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

Svenskt näringslivs ranking

Agenda 2030: Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, % *

Agenda 2030: Företagsklimat enl. ÖJ (insikt) 
– totalt, NKI

Antal utländska gästnätter

Byggbar mark för företagsetableringar i antagna detaljplaner, m²

Byggrätt för bostäder på kommunal mark i antagna detaljplaner, 
styck

Antal genomförda demokratiaktiviteter per år, styck

Ökat antal företag inom ramen för Ung Företagsamhet (UF)

Dialoger med näringsliv

Pensionärsråd och tillgänglihetsråd

Ungdomar ges en väg in till arbetslivet, (årligt beslut om garanti 
till sommarjobb)

Agenda 2030: Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, %

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

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

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

Kolada: Lärare med pedagogisk högkoleexamen 
i grundskola åk 1–9, %

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

Sjukfrånvaro, %

Lokala företagsmässor i grundskolan, styck

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

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

●	Målet helt uppfyllt ◆ Målet delvis uppfyllt ■	Målet ej uppfyllt  Utfall saknas, bedömning kan ej göras

●	Målet helt uppfyllt ◆ Målet delvis uppfyllt ■	Målet ej uppfyllt  Utfall saknas, bedömning kan ej göras

●	Målet helt uppfyllt ◆ Målet delvis uppfyllt ■	Målet ej uppfyllt  Utfall saknas, bedömning kan ej göras

81

53,3

Ej mätt

9

180 000

93

Uppgift saknas

8

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Uppgift saknas

24

83

56

85

72,8

25

7,2

Uppgift saknas

88,2

70,2

Verksamhetsmål Indikator Mål Utfall 2021 Utfall 2020

Verksamhetsmål Indikator Mål Utfall 2021 Utfall 2020

Verksamhetsmål Indikator Mål Utfall 2021 Utfall 2020

Malung-Sälen är en hållbar tillväxtkommun

Boende, besökare och företagare förverkligar sina livsdrömmar

Utveckling och långsiktig konkurrenskraft

* Indikatorn pågående ger inte rättvisande bild av utbyggnad av fibernätet, se beskrivning i följande avsnitt.
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Verksamhetsmål 
Med syftet att uppnå en god ekonomisk hushållning ur ett verksam-

hetsperspektiv har kommunfullmäktige fattat beslut om tre målområ-

den med tio verksamhetsmål och tillhörande indikatorer. Varje indika-

tor har ett mål som ska uppnås för att den ska anses vara uppfylld.

Ur ett verksamhetsperspektiv uppfylls inte god ekonomisk hushåll-

ning. Fyra av tio verksamhetsmål uppfylls, tre av verksamhetsmålen 

uppfylls delvis och ett uppfylls inte. Två av verksamhetsmålen saknar 

utfall och kan därför inte bedömas. Av indikatorerna uppfylls totalt åtta 

stycken, sex uppfylls delvis, tre uppfylls inte, medan fyra inte mätts 

eller att utfall ej finns att tillgå vid årsredovisningens upprättande. 

Inom målområde hållbar tillväxtkommun noteras att Malung-Sä-

len, jämfört med föregående år, har tappat i Svenskt Näringslivs 

ranking av företagsklimatet. Från år 2020 har kommunen tappat 26 

placeringar. Malung-Sälens kommun har som en av åtta kommuner 

blivit utvalda till Svenskt näringslivs kommunutvecklingsprogram. 

Inom ramen för programmet har politiker och tjänstemän under året 

deltagit i träffar om näringsliv/näringslivskontor och främjande myn-

dighetsutövning. Utvecklingsprogrammet fortsätter under år 2022 

med träff om upphandling. Programmet omfattar även mentorskap 

och erfarenhetsutbyte med andra kommuner. 

När det gäller agenda 2030-målet om tillgång till bredband var 

det föregående år 53,3 procent som anslutit sig till bredband. Totalt 

hade 92,4 procent tillgång till bredband i nära anslutning, det vill 

säga där möjlighet finns att ansluta sig enligt uppgifter i Kolada. 

Den valda indikatorn enligt fastställd målmodell avser gamla cat-5 

nät och xDSL, det är nät som annan part byggt i kommunen och 

kommunkoncernen har något enstaka. Ingen utbyggnad sker och 

om statistiken ska spegla utbyggnaden som görs bör indikatorn 

framgent ändas till ”tillgång till 1Gbit/s”.

Agenda 2030-målet företagsklimatet NKI (nöjd kund index) mäts 

under hela år 2021 och kommer presenteras vecka 14 år 2022. 

Prognos för utfallet kan inte bedömas.

Utfallet för gästnätter år 2021 finns inte att tillgå vid årsredovis-

ningens upprättande. Visit Dalarna presenterar resultat för år 2021 

i juni år 2022.

Mark- och planberedskap finns för mer än 50 000 kvadratmeter 

och även byggrätt för bostäder på kommunal mark i antagna de-

taljplaner, innebärande att båda indikatorerna och verksamhetsmå-

let uppnås. Verksamhetsmålet bidrar därmed till förutsättningar för 

företagsetableringar och bostäder.

Demokratiaktiveter har inte genomförts i planerad omfattning be-

roende på Covid-19 pandemin, medan antal företag inom ramen 

för ung företagsamhet (UF) har ökat i och med att utfallet var 11 

jämfört med 8 år 2020. 

Inom målområde utveckling och långsiktig konkurrenskraft upp-

går andelen lärare med ”pedagogisk högskoleexamen grundskola” 

till 69,7 procent, vilket är en minskning jämfört med år 2020. 

För ”lämnat etableringsuppdrag och börjat arbeta eller studera” 

kommer resultat från Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) presente-

ras vecka 24 år 2022 och inga uppgifter kan redovisas vid årsredo-

visningens upprättande.

Sjukfrånvaron har jämfört med föregående år minskat till 6,7 procent.

Inga lokala företagsmässor i grundskolan har genomförts under året. 

”Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun” har 

minskat till 84,2 procent, vilket är en minskning med fyra procentenhe-

ter jämfört med år 2020. Däremot har ”gymnasieelever med examen 

inom 4 år, hemkommun” ökat med 9 procentenheter till 79,2 procent. 

När det gäller båda dessa indikatorer bör beaktas att dessa har hög 

känslighet och kan variera kraftigt mellan åren, på grund av att det är 

cirka 100 elever per årskull och att varje årskull har olika förutsättningar.

Inom målområde boende, besökare och företagare förverkligar sina 

livströmmar har 25 dialoger med näringslivet genomförts under året. 

Dialogerna har genomförts i olika former under året, främst digitala. 

Med anledning av pandemin har tätare kontakter med näringslivet ge-

nomförts. Det har bidragit till fortsatt god dialog med både enskilda 

företag och företrädare för näringslivet i Malung-Sälens kommun. 

Pensionärsråd har genomförts med motsvarande antal som målet. 

Ungdomar har getts en väg in i arbetslivet genom att 62 ungdo-

mar haft möjlighet till feriearbete inom kommunen under året

Ekologiska livsmedel når inte målet, då andelen uppgår till 24,7 

procent. 

När det gäller förbättrad service, tillgänglighet och bemötande, 

har servicemätning genomförts inom tre områden under hösten. 

Jämfört med år 2020 har utfallet försämrats för andra året i rad. En 

bemötande- och tillgänglighetspolicy har tagits fram under året. Må-

let har ändå inte uppnåtts gällande servicemätning telefoni, e-post 

och bemötande och behöver prioriteras under kommande år.
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Finansiell analys

Modell för finansiell analys 
Malung-Sälens kommun använder sig av en 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 investerings-kostnaderna 

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.

RK-modellen: 
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 

den ekonomiska 

utvecklingen?

Budgetföljsamhet

Prognossäkerhet

RESULTATRESULTAT

RISKRISK

KAPACITETKAPACITET

KONTROLLKONTROLL

Föreligger några ris-

ker som kan påverka 

kommunens resultat 

och kapacitet?

Likviditetsmått

Finansiella nettotillgångar

Valuta och ränterisk

Totala pesionsskulden

Borgensåtagande

”Syftet med 

analysen är att 

tydliggöra 

existerande 

eller 

potentiella 

styrkor och 

svagheter 

avseende 

ekonomin i 

Malung-Sälens 

kommun”
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Utveckling av intäkter och kostnader (mnkr)

 2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter 209 197 209 204 261

Verksamhetens kostnader –885 –863 –847 –848 –906

Verksamhetens nettokostnader –676 –666 –638 –644 –645
Skatteintäkter, generella statsbidrag 

och utjämning 728 685 658 638 636

Finansnetto 13 28 12 11 6

Periodens resultat 65 47 32 5 –3

Antal invånare 10 218 10 177 10 138 10 106 10 114

Nettokostnad/invånare (kr) 66 157 65 422 62 901 63 713 63 773

Skatteintäkt/invånare (kr) 71 272 67 328 64 864 63 165 62 883

Resultat

Utveckling av nettokostnader
(exkl jämförelsestörande poster) 

jämfört skatte- och stadsbidragsökning
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Nettokostnadsutveckling 

Skatte- och statsbidragsökning
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Källa: Malung-Sälens kommun

Förändring nettokostnader, skatteintäkter, 
generella statsbidrag och utjämning (%)

 2021 2020 2019 2018* 2017

Nettokostnadernas förändring 1,5 4,4 –0,1 –0,1 7,7

Nettokostnadernas förändring 
exkl jämförelsestörande poster 2,1 1,3 1,2 –1,7 5,4

Skatteintäkternas förändring 6,1 –0,5 3,0 0,7 3,5

Generella statsbidrag
och utjämnings förändring 6,7 15,4 3,1 –0,4 6,4

Skatteintäkter, generella stats-

bidrag och utjämningsförändring 6,3 4,2 3,0 0,4 4,4

* Effekt av skatteväxling för kollektivtrafik och färdtjänst from år 2018 har ej beaktats i jämförelsetal.

Finansiell analys – den kommunala organisationen

Nettokostnad
För en sund ekonomi och god ekonomisk 

hushållning behöver skatteintäkterna, inklu-

sive generella statsbidrag och utjämning, 

helst öka mer, men minst vara på samma 

nivå som nettokostnadsökningen. Utveck-

lingen av nettokostnaderna i relation till 

skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämning är därmed ett väsentligt mått 

att analysera. Nettokostnader är summan 

av verksamhetens intäkter minskat med 

kostnader för verksamhetskostnader och 

avskrivningar.

Skatteintäkterna, generella statsbidrag 

och utjämning ökade med 43 mnkr eller 

6,3 procent mellan år 2021 och år 2020. 

År 2020 var motsvarande ökning 4,2 pro-

cent, det vill säga 28 mnkr. Den högre ök-

ningen år 2021 beror dels på tillkommande 

generella statsbidrag, samt högre utfall från 

fastighetsavgiften, men främst på att slu-

tavräkning för skatteintäkter var negativ år 

2020 och positiv år 2021. Under tioårsperi-

oden 2012-2021 ligger den genomsnittliga 

ökningen av skatteintäkter, generella stats-

bidrag och utjämning på 3,1 procent och 

genomsnittet för åren 2017-2021 på 3,6 

procent. Det innebär att utvecklingen ligger 

något över snittet för år 2021. 

Verksamhetens nettokostnader ökade 

med 10 mnkr eller 1,5 procent från år 2020 

till år 2021. Det kan jämföras med ökningen 

mellan år 2019 och år 2020 som var 4,4 

procent. Skatteintäkter, generella statsbi-

drag och utjämning hade därmed en högre 

ökningstakt än nettokostnaderna år 2021 

”Utvecklingen av nettokostnaderna 

i relation till skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning är därmed 

ett väsentligt mått att analysera”
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 Malung-Sälen  Dalarnas län
 Landsbygdskommun  Riket

 med besöksnäring

Nettokostnad per invånare (kr/inv)
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 Malung-Sälen  Dalarnas län
 Landsbygdskommun  Riket

 med besöksnäring

2017 2018 2019 2020 2021

Självfinansieringsgrad för 
kommunens nettoinvestering
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Investeringsvolym (mnkr)

 2021 2020 2019 2018 2017

Investeringsutgifter 39 55 30 25 21

Avskrivningar 27 25 28 28 29

Investering/avskrivning (%) 144 220 108 90 73

att jämföra med år 2020 när nettokostna-

derna ökade mer än skatteintäkter, gene-

rella statsbidrag och utjämning. Exkluderas 

jämförelsestörande poster har nettokostna-

derna ökat med 14 mnkr eller 2,1 procent, 

jämfört med år 2020. Föregående år öka-

de nettokostnaderna, exkluderat jämförel-

sestörande poster, med 9 mnkr eller 1,3 

procent. 

Fram till år 2017 ökade nettokostnaderna 

mer än skatteintäkter, generella statsbidrag 

och utjämning, exklusive jämförelsestöran-

de poster. Femårsnitt för åren 2014-2018 

visade på en ändring där skatteintäkter, 

generella statsbidrag och utjämning ökade 

med 2,7 procent, medan nettokostnaderna 

exklusive jämförelsestörande poster ökade 

med 2,5 procent. Trenden har fortsatt un-

der åren 2019 – 2021 där skatteintäkter, 

generella statsbidrag och utjämning ökade 

med snitt 4,5 procent, medan nettokostna-

derna exklusive jämförelsestörande poster 

ökat i snitt 1,6 procent för treårsperioden. 

Om jämförelsestörande poster exkluderas 

kan sammanfattningsvis konstateras att 

skatteintäkter, generella statsbidrag och ut-

jämning ökat mer än nettokostnaderna. 

Nettokostnad per invånare
Malung-Sälens kommun har historiskt en hö-

gre nettokostnad än länet, riket, samt jämfört 

landsbygdskommuner med besöksnäring. År 

2019 hade Malung-Sälen en lägre öknings-

takt mot jämförelsegrupperna, år 2020 var 

ökningstakten högre, för att återigen år 2021 

utifrån preliminära uppgifter, visa en lägre ök-

ningstakt mot jämförelsegrupperna. Av de 

preliminära uppgifter som finns vid årsredo-

visningens upprättande har nettokostnaden 

år 2021 ökat mindre i Malung-Sälens kom-

mun jämfört med länet, riket, samt lands-

bygdskommuner med besöksnäring. 

Nettokostnaderna behöver balanseras mot 

verksamheternas behov och det är av vikt att 

ha en kontrollerad kostnadsutveckling. Kom-

munen har de senaste åren arbetat med att 

anpassa sina verksamhetskostnader efter de 

årliga medel som tillhandahålls, för att nå en 

ekonomi i balans. Arbetet har gett effekt, men 

den har mattats av och jämförelsevis ökar 

nettokostnaderna.

Investeringsvolym 
Självfinansieringsgraden är ett mått som 

visar på årets resultat, plus avskrivningar 

i procent av kommunens nettoinvestering-

ar. Malung-Sälens kommuns självfinan-

sieringsgrad år 2021 är positiv. Den beror 

på de relativt låga investeringsutgifterna 

(36 mnkr), samt mindre försäljning av an-

läggningsmark (0,6 mnkr), i förhållande till 

årets resultat och avskrivningar. Årets net-

toinvestering uppgår till 35 mnkr, vilket är 

lägre än årets avskrivningar (27 mnkr), plus 

årets resultat (65 mnkr). Samtliga av årets 

investeringar har därmed självfinansierats. 

Kommunen har år 2021 investeringsut-

gifter för 36 mnkr. Föregående år uppgick 

investeringsutgifterna till 56 mnkr. Det är en 

minskning mellan åren med 20 mnkr. Av-

skrivningskostnaden uppgick till 27 mnkr, 

vilken är en ökning jämfört med föregå-

ende år. År 2020 minskade avskrivningar 

jämfört med år 2019, vilket berodde på en 

engångseffekt med 4 mnkr lägre kostnader 

i samband med införande av komponentin-

delning av materiella anläggningstillgångar. 

Det var förväntat att avskrivningarna till år 

2021 skulle öka, men ökningstakten blev 

lägre än förväntat i och med att fullmäktiges 

beslutade investeringsbudget inte fullföljts 

under året. Budgeterade investeringar ef-

ter överflyttningar och tilläggsanslag upp-

gick till 105 mnkr för verksamhetsåret. Av 

ej använda investeringsmedel föreslås 64 

mnkr överflyttas till år 2022, föregående 

år överflyttades 33 mnkr. Den nuvarande 

tendensen är att beslutade investeringar 

inte hinner genomföras beslutat budgetår. 

Även om en av fastighetsinvesteringarna 

står för 50 procent av de medel som före-

slås flyttas, är det i längden ohållbart att en 

stor procentuell andel av beslutade investe-

ringar inte genomförs inom föreskriven tid, 

i enlighet med budget. Investeringen som 

svarar för 50 procent av förslaget för över-

flyttning till år 2022 avser renovering av tak 

samt anpassning av idrottshall på fastighe-

ten Svetsaren.

Av 2021 års investeringar avsåg 6 mnkr 

avgiftsfinansierade investeringar i industrifast-

igheter och värmeverket och 33 mnkr avsåg 

skattefinansierade investeringsutgifter. Av de 

skattefinansierade investeringarna var 3 mnkr 

investering i finansiella anläggningstillgångar.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens ekono-

miska styrka på lång sikt. Den anger hur stor 

del av de totala tillgångarna som finansieras 

genom egna medel. Förändringar i soliditeten 

är beroende av investeringstakt, nyupplåning, 

skuldförändringar, samt det ekonomiska re-

sultatet. En hög och jämn soliditet är stabili-

serande för ekonomin och ger förutsättningar 

132

238

Kapacitet



Årsredovisning 2021 | 31

för låga finansieringskostnader. 

Soliditeten uppgick år 2021 till 53 procent, 

vilket är en ökning med 3 procentenheter 

sedan föregående år. Ökningen beror på att 

både tillgångar och eget kapital ökat. I viss 

mån har anpassning till god redovisningssed 

avseende materiella anläggningstillgångar 

och finansiell leasing påverkat utvecklingen år 

2020 och år 2021. År 2020 infördes kom-

ponentindelning av materiella anläggnings-

tillgångar. vilket gav engångseffekt både för 

materiella anläggningstillgångar och justering 

av tidigare för låga avskrivningar mot eget 

kapital. År 2021 har ett tidigare operationellt 

leasingavtal omklassificerats som finansiell le-

asing, vilket ökat tillgångarna och skulderna, 

samt tidigare för låga kostnader har justerats 

mot eget kapital. 

I jämförelse med riket, Dalarnas län och 

landsbygdskommuner med besöksnäring, 

har Malung-Sälens kommun tidigare haft 

en soliditet lägre än snittet. Från år 2019 

har kommunens soliditet förbättrats och år 

2019 var den i nivå med genomsnittet för 

landsbygdskommuner med besöksnäring. 

Preliminära resultat för år 2021 indikerar att 

soliditeten för Malung-Sälens kommun ligger 

över snittet mot samtliga jämförande grupper.

Soliditet inklusive pensionsåtagande upp-

går till 25 procent för år 2021. Det är en 

ökning med 7 procentenheter jämfört med 

år 2020. Jämfört med riket och landsbygds-

kommuner med besöksnäring år 2020, hade 

Malung-Sälens kommun en lägre soliditet 

inklusive pensionsåtagande. Soliditeten inklu-

sive pensionsåtagande var år 2020 högre i 

Malung-Sälens kommun jämfört med snittet 

(16 procent) i Dalarnas län. För år 2021 finns 

inga uppgifter vid årsredovisningens upprät-

tande. I och med 2020 års resultat förväntas 

Malung-Sälen ligga i nivå med länet, men 

lägre än riket och landsbygdskommuner med 

besöksnäring. 

Soliditet inklusive pensionsåtagande är ett 

av kommunens finansiella mål. I och med att 

utfallet är 25 procent uppnås målet om högre 

nivå än 15 procent. 

Kommunens skogsinnehav på 15  000 

hek tar produktiv skogsmark finns inte redo-

visat som tillgång i balansräkningen. Inräknas 

värdet för skogsinnehavet som tillgång, ökar 

soliditeten. En uppskattad prisbild utifrån för-

säljningar 25–30 tkr/ha skulle motsvara ett 

värde på 375–470 mnkr.

Skuldsättningsgrad
Anskaffning av en tillgång kan finansieras 

antingen genom eget kapital eller med främ-

mande kapital, det vill säga med lån. När ett 

lån upptas ökar likvida medel, samtidigt som 

skulderna ökar. Andelen tillgångar som har 

finansierats med främmande kapital brukar 

benämnas skuldsättningsgrad. Skuldsätt-

ningsgraden kan sedan brytas ner i delarna 

avsättningsgrad, samt lång- respektive kort-

fristig skuldsättningsgrad. Avsättningar är 

att betrakta som skulder för vilka det exakta 

beloppet inte är känt och inte heller tidpunkt 

för när de ska betalas, till exempel avsättning 

för deponi.

Kommunens skuldsättningsgrad år 2021 

uppgår till 47 procent. Det är en minskning 

med 3 procent-enheter sedan föregående 

år. Den långfristiga skuldsättningsgraden 

har minskat jämfört med föregående år, 

medan den kortfristiga skuldsättningsgra-

den har ökat. Minskningen av den långfristi-

ga skulden beror på att del av tidigare lång-

fristiga skulder klassificerats som kortfristiga 

i och med lån som förfaller år 2022 och 

refinansieringsbeslut saknas. Kortfristiga 

skulders ökning förklaras dels av kortfristig 

del av långfristig skuld, samt att leverantörs-

skulderna är 11 mnkr högre år 2021 jäm-

fört med år 2020. Det i sin tur förklaras av 

ökade inköp i utredningar och konsultköp 

under år 2021. Soliditeten uppgår till 53 

procent. Summan av soliditeten och skuld-

sättningsgraden är alltid 100 procent.

Kommunalskatt
Kommunalskatten höjdes år 2010 med 50 

öre från 21,81 kronor till 22,13 kronor. Ansva-

ret för hemsjukvården övertogs från dåvaran-

de Landstinget 2013-01-01. Finansieringen 

av övertagandet reglerades genom så kallad 

Soliditet (%) 

%

55

50

45

40

35

30

38 39

48 50 53

Källa: Kolada

 Malung-Sälen  Dalarnas län
 Landsbygdskommun  Riket

 med besöksnäring

2017 2018 2019 2020 2021

Skuldsättningsgrad (%)

 2021 2020 2019 2018 2017

Skuldsättningsgrad 47 50 52 61 62

– varav avsättningsgrad 3 4 5 5 5

– varav långfr skuldsättningsgrad 16 21 19 13 22

– varav kortfr skuldsättningsgrad 28 25 28 43 35

 Malung-Sälen  Dalarnas län
 Landsbygdskommun  Riket

 med besöksnäring

Kommunalskatt (kr)
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skatteväxling med 23 öre, där skattesatsen 

för år 2013 uppgick till 22,54 kronor. Inför år 

2016 fattades beslut om höjning av skatten 

med 50 öre och skattesatsen för år 2016 

uppgick till 23,04 kronor. År 2017 var kom-

munalskatten oförändrat 23,04 kronor. Under 

år 2017 fattade fullmäktige beslut om överfö-

ring av ansvaret för kollektivtrafiken till dåva-

rande Landstinget genom skatteväxling och 

från år 2018 sänktes därmed kommunalskat-

ten med 47 öre till 22,57 kronor. För åren 

2019-2021 har skattesatsen varit oförändrad 

med 22,57 kronor, vilken även är beslutat för 

år 2022. Till år 2023 finns pågående diskus-

sioner mellan kommunerna och regionen om 

ytterligare skatteväxling för överföring av an-

svaret för riksfärdtjänst och handläggningen 

av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Malung-Sälens kommun har en skatte-

sats som är högre än rikets snitt, högre än 

landsbygds-kommuner med besöksnärings 

snitt, samt näst högst av kommunerna i Da-

larna. Skatteintäkterna per invånare placerar 

sig i mitten, dvs åttonde lägsta eller högsta i 

länet år 2021. Med beaktande av en redan 

hög skattesats är kapaciteten för intäktsök-

ning genom höjd skattesats begränsad.
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Likviditet
Kassalikviditeten är ett mått på kommu-

nens kortsiktiga betalningsförmåga. Lik-

viditetsmåttet ställer de tillgångar som lätt 

kan realiseras till likvida medel, i relation till 

kortfristiga skulder. En likviditet under 100 

procent innebär att om kommunens alla 

kortfristiga skulder skulle förfalla idag finns 

inte tillräckligt med tillgångar för att betala 

skulderna, utan pengar måste lånas upp för 

att klara betalningarna. Ju högre andelen 

kassalikviditet är, desto bättre är den kort-

fristiga betalningsförmågan. 

Kassalikviditeten uppgår till 107 procent 

år 2021. Den har varierat mellan åren, men 

varit stark de senaste två åren. Den goda 

kassalikvideten beror på hög andel likvida 

medel, samtidigt som de  kortfristiga skul-

derna haft relativt liten ökning. Ökningen 

Risk

Likviditet (%)
 2021 2020 2019 2018 2017

Kassalikviditet 107 111 86 74 93

Lån, ursprungligen långfristiga (mnkr)
 2021 2020 2019 2018 2017

Lån 146 149 151 180 210

Lån och ränta
Finansiella skulder ska klassificeras som 

kortfristiga om de förfaller till betalning inom 

tolv månader, eller förväntas bli betalda 

inom förloppet av kommunens verksam-

hetscykel. Alla övriga skulder klassificeras 

som långfristiga. Upptagna lån klassificeras, 

för den del som förfaller inom tolv månader, 

som kortfristig och den del som förfaller ef-

ter tolv månader som långfristig. Beroende 

på förfallostrukturen kan därför nivån på 

långfristiga skulder skilja sig åt mellan åren 

och det är därför relevant att analysera lå-

nen samlat. Under år 2021 har låneskulder 

amorterats med 3 mnkr. Inga nya lån har 

upptagits. Låneskulderna uppgick till 146 

mnkr vid årsskiftet 2021/2022. Kommu-

nens genomsnittsränta för år 2021 uppgick 

till 0,60 procent, vilken är oförändrad från år 

2020. Det gynnsamma ränteläget har inne-

burit att genomsnittsräntan varit låg under 

flera år. Kapital- och räntebindningen upp-

går till 1,82 år. Med hänsyn till nuvarande 

indikationer om räntehöjningar innebär det 

att den genomsnittliga upplåningsränta för-

väntas öka kommande år, samtidigt som 

kommunen kommer att behöva låna mer 

för att finansiera planerade investeringar. 

Enligt Malung-Sälens kommuns finans-

policy ska 50 procent av lånestocken bin-

das på längre sikt, dels för att hålla nivån 

på 50 procent, dels för att säkra en låg 

genomsnittsränta för en längre period. Vid 

årsskiftet 2021/2022 har kommunen fem 

lån om totalt 146 mnkr, där samtliga lån 

är bundna. Ett av lånen förfaller under år 

2022, ett lån förfaller år 2023, två lån för-

faller år 2024 och ett lån förfaller år 2025. 

Tre av lånen amorteras kvartalsvis med 250 

tkr per lån och kvartal. Lånet som förfaller 

under år 2022 kommer att ersättas med ett 

nytt lån på motsvarande värde.

”Kassalikviditeten 

uppgår till 107 % 

år 2021. Den har 

varierat i storlek 

mellan åren, men 

varit stark de 

senaste två åren”

%

120

100

80

60

40

20

93

74

86

Källa: Kolada

Kassalikviditet (%)

2017 2018 2019 2020 2021

 Malung-Sälen  Dalarnas län
 Landsbygdskommun  Riket

 med besöksnäring

111 107

2017 2018 2019 2020 2021

kr

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

9 059

11 684 14 357

11 691

17 914

24 689

26 220

15 877

Källa: Kolada

Långfristiga skulder (kr/inv)
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av kortfristiga skulder beror främst på om-

klassificering av kortfristig del av långfristig 

skuld, avseende lån som ska regleras år 

2022. Tillgången på likvida medel förklaras 

dels av goda resultat, men även att inves-

teringstakten inte hållit budgeterad omfatt-

ning.

Tillsammans med två av de kommunala 

bolagen (Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB 

och Malung-Sälen Turism AB) används ett 

koncernkonto för att kommunkoncernen 

gemensamt ska kunna nyttja likviditet på 

ett så fördelaktigt sätt som möjligt. Tidigare 

fanns en avtalad checkräkningskredit, som 

från och med år 2020 togs bort på grund 

av kostnaden för att ha denna. Den har 

ersatts av en mer löpande aktiv likviditets-

planering.
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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 blandmo-

dellen. De pensionsförpliktelser som har 

uppstått från och med år 1998 och framåt, 

redovisas löpande under intjänandeperi-

oden som en kostnad i resultaträkningen 

och regleras löpande till pensionsadminis-

tratör, eller kostnadsförs som en avsättning 

i balansräkningen. De pensionsförpliktelser 

som har uppstått före år 1998 har inte re-

dovisats som kostnad vid intjänandet utan 

redovisas som kostnad i samband med ut-

betalning under pensionen.

Avsättningarna har ökat och uppgår till 

14 mnkr, vilket dock är relativt lågt för en 

kommun. Det beror på att del av ”möjliga” 

avsättningar årligen försäkras. I takt med 

att avsättningar och försäkrade pensioner 

sedan utbetalas kommer endast regle-

ringsposter att belasta kommunen, efter-

som kostnaden redan har redovisats vid 

tidpunkten för intjänandet.

De pensionsförpliktelser som har uppstått 

före år 1998 har inte löpande redovisats som 

en kostnad i kommunen. Denna del uppgick 

till 216 mnkr per 2021-12-31. Förändringen 

jämfört med år 2020 är en minskning med 6 

mnkr, föregående år var minskningen 3 mnkr. 

Av femårsöversikten framgår att minskning år 

2017 till 2018 uppgick till 22 mnkr, att jämfö-

ra med övriga förändringar mellan åren som 

är omkring 6 till 5 mnkr. Den väsentligt större 

minskningen till år 2018 jämfört mot tidigare, 

beror på att avlidna inte längre ingår i beräk-

ningen för pensionsåtagandet. Att avlidna 

inte längre finns med i beräkningarna från år 

2018, beror på ändrade beräkningsmetoder 

hos kommunens pensionsadministratör. För 

år 2021 har ansvarsförbindelsen inte minskat 

i prognostiserad omfattning, vilket förklaras 

med att SKR, under år 2021, beslutade om 

ändrade parametrar för beräkning av livs-

längdsantagandet. Effekten blev 4 mnkr för 

Malung-Sälens kommun.

Eftersom intjänandet av pensionerna inte 

tidigare kostnadsförs, innebär det att 216 

mnkr kommer att belasta kommunen i form 

Pensionsskuld inklusive löneskatt (mnkr)

 2021 2020 2019 2018 2017

Intjänade pensioner under året 21 21 19 18 21

Avsättning för pensioner 14 13 11 10 9 

Ansvarsförbindelse för pensioner 216 222 225 231 253

Totalt pensionsåtagande 230 235 236 241 262 

Soliditet inklusive pensionsskuld, % 25 18 13 6 2 

Utnyttjad borgensåtagande (mnkr)

 2021 2020 2019 2018 2017

Malungshem AB 268 246 247 258 259 

Malungs Elverk AB 2 2 2 2 2

Sälen Centrum HB 32 33 25 28 28

Vatten & Avfall i 
Malung-Sälen AB 296 300 274 257 210

Västerdala Terminal 
och Järnvägsspår AB  4 5 – – –

Övriga 30 30 31 31 39 

Totalt 632 616 579 576 538 

av kostnader, i takt med att utbetalning sker. 

Kommunens totala pensionsskuld uppgår 

2021-12-31 därmed till 230 mnkr för  framtida 

betalningar av pensioner som tidigare intjänats.

För kommande femårsperiod prognos-

tiseras pensionsutbetalningar för redan in-

tjänade pensioner till cirka 13 mnkr årligen. 

För pension som intjänas av nuvarande an-

ställda prognostiseras årliga kostnader öka 

jämfört med tidigare beräkningar om årliga 

kostnader motsvarande 32 mnkr. Parterna 

meddelade i december år 2021 om nytt 

pensionsavtal där pensionsavgiften höjs från 

4,5 procent till 6 procent, respektive från 30 

procent till 31,5 procent. 

Placeringar för framtida pensionsutbetal-

ningar uppgår till 0 mnkr.

Borgensåtagande 
Fullmäktige beslutar årligen om att  bevilja 

borgen för de kommunala bolagen. För 

Malungshem AB är beviljad borgen år 2021 

fastställd till 280 mnkr. För Vatten & Avfall i Ma-

lung-Sälen AB är beviljad borgen fastställd till 

370 mnkr. För Västerdala Terminal och Järn-

vägsspår AB är beviljad borgen fastställd till 5 

mnkr. För Malungs Elverk AB är beviljad bor-

gen fastställd till 20 mnkr. För Malungs Elnät 

AB är beviljad borgen fastställd till 45 mnkr. 

För Sälen Centrum fattas inga årliga beslut 

och gällande beslut för borgen omfattar 45 

mnkr. Därutöver lämnar kommunen borgen 

till vissa övriga bolag. Till Malungs Elverk AB 

lämnas även borgen för pensionsåtagande.

För lämnad borgen till kommunala bolag 

och övriga tas en årlig borgensavgift ut med 

0,2 procent av nyttjad borgen.

Investeringsbehovet är stort inom kom-

munen, bland annat med pågående etable-

ringar i Sälen och bedömningen är att bor-

gensåtagandet kommer att öka. Risker med 

borgensåtagande är om huruvida dessa 

kan komma att behöva infrias. När det gäller 

Malungs Elverk AB, Malungs Elnät AB, samt 

Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB förväntas 

investeringar täckas genom avgiftsuttag och 

risken bedöms därmed hanterbar. När det 

gäller Malungshem AB kan en ökande be-

folkning ge en positiv påverkan på efterfrå-

gan, medan framtida risker är en minskande 

befolkning men en vikande efterfrågan. 

I jämförelse med övriga kommuner och ri-

ket, Dalarnas län och landsbygdskommuner 

med besöksnäring har Malung-Sälens kom-

mun ett högt borgensåtagande per invåna-

re. Däremot är variationen stor bland länets 

kommuner, från Avesta som år 2020 hade 

95 kronor/invånare till Älvdalen som år 2020 

hade 101 325 kronor per invånare. Inom 

gruppen landsbygdskommuner med besök-

snäring har Åre 64 800 kronor per invånare.
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Budgetföljsamhet (mnkr)

 2021 2020 2019 2018 2017

Resultat 65 47 32 5 –3

Budget 12 11 1 23 36

Budgetavvikelse 53 36 31 –18 –39

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Kontroll

En viktig del för att uppnå god ekonomisk 

hushållning är att det finns en god budgetfölj-

samhet. För år 2021 har nämnderna ett utfall 

med högre nettokostnader än tilldelad ram, 

den totala avvikelsen är  1 mnkr. Samtidigt lig-

ger kommunens totala resultat på + 65 mnkr, 

vilket främst förklaras av utfall från finansför-

valtnings, samt skatter och generella stats-

bidrag. Finansförvaltningen redovisar för året 

en avvikelse mot budgeterat med +12 mnkr. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och ut-

jämning har en avvikelse som är +34 mnkr 

bättre än budgeterat, medan finansnettot har 

en avvikelse +9 mnkr bättre än budgeterat. 

Nämndernas negativa avvikelse mot budget 

beror främst på att socialnämnden, tillsam-

mans med barn- och utbildningsnämnden 

redovisar ett överdrag med 20 mnkr, vilket 

delvis balanseras av att kommunstyrelsen, 

samt miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

lämnar överskott. För år 2021 har balans-

kravet uppnåtts i och med positivt utfall från 

finansförvaltningen, skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning, samt finansnet-

to. För att upprätthålla en balans i ekonomi 

krävs att nämnderna och kommunstyrelsen 

klarar att bedriva verksamheten inom tilldelad 

ram. Överskott från finansnetto och exploate-

ringsmark behöver användas för att finansiera 

investeringar. Prognostiserade skatteintäkter, 

generella statsbidrag och utjämning ökar inte 

i motsvarande omfattning som prognosti-

serade kostnadsökningar kommande år (år 

2022–2026), innebärande att det samlade 

resultatet per år förväntas minska. 

Budgetföljsamhet

Prognossäkerhet

Prognossäkerhet nämnderna (mnkr)

 2021 2020 2019 2018 2017

Nettokostnad helår nämnder –669 –660 –624 –639 –636

Prognos tertial nämnder –648 –656 –642 –645 –628

Prognosavvikelse nämnder –21 –4 18 6 –8 

Nettokostnad helår nämnder –669 –660 –624 –639 –636

Prognos delår nämnder –659 –663 –636 –635 –646

Prognosavvikelse nämnder –10 3 12 –4 10

Prognossäkerhet resultat totalt (mnkr)

 2021 2020 2019 2018 2017

Resultat helår totalt 65 47 32 5 –3

Prognos tertial totalt 50 9 17 –3 5

Prognosavvikelse totalt 15 38 15 8 –8 

Resultat helår totalt 65 47 32 5 –3

Prognos delår totalt 61 40 23 9 –13

Prognosavvikelse totalt 4 7 9 –4 10



Prognosavvikelse jämfört med budgeten (tkr)

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

Kommunfullmäktige –1 192 –1 330 –1 230 38 –1 230 38

Revision –683 –730 –730 47 –730 47

Valnämnd  –121 –80 –120 –1 –100 –21

Överförmyndaren  –1 591 –1 737 –1 687 96 –1 681 90

Kommunstyrelsen  –76 298 –88 728 –81 726 5 428 –81 731 5 433

Barn- och utbildningsnämnden  –261 427 –257 730 –258 716 –2 711 –257 415 –4 012

Socialnämnden  –287 070 –270 138 –268 951 –18 119 –259 600 –27 470

Kultur- och fritidsnämnden  –25 171 –26 426 –26 200 1 029 –26 285 1 114

Räddningsnämnden  –17 314 –16 712 –17 182 –132 –16 990 –324

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden  –35 –6 260 –3 204 3 169 –4 980 4 945

KS försäljning exploateringsmark  1 658 1 994 890 768 2 432 –774

Nämndernas nettokostnader  –669 244 –667 877 –658 856 –10 388 –648 310 –20 934

Tabellen är upprättad i tkr för att även synliggöra avvikelser för mindre nämnder.
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Känslighetsanalys (mnkr)

 2021 2020

Förändring av kommunalskatten 10 öre 2 2 

Förändrat invånarantal med 100 3 6   

Löneförändring med 1 procent 
inklusive personalomkostnadspålägg 6 5 

Förändrad upplåning med 10 mnkr 0 0 

Förändring av heltidstjänster 10 st 5 5

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 eventu-

ella ekonomiska förändringar. Prognossä-

kerhet mäts genom en jämförelse av den 

helårsprognos som görs i samband med 

tertial- respektive delårsrapporterna. 

För åren 2017–2021 har nämndernas 

prog nos i snitt avvikit 11,4 mnkr från tertia-

lprognosen i april och 7,8 mnkr i snitt från 

delårsprognosen. För jämförelseperioden 

kon sta teras att prognossäkerheten inte är 

helt tillfredsställande. Prognoserna utgör 

samtidigt underlag för nämnderna att vid-

ta åtgärder för en ekonomi i balans, vilket 

givetvis även påverkar årsavvikelsen. Det 

har även funnits väsentliga engångsposter 

i utfallen de senaste åren, som varit oklara 

till slutet av året och som gett effekt på den 

samlade bedömningen. Till exempel har bi-

dragsintäkter från migration varit svåra att 

prognostisera. För år 2021 har driftbudgeten 

och därmed nämndernas driftramar ändrats 

Händelser som ger ekonomisk 
påverkan +/–

flera gånger under året, dels genom tilläggs-

anslag som minskat det samlade resultatet 

och dels genom tilläggsanslag på grund av 

statsbidrag som enligt redovisningsregel-

verket ska klassificeras som generellt, men 

tydligt är riktat mot nämnd. Dessa har ökat 

nämndernas nettokostnadsram under året. 

Sammantaget kan prognostiserade netto-

kostnader vara låga i förhållande till faktiskt 

utfall, vilket är hän förligt till redovisningsteknik. 

När det gäller prognosavvikelse för det 

totala resultatet är avvikelsen för tertialprog-

nosen 15 mnkr och för delårsprognosen 5 

mnkr. Genomsnittlig avvikelse är 17 respek-

tive 4 mnkr. Sammanfattningsvis är upprät-

tade prognoser per delåret säkrare än vid 

tertialbokslutet, vilket är rimligt i och med att 

åtgärder kan vidtas liksom att mer uppgifter 

finns vid delårstidpunkten augusti.

Nämnderna prognostiserade nettokost-

nader vid tertial, respektive delår redovisas 

i tabell ”nämndernas prognoser”. Valnämn-

den, socialnämnden, miljö- och stadsbygg-

nadsnämnden, samt kommunstyrelsens 

försäljning av exploateringsmark har prog-

nosavvikelser på mer än tio procent för ter-

tial och/eller delårsprognosen. Kommunfull-

mäktige, revisionen, överförmyndaren, samt 

kommunstyrelsen har prognosavvikelser på 

mellan fem till tio procent för tertial och/

eller delårsprognosen. Barn- och utbild-

ningsnämnden, räddningsnämnden, samt 

kultur- och fritidsnämnden har prognosavvi-

kelser för tertial och delår inom fem procent. 

För årsutfallet har kommunfullmäktige, val-

nämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämn-

den, samt kommunstyrelsens försäljning av 

exploateringsmark budgetavvikelser på mer 

än tio procent. Revision, överförmyndaren, 

socialnämnden, samt kultur- och fritids-

nämnden har budgetavvikelse mellan fem 

och tio procent. Barn- och utbildnings-

nämnden, samt räddningsnämnden har 

budgetavvikelse inom fem procent. Både 

prognos- och budgetavvikelse påverkas i 

viss mån av, under året beslutade, tillägg-

sanslag för barn- och utbildningsnämnden, 

socialnämnden, samt räddningsnämnden.

Känslighetsanalys
En kommun påverkas många gånger av 

händelser utanför dess egen kontroll. I 

tabellen känslighetsanalys åskådliggörs 

på vilket sätt förändringar av olika faktorer 

kunnat påverka Malung-Sälens kommuns 

årsresultat för 2021. Tabellen visar att för-

ändrade faktorer kan få en avgörande be-

tydelse för kommunens ekonomi. Det är 

därför viktigt att upprätthålla en finansiell 

beredskap på såväl kort som lång sikt. När 

det gäller förändrad upplåning är räntekost-

naden beräknat på genomsnittlig fast ränta. 

Med rådande världsläge, under inledningen 

av år 2022, bedöms risken öka för ränte-

ökningar.
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Årets resultat
De sammanställda räkenskaperna för kom-

munkoncernen visar på ett positivt årsresul-

tat på 111 mnkr. Det positiva resultatet beror 

främst på ett starkt resultat av Malungs Elverk 

AB, där andelen i koncernen uppgår till 57 

mnkr. Även Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, 

Malungshem AB och Ärnäshedens Fastig-

hets AB och den kommunala organisationen 

redovisar positivt resultat, medan övriga bo-

lag/kommunalförbund i kommunkoncernen 

redovisar nollresultat eller underskott.

Koncernbolagen har sammantaget under 

en längre tid genererat årliga överskott och 

under den senaste femårsperioden uppgår 

överskotten minst till 33 mnkr, vilket visar på 

en finansiell styrka inom koncernen. Kommu-

nen har historiskt under många år haft nega-

tiva resultat och verksamheten har behövt 

vidta åtgärder för anpassning för att uppnå 

en ekonomi i balans. För femårsperioden 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Finansiell analys kommunkoncernen

Resultat per kommunalt koncernföretag (mnkr)

 2021 2020 2019 2018 2017

Malung-Sälens kommun 65,2 47,2 31,7 4,8 –2,9

Malungs Elverk AB 56,5 39,4 57,2 32,6 30,3

Malungshem AB 0,4 2,4 2,1 0,7 4,4

Malung-Sälen Turism AB –0,8 –1,0 0,1 –0,4 0,4

Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB 1,2 –2,2 –0,5 0,0 0,0

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

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

Ärnäshedens Fastighets AB 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1

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

Elimineringar –11,2 –27,4 –12,2 –6,4 –6,2

Koncernresultat 111,4 58,4 78,7 31,2 26,0

Soliditet
Soliditeten i den kommunala koncernen har 

förbättrats jämfört med föregående år och 

uppgår år 2021 till 40 procent. Det är en 

ökning från föregående års utfall, 38 pro-

cent. Den fortsatt höga investeringstakten 

har ökat tillgångsmassan, samtidigt som 

 resultatnivån är högre jämfört med föregå-

ende år. Kommu nens och de kommunala 

bolagens komman de investeringsbehov med 

ökad skuldsätt ning, i förening med förvän-

tat minskad resul tatnivå för kommunkon-

cernen, pekar på att soliditeten kommer att 

sjunka kommande år. 

Jämfört med snittet i riket, Dalarnas län, 

samt landsbygdskommuner med besöksnä-

ring, är Malung-Sälens kommunkoncerns 

soliditet år 2020 (uppgifter för år 2021 sak-

nas vid årsredovisningens upprättande) rela-

tivt god och ligger över snittet. En kommun 

i Dalarna hade år 2020 högre soliditet än 

Malung-Sälens kommunkoncern. Inkluderas 

ansvarsförbindelsen för pensionsåtagande 

hade Malung-Sälen högst soliditet inklusive 

pensionsåtaganden år 2020 i länet. Jämfört 

med riket låg soliditeten inklusive pensions-

åtagande bland de 25 procent med högst 

soliditet år 2019, men för 2020 ingick inte 

Malung-Sälen bland de 25 procent med 

högsta soliditet inklusive pensionsåtagande.

Koncernresultat de senaste fem åren (mnkr)
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2017–2021 har den kommunala organisatio-

nen ett samlat resultat på plus 146 mnkr, att 

jämföra med femårsperioden 2011–2015 

med ett minusresultat på 59 mnkr. Utmaning-

en fortgår för den kommunala organisationen 

att bedriva verksamhet enligt det kommunala 

uppdraget inom det utrymme som medges. 

Omfattande behov finns inom kärnverksam-

heterna. 

Nettokostnad per invånare
Nettokostnaden per invånare visar att Ma-

lung-Sälens kommunkoncern hade en högre 

nettokostnadstakt än länet, riket, samt jämfört 

med landsbygdskommuner med besöksnä-

ring för perioden 2019–2020. Till år 2021 har 

ökningstakten minskat, vilket trots ökade net-

tokostnader förklaras av ökning av kommun-

invånare. För år 2021 saknas jämförelsetal vid 

årsredovisningens upprättande. 

Kapacitet

Resultat
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Risk

Bilden är densamma om jämförelse med 

riket, Dalarnas län, samt landsbygdskom-

muner med besöksnäring görs för soliditet 

inklusive pensionsåtagande för kommun-

koncernen. Malung-Sälens soliditet inklusive 

pensionsåtagande för kommunkoncernen 

ligger över snittet mot jämförande grupper.

Skuldsättningsgrad
Kommunkoncernens skuldsättningsgrad 

ligger på 60 procent, jämfört med kommu-

nens som ligger på 47 procent. Skuldsätt-

ningsgraden har minskat för kommunkon-

cernen jämfört med föregående år, främst 

beroende på att tillgångarna ökat mer än 

skulderna. Avsättningsgraden och den 

långfristiga skuldsättningsgraden är oför-

ändrade medan den kortfristiga skuldsätt-

ningsgraden har minskat. Inom långfristiga 

skulder har dels upptagna lån ökat, dels 

förändring av kortfristig del av långfristig 

skuld samtidigt som även anläggningsav-

gifter inom vatten och avlopp ökat. Kort-

fristiga skulders ökning förklaras dels av 

ökade leverantörsskulder, dels av ökade 

övriga kortfristiga skulder samt förändring 

kortfristig del av långfristig skuld. Förkla-

ringen till att skuldsättningsgraden trots allt 

minskat är att tillgångarna relativt ökat mer. 

Med prognostiserad investeringstakt kom-

mer den långfristiga skuldsättningsgraden 

att öka och även skuldsättningsgraden.

Likviditet
Kassalikviditeten har under året förbättrats 

från 68 till 87 procent för kommunkoncer-

nen. Likvida medel har ökat med 54 mnkr 

under året, samtidigt som även kortfristiga 

skulder har ökat. Kortfristiga skulderna har 

förvisso ökat men ökningen är mindre än lik-

vida medel och förrådsförändring. Kortfristiga 

skulders ökning är hänförligt till att kortfristig 

del av långfristig skuld har reglerats och er-

satts med långfristiga lån. De balanseras av 

ökade leverantörsskulder och övriga kort-

fristiga skulder. Per 2021-12-31 finns 167 

mnkr kortfristig del av långfristig skuld som 

förfaller under år 2022. Merparten förväntas 

ersättas med långfristiga lån, vilket kommer 

förbättra nyckeltalet till kommande år.

Malung-Sälens kommunkoncerns lik-

viditet ökade under flera år, för att sedan 

minska fram till år 2019. Det är en effekt av 

att kortfristiga skulder har ökat, trots en god 

likviditet. Det ställer krav på den kommunala 

koncernen att bibehålla en god betalnings-

förmåga, samtidigt som det finns en förvän-

tat hög investeringstakt.

Lån och ränta
Långfristiga skulder har ökat med 55 mnkr, 

från 725 mnkr till 780 mnkr. Nettoupplåning-

en av lån under år 2021 uppgår till 13 mnkr. 

Inom kommunkoncernen har Vatten & Avfall 

i Malung-Sälen AB:s upplåning minskat med 

4 mnkr och kommunens upplåning minskat 

med 3 mnkr. Upplåningen i Malungshem AB 

har ökat med 22 mnkr, medan upplåningen i 

Sälen Centrum HB har minskat med 2 mnkr, 

varav koncernens del är 1 mnkr. Även upp-

låningen för Ärnäshedens Fastighets AB har 

minskat med 2 mnkr, varav koncernens del 

är 1 mnkr. Västerdala Terminal och Järn-

Skuldsättningsgrad (%)

 2021 2020 2019 2018 2017

Skuldsättningsgrad 60 62 61 65 65

– varav avsättningsgrad 4 4 5 5 5

– varav långfristig skuldsättningsgrad 37 37  27 38                41 

– varav kortfristig skuldsättningsgrad 19 21 29 22 19 

Källa: Kolada

Soliditet (%) 2021 2020 2019 2018 2017

Soliditet 40 38 39 35 35  

Soliditet inklusive 30 27 26 22 20 
pensionsåtagande 

Dalarnas län (%)

Avesta  26 26 24 26

Borlänge  34 32 35 34

Falun  33 33 33 32

Gagnef  33 31 29 28

Hedemora  26 26 27 27

Leksand  33 33 33 36

Ludvika  26 26 26 28

Malung-Sälen  38 39 35 35

Mora  35 33 34 39

Orsa  37 34 34 32

Rättvik  23 18 19 20

Smedjebacken  15 14 13 12

Säter  41 42 48 53

Vansbro  27 26 29 32

Älvdalen  20 18 18 21
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Prognos och budgetavvikelse kommunkoncernen (mnkr)

Kommunalt koncernbolag Bokslut Budget Avvikelse  Tertial Avvikelse Delår Avvikelse
    (jan–april)  (jan–augusti) 

Malung-Sälens kommun 65 12 53 60 5 50 15

Malungs Elverk AB 57 28 29 42 15 39 18

Malungshem AB* 0 2 –2 2 –2 0 –1

Malung-Sälen Turism AB –1 0 –1 0 –1 0 –1

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

Västerdala Terminal 
och Järnvägsspår AB 0 0 0 0 0 0 0

Västerdalarnas 
utbildningsförbund 0 0 0 0 0 0 0

Ärnäshedens Fastighets AB 0 0 0 0 0 0 0

Gustols AB 0 0 0 0 0 0 0

Elimineringar –11 –5 –6 –12 1 –13 2

Årets resultat 111 36 75 92 19 73 38

* I Malungshem – koncernen ingår Sälen Centrum med 50 %

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

vägsspår AB har amorterat 1 mnkr på det lån som upptogs år 2020, 

varav koncernens andel understiger 0,5 mnkr. Malungs Elverk AB har 

ingen extern upplåning. 

Inom långfristiga skulder har anläggningsavgifter hos Vatten & Avfall 

i Malung-Sälen AB ökat med 21 mnkr, samtidigt har investerings-

bidragen ökat dels för bidrag till bokbuss hos kommunen, dels för 

medel från Klimatklivet hos Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB.

I framtiden förväntas lån och långfristiga skulder öka, främst på 

grund av stora investeringsbehov för både bolagen och kommunen, 

inte minst Malungs Elverk AB samt Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB 

som har stora investeringsbehov i Sälenområdet. Även Malunghem 

AB har ett stort investeringsbehov på grund av eftersatt underhåll. 

Den del av lån som förfaller inom 12 månader ska klassificeras som 

kortfristig del av långfristig skuld. Sammanställning av samtliga lån 

visar att lånestocken, från att år 2016 och år 2017 varit i stort sett 

oförändrad, ökat successivt sedan dess.

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 under pågående år. För år 2021 

konstateras att budgetföljsamheten, jämfört med föregående år, har 

försämrats. Utfallet avviker med 74 mnkr mot budget. Det är främst 

den kommunala organisationens budgetavvikelse, för respektive år, 

som får genomslag i avvikelserna.

För år 2021 konstateras att Malung-Sälens kommun, Malungs 

Elverk AB, Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB, samt Ärnäsheden 

Fastighets AB har positiva avvikelser jämfört mot budget, medan 

Lån, ursprungligen långfristiga (mnkr)

 2021 2020 2019 2018 2017

Lån 749 736 711 699 679

Budgetföljsamhet (mnkr)

 2021 2020 2019 2018 2017

Resultat 111 58 78 31 26

Budget 37 57 68 47 52

Budgetavvikelse 74 1 10 –16 –26

Kontroll

Malungshem AB och Malung-Sälen Turism AB redovisar utfall säm-

re än budget. Övriga bolag har ett utfall i nivå med budget.

När det gäller prognoser är avvikelsen mellan prognos som läm-

nats vid delårsbokslut 2021-08-31 exklusive kommunen, mindre 

än avvikelsen för den prognos som lämnades vid tertialbokslutet 

2021-04-30, jämfört med slutligt utfall.

2017 2018 2019 2020 2021

Långfristiga skulder kommunkoncernen (kr/inv)

kr

80 000

75 000

70 000

65 000

60 000

55 000

50 000

45 000

40 000

67 048

49 606

70 346

76 343

68 434

Källa: Kolada

 Malung-Sälen  Dalarnas län
 Landsbygdskommun  Riket

 med besöksnäring
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Den finansiella analysens syfte är att tydliggöra ekono-

miska styrkor och svagheter i den kommunala organisa-

tionen och den kommunala koncernen. Här samman-

fattas några områden som är viktiga för Malung-Sälens 

kommun och dess kommunkoncern:

•  Soliditeten inklusive pensionsåtagande har år 2021 

stärkts både för kommunen och för kommun-

koncernen.

•  Kommunkoncernens resultat har fortsatt förbätt-

rats över femårsperioden, där Malungs Elverk 

AB:s årliga goda resultat varit starkt bidragande. 

Även den kommunala organisationen redovisar 

ett starkt resultat för år 2021, för fjärde året i rad.

•  Investeringsutgifterna, under femårsperioden 

2017–2021, uppgår till 167 mnkr för den kom-

munala organisationen och till 924 mnkr för den 

kommunala koncernen, samtidigt som avskriv-

ningskostnaderna för motsvarande period upp-

går till 137 mnkr, respektive 409 mnkr. 

•  Investeringstakten borde innebära ökad skuld-

sättning, men fram till år 2019 har skuldsättning-

en minskat genom utnyttjande av likviditet. Till 

år 2020 ökade skuldsättningen, samtidigt som 

likviditeten var oförändrad. År 2021 minskade 

skuldsättningen i och med förbättrad likviditet. Det 

medför att den kortsiktiga betalningsberedskapen 

har ökat för kommunkoncernen. Samtidigt är det 

av vikt att kontinuerligt planera betalningsbered-

skapen för att minimera räntekostnader för lån.

•  Balansen mellan strukturen på kommunens 

intäkter och kostnader har förbättrats, sett till 

femårsperioden. Skatteintäkter, generella stats-

bidrag och utjämning har ökat med 6,3 procent, 

medan nettokostnaderna exklusive jämförelse-

störande poster har ökat med 12,1 procent. 

Det ekonomiska läget för den kommunala organisatio-

nen har stärkts. För att klara det framtida kommunala 

uppdraget, med planerade investeringar och ökade 

driftkostnader som följd, krävs dock minst resultatnivå-

er omkring fastställt finansiellt mål, 2 procent av skat-

teintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Det 

är samtidigt av vikt att investeringar genomförs som 

planerat och är väl avvägda med beaktande av verk-

samhetsmål, finansiella mål, likviditet och upplåning. 

Investeringarna kommer att öka avskrivningskostnader 

som behöver inrymmas inom driftutfallet, samtidigt 

som nytt pensionsavtal från år 2023 kommer öka 

pensionsutbetalningarna, förutom befintlig reglering 

inklusive pensionsåtagande för tidigare intjänat. Det 

ställer krav på att kostnaderna kan finansieras och att 

tillräcklig likviditet finns för att klara utbetalningarna. 

En god prognossäkerhet är viktig. Säkra prognoser 

bidrar till att ekonomiska beslut fattas på rätt grunder. 

För att klara välfärdsuppdraget med utmaningar om 

ökande andel äldre, underhåll och investering i kommu-

nala lokaler, behövs långsiktig planering med åtgärder 

och anpassning för att upprätthålla en ekonomi i balans. 

Identifierade styrkor
och svagheter

”Balansen 

mellan 

strukturen och 

kommunens 

intäkter och 

kostnader har 

förbättras, 

sett till femårs-

perioden”
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Utvärdering resultat och ekonomisk ställning
nisationen bidrar med positiva resultat. Vatten & Avfall 

i Malung-Sälen AB har att följa självkostnadsprincipen 

och överuttag är ej möjligt, samtidigt som ägaren, det 

vill säga kommunen, till Malungshem AB tydliggjort att 

underhåll går före resultat. 

Budgeterade resultatnivåer behöver fortsatt medge 

utrymme, dels för att möjliggöra finansiering av framtida 

investeringar, dels för att skapa utrymme för oförutsed-

da händelser. Det är därför av största vikt att budgete-

rade nivåer hålls. 

Soliditet inklusive och exklusive ansvarsförbindelse 

för pensionsåtagande är positiv både för den kom-

munala organisationen och för kommunkoncernen. 

Investeringsvolymen har i snitt varit lägre än resultat plus 

avskrivningar, under den senaste femårsperioden, vil-

ket gjort att lånevolymen minskats för den kommunala 

organisationen. För att bibehålla en positiv soliditet och 

samtidigt möta behov av stora investeringar och pen-

sionsutbetalningar behöver den kommunala organisa-

tionen ett årligt överskott. 

Kommunens skattesats är den näst högsta i länet. 

Nettokostnaderna per invånare är höga jämfört med 

övriga länet, även om Malung-Sälens kommuns net-

tokostnadsutveckling relativt sett inte har samma ök-

ningstakt år 2021. Skatteintäkterna per invånare har 

däremot förbättrats i förhållande till övriga kommuner i 

länet och ligger sedan år 2020 strax över länets snitt. 

Det är fortsatt av vikt att kostnadsutvecklingen för verk-

samheterna kan inrymmas inom befintligt utrymme från 

skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, 

samt övriga intäkter.   

Malung-Sälens kommuns ekonomiska ställning har 

förbättrats. För att fortsätta och bibehålla den utveck-

lingen är det därför av vikt att fortsatt prioritera ekono-

mistyrning och arbetet med en ekonomi i balans. För 

kommande planperiod visar preliminära prognoser på 

en lägre ökningstakt för skatteintäkter, generella stats-

bidrag och utjämning vilket behöver hanteras i kom-

mande budgetprocess. 

Malung-Sälens kommun behöver fortsatt prioritera en 

ekonomi i balans och säkerställa en god ekonomisk 

hushållning. Kommunen har inget ingående balans-

kravsunderskott att återställa. Med det goda resultatet 

för år 2021 föreslås en reservering till resultatutjäm-

ningsreserven. 

Kommunen har i och med 2021 års resultat ett sam-

mantaget positivt resultat för femårsperioden 2017–

2021 med +146 mnkr, att jämföra med föregående 

års femårsperiod +95 mnkr.

För femårsperioden innebär det ett snittresultat på 

omkring 29 mnkr, vilket motsvarar 4,4 procent av skat-

teintäkter, generella statsbidrag och utjämning, det vill 

säga mer än målnivån på 2,0 procent. Femårsperio-

dens resultat har dock inte genererats av egen kraft, i 

utfallet ingår engångsposter med nettointäkt 32 mnkr, 

varav 83 mnkr är engångsintäkter från tomtförsäljning 

och försäkringsersättningar och 26 mnkr är engångs-

kostnader för tomtförsäljning och kostnader i samband 

med skogsbrand. I engångsposterna ingår även reavin-

ster med 12 mnkr och reaförluster med 14 mnkr, samt 

prognostiserade kostnader för avsättning för deponi 

med 18 mnkr. Under femårsperioden har resultaten för-

bättrats och beroendet av engångsintäkter minskat. Där 

är i linje med inriktning för årets och kommande budget 

att engångsposter är utöver resultatkravet om 2 procent 

av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. 

Kommunkoncernen har, sett till en femårsperiod, 

goda resultat på sammantaget 306 mnkr. Utfallet är 

i mångt och mycket beroende av att Malungs Elverk 

AB redovisat starka resultat. Elnätsverksamhetens lön-

samhet kan i framtiden komma att minska beroende 

på beslut från Energimarknadsinspektionen. Avgifterna 

som elnätsverksamheten tar ut av kunderna regleras av 

föreskrifter från Energimarknadsinspektionen. Det finns 

en osäkerhetsfaktor att föreskrifterna kommer att göras 

om och därmed påverka framtida intäkter för Malungs 

Elverkskoncernen. Ur kommunkoncernens perspektiv 

är det därför av största vikt att den kommunala orga-

”För att 

bibehålla den 

positiva 

utvecklingen är 

det av vikt att 

fortsatt 

prioritera 

arbetet med 

en ekonomi 

i balans.”
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 2021 2020 2019 2018 2017

Årets resultat enligt resultaträkning  65 47 32 5 –3

– Reducering av samtliga realisationsvinster  –1 –1 –3 –1 –7

+ Orealiserade förluster i värdepapper  0 0 0 0 –

– Justering för återföring av orealiserade förluster 

i värdepapper  – – 0 – –

Årets resultat efter balanskravsjusteringar  64 46 29 4 –10

– Reservering av medel till resultatutjämningsreserv –27 –40 – – –

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserven – – – – –

Balanskravsresultat  37 6 29 4 –10

Balanskravsutredning (mnkr)

För år 2021 är 

kommunens utveckling 

2,8 % medan rikets 

snitt är 2,4 %

Balanskravsreglementet innebär att intäkterna ska 

överstiga kostnaderna. Regelverket styr vilka poster 

som ska dras från, eller kan läggas till, årets resultat. 

Underskott, enligt balanskravet, ska återställas inom 

tre år enligt kommunallagen.

Årets resultat uppgår till 65 mnkr. Efter  justeringar 

Balanskravsresultat

Resultatutjämningsreserv

enligt balanskravets regelverk är 2021 års balans-

kravsresultat 64 mnkr. Från föregående år (2020) 

finns inget balanskravsresultat att justera och i och 

med att årets resultat efter balanskravsjusteringar är 

positivt, finns utrymme att reservera medel till resul-

tatutjämningsreserven.

Ingående resultatutjämningsreserv (RUR) uppgår till 

46 mnkr. Resultatutjämningsreserven syftar till att 

utjämna intäkter över en konjunkturcykel. I och med 

2021 års resultat, föreslår kommunstyrelsen att 

27 187 tkr av årets resultat, efter balanskravsjus-

teringar, reserveras till resultatutjämningsreserven 

år 2021. Utgående resultatutjämningsreserv, inklu-

sive 2021 års reservering, skulle därmed uppgå till 

72 826 tkr.

Fullmäktige i Malung-Sälen har fastställt i de loka-

la riktlinjerna, dels när RUR får disponeras, dels hur 

mycket RUR får uppgå till. RUR får disponeras om 

det råder lågkonjunktur. Enligt de lokala riktlinjerna, så 

är definitionen att det råder lågkonjunktur, om kom-

munens skatteutveckling för året är lägre än rikets 

genomsnittliga utveckling de senaste tio åren. För år 

2021 är kommunens utveckling 2,8 procent, medan 

rikets snitt är 2,4 procent. Inga medel kan därför dis-

poneras för år 2021, vilket det inte heller finns behov 

av. RUR får uppgå till max 10 procent av skattein-

täkter, generella statsbidrag och utjämning, enligt de 

lokala riktlinjerna. I och med 2021 års föreslagna re-

servering uppgår utgående RUR till 10 procent, vilket 

är i nivå med taket.



Personalkostnader
Personalkostnaderna, exklusive pensionskostnader, har ökat med 

3 procent från föregående år. Ökningen motsvarar lönekostnads-

ökningen, samt ökade personalkostnader inom socialförvaltningen 

på grund av hög frånvaro med anledning av att Covid-19 pande-

min inneburit ökade övertidskostnader. Kostnaden för sjuklöner har 

minskat med 8 procent. Detta återspeglas av att sjukfrånvaron har 

minskat. Det har även under år 2021 samtidigt erhållits ersättning 

för sjuklönekostnader. För år 2021 uppgick bidraget till 3,5 mnkr, 

jämfört med 2020 års bidrag på 8 mnkr.

Antal anställda 
Den 31 december år 2021 hade Malung-Sälens kommun 877 tills-

vidareanställda. En ökning med 8 personer, jämfört med föregående 

år. Månadsavlönade visstidsanställningar uppgår till 231 stycken och 

är en ökning mot år 2020. En förklaring till ökningen är främst beho-

vet av personal inom socialförvaltningen som ökat på grund av hög 

frånvaro till följd av pandemin och därtill ett stort personalbehov uti-

från bland annat insatser för kompetensutveckling till undersköterska. 

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

barn- och utbildningsförvaltningen där också en ökning skett.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Lönekostnader och sociala avgifter (tkr) 

 2021 2020 2019 2018 2017

Ersättning till förtroendevalda 4 068 4 226 4 498 4 059 3 919

Löner 370 076 361 567 321 992 315 453 330 772

Sjuklöner 9 335 10 150 6 757 5 443 6 113

Mertid, OB, jour, beredskap 28 369 21 937 20 889 20 868 21 736

Summa löner 411 848 397 880 354 136 345 823 362 540

Sociala avgifter 124 392 122 674 108 729 106 488 112 651

Summa kostnader 536 240 520 554 462 865 452 311 475 191

Antal anställda 2021 2020 2019 2018 2017

Tillsvidare 877 870 833 823 841

Visstid, månadsavlönade 231 190 189 164 193

Timanställda, årsarbetare 114 113 89 115 128

Väsentliga
personalförhållanden
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Antal anställda, % 2021 2020 2019 2018 2017

Anställda heltid 73 73 66 66 67

Arbetar heltid * * 58 58 61

Vård- och omsorg, % 2021 2020 2019 2018 2017

Anställda heltid 48 42 43 41 43

Arbetar heltid 40 * 38 36 40

* uppgift saknas

Medellöner, kr/mån 2021 2020 2019 2018 2017

Totalt 30 360 30 370 28 898 27 640 27 219

Kvinnor  30 454 29 916 28 710 27 548 27 018

Män 29 993 32 233 29 881 28 017 28 023

Skillnad kvinnor/män 461 –2 317 –1 171 –469 –1 006

Sysselsättningsgrad 
Andelen som arbetar heltid i kommunen ligger på samma nivå som 

föregående år. Andelen som arbetar heltid år 2021 uppgår till 73 pro-

cent. Andel heltidsarbetande inom vård- och omsorg har ökat något 

och uppgår till 48 procent år 2021.

Medelålder
Medelåldern bland våra tillsvidareanställda uppgår år 2021 till 47,9 

år. Nivån har legat stabilt de senaste åren. Männens medelålder är 

högre än kvinnornas. Medelåldern är 48,5 år för män och 47,8 år 

för kvinnor.

Pensionsavgångar 
Under år 2021 valde 32 medarbetare att avgå med pension. Det är 

6 stycken färre än år 2020. Från och med år 2023 höjs pensions-

åldern till 69 år. Under vissa förutsättningar kommer det att inne-

bära att pensionsavgång kan ske mellan 62–69 år från och med 

år 2023. Detta gör det svårt att prognostisera för hur många som 

årligen kommer att avgå i pension. Till år 2026 kommer cirka 150 

medarbetare att uppnå 65 års ålder. Antalet som uppnått pensions-

ålder (65 år), men som väljer att fortsätta arbeta, ökar samtidigt.

Lön 
Vid 2021 års lönekartläggning återfanns inga osakliga löneskillna-

der beroende på kön. Skillnaden mellan männens och kvinnornas 

medellöner var 461 kronor för år 2021. Till skillnad från tidigare år 

har kvinnor högre medellön än män år 2021. Under år 2021 har fler 

kvinnor än män rekryterats till den kommunala organisationen och fler 

pensionsavgångar bland män ger den förändrade bilden av medellön 

för gruppen. Den totala medellönen är för år 2021 något lägre än år 

2020, vilket beror på att många pensionsavgångar skett, samt att 

nya medarbetare lönesatts på lägre nivå än de som slutat, främst 

på grund av differens i erfarenhet. De totala löneökningarna vid lö-

neöversynen år 2021 blev 2,3 procent inklusive särskilda satsningar.

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron för år 2021, uppgick till 6,7 procent. Det 

är en minskning om 0,5 procentenheter, jämfört med år 2020. 

Andelen långtidssjukskrivna har ökat (sjukskrivna över 60 dagar) 

och  ligger nu på jämförbara nivåer med år 2017. Den största pro-

centuella avvikelsen står våra yngre medarbetare för, upp till 29 år, 

där sjukfrånvaron minskat med 1,8 procentenheter. Den största 

procentuella ökningen har skett bland våra äldsta medarbetare. 

 Malung-Sälens kommuns sjukfrånvarostruktur liknar övriga Sveriges 

kommuner, med skillnaden att vi ligger något lägre i snitt. Risken för 

Sjukfrånvaro % av arbetad tid 

 2021 2020 2019 2018 2017

Total sjukfrånvaro 6,7 7,2 6,5 6,2 6,0

Sjukfrånvaro >60 dagar

av total sjukfrånvaro 28,1 22,1 33,1 34,8 29,5

Kvinnor 7,8 8,0 7,1 6,8 6,4

Män 3,5 4,5 4,5 4,2 4,3

–29 år 6,6 8,4 7,1 6,5 6,4

30–49 år 6,0 7,1 6,2 6,8 5,9

50– år 7,3 6,9 6,5 5,8 5,9
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

sjukskrivning är högre inom välfärdstjänste-

branscherna, jämfört med genomsnittet för 

alla branscher.

Kompetensförsörjning 
kommande år
Den största utmaningen för Malung-Sälens 

kommun, inom personalområdet, är kom-

petens-försörjningen under kommande år. 

Sverige har under några år haft en låg ar-

betslöshet och i Malung-Sälens kommun 

har vi, trots pandemin, haft fortsatt mycket 

låg arbetslöshet. Vi har i dagsläget fler bri-

styrken och det finns en hård konkurrens 

om kompetent arbetskraft inom många av 

våra välfärdsyrken såsom undersköterskor, 

sjuksköterskor, lärare, förskollärare och so-

cialsekreterare. Malung-Sälens kommun 

har, i likhet med andra landsbygdskom-

muner, ett lägre löneläge än storstads-

regionerna, vilket i sin tur också bidrar till 

rekryteringsproblematiken. Malung-Sälens 

kommun måste som arbetsgivare hitta an-

dra saker än lön, för att attrahera kompe-

tent personal och vi arbetar aktivt med häl-

soarbete. Kommunen kan arbeta med att 

motivera befintlig personal att vidareutbilda 

Verksamhetsplan och budget för år 2022–

2025 med budgetförutsättningar har beräk-

nats på skatte-underlagsprognos per april 

år 2021. Kommunstyrelsen har därefter, 

inom givna budgetramar, beslutat om så 

kallade tekniska justeringar bland annat 

justeringar för slutlig lönerevision, justering 

internhyror på grund av införd komponen-

tindelning, omfördelning internhyror och 

tomställda lokaler, samt vissa övriga om-

fördelningar. Kommunstyrelsen, barn- och 

utbildningsnämnden, socialnämnden samt 

kultur- och fritidsnämnden har under slutet 

av 2021 och början av 2022 inkommit med 

äskande om tilläggsanslag i driftbudget 

2022 för projektering räddningsstation, sta-

dieindelning, tillkommande personalkostna-

der och övriga kostnader inom socialnämn-

den samt bokbuss. 

Jämfört med, av fullmäktige, beslutad 

verk samhetsplan och budget 2022–2025 

indikerar preliminärt utfall från december år 

2021 en ökning av skatteintäkter, generel-

la statsbidrag och utjämning med 11 mnkr 

för år 2022. Fullmäktige har därför under 

februari år 2022 beslutat om reviderade 

parallellt med en god arbetsmiljö och förebyg-

gande hälsoarbete. Lärdom kan tas av andra 

kommuner som lyckats bra med detta. Den 

kommun som toppar ”Heltidsresan” ligger på 

86 procent heltidsarbete, inom sektorn vård- 

och omsorg. 

Malung-Sälens kommun har ett unikt ut-

gångsläge för att klara utmaningen med kom-

petensförsörjning i framtiden. Vi har ett aktivt 

föreningsliv, är en känd och välbesökt frilufts-

kommun med ett starkt näringsliv. Detta ger 

oss en stor fördel gentemot andra kommuner 

med liknande utmaningar om vi arbetar stra-

tegiskt och målinriktat med dessa frågor.

intäktsnivåer för skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning för att finansiera 

tilläggsanslag för  kommunstyrelsen, social-

nämnden, samt kultur- och fritidsnämnden. 

Beslutat budgeterat resultat uppgår däref-

ter till 23 mnkr. Barn- och utbildningsnämn-

dens äskande om tilläggsanslag återremit-

terades och behandlades vid extrainsatt 

fullmäktige i mars år 2022. Beslutet om till-

läggsanslag innebär att budgeterat resultat 

för år 2022 uppgår till 21 mnkr.

I verksamhetsplan och budget 2022–

2025 har driftramarna för den kommunala 

organisationen räknats upp med 1 procent 

för övriga driftkostnader. Löneökningar för år 

2022 är budgeterade centralt och fördelas 

efter genomförd lönerevision till nämnderna. 

Mot bakgrund av ovanstående finns inga 

inbyggda marginaler inom skatteintäkter, 

generella statsbidrag och utjämning i bud-

get 2022, och det är därför av vikt att nämn-

derna bedriver verksamheten inom givna 

ramar. Första skatteunderlagsprognosen 

för år 2022 indikerar dock ett förbättrat utfall 

med 7 mnkr. Med ökade energipriser, fler-

talet pågående projekteringar, utmaningar 

att bemanna inom flera verksamheter kan 

det samtidigt vara en utmaning för nämn-

derna att bedriva verksamheten inom givna 

ramar för år 2022.

Investeringsbehovet är fortsatt omfattan-

de både för den kommunala koncernen 

och för den kommunala organisationen. För 

den kommunala koncernen är investerings-

behoven främst kopplade till den pågående 

expansionen i kommunen. Fortsatt högt 

exploateringstryck framförallt i norra kom-

mundelen skapar exempelvis förväntningar 

kring koncernens förmåga i infrastrukturfrå-

gor så som VA, el och bredband. För den 

kommunala organisationen finns det dels 

eftersatt underhåll att hantera och dels flera 

pågående utredningar och projekteringar 

som syftar till framtida investeringar. Bland 

annat förväntas kommunfullmäktige i maj år 

2022 fatta beslut om investering nybygg-

nation av simhall. Den nya skolorganisatio-

nen med stadieindelningen förväntas även 

på sikt medföra ytterligare investeringar. 

Projek tering av räddningsstation på Västra 

Sälenfjällen förväntas även starta under 

 våren.

Förväntad utveckling

sig, få fler att arbeta längre och att välja en 

högre sysselsättningsgrad genom bland 

annat heltid som norm. 

Inom de mest personalkrävande förvalt-

ningarna barn- och utbildning, samt socialför-

valtningen har svårigheten att rekrytera perso-

nal ökat. Andelen anställda heltidsarbetande 

inom vård- och omsorg har ökat, andelen var 

40 procent under år 2021 vilket är en posi-

tiv utveckling. Skulle fler medarbetare välja 

en högre sysselsättningsgrad, minskar även 

rekryteringsbehovet. Arbetet med heltid som 

norm, blir ett viktigt instrument för att möjlig-

göra resan mot ökade sysselsättningsgrader, 
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Ursprunglig investeringsbudget, beslutad i verksamhetsplan och 

budget för åren 2022–2025, för den kommunala organisationen, 

uppgår till 18 mnkr. Därtill har tillkommande investeringar beslutats 

med 1 mnkr. Efter beslut om överflytt av pågående investeringar från 

år 2021 förväntas investeringsbudgeten för år 2022 uppgå till 83 

mnkr. Investering av simhall beräknas tillkomma med 253 mnkr för 

perioden 2022–2024. Investeringarna för kommunen och kommun-

koncernen kommer behöva lånefinansieras och under våren 2022 

har ansökan om utökad låneram lämnats till Kommuninvest. Förvän-

tad ökning av lån kommer innebära ökade räntekostnader. Samtidigt 

pekar indikatorer på kommande räntehöjningar, vilka kommer att öka 

de finansiella kostnaderna och påverka det totala driftutrymmet.

Rekrytering och bibehållande av kompetenta medarbetare är en 

nyckel till att bedriva den kommunala verksamheten. I kombination 

med låg arbetslöshet och förväntade pensionsavgångar är kom-

petensförsörjningen en utmaning för kommande år. Effektivisering 

i verksamheterna, med smarta arbetssätt och nyttjande av digital 

teknik, kan bidra till att klara utmaningen, liksom införande av hel-

tidsresan för vård- och omsorgspersonal. Heltidsresan syftar till att 

få en stabil bemanning genom heltidsarbete som norm inom äldre-

omsorg och LSS.

Under år 2022 kommer, för kommunen, mycket viktiga beslut 

inom infrastrukturområdet att behandlas regionalt och nationellt i 

form av ”Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033”, 

”Länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna 2022–2033”, 

”Regionalt trafikförsörjningsprogram för Dalarnas län 2022–2031”, 

samt länsavtal gällande kollektivtrafik med tillhörande skatteväxling 

för överföring av ansvaret för riksfärdtjänst och handläggningen av 

tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Malung-Sälens kommun har under början av år 2022 lämnat in 

ansökan för inrättande av en kommunal lantmäterimyndighet. Om 

regeringen medger att kommunen får inrätta en sådan myndighet 

kommer den enligt ansökan sortera organisatoriskt under miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden. Övriga organisatoriska förändringar är att 

Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB från och med år 2022 ansvarar 

för insamling av returpapper. 

Utbudet av bostäder i kommunen motsvarar inte den höga efter-

frågan som finns, utan är i behov av breddning i så gott som samtli-

ga upplåtelseformer. Bristande utbud och snabb prisutveckling har 

lett till låg rörlighet på den lokala bostadsmarknaden, vilket ytterliga-

re försvårar anskaffande av bostad för människor som vill etablera 

sig i kommunen. Kommunen står inför att utarbeta ett bostadsför-

sörjningsprogram. Det ska utifrån en analys av den demografiska 

utvecklingen, efterfrågan och behov, samt marknadsförutsättningar, 

ange mål, riktlinjer och planerade insatser för bostadsförsörjningen 

i kommunen. Uthyrningsgraden för hyresrätter är däremot stabilt, 

samtidigt som viss avmattning märks. Generellt i hela kommunen 

finns ett behov av fler ändamålsenliga bostäder för exempelvis seni-

orboende, tydligast märks det av i främst Malungs centralort.

För försäljning av kommunal exploateringsmark finns uppdrag att 

under 2022 ta fram förslag till modell för exploateringsavtal för Ma-

lung-Sälens kommun samt ta fram prissättningsmodell för försälj-

ning av kommunal mark. Modell för prissättningsmodell med grund-

pris och med ett rörligt pris per kvadratmeter kommer presenteras 

under våren 2022. 

Expansionen i kommunen innebär att exempelvis efterfrågan på 

el och fiber fortsatt förväntas ligga på en hög nivå. Utbyggnaden i 

Sälenfjällen medför nya kunder, samtidigt som det finns en ökad 

efterfrågan på elanslutningar från andra fritidshusområden i kom-

munen. De avgifter som elnätsverksamheten tar ut av sina kunder 

regleras av föreskrifter från Energimarknadsinspektionen. Det finns 

en osäkerhetsfaktor att föreskrifterna kommer att göras om och på-

verka framtida intäkter för Malungs Elnät AB. I Malungs Elverk AB:s 

vattenkraftverksamhet finns tekniska risker och osäkerhet i prisut-

vecklingen som kan komma att påverka bolagets finansiella ställ-

ning. Framtida miljöprövning av vattenkraftverksamheten är också 

en osäkerhetsfaktor.  

Expansionen i kommunen genererar även uppdrag för Vatten & 

Avfall i Malung-Sälen AB, både inom återvinnings- och vattentjäns-

ter. Projektering pågår för ny återvinningscentral, utbyggnad av re-

ningsverk och slamhantering i Sälen, då volymer och därmed dess 

hantering förväntas öka. 

Sammanfattningsvis skapar expansionen både arbetstillfällen 

och utveckling i kommunen. 

Omvärldsfaktorer, som postpandemi och det förändrade världs-

läget med Rysslands invasion av Ukraina, påverkar även Ma-

lung-Sälens kommuns kommande år. Inventering av boenden och 

förberedelse för mottagande av flyktingar från Ukraina har inletts 

under våren. Världsläget har även medfört ett intensifierat arbete 

med säkerhets- och beredskapsfrågor som kommer vara prioriterat 

under år 2022.

Inför år 2022 ser även Valmyndigheten att det finns behov av att 

stärka skyddet av allmänna val i Sverige. En förändrad omvärldsut-

veckling, ett ökat hot mot genomförande av allmänna val, tidigare på-

verkansförsök med avsikt att skada förtroendet för valprocessen och 

flera incidenter under föregående val ger sammantaget denna bild.
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Räkenskaperna redogör för de ekonomiska rapporterna för år 2021 för den kommunala koncernen och den kommunala 

organisationen. Utfallet redovisas i resultaträkningen, den ekonomiska ställningen vid årets slut kan utläsas av balansräkning-

en samt hur verksamheten finansierats av kassaflödesanalysen. Driftredovisningen visar utfallet för respektive nämnd jämfört 

med beslutad nettokostnadsram och investeringsredovisningen redogör för de anskaffningar och försäljning av anläggnings-

tillgångar som gjorts under året.

RESULTATRÄKNINGAR (TKR) KOMMUNEN KONCERNEN

 2021 2020 2021 2020

Verksamhetens intäkter Not 1 203 341 194 273 506 396 468 433

Verksamhetens kostnader Not 2, 29 –853 393 –832 096 –1 055 561 –1 020 739

Jämförelsestörande poster Not 3 1 443 –2 581 1 443 –2 356

Avskrivningar Not 4 –27 387 –25 397 –84 508 –79 007

Verksamhetens nettokostnader  –675 996 –665 801 –632 230 –633 893

Skatteintäkter Not 5 487 060 459 130 487 060 459 130

Generella statsbidrag och utjämning Not 6 241 197 226 063 241 197 226 063

Verksamhetens resultat  52 261 19 392 96 027 51 300

Finansiella intäkter Not 7 14 452 30 984 19 777 11 357

Finansiella kostnader Not 8 –1 534 –3 215 –4 437 –3 480

Resultat efter finansiella poster  65 179 47 161 111 367 59 177

Årets resultat  65 179 47 161 111 367 59 177

RÄKENSKAPER
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BALANSRÄKNINGAR (TKR) KOMMUNEN KONCERNEN

TILLGÅNGAR 2021 2020 2021 2020

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar Not 9 – – – –

Materiella anläggningstillgångar      

Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 10 412 234 390 502 1 667 240 1 566 707

Maskiner och inventarier Not 11 25 307 20 992 46 545 42 259

Finansiella anläggningstillgångar Not 12 83 534 66 303 54 030 63 925

Summa anläggningstillgångar  521 075 477 797 1 767 815 1 672 891

    

Omsättningstillgångar      

Förråd m.m. Not 13 15 170 20 321 15 609 20 797

Fordringar Not 14 117 523 102 393 199 038 170 569

Kortfristiga placeringar Not 15 135 111  135 111

Kassa och bank Not 16 112 000 85 731 156 964 102 961

Summa omsättningstillgångar  244 828 208 556 371 746 294 334
      

SUMMA TILLGÅNGAR  765 903 686 353 2 139 561 1 967 225

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

Eget kapital        

Årets resultat   65 179 47 161 111 367 59 177

Resultatutjämningsreserv  72 826 45 639 72 826 45 639

Effekt av byte av redovisningsprincip  –3 081 –10 906 –2 536 –10 906

Övrigt eget kapital  270 990 261 922 684 416 663 332

Summa eget kapital Not 17 405 914 343 816 866 073 757 242

Avsättningar        

Avsättning för pensioner 
och liknande förpliktelser Not 18 14 352 12 619 15 651 13 918

Andra avsättningar Not 19 10 621 14 602 69 352 70 743

Summa avsättningar  24 973 27 221 85 003 84 661

Skulder      

Långfristiga skulder Not 20 119 456 146 113 780 038 724 686

Kortfristiga skulder Not 21 215 560 169 203 408 447 400 636

Summa skulder  335 016 315 316 1 188 485 1 125 322

  

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 765 903 686 353 2 139 561 1 967 225

Panter och ansvarsförbindelser      

Panter och därmed jämförliga säkerheter Not 22 – – 25 473 25 473

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp

bland skulderna eller avsättningarna Not 23 216 106 222 326 216 106 222 326

Övriga ansvarsförbindelser Not 24 631 739 615 921 30 252 30 408

Leasing Not 25 83 073
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KASSAFLÖDESANALYSER (TKR) KOMMUNEN KONCERNEN

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2021 2020 2021 2020

Årets resultat  65 179 47 161 111 367 59 177

Justering för av- och nedskrivningar  27 387 25 397 84 508 79 007

Justering för gjorda avsättningar Not 26 –2 248 –5 298 342 –658

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster Not 27 –6 747 4 503 –15 838 –1 775

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  83 571 71 763 180 379 135 751

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  –15 130 –4 249 –28 573 1 699

Ökning/minskning förråd och varulager  3 203 –3 441 3 203  –3 441

Ökning/minskning exploateringsfastigheter  1 948 851  1 985 861

Ökning/minskning kortfristiga skulder  46 357 –9 217 7 811 –138 195

Kassaflöde från den löpande verksamheten  119 949 55 707 164 805 –3 325

    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      

Investering materiella anläggningstillgångar  –35 606 –54 800 –193 426 –230 891

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  753 3 858 1 028 4 213

Investering finansiella tillgångar  –17 282 –4 814 –4 430 –2 364

Försäljning av finansiella tillgångar  – 1 600 22 293 2 793

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –52 135 –54 156 –174 535 –226 249

     

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      

Nyupptagna lån  – 31 000 181 900 244 552

Amortering av långfristiga skulder  –3 000 –33 250 –169 593 –219 710

Årets förändring kortfristig del av långfristig skuld  –40 000 30 000 20 488 135 039

Anläggningsavgifter   – – 24 663 67 296

Investeringsbidrag  1 405 – 3 484 –

Ökning långfristiga fordringar  – – –2 801 –169

Minskning av långfristiga fordringar  50 2 100  5 592 2 632

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  –41 545 29 850 63 733 229 640

 

      

ÅRETS KASSAFLÖDE  26 269 31 401 54 003 66

     

Likvida medel vid årets början  85 731 54 330 102 961 102 895

Likvida medel vid årets slut  112 000 85 731 156 964 102 961

Förändring av likvida medel  26 269 31 401 54 003 66

RÄKENSKAPER
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 Budget 2021 Bokslut 20211231 Avvikelse

  Personal Övriga Budget   Personal Övriga Bokslut Utall Bokslut 
NÄMND Intäkter kostnader kostnader 20211231 Intäkt kostnader kostnader 20211231 budget 20201231

Kommunfullmäktige – –788 –542 –1 330 0 –642 –550 –1 192 138 –1 158

Revision – –353 –377 –730 0 –298 –385 –683 47 –679

Valnämnd – –80 0 –80 0 –111 –10 –121 –41 –843

Överförmyndaren – –1 554 – 183 –1 737 27 –1 496 –122 –1 591 146 –1 696

Kommunstyrelsen 202 063 –86 754 –204 037 –88 728 214 543 –87 841 –203 000 –76 298 12 430 –89 870

Barn- och 
utbildningsnämnden 68 801 –209 451 –117 080 –257 730 64 702 –210 196 –115 933 –261 427 –3 697 –264 828

Socialnämnden 34 720 – 220 938 –83 920 –270 138 48 224 –234 093 –101 201 –287 070 –16 932 –257 417

Kultur- och 
fritidsnämnden 2 895 –11 921 –17 400 –26 426 4 445 –11 195 –18 421 –25 171 1 255 –25 034

Räddningsnämnden 1 898 –12 690 –5 920 –16 712 2 046 –12 290 –7 070 –17 314 –602 –16 551

Miljö- och stads-
byggnadsnämnden 15 122 –15 187 –6 195 –6 260 19 100 –12 967 –6 168 –35 6 225 –2 145

KS försäljning 
exploateringsmark 8 232 –383 –5 855 1 994 9 062 –357 –7 047 1 658 –336 15

Nämndernas 
nettokostnader Not 26 333 731 –560 099 –441 509 –667 877 362 149 –571 486 –459 907 –669 244 –1 367 –660 206

Finansförvaltningen 
(netto) 33 905 –23 979 –28 600 –18 674 32 644 –12 228 –27 387 –6 971 11 703 –5 827 

Verksamhetens 
nettokostnader 367 636 –584 078 –470 109 –686 551 394 793 –583 714 –487 294 –676 215 10 336 –666 033 

Skatteintäkter 471 736 – – 471 736 487 060 _ – 487 060 15 324 459 130

Generella statsbidrag 
och utjämning 222 681 – – 222 681 241 197 _ – 241 197 18 516 226 063

Finansiella intäkter 6 480 – – 6 480 14 452 _ – 14 452 7 972 30 984

Finansiella kostnader – – –1 900 –1 900 – – –1 315 –1 315 585 –2 983

Årets resultat 1 068 533 –584 078 –472 009 12 446 1  137 502 –583 714 –488 609 65 179 52 733 47 161
Not 28, 30

DRIFTREDOVISNING (TKR)
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   Bokslut 20211231  Avvikelse Bokslut
  Budget    Utfall  Netto
NÄMND/FÖRVALTNING utgifter Inkomster Utgifter Netto Budget 2020

Kommunstyrelsen    0 0

Digitala anslagstavlor –853  –592 –592 261 –2 047

Aktieinköp Malungs Elverk  – – – – – –700

Service & teknik (skattefinansierade)

Fastighet Bredsjön –3 000 – – – 3 000 –

Bostadsrätter Sälen  –3 326 –  –3 276 –3 276 50 –364

Anpassning lokaler (årliga medel)** –2 700  – – 2 700 –

Anpassning lokaler (energibesparing
& riskhantering)** 0 – –800 –800 –800 –566

Anpassning lokaler (camping) 0 – – – 0 –469

Industrihus 1, anpassning arkiv –6 800 – –5 034 –5 034 1 766 –

Svetsaren, tak –24 964 – –803 –803 24 161 –36

Svetsaren, anpassning idrottshall –15 000 – – – 15 000 –

Bullsjön utebassäng, avrinningsgaller –100 – – – 100 –

Bullsjön camping, om/tillbyggnad 
kontor & p-utrymmen* 0 – – – – –

Fastighetsköp Mobyarna 78:73 (fd Normark) – – – – – –4 150

Fastighetsköp Norrbäcken 1:18 Skålmo – – – – – –4 000

Fastighetsköp Östra Sälen 6:2 –3 400 – –340 –340 3 060 –

Fastighetsköp Passaren 9 –3 500 – –3 553 –3 553 –53 –

Fastighetsköp Skyttehallen –300 – –300 –300 0 –

Barn- och utbildningslokaler (anpassningar)** 0 – –954 –954 –954 –22 467

Förskolan Hästen (tillbyggnad) –750 – –300 –300 450 –

Socialförvaltningens lokaler (anpassningar)** 0 – –279 –279 –279 –5 904

Fastighet Passaren 9, takbyte –1 000 – – – 1 000 –

Stadsnätsanslutning kommunalt ägda 
äldreboende m.fl. –2 200 – – – 2 200 –

Industrihus 1, anpassning 
daglig verksamhet –6 000 –  –126 –126 5 874 –

Kultur & fritid (belysning skidspår)  –539 – –382 –382 157 –462

Räddningstjänstens lokaler * 0 – – – – –

Gator & trottoarer –4 000 – –3 268 –3 268 732 –3 571

Väg Storbygärdet (Hindersvägen) 0 – – – – –

Parkering & tillfartsväg Rörbäcksnäs –500 – – – 500 –

Gatubelysning –2 000 – –2 648 –2 648 –648 –2 160

Gatubelysning Tandö-BU –5 500 – –814 –814 4 686 –

Lekplats Sälen –1 000 – –296 –296 704 –

Gator & park (snölastare) –1 400 – – – 1 400 –

Gator & park (fordon) – – – – – –161

Lokalvård (maskiner) – – – – – –190

Måltid (maskiner & inventarier) – – – – – –454

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

RÄKENSKAPER
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   Bokslut 20211231  Avvikelse Bokslut
  Budget    Utfall  Netto
NÄMND/FÖRVALTNING utgifter Inkomster Utgifter Netto Budget 2020

Kommunstyrelsen    0 0

Digitala anslagstavlor –853  –592 –592 261 –2 047

Aktieinköp Malungs Elverk  – – – – – –700

Service & teknik (skattefinansierade)

Fastighet Bredsjön –3 000 – – – 3 000 –

Bostadsrätter Sälen  –3 326 –  –3 276 –3 276 50 –364

Anpassning lokaler (årliga medel)** –2 700  – – 2 700 –

Anpassning lokaler (energibesparing
& riskhantering)** 0 – –800 –800 –800 –566

Anpassning lokaler (camping) 0 – – – 0 –469

Industrihus 1, anpassning arkiv –6 800 – –5 034 –5 034 1 766 –

Svetsaren, tak –24 964 – –803 –803 24 161 –36

Svetsaren, anpassning idrottshall –15 000 – – – 15 000 –

Bullsjön utebassäng, avrinningsgaller –100 – – – 100 –

Bullsjön camping, om/tillbyggnad 
kontor & p-utrymmen* 0 – – – – –

Fastighetsköp Mobyarna 78:73 (fd Normark) – – – – – –4 150

Fastighetsköp Norrbäcken 1:18 Skålmo – – – – – –4 000

Fastighetsköp Östra Sälen 6:2 –3 400 – –340 –340 3 060 –

Fastighetsköp Passaren 9 –3 500 – –3 553 –3 553 –53 –

Fastighetsköp Skyttehallen –300 – –300 –300 0 –

Barn- och utbildningslokaler (anpassningar)** 0 – –954 –954 –954 –22 467

Förskolan Hästen (tillbyggnad) –750 – –300 –300 450 –

Socialförvaltningens lokaler (anpassningar)** 0 – –279 –279 –279 –5 904

Fastighet Passaren 9, takbyte –1 000 – – – 1 000 –

Stadsnätsanslutning kommunalt ägda 
äldreboende m.fl. –2 200 – – – 2 200 –

Industrihus 1, anpassning 
daglig verksamhet –6 000 –  –126 –126 5 874 –

Kultur & fritid (belysning skidspår)  –539 – –382 –382 157 –462

Räddningstjänstens lokaler * 0 – – – – –

Gator & trottoarer –4 000 – –3 268 –3 268 732 –3 571

Väg Storbygärdet (Hindersvägen) 0 – – – – –

Parkering & tillfartsväg Rörbäcksnäs –500 – – – 500 –

Gatubelysning –2 000 – –2 648 –2 648 –648 –2 160

Gatubelysning Tandö-BU –5 500 – –814 –814 4 686 –

Lekplats Sälen –1 000 – –296 –296 704 –

Gator & park (snölastare) –1 400 – – – 1 400 –

Gator & park (fordon) – – – – – –161

Lokalvård (maskiner) – – – – – –190

Måltid (maskiner & inventarier) – – – – – –454

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

Service & teknik (avgiftsfinansierade)         

Jannesgården ombyggnation/renovering  –2 900   –3 747 –3 747 –847 –

Hantverkshuset anpassning en hyresgäst  – – – –  –3 056

Hantverkshuset anpassning tre hyresgäster  –1 534  –862 –862 672 –966

Värmeverket mekanopanna –396 – –917 –917 –521 –3 604

Fjärrvärmekulvert till Malungs Elverk –1 500 – –754 –754 746 –

Kommunstyrelsen

Maskiner & inventarier 
(Lätt lastbil med kran – AME) –350  –393 –393 –43 –

Skog & mark        

Exploateringsmark  – 484 – 484 484 –

Terminalområdet Malungsfors –700 – –479 –479 221 –

Skogsbilvägar – – – – – –153

Skogsmark –2 000 150 – 150 2 150 105

Anläggningsmark – – –180 –180 –180 465

Larmsystem Skålmogården & Bompabacken –1 200 – –831 –831 369 –

Kultur- och fritidsnämnden

Maskiner & inventarier (bokbuss)  – 1 405 –1 405 0 – –

Maskiner & inventarier (snökanon) – – – – – –220

Maskiner & inventarier (ismaskin) –1 000 – –1 250 –1 250 –250 –

Räddningsnämnden       

Maskiner & inventarier (tankbil) –3 300 – –3 283 –3 283 17 –

Maskiner & inventarier (skotrar)  – – – – – –164

Maskiner & inventarier (fordon) –1 000 – –881 –881 119 –

Maskiner & inventarier (kompressor)  – – –134 –134 –134 –

Årets investeringar  Not 31 –104 712 2 039 –38 881 –36 842 68 870 –55 294

* Budgeterade medel har enligt beslut omfördelats till andra projekt

   Bokslut 20201231  Avvikelse Bokslut
  Budget    Utfall  Netto
NÄMND/FÖRVALTNING utgifter Inkomster Utgifter Netto Budget 2020
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Malung-Sälens kommuns årsredovisning är upprät-

tad enligt Lag 2018:597 om kommunal bokföring 

och redovisning (LKBR), samt rekommendationer 

från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Redo-

visningen i kommunen sker på ett sätt som överens-

stämmer med god redovisningssed och avser att ge 

en rättvisande bild. 

Avvikelser mot god redovisningssed och rättvi-

sande bild sker till viss del avseende upplysningar 

om leasing. Genomgång av befintliga leasingavtal 

har påbörjats och sammanställts för kommunen och 

upplysningar lämnas om förfall inom 1 år, 1-5 år, 

samt senare än 5 år. Ett avtal inom fastigheter har 

omklassificerats som finansiellt leasingavtal. Inom 

maskiner och inventarier har ett antal avtal bedömts 

fylla kriterierna för finansiella leasingavtal, dock har 

ingen omklassificering har gjorts i redovisningen då 

många avtal förfaller i närtid. I och med detta kan inte 

variabla avgifter beräknas. Nya avtal kommer redovi-

sas som finansiella leasingavtal. Även upplysningar 

om operationella avtal lämnas. Till kommande verk-

samhetsår kommer upplysningar om kommunkon-

cernen att inhämtas. 

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 för samtliga mel-

lanhavanden gentemot koncernbolag, medan perio-

diseringsgräns mot övriga motparter satts till 50 tkr. 

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för 

post till verkligt värde.

Jämförelsetal 
Ingen justering av jämförelsetal har gjorts för det av-

tal som omklassificerats som finansiellt leasingavtal. 

Jämförelsevärdet bedöms ha marginell påverkan.

Sammanställd redovisning 
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag 

och kommunalförbund som kommunen har minst 

20 procent inflytande i. Kommunkoncernen är för-

ändrad i sin sammansättning jämfört med föregå-

ende år. Malungs Elverk AB har under året förvärvat 

Malung-Sälen Företagshälsa AB, som från och med 

september år 2021, ingår i den kommunala koncer-

nen. Västerdalarnas utbildningsförbund har avveck-

lats och avregistrerats från och med juni år 2021. I de 

sammanställda räkenskaperna ingår VDUF med utfall 

t.o.m. juni. Kommunkoncernens medlemmar och 

ägarandelar framgår i övrigt av organisationsskissen i 

inledningen av årsredovisningen.

Sammanställd redovisning har upprättats enligt 

förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 

Förvärvsmetoden innebär att det bokförda värdet på 

aktier (förvärvat eget kapital) som finns i kommunens 

räkenskaper har eliminerats mot eget kapital, varefter 

intjänat kapital har räknats in i koncernens eget ka-

pital. Obeskattade reserver i bolagen har delats upp 

som uppskjuten skatteskuld, 20,6 procent, och res-

terande del som eget kapital. 

Elimineringar har gjorts för interna mellanhavan-

den mellan kommun och respektive koncernföretag, 

samt mellan koncernföretagen. Interna kostnader 

och intäkter, samt interna skuld- och fordringsposter 

har eliminerats utifrån väsentliga belopp (för koncer-

nen definierat > 100 tkr).

Jämförelsestörande intäkter 
och kostnader 
Jämförelsestörande poster särredovisas, när dessa 

förekommer, som egen post i resultaträkningen med 

not som specificerar ingående delposter. 

Som jämförelsestörande betraktas poster som är 

sällan förekommande och som överstiger 5 mnkr.

Dessutom redovisas alltid kommunens utrange-

ringar, realisationsvinster och realisationsförluster vid 

försäljning av materiella anläggningstillgångar, samt 

kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband 

med markexploatering, som jämförelsestörande. Ut-

gifter för deponi har även klassificerats som jämförel-

sestörande.

Kostnader och intäkter med anledning av Covid-19 

har inte betraktas som jämförelsestörande. Intäkter-

na går med stor säkerhet att bestämma, medan det 

är mer ovisst när det gäller kostnaderna. Det går i 

relativt stor utsträckning att fastställa de merkost-

nader för socialtjänstverksamhet, inom omsorg om 

äldre och personer med funktionsnedsättning, som 

kommunen återsökt ersättning för. Däremot är övriga 

kostnader mer ovissa och i viss mån även bedöm-

ningen, där det konstaterats att förvaltningarna redo-

visat merkostnader för Covid-19 enligt olika principer.

Intäkter
Skatteintäkter 
Intäkter avseende kommunalskatt redovisas i enlig-

het med RKR R2 och den preliminära slutavräkning-

en för skatteintäkter baseras på Sveriges Kommuner 

och Regioners (SKR) 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.

Redovisningsprinciper
RÄKENSKAPER
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Avskrivningar 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs 

för den beräknade nyttjandeperioden med linjär av-

skrivning, baserad på anskaffningsvärdet. För till-

gångar i form av mark, konst och pågående arbeten 

görs inga avskrivningar. Avskrivning påbörjas månad-

en efter att tillgången tas i bruk.

Kommunen tillämpar följande avskrivningstider för 

immateriella anläggningstillgångar: 5 år.

Kommunkoncernens bolag tillämpar avskrivnings-

tider 20 år för immateriella anläggningstillgångar.

Kommunen tillämpar följande avskrivningstider för 

materiella anläggningstillgångar: 3-70 år

Kommunkoncernens bolag tillämpar avskrivnings-

tider mellan 5–100 år för materiella anläggningstill-

gångar.

Bedömning av nyttjandeperioden görs för respek-

tive anläggningsobjekt. Avskrivning görs sedan på 

den närmast lägre avskrivningstiden. 

Från och med 2020-01-01 är mark, byggnader 

och tekniska anläggningar uppdelade i komponen-

ter, där respektive komponent skrivs av över nytt-

jandeperioden. Vägledande avskrivningstider har 

fastställts, där individuell bedömning görs om nyttjan-

deperioden avviker väsentligt. 

Gränsdragning mellan 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 

har satts till ett prisbasbelopp (2021: 47 600 kronor) 

och gäller som gemensam gräns för  materiella- och 

immateriella tillgångar och därmed också för finan-

siella 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-

de-period. Tidigare (före år 2010) redovisades in-

vesteringsbidrag så att de reducerade det bokförda 

värdet. Justering för ingående värden gjordes inte vid 

justering av redovisningsprincip utifrån bedömningen 

att det hade oväsentlig påverkan på resultaträkning-

en och främst påverkar balansomslutningen. 

Kommunen har fyra anläggningstillgångar som har 

klassificerats som immateriella, där samtliga är helt 

avskrivna sedan 2020-12-31.

Kommunen har ett stort markinnehav som inte är 

upptaget i anläggningsregistret. Det avser markvär-

den som kommunen ägt under lång tid. Vid tidpunk-

ten för anskaffning var redovisningspraxis en annan 

än den nu gällande. En stor del av kommunens mar-

kinnehav har därmed bokfört värde 0 kronor.

Kundfordringar 
Kundfordringar har upptagits till det belopp varmed 

de beräknas inflyta. Kundfordringar äldre än 6 må-

nader har reserverats som osäker fordran. Därutöver 

tillämpas individuell prövning med bedömning  och 

reservering görs för fordringar som förfaller inom 6 

månader om det finns pågående tvist. 

Omsättningstillgångar 
Exploateringstillgångar redovisas som 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 
Avsättning för deponi har tagits upp till det belopp som 

bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på balansda-

gen. Ursprunglig avsättning har grundat sig på en pro-

jektering som utfördes av extern part år 2016. Kalkylen 

uppdateras årligen av det kommunala bolaget Vatten 

& Avfall i Malung-Sälen AB. Anbud och entreprenad är 

antagen efter upphandling år 2018 och Vatten & Av-

fall i Malung-Sälen AB har kalkylerat med en förnyad 

bedömning per 2021-12-31, vilket exklusive ianspråk-

taget, motsvarar utestående avsättning. En förnyad 

prövning av förpliktelsen sker vid varje bokslutstidpunkt, 

vilken kan komma att leda till ökade kostnader.

Pensioner
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda 

i kommunen är beräknade utifrån RIPS 21. Beräk-

ningen bygger förenklat på livslängdsantagande (hur 

länge vi lever), samt en kalkylränta som fastställs av 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). För avtal 

med samordningsklausul utgår beräkningen från de 

förhållanden som var kända vid bokslutstillfället. Om 

inget annat är känt görs beräkningarna utifrån att ing-

en samordning kommer att ske.

Medarbetarnas intjänande av avgiftsbestämd ål-

derspension redovisas den period intjänandet sker 

och regleras kvartalsvis för åldersgruppen födda 

1986 och senare, samt årsvis för medarbetare föd-

da före 1986. Eventuell skuld som uppstår redovisas 

som kortfristig skuld. 

Medarbetarnas intjänande av förmånsbestämd 

pension, pension till efterlevande, samt alternativ 

KAP-KL tryggas genom försäkring och regleras lö-

pande till pensionsadministratör. Kostnaden redovi-

sas den period intjänandet sker. Regleringsposter för 

förmånsbestämd pension kostnadsförs när kommu-

nen får kännedom om sådana.

Intjänande av särskild avtalspension redovisas 

som avsättning i balansräkningen och kostnadsförs 

vid tidpunkten för intjänandet. Pensioner intjänade 

före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse och 

redovisas som en kostnad i resultaträkningen vid ut-

betalning.
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Visstidsförordnanden för politiker, som ger rätt till 

särskild avtalspension, redovisas som avsättning när 

det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. 

Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvars-förbin-

delse. Från år 2019 gäller OPF-KL för förtroendeval-

da som tillträtt vid valet år 2018, för förtroendevalda 

som tidigare omfattas av PBF gäller det avtalet fort-

satt. 

Avsättning för pensioner och pensionsförpliktelser 

som ansvarsförbindelse motsvarar nuvärdet av de 

framtida pensionsutbetalningarna

Löneskatten 24,26 procent har periodiserats enligt 

samma principer som gäller för pensioner.

Långfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld redovisas i enlighet 

med RKR R7, det vill säga den del som förfaller inom 

tolv månader och avtal om refinansiering saknas vid års-

redovisningens upprättande, redovisas 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 
Klassificering av finansiella leasingavtal utgår från 

kommunens redovisningsprinciper för anläggnings-

tillgångar, med grund i att kommunen tagit på sig 

samma finansiella och värdemässiga ansvar som om 

anläggningen köpts. Ett avtal har till och med juni år 

2018 klassificerats som finansiellt leasingavtal. Un-

der år 2018 möjliggjorde en option i avtalet, köp av 

fastigheten till kvarvarande värde, vilket utnyttjades. 

Ytterligare ett långtidshyresavtal har varit föremål för 

genomgång och har från år 2021 klassificerats som 

finansiellt leasingavtal. År 2008 tecknades ett hyres-

avtal för Sälenhallen och med då gällande regelverk 

klassificerades avtalet som operationellt. I och med 

förändringar i lag om kommunal bokföring och redo-

visning (LKBR) har bedömning gjorts att avtalet bör 

klassificeras som finansiellt. Avtalet har räknats om 

som om det hade varit finansiellt vid ingången av år 

2008 och justering mot eget kapital har gjorts med 

3 mnkr.

Alla övriga leasingavtal har klassificerats som opera-

tionella leasingavtal. En genomgång av leasingavta-

len har inletts under år 2021 och upplysningar för 

2021-12-31 har sammanställts och notupplysning 

lämnas. Jämförelsetal har inte tagits fram med beak-

tande av informationsvärdet i förhållande till arbetsin-

satsen. Genomgången har varit framåtriktad.

Interna 
redovisningsprinciper

Drift- och investeringsbudgetens 
konstruktion
Kommunfullmäktige beslutar årligen om ekonomiska 

drift- och investeringsramar för den kommunala orga-

nisationen och respektive nämnd. Beslutet ingår som 

del i verksamhetsplan och budget för budgetåret och 

planperioden som omfattar tre år. Beslut om verksam-

hetsplan och budget tas årligen i juni, med undantag för 

valår då beslut fattas av nyvalt fullmäktige. Kommunsty-

relsen och nämnderna ska därefter utarbeta och fatta 

beslut om nämndsplaner och detaljbudgetar senast 

december året före budgetåret. Eventuella mindre jus-

teringar, så kallade tekniska justeringar, mellan nämn-

derna beslutas av kommunstyrelsen under början av 

budgetåret. Detaljbudgeten registreras i ekonomisyste-

met i början av verksamhetsåret.

Driftbudget 
Kommunstyrelsen bereder och föreslår kommunfull-

mäktige nettobudget (ramar) för respektive nämnd. 

Respektive nämnds tilldelade nettokostnadsram avser 

att täcka de kostnader som finns när nämndens in-

täkter, exempelvis taxor, avgifter och bidrag erhållits. 

Nämnden fördelar, inom sitt verksamhetsområde, net-

toanslaget till respektive verksamhet. Ingen överföring 

av vare sig positiva eller negativa budgetavvikelser 

medges till kommande verksamhetsår. Avvikelser ska 

förklaras i nämndens verksamhetsberättelse i sam-

band med redovisning av nämndens årsberättelse.

Investeringsbudget 
Kommunstyrelsen bereder och föreslår kommun-

fullmäktige investeringsbudget för den kommunala 

organisationen. Kommunstyrelsen, genom servi-

ce- och teknikförvaltningen, äger de kommunala 

fastigheterna i kommunen och debiterar internhyra 

till övriga nämnder. Det medför att förslag till inves-

teringsbudget sker i samråd mellan ägande nämnd, 

kommunstyrelsen och hyresgästen. Kommunstyrel-

sen prioriterar investeringar över åren i samråd med 

service- och teknikförvaltningen. 

Investeringsbudgeten har en fyraårig planerings-

horisont, där det första året utgör budgetåret. För 

fleråriga investeringsprojekt fördelas budgetmedlen 

enligt bedömning om investeringstakt.

Överflytt av investeringsmedel görs till kommande 

år, efter beslut av kommunstyrelsen, för påbörjade 

pågående projekt. Investeringsprojekt med så kall-

lade årliga medel anses inte vara pågående och inga 

medel får överföras mellan åren.

Kommunala koncernföretag 
Den löpande verksamheten i kommunens bolag fi-

nansieras genom deras försäljningsintäkter. Bolagen 

tar själva ställning till sina investeringsbeslut. Kom-

munfullmäktige beslutar årligen, i särskilt beslut, om 

borgenstak för respektive kommunalt koncernbolag. 
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Internredovisningsprinciper 
driftredovisningen

Driftredovisningen för respektive nämnd omfattar kommuninterna 

kostnader och intäkter, samt nämndens kommunexterna poster. Re-

sultaträkningen omfattar enbart kommunexterna poster. Det finns kom-

muninterna gemensamma kostnader som fördelas centralt och poster 

som delas kalkylmässigt. 

Kalkylmässigt fördelade kostnader är dels personalomkostnadspå-

lägg och dels kapitaltjänstkostnader. Personalomkostnadspålägg 

omfattar schablon för arbetsgivaravgift, avtalspension och löneskatt 

och har för år 2021 fördelats med 40,15 procent på bokförda lö-

nekostnader. Påförda kostnader för semesterlöneskuld 2021-12-31 

har beräknats med personalomkostnadspålägg 39,25 procent i och 

med att dessa förväntas regleras under år 2022. Kapitaltjänstkost-

nader i form av avskrivningar och ränta beräknas, där avskrivning-

ar fördelas linjärt över en anläggningstillgångs livslängd. Intern ränta 

beräknas på tillgångens bokförda restvärde och har debiterats med 

1,25 procent under år 2021. Avskrivningstider som tillämpas framgår 

av avsnitt avskrivningar.

Kommuninterna gemensamma kostnader fördelas enligt flera princi-

per utifrån kostnadens karaktär. Gemensam ekonomi, IT, växelperso-

nal, lönesystem, information, samt vaktmästeri fördelas ut till samtliga 

verksamheter utifrån olika fördelningsnycklar. Fördelningsnyckeln för 

respektive kostnad utgår från vad som är kostnadsdrivande för res-

pektive typ av kostnad. Lokalhyrorna fördelas ut till verksamheterna 

som internhyra. Fastighetsavdelningen beräknar internhyran utifrån 

drift-, underhålls- och kapitaltjänstkostnad per fastighet och år. Lokal-

vård beräknas och baseras på självkostnadsprincip, det vill säga vad 

respektive yta kostar att städa. Beräkningen baseras på vilket behov 

och vilken nivå på städningen verksamheten har. Telefonanknytningar 

och del av växel fördelas med fast årligt pris per anknytning utifrån 

antalet anknytningar. Övriga interna köp och försäljningar mellan kom-

munens förvaltningar debiteras köpande förvaltning löpande genom 

internfakturering.
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NOTER (TKR) KOMMUNEN KONCERNEN

 2021 2020 2021 2020
Not 1 Verksamhetens intäkter 

Försäljningsintäkter  17 524 14 045 19 901 15 922

Taxor och avgifter  43 907 38 251 272 836 236 882

Hyror och arrenden  27 057 22 811 85 561 80 934

Bidrag och kostnadsersättningar från staten 75 352 80 110 77 081 81 316

Övriga bidrag 5 928 5 831 5 467 6 666

Verksamhet och konsulttjänster  33 573 33 225 34 622 34 110

Realisationsvinster på anläggningstillgångar – – 140 4

Övriga verksamhetsintäkter – – 10 788 12 599

Summa  203 341 194 273 506 396 468 433
Ytterligare upplysningar om periodisering av förutbetalda intäkter 
finns i not 20 och 21.

Not 2 Verksamhetens kostnader 

Personalkostnader exklusive pensionskostnader –536 661 –519 943 –601 395 –576 099

Pensionskostnader –47 053 –45 924 –51 722 –49 457

Lämnade bidrag  –24 445 –31 869 –21 170 –27 532

Köp av huvudverksamhet  –61 467 –58 195 –61 460 –58 297

Lokal- och markhyror samt övriga fastighetskostnader –65 420 –68 606 –82 925 –80 689

Inköp av material och varor –28 864 –29 789 –39 719 –40 093

Inköp av tjänster –63 698 –51 980 –110 720 –106 453

Realisationsförluster och utrangeringar – – –4 598 –1 055

Bolagsskatt  – – –8 072 –9 505

Övriga verksamhetskostnader –25 785 –25 790 –73 780 –71 783

Summa  –853 393 –832 096 –1 055 561 –1 020 963

Not 3 Jämförelsestörande poster  

Intäkter

Försäljning exploateringsfastigheter  4 675 2 450 4 675 2 450

Försäljningspris anläggningstillgångar  753 3 789 753 4 144

Bokfört värde anläggningstillgångar – –3 219 – –3 349

Summa intäkter  5 428 3 020 5 428 3 245

Kostnader

Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter –3 336 –2 427 –3 336 –2 427

Försäljningspris anläggningstillgångar – 69 – 69

Bokfört värde anläggningstillgångar – –69 – –69

Avsättning för återställande av deponi –649 –158 –649 –158

Summa kostnader –3 985 –5 601 –3 985 –5 601

Summa 1 443 –2 581 1 443 –2 356
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NOTER (TKR) KOMMUNEN KONCERNEN

 2021 2020 2021 2020
Not 4 Av- och nedskrivningar

Avskrivning immateriella tillgångar  – –218 – –325

Avskrivning byggnader och anläggningar  –24 060 –21 936 –76 955 –69 916

Avskrivning maskiner och inventarier  –3 327 –3 243 –7 553 –7 138

Nedskrivning/återföring byggnader och anläggningar – – – –1 628

Summa  –27 387 –25 397 –84 508 –79 007

Avskrivningarna är beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. Avskrivningstiden för kommunen avseende byggnader är 
3–70 år, för maskiner och inventarier 3–20 år och för immateriella tillgångar 5 år. Avskrivningstiden för koncernen är 5–100 år för byggnader 
och tekniska anläggningar, 3–50 år för maskiner och inventarier samt 20 år för immateriella tillgångar.

Not 5 Skatteintäkter

Kommunalskatt  473 834 468 814 473 834 468 814

Preliminär slutavräkning innevarande år  11 558 –7 212 11 558 –7 212

Slutavräkningsdifferens föregående år  1 668 –2 472 1 668 –2 472

Summa  487 060 459 130 487 060 459 130

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämningsbidrag  120 454 121 064 120 454 121 064

Kostnadsutjämningsbidrag  14 349 14 939 14 349 14 939

Regleringsbidrag/avgift  30 064 10 326 30 064 10 326

Strukturbidrag  11 952 11 923 11 952 11 923

Bidrag för LSS-utjämning  6 531 2 161 6 531 2 161

Kommunal fastighetsavgift  51 580 43 331 51 580 43 331

Generella bidrag från staten  6 267 22 319 6 267 22 319

Summa  241 197 226 063 241 197 226 063

Under år 2020 utbetalades extra generella statsbidrag med 19 163 tkr.
Under år 2021 har ”Skolmiljarden” 1,0 mnkr och ”Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer” 5,2 mnkr, samt ”Öka specialist-
undersköterskekompetens” 0 mnkr klassificerats som generella statsbidrag.

Not 7 Finansiella intäkter

Utdelningar från koncernföretag  12 717 28 715 16 –

Utdelningar på aktier och andelar  275 534 8 127 10 356

Intäkter från finansiella anläggningstillgångar  – – 10 764 –

Orealiserad värdestegring på finansiella instrument 23 17 23 17

Ränteintäkter  218 229 620 444

Borgensavgifter  1 218 1 154 96 87

Övriga finansiella intäkter  1 335 131 453

Summa  14 452 30 984 19 777 11 357

Not 8 Finansiella kostnader

Ränta på lån  –1 138 –966 –3 908 –4 318

Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar –173 –256 –173 –256

Kostnader från finansiella anläggningstillgångar  –1 –1 750 –1 –

Räntekostnader  –4 –10 –137 –106

Övriga finansiella kostnader  –218 –233 –218 1 200

Summa  –1 534 –3 215 –4 437 –3 480

År 2020 redovisade koncernen +1 200 tkr för övriga finansiella kostnader, då en tidigare uppbokning återförts när motparten inte ställt 
krav på reglering.
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 2021 2020 2021 2020
Not 9 Immateriella anläggningstillgångar 

Ingående anskaffningsvärden  3 924 3 924 6 669 6 669

Årets förändringar    

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 924 3 924 6 669 6 669

Ingående avskrivningar  –3 924 –3 706 –6 669 –6 344

Årets förändringar    

 – Justering ingående värde     

 – Avskrivningar  – –218 – –325

Utgående ackumulerade avskrivningar  –3 924 –3 924 –6 669 –6 669

Utgående bokfört värde  0 0 0 0

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   935 658 943 607 2 764 431 2 612 162

Årets förändringar      

 – Justering ingående värde  – –43 065 –1 076 –43 065

 – Inköp  27 964 53 089 182 074 227 072

 – Omklassificering  28 644 –350 1 065 –7 019

 – Försäljningar och utrangeringar  –634 –11 917 –11 630 –19 013

 – Utrangeringar vid komponentindelning  – –5 706 – –5 706

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 991 632 935 658 2 934 864 2 764 431

Ingående avskrivningar  –545 156 –566 874 –1 197 724 –1 175 876

Årets förändringar      

 – Justering ingående värde  – 43 064 32 43 064

 – Justering ingående värde vid komponentindelning – –10 729 – –10 729

 – Avskrivningar  –24 060 –21 936 –76 955 –69 916

 – Nedskrivningar  – – – –1 628

 – Omklassificering  –10 816 – 1 –

 – Försäljningar och utrangeringar  634 8 629 7 022 14 671

 – Utrangeringar vid komponentindelning  – 2 690 – 2 690

Utgående ackumulerade avskrivningar  –579 398 –545 156 –1 267 624 –1 197 724

Utgående bokfört värde  412 234 390 502 1 667 240 1 566 707

Avskrivningstider  5–70 år 5–50 år 5–70 år 5–50 år

Genomsnittlig nyttjandeperiod   39 år 42 år 34 år 38 år

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga anläggningstillgångar

Det bokförda värdet fördelar sig på:      

 Markreserv  5 520 2 826  

 Verksamhetsfastigheter  230 087 221 716 

 Fastigheter för affärsverksamhet  26 091 23 717  

 Publika fastigheter  51 878 47 483  

 Fastigheter för annan verksamhet  90 884 89 645  

 Pågående ny-, till- och ombyggnad  7 774 5 115  

Utgående bokfört värde  412 234 390 502

RÄKENSKAPER
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NOTER (TKR) KOMMUNEN KONCERNEN

 2021 2020 2021 2020
Not 11 Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärden  114 131 112 420 190 653 180 901

Årets förändringar     

 – Justering ingående värde  – – –366 –

 – Inköp  7 642 1 711 11 352 3 818

 – Omklassificering  – – 918 6 669

 – Försäljningar och utrangeringar  –119 – –4 281 –735

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 121 654 114 131 198 276 190 653
     

Ingående avskrivningar  –93 139 –89 658 –148 394 –141 676

Årets förändringar    

 – Justering ingående värde  – –238 6 –238 

 – Avskrivningar  –3 327 –3 243 –7 553 –7 138

 – Försäljningar och utrangeringar  119 – 4 210 658

Utgående ackumulerade avskrivningar  –96 347 –93 139 –151 731 –148 394
    

Utgående bokfört värde  25 307 20 992 46 545 42 259

Avskrivningstider  3–20 år 3–20 år 3–30 år 3–30 år

Genomsnittlig nyttjandeperiod   19 år 19 år 15 år 18 år
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga anläggningstillgångar.

Det bokförda värdet fördelar sig på:      

Maskiner  10 620 10 241  

Inventarier  4 849 5 825  

Bilar och transportmedel  8 936 4 130  

Skulpturer och statyer  606 606

Pågående installationer  296 190  

Utgående bokfört värde  25 307 20 992 

Not 12 Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier och andelar kommunkoncernföretag m.m.  62 135 48 129 – –

Aktier i övriga intresseföretag  945 945 21 260 26 750

Andelar  6 845 6 846 6 845 6 846

Långfristiga värdepappersinnehav   – – 9 055 19 486

Långfristiga fordringar övriga  9 550 9 600 12 811 10 060

Bostadsrätter  4 059 783 4 059 783

Summa  83 534 66 303 54 030 63 925

Andelarna i Kommuninvest Sverige AB medför förpliktelser 
i form av borgensåtagande. Åtagandet är närmare specificerat 
i noten för övriga ansvarsförbindelser.
Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomiska förening avser 
inbetalt andelskapital.
Malung-Sälens kommun totala andelskapital i Kommuninvest 
ekonomisk förening uppgick 2021-12-31 till 9 969 (8 972) tkr.
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NOTER (TKR) KOMMUNEN KONCERNEN

 2021 2020 2021 2020
Not 13 Förråd m.m.

Förråd  8 675 8 522 9 114 8 998

Tomtmark för försäljning  6 495 9 698 6 495 9 698

Tomträttsmark för försäljning  – 2 101 – 2 101

Summa  15 170 20 321 15 609 20 797

Not 14 Fordringar 

Kundfordringar  5 706 7 194 24 923 23 034

Statsbidragsfordringar och kostnadsersättningar  70 984 67 759 70 984 67 900

Fordringar hos koncernföretag  256 2 245 – 1 168

Kommunalskattefordringar  11 558 – 11 558 –

Övriga kortfristiga fordringar  6 063 3 766 66 619 48 468

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  22 956 21 429 24 954 29 895

Summa  117 523 102 393 199 038 170 465

Not 15 Kortfristiga placeringar

Anskaffning  38 38 38 38

Värdereglering  97 73 97 73

Summa  135 111 135 111

Värdeförändringen för Billerud har ökat med 11 tkr och för Swedbank med 13 tkr.

Not 16 Kassa och bank

Kassor  3 2 8 7

Bank och plusgiro  111 997 85 729 156 956 102 954

Summa  112 000 85 731 156 964 102 961

Banksaldo i kommunen omfattar koncernvalutakonto, där Malung-Sälen Turism AB och Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB ingår. Till och med 
år 2020 ingick även Västerdalarnas utbildningsförbund.
Kommunkoncernföretagens del uppgår till 27 438 (27 977) tkr per 2021-12-31.
Kommunen har ingen checkräkningskredit. Inom den kommunala koncernen har Malungs Elverkskoncernen en checkräkningskredit 
uppgående till 20 000 (10 000) tkr och Sälen Centrum HB en checkräkningskredit uppgående till 28 000 (28 000) tkr.

Not 17 Eget kapital

Ingående eget kapital   343 816 307 561 757 242 708 971

– varav justering eget kapital  –3 081 –10 906 –2 536 –10 906

Årets resultat   65 179 47 161 111 367 59 177

Summa  405 914 343 816 866 073 757 242

– därav resultatutjämningsreserv  72 826 45 639 72 826 45 639

RÄKENSKAPER
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NOTER (TKR) KOMMUNEN KONCERNEN

 2021 2020 2021 2020
Not 18 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Avsättning pensionsskuld  11 550 10 155 12 595 11 200

Löneskatt  2 802 2 464 3 056 2 718

Summa  14 352 12 619 15 651 13 918
Medlen används i sin helhet i verksamheten, s.k. återlåning. 
Ingen omföring avseende kortfristig del har skett.

Avsatt till pensioner    

Förmånsbestämd/kompletterande pension  141 136 141 136

Ålderspension  10 496 9 273 10 496 9 273

Pension till efterlevande  426 398 1 471 1 443

Livränta  285 245 285 245

Avsättning OPF-KL  202 103 202 103

Summa pensioner  11 550 10 155 12 595 11 200

Löneskatt  2 802 2 464 3 056 2 718

Summa avsatt till pensioner  14 352 12 619 15 651 13 918

Antal visstidsförordnanden      

Antal anställda med rätt till visstidspension  – – – –

Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension enligt PBF 2 2 2 2

Antal förtroendevalda med rätt till omställningsstöd enligt OPF-KL 18 17 18 17

Ingående avsättning  10 155 8 730 11 200 10 414

Nya förpliktelser under året  1 973 1 971 1 973 1 382

 varav nyintjänad pension  917 1 595 917 1 595

 varav ränte- och basbeloppsuppräkning   173 256 173 285

 varav ändring av försäkringstekniska grunder  193 – 193 –

 varav ändrat livslängdsantagande i RIPS  147 – 147 –

 varav pension till efterlevande  2 29 2 29

 varav intjänad PA-KL   637 202 637 202

 varav övrig post  –96 –111 –96 –729

Årets utbetalningar  –578 –546 –578 –596

Utgående avsättning  11 550 10 155 12 595 11 200

Löneskatt  2 802 2 464 3 056 2 718

Utgående avsättning inklusive löneskatt  14 352 12 619 15 651 13 918
Överskottsfondens värde per 2021-12-31 uppgår till 1 430 (1 334) tkr. 

Not 19 Andra avsättningar

Avsatt för återställande av deponi     

Redovisat värde vid årets början  14 602 21 671 14 602 21 671

Nya avsättningar  649 158 649 158

Ianspråktagna avsättningar  –4 630 –7 227 –4 630 –7 227

Summa utgående avsättning  10 621 14 602 10 621 14 602

Uppskjuten skatt  – – 58 731 56 141

Summa uppskjuten skatt  0 0 58 731 56 141

Summa övriga avsättningar  10 621 14 602 69 352 70 743

Återställande av deponi planeras vara slutförd år 2022.
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 2021 2020 2021 2020 
Not 20 Långfristiga skulder

Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut  102 750 145 750 581 375 548 822

Långfristig leasingskuld  15 035 – – –

Förutbetalda intäkter anläggnings-/anslutningsavgifter – – 183 810 163 158

Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidrag 1 671 363 14 853 12 706

Summa  119 456 146 113 780 038 724 686
Kommande års amorteringar och lån som förfaller inom 1 år, 
43 000 (3 000) tkr för kommunen och 167 161 (118 721) tkr för 
koncernen har bokförts som kortfristig skuld, samt fråndragits låneskuld.

Ingående låneskuld  145 750 118 000 548 822 388 941

Justering ingående balans  – – –242 –

Nyupplåning under året  – 31 000 181 900 244 552

Årets amorteringar  –3 000 –33 250 –169 593 –219 710

Förändring kommande års amortering   –40 000 30 000 20 488 135 039

Utgående långfristig låneskuld  102 750 145 750 581 375 548 822

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 

Genomsnittlig ränta (%)  0,60 0,60 0,52 0,61

Genomsnittlig kapitalbindningstid (år)  1,82 2,77 2,44 1,82

Genomsnittlig räntebindningstid (år)  1,82 2,77 2,44 1,82

Lån som förfaller inom

1 år  43 000 3 000 167 160 118 721

2–3 år  23 000 43 000 192 732 252 279

4–5 år  54 750 102 750 207 209 181 491

6 år–   25 000 – 106 651 115 052

Över 10 år  – – 1 277 –

Tillsvidarelån  – – 73 506 68 268

Utgående lån  145 750 148 750 748 535 735 811

Säkrad låneskuld  – – – –

Ingående förinbetalda anläggningsavgifter VA  0 0 163 158 100 853

90 % av årets förinbetalda anläggningsavgifter  – – 24 663 67 296

Årets intäktsförda anläggningsavgifter  – – –4 011 –4 991

Utgående förinbetalda anläggningsavgifter VA  0 0 183 810 163 158
Anläggningsavgifter inbetalda from 2016-01-01 för VA intäktsförs 
över 50 år. Fram till 2015-12-31 intäktfördes anläggningsavgifterna 
över 30 år. Restvärdet på de anläggningsavgifter som tagits ut före 
2016-01-01 fördelas framåt över återstående tid efter en plan på 50 år.

Ingående investeringsbidrag  363 451 12 706 13 110

Justering ingående balans (komponentredovisning) – –62 –949 –62

Årets investeringsbidrag  1 405 – 3 484 –

Årets upplösning  –97 –26 –388 –342

Utgående investeringsbidrag  1 671 363 14 853 12 706

Återstående antal år (vägt snitt)  11 år 20 år 36 år 40 år

Det offentliga investeringsbidraget periodiseras på motsvarande 
nyttjandeperioden för den tillgång som bidraget avser.

RÄKENSKAPER
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NOTER (TKR) KOMMUNEN KONCERNEN

 2021 2020 2021 2020
Not 21 Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder  44 227 3 035 167 589 186 894

Kortfristiga skulder till koncernföretag  27 438 28 290 2 771 1 460

Leverantörsskulder  39 064 27 318 66 360 53 245

Kortfristiga statsbidragsskulder   8 714 8 875 8 714 8 875

Personalens skatter, avgifter och avdrag  19 205 21 027 21 322 22 864

Retroaktiva löner och OB-ersättning  9 346 5 288 9 723 5 640

Semester- och övertidsskuld  32 806 33 505 36 600 35 859

Kommunalskatteskulder  5 548 14 027 5 548 14 027

Övriga kortfristiga skulder  – 818 36 203 23 601

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  29 212 27 020 53 617 47 171

Summa  215 560 169 203 408 447 400 636

Statsbidragsskulder intäktförs i den takt intäktsvillkoren uppfylls enligt bidragets villkor.

Not 22 Panter och därmed jämförliga säkerheter

Fastighetsinteckningar  – – 1 510 1 510

Företagsinteckningar  – – 23 963 23 963

Summa  – – 25 473 25 473

Not 23 Pensionsförpliktelser som inte tagits 

upp bland skulderna eller avsättningarna

Pensionsförpliktelser  173 914 178 920 173 914 178 920

Löneskatt   42 192 43 406 42 192 43 406

Summa  216 106 222 326 216 106 222 326
     

Ingående ansvarsförbindelse  178 920 181 153 178 920 181 153

Ränteuppräkning  1 096 1 122 1 096 1 122

Basbeloppsuppräkning  2 127 4 515 2 127 4 515

Årets utbetalningar  –12 142 –10 645 –12 142 –10 645

Ändrat livslängdsantagande i RIPS  4 391 – 4 391 –

Nyintjänande  616 2 341 616 2 341

Övrigt  –1 094 434 –1 094 434

Utgående ansvarsförbindelse  173 914 178 920 173 914 178 920

Löneskatt   42 192 43 406 42 192 43 406

Summa  216 106 222 326 216 106 222 326
     

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.
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 2021 2020 2021 2020 
Not 24 Övriga ansvarsförbindelser

Kommunal borgen för egna bolag och stiftelser  599 916 583 949 – –

Övriga ansvarsförbindelser  30 068 30 218 30 252 30 408

Pensionsåtaganden  1 755 1 754 – –

Summa  631 739 615 921 30 252 30 408

Malung-Sälens kommun ingick i januari år 2009 i en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser, nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 
294 kommuner och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande 
borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas, dels i förhållande till storleken på de medel 
som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Malung-Sälens kommuns ansvar enligt ovan nämnda 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 
till 510 966 139 tkr och totala tillgångar till 518 679 716 tkr. Malung-Sälens kommuns andel av de totala 
förpliktelserna uppgick till 760 223 tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 772 751 tkr.

Not 25 Finansiella leasingavtal

Fastigheter

Därav förfall inom 1 år  798 

Därav förfall inom 1–5 år  3 192

Därav förfall senare än 5 år  11 843

Variabla avgifter som ingår i periodens resultat  255

Maskiner och inventarier

Därav förfall inom 1 år  4 433 

Därav förfall inom 1–5 år  4 482

Därav förfall senare än 5 år  105

Ej uppsägningsbara operationella 
leasingavtal överstigande 1 år

Därav förfall inom 1 år  18 795 

Därav förfall inom 1–5 år  28 491

Därav förfall senare än 5 år  10 934

Summa framtida leasingavgifter  83 073

Not 26 Justering för avsättningar

Justering för gjorda avsättningar pensioner  2 311 2 317 2 311 1 574

Minskning av avsättningar på grund av utbetalningar –578 –546 –578 –596

Förändring uppskjuten skatteskuld  – – 2 590 5 433

Avsättning återställande av deponi  649 158 649 158

Minskning avsättning deponi på grund av utbetalningar –4 630 –7 227 –4 630 –7 227

Summa  –2 248 –5 298 342 –658

RÄKENSKAPER
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 2021 2020 2021 2020
Not 27 Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster

Realisationsvinst i samband med försäljningar  –753 –570 –893 –795

Vinst vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar – – –10 764 –

Realisationsförluster i samband med försäljningar – – – 1 050

Orealiserad vinster korta placeringar   –24 –17 –24 –17

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar   1 1 750 1 –

Utrangering anläggningstillgångar  – 3 016 4 598 3 016

Upplösning av investeringsbidrag  –97 –26 –388 –342

Upplösning av förutbetalda anläggningsavgifter  – – –4 011 –4 992

Förändring uppskjuten skattefordran  – – – –41

Omklassificering omsättningstillgång  –2 035 – –2 035 –

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster –3 839 350 –2 322 346

Summa  –6 747 4 503 –15 838 –1 775

Not 28 Verksamhetens intäkter och kostnader 
enligt driftredovisningen

Verksamhetens intäkter driftredovisningen   394 793 377 137

Interna intäkter   –186 024 –179 844

Finansiella intäkter driftredovisningen  – –

Summa  208 769 197 293

Verksamhetens intäkter resultaträkningen   208 769 197 293

Verksamhetens kostnader driftredovisningen   –1 071 008 –1 043 170

Interna kostnader   186 024 179 844

Finansiella kostnader driftredovisningen   219 232

Summa   –884 765 –863 094

Verksamhetens kostnader resultaträkningen  –884 765 –863 094

Not 29 Upplysningar om kostnader för räkenskapsrevision

Kostnader för räkenskapsrevision

Sakkunnigt biträde  120 95 120 95

Förtroendevalda revisorer  – – – –

Auktoriserade revisorer (bolagsrevision)  – – 529 487

Total kostnad för räkenskapsrevision  120 95 649 582

Kostnad för övrig revision

Sakkunnigt biträde  255 281 255 281

Förtroendevalda revisorer  307 303 307 303

Lekmannarevision  – – 15 13

Total kostnad för övrig revision  562 584 577 597

Total kostnad för revision  682 679 1 226 1 179

Total kostnad för räkenskapsrevision  120 95 649 582
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 2021 2020
Not 30 Driftbudgetens beslutade förändringar

Verksamhetsplan och budget, KF 2020-06-22, 
§ 54 (f.g. år KF 2019-06-17, § 52)  13 586 13 586

Tilläggsanslag räddningsnämnden (ökade kostnader), 
KF 2019-12-16, § 108   – –1 500

Tilläggsanslag valnämnden (folkomröstning), KF 2020-04-07, § 172   – –800

Tekniska justeringar nämnderna, KS 2021-04-06, 
§ 44 (fg år KS 2020-04-07, § 60)   0 0

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

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

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

Tekniska justeringar lönerevision 2021, KS 2021-06-21, § 100 0 –

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

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

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

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

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

Summa   12 446 10 758

* Ökning generella statsbidrag för nettokostnadsram barn- och utbildningsnämnden, respektive socialnämnden med motsvarande nivå, 
ingen förändring totalbudget.
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 2021 2020
Not 31 Investeringsbudget beslutade förändringar

Verksamhetsplan och budget, KF 2020-06-22, 
§ 54 (f.g. år KF 2019-06-17, § 52)  49 050 38 050

Överflytt investeringsmedel 2020-2021, KS 2021-04-06, 
§ 43 (f.g. år KS 2020-04-07, § 58)   30 362 25 575

Ombudgetering, borttag och tillkommande 2021, KS 2021-04-06, 
§ 43 (f.g. år KS 2020-04-07, § 58 )    –2 600 –1 850

Tilläggsanslag mekanopanna värmeverket, KF 2020-02-17, § 17  – 4 000

Tilläggsanslag pågående anpassning av IFO lokaler, 
KF 2020-02-17, § 18  – 2 500

Tilläggsanslag pågående anpassning hantverkshuset en hyresgäst, 
KF 2020-02-17, § 19  – 1 200

Tilläggsanslag fastighetsköp Norrbäcken 1:18, KF 2020-05-25, § 37 – 4 000

Tilläggsanslag fastighetsköp Mobyarna 78:73, KF 2020-05-25, § 38 – 4 150

Tilläggsanslag majoritetens satsningar (bostadsrätter, renovering 
fastighet Bredsjön, belysning elljusspåret Malung, parkering och 
tillfartsväg Rörbäcksnäs), KF 2020-09-21, § 78  – 8 190

Tilläggsanslag anpassning hantverkshuset tre hyresgäster, 
KF 2020-12-21, § 121  – 2 500

Tilläggsanslag inköp snökanon, KSAU 2020-12-16, § 386 – 250

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

Tilläggsanslag centralarkiv Industrihus 1 (f.d. Normark), 
KF 2021-04-26, § 15   6 800 –

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

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

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

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

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

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

Tilläggsanslag takbyte fastighet Passaren 9, KF 2021-09-27, § 87 1 000 –

Tilläggsanslag bredbandsanslutning-äldreboenden, 
KF 2021-10-25, § 102  1 400 –

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

Summa   104 712 88 565
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Not 32 Koncerninterna förhållanden

Kommun / Kommunalt  Ägartillskott Utdelning Borgen*

koncernföretag Givna Mottagna Givna Mottagna Givare Mottagare

Malung-Sälens kommun 14 006 – 12 717 –  765 420 –

Gustols AB  – 500 – – – –

Malungs Elverk AB – – – 12 717 – 20 000

Malungs Elnät AB – – – – – 45 000

Malung-Sälens Fibernät AB – – – – – –

Malung-Sälens Företagshälsa AB – – – – – –

Malungshem AB – – 1 396 – – 280 000

Sälen Centrum HB – – – 1 396 – 45 420

Malung Sälen Turism AB – – – – – –

Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB – 10 000 – – – 370 000

Västerdalarnas utbildningsförbund – – – – – –

Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB  – 3 506 – – – 5 000

Ärnäshedens Fastighets AB – – – – – –

Summa  14 006 14 006 14 113 14 113 765 420 765 420

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

Kommun / Kommunalt  Försäljning Borgensavgift & räntor Fordringar/korta skulder

koncernföretag Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Givna Mottagare

Malung-Sälens kommun 13 419 33 227 1 122 –  3 321 32 528

Gustols AB  – – – – – –

Malungs Elverk AB – – – – – 6

Malungs Elnät AB 8 883 463 – – 2 124 4

Malung-Sälens Fibernät AB 1 043 4 – – – –

Malung-Sälens Företagshälsa AB 1 035 50 – – 288 –

Malungshem AB 19 958 14 180 – 492 54 3 425

Sälen Centrum HB 934 1 432 – 24 264 109

Malung Sälen Turism AB 2 650 1 696 – – 1 730 158

Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB 9 123 5 872 – 600 28 460 –

Västerdalarnas utbildningsförbund 1 – – – – –

Västerdala Terminal och Järnvägsspår AB  – 25 – 6 – 3

Ärnäshedens Fastighets AB – 97 – – – 8

Summa  57 046 57 046 1 122 1 122 36 241 36 241
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Övriga noter och upplysningar
Särredovisningar 
Inom Malung-Sälens kommunkoncern upprättas följande särredovis-

ningar:

•  Elnät särredovisas i enlighet med ellagen (197:857) och finns till-

gänglig hos Malungs Elnät AB.

•  Fjärrvärme särredovisas i enlighet med fjärrvärmelagen (2008:263) 

och finns tillgänglig hos Malung-Sälens kommun.

•  Vatten- och avloppsverksamheten särredovisas enligt lagen 

(2006:412) om allmänna vattentjänster och finns tillgänglig hos 

Vatten & Avlopp i Malung-Sälen AB.

Driftbudget 2021 
Driftbudget, i form av nettobudget, är beslutad av kommunfullmäktige 

2020-06-22, § 54 med ett budgeterat årsresultat på 13 586 tkr. Un-

der inledning av året har kommunstyrelsen fattat beslut om så kallade 

tekniska justeringar, KS 2021-04-06 § 44, omfattande justering inom 

kommunstyrelsen. Under året har kommunfullmäktige fattat två be-

slut, 2021-04-26 § 13 och 2021-09-27 § 83, om tilläggsanslag till 

barn- och utbildningsnämnden finansierat genom ökade generella 

statsbidrag från så kallade skolmiljarden. Barn- och utbildningsnämn-

dens ram har i och med detta ökat med 1 051 tkr. Socialnämnden 

har getts tilläggsanslag med 5 187 tkr finansierat genom ökade ge-

nerella statsbidrag från bidrag för att säkerställa en god vård och 

omsorg av äldre personer, beslutade 2021-12-13 § 122. Fullmäktige 

har vidare, 2021-04-26 § 14, beslutat om tilläggsanslag till räddnings-

nämnden med 500 tkr för ökade kostnader. Kommunstyrelsen har 

fattat beslut, per 2021-06-21 § 99, om teknisk justering (omfördelning) 

från kultur- och fritidsnämnden med 329 tkr till kommunstyrelsen för 

Bullsjöns utebassäng där ansvaret övergått till Malung-Sälen Turism. 

Från år 2021 budgeteras medel för lönerevision centralt, och kommun-

styrelsen har efter genomförd lönerevision beslutat 2021-06-21 § 100, 

om fördelning till nämnderna för kompensation av kostnadsökningen. 

Vid sammanträdet i juni år 2021 beslutade därtill kommunfullmäktige 

om tre tilläggsanslag för att täcka kostnadsökningar. Kultur- och fritids-

nämnden gavs tilläggsanslag för ökade kostnader för kulturskolelokaler 

(§ 58). Barn- och utbildningsnämnden gavs tilläggsanslag för utökning 

av tjänster i Rörbäcksnäs och Sälen (§ 64 och § 65) Budgeterat resul-

tat för år 2021 uppgår därmed till 12 446 tkr, se not 30.

Redovisningsmodell inklusive ord 
och begreppsförklaringar
Tillämpad redovisningsmodell med förklaringar av begrepp finns 

som ett separat dokument att ta del av ”Redovisningsmodell samt 

ord och begreppsförklaringar”. Se Malung-Sälens kommuns hem-

sida, sökväg: http://malung-salen.se/kommunochpolitik/kommun-

fakta/ekonomiochbudget
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