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Grunduppdrag och ansvarsområde 
Vår verksamhetsidé 

Vi tillhandahåller offentliga tjänster för alla som bor och verkar i kommundelen - liksom för alla 

som besöker oss. I samspel med andra aktörer arbetar vi för att bidra till ökad livskvalitet och ett 

mer hållbart samhälle. 

Målbild 

Vi väljs i första hand när människor beslutar var de ska bo, leva och verka. 

Vi samverkar, kommunicerar och agerar tillsammans. 

Kommundelen präglas av stolthet och framtidstro. 

Vi är en hållbar kommundel som tar tillvara på möjligheter och har modet att agera nytt. 

Medarbetare söker sig till oss för att bidra till något unikt. 

Vi är riktigt bra tillsammans! 

Verksamhet 

Skultuna kommundelsnämnd ansvarar utifrån det reglemente som kommunfullmäktige fastslagit 

för ett brett spektrum av komplexa verksamheter. Reglementet omfattar ansvar för verksamhet 

för psykiskt funktionsnedsatta, hemtjänst med boendestöd och ledsagarservice, servicehus, 

demensboende. Kommundelsnämnden ansvarar även för teknik och fritid, förskoleklass, 

fritidshem, grundskola till och med årskurs 9, gymnasieenhet, fritidsgård, förskola, 

familjecentrum, öppen förskola och bibliotek. 

Kommundelsnämnden ansvarar för verksamhet som dels drivs på uppdrag/beställning av andra 

nämnder och för verksamhet som är anslagsfinansierad. Nämndens verksamheter drivs enligt 

samma ekonomiska förutsättningar som för alla liknande kommunala verksamheter. Reglementet 

fastslår att nämndens endast får ansvara för verksamhet inom den geografiskt avgränsade 

kommundelen. Nämndens verksamheter finns i Skultuna och Romfartuna men hemtjänst och 

hemsjukvård utförs i hela den geografiska kommundelen. 

Skultuna kommundels framgångsfaktor är att vi kan vara riktigt bra tillsammans. Vi har, genom att 

vara en kommundelsnämnd, större möjligheter till ett tätare samarbete med lokalsamhället. 

Invånarna har lättare att påverka verksamheter och beslutsfattare kommundelen. En organisation 

med relativt små och skiftande verksamheter ökar möjligheten till utvecklad samverkan mellan 

verksamheterna. En sådan samverkan skapar goda förutsättningar för att tillsammans skapa 

riktigt bra verksamhet för de vi är till för – invånarna i kommundelen. 
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Strategiska uppdrag 

Skultuna kommundelsnämnd ger i verksamhetsplan för 2021 med utblick mot 2024 

kommundelsförvaltningen ett antal strategiska uppdrag. 

Dessa syftar till att möta upp de uppdrag som kommunstyrelsen ålagt kommundelsnämnden samt 

stärka kommundelsnämnden i för nämnden strategiska frågor. 

En del av uppdragen sträcker sig över verksamhetsåret 2021 och en del av uppdragen påbörjades 

under tidigare år. Återrapportering av uppdragen ska ske kontinuerligt till kommundelsnämnden. 

1. att förbättra skolresultat så att andelen elever som har godkänt i alla ämnen under 

mandatperioden höjs från dagens nivå till minst 78 procent. 

2. att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet inom kommundelsförvaltningen med särskilt 

fokus på Persboskolan. 

3. att utveckla elevhälsoarbetet, förvaltningen ska ta fram en plan med åtgärder för att på kort 

och på lång sikt öka kvaliteten på elevhälsoarbetet. 

4. att ta fram en åtgärdsplan för att på kort och lång sikt få ekonomin i balans. Särskilt vikt ska 

läggas på hemtjänstorganisationen, vård och omsorgsboendet Vallonen samt Persboskolan. 

5. att ta fram ett arbetssätt där kommundelsförvaltningen arbetar fokuserat med tidiga, 

samordnade insatser för barn i en utsatt situation. 

6. att förbereda för en permanent lösning av förskolelokaler i Romfartuna. 

7. att utreda förutsättningarna för fler förskoleplatser i Skultuna kommundel. 

8. att förbereda för ny skollokal som ersättning av Persboskolan samt att planera för skollokaler 

som motverkar skol-segregation, är ekonomiskt bärkraftiga, ger förutsättningar för rätt 

lärarkompetens och ändamålsenliga undervisningslokaler. 

9. att följa utvecklingen av och verka för ökat bostadsbyggande inom kommundelens geografiska 

område. 

10. att planera och förbereda för ett allaktivitetshus på nya Persboskolan. 

11. att under mandatperioden 2018-2022 aktivt arbeta för att öka den digitala utvecklingen inom 

Skultuna kommundelsnämnds ansvarsområde. 

12. att arbeta fram en strategisk struktur för invånardialog samt genomföra aktiviteter för att öka 

invånarnas möjligheter att påverka utveckling av kommundelen. 

13. att implementera åtgärder för att öka framtidstron för ungdomar boende i kommundelen. 

14. att stärka kommundelsförvaltningens arbete med strategisk kommunikation. 
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Konsekvenserna av dessa uppdrag för 2022 innebär framförallt en prioritering av en ny skola i 

investeringsplanen samt en permanent lösning av förskolelokaler i Romfartuna. 

Kommunfullmäktiges mål med att förbättra skolresultaten kommer att kräva fortsatt central 

ekonomisk prioritering under 2022. 

Måluppfyllelse 2020 
Kund 

* Kunder nöjda med verksamheten som helhet – hemtjänst 95% (målvärde 95%), Vård och 

omsorgsboende helhet 95% bemötande 100%, vårdnadshavare förskola 3,5 (4) 

* Ökad framtidstro 61% (målvärde öka) 

* Antal delaktiga i invånardialog - ej mätbar under 2020 på grund av covid-19 

Kvalité 

* Ett gemensamt arbete med systematiskt kvalitetsarbete har startat i förvaltningen - uppnått 

* Alla enheter ska kunna beskriva sitt systematiska kvalitetsarbete - uppnått 

* Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 68% - målvärde 78 % 

Ekonomi 

* Inköp inom avtal 91% - målvärde 95% 

* Positiv budgetavvikelse - uppnått 

* Andel enheter med bättre resultat än föregående år - uppnått 

Medarbetare 

* HME 75 - målvärde 85% 

* eNPS +6 - målvärde +10 

* Kommunikationsplan - uppnått 
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Viktiga utmaningar och omvärldsfaktorer 
Skultuna kommundelsnämnd har framförallt identifierat tre utmaningar ökade kunskapsresultat i 

skolan, en ekonomi i balans samt en attraktiv kommundel. 

Ökade kunskapsresultat i skolan 

En av de viktigaste utmaningarna för kommundelsnämnden är att höja kunskapsresultaten i 

skolan. Under senaste läsåret ökade andelen elever som lämnade årskurs nio från Skultuna 

kommundel från 60 % till 78 %. Ambitionen är dels att ytterligare öka andelen elever som avslutar 

grundskolan med betyg i alla ämnen dels att se till att resultaten är kontinuerligt höga. Under 

2020 gjordes en omorganisation och en gemensam enhet för förskola, grundskola och 

familjecentrum skapades. Syftet är att skapa ett sammanhållet arbete från förskola till årskurs nio 

samt bättre förutsättningar att nyttja tillgängliga resurser. 

En ekonomi i balans 

Skultuna kommundelsnämnd gick med ett överskott 2020. Den första ekonomiska analysen för 

2021 prognostiserar en ekonomi i balans. En av Skultuna kommundels fördel är den nära 

kommunikationen mellan verksamheter och ledningen av kommundelen. 

Kommundelsförvaltningen och kommundelsnämnden följer verksamhetens ekonomiska resultat 

samt vidtagna åtgärder månatligen. Kommundelsförvaltningen ser att införandet av heltid som 

norm samt ambitionen att ta bort delade turer kommer öka kostnaderna för kommundelen. För 

att fortsätta utvecklingstakten i kommundelen krävs en högre grad av extern finansiering av 

utvecklingsarbetet. Kommundelsförvaltningen arbetar därför med flertalet ansökningar till 

externa aktörer. 

Kommundelsförvaltningen kan konstatera att den ersättningsmodell som råder inom 

hemtjänstområdet inte täcker de kostnader som kommundelen har. Kommundelsförvaltningen 

har effektiviserat verksamheten och minskat underskottet under 2019 och 2020. Trots vidtagna 

åtgärder ser kommundelsförvaltningen det inte möjligt att klara kostnadstäckning av hemtjänsten 

utifrån rådande ersättningsmodell. Det beror på att kommundelen består av stor del landsbygd 

och liten del tätort vilket inte i tillräcklig stor utsträckning kompenseras i ersättningsmodellen. En 

ytterligare förklaring är att avbokade tider eller leverans av matlådor inte kompenseras i modellen 

och det finns idag inga ekonomiska konsekvenser för kunden när denne avbokar för sent. 

Gällande de pedagogiska verksamheterna är det en ekonomisk utmaning att driva ett mindre 

högstadium samt att möta ökade behov till barn med behov av särskilt stöd i såväl skolan som 

förskolan. 

Trots de strukturella ekonomiska utmaningar som kommundelen står inför bedömer 

kommundelsförvaltningen att klara de ekonomiska ramarna genom att ständigt effektivisera 

verksamheterna. 
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En attraktiv kommundel 

En attraktiv kommundel förutsätter hög kvalitet i den verksamhet som kommundelsnämnden 

ansvarar för. Kommundelsförvaltningen har haft en brist på strategisk kompetens gällande 

systematiskt kvalitetsarbete. För att ta ytterligare steg i vår kvalitetsutveckling har därför 

kommundelsförvaltningen under 2020 anställt en utvecklingsledare. Tjänsten kommer till femtio 

procent finansieras av skolverket inom ramen för samverkan för bästa skola. Samverkan för bästa 

skola avslutas under 2021 och kommundelsnämnden fortsätter att själva finansiera det fortsatta 

arbetet. Ambitionen är att öka det systematiska kvalitetsarbetet i samtliga verksamheter men 

med ökat fokus på skolorganisationen. 

Skultuna kommundel är beroende av en befolkningstillväxt. Det innebär att det krävs ökad 

bostadsbyggnation samt demografisk föryngring i kommundelen. Utvecklingen är beroende av en 

ökning av detaljplanerade tomter samt ökad central kommunikation av de fördelar som Västerås 

Stad kan erbjuda genom tätortsnära landsbygd. 
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Demografi och volymer 
De verksamheter som ansvarar för äldreomsorg och för personer med funktionsvariation kommer 

inte att förändras under kommande period vad vi nu känner till. 

Det finns idag 30 stycken servicehusplatser och 42 stycken äldreomsorgsplatser i kommundelen. 

Sol och LSS boendena för personer med funktionsvariation är 35 varav två är akutplatser. Här 

byggdes det ett nytt boende som var inflyttningsklart hösten 2018. Inga kända förändringar 

gällande platser finns under perioden. 

Antalet hemtjänsttimmar varierar under året och underlaget för budget 2022 är 20 000 timmar. 

Kundbasen har varit relativt konstant de senaste åren (ca 110 kunder) men antalet timmar har 

minskat stadigt och mycket kraftigt under visa perioder. En förklaring är att behovet hos 

hemtjänsts kunderna förändras i en snabbare takt än förut. De är sjukare och behöver mer 

hemsjukvård samt vistas oftare på sjukhuset under längre perioder. Vi konstaterar också att den 

genomsnittliga tiden som vi vårdar kunder har blivit kortare de senaste åren. Antalet äldre har en 

svag ökning 2022-2025 och antas inte påverka hemtjänsten i någon större utsträckning. Det är 

dock svår att spekulera i. Dessa faktorer kräver en annan flexibilitet från verksamheten än 

tidigare. Antalet timmar 2022 förväntas vara samma som 2021. 

Förskolan kommer att till 2021 ha en ökning av antal barn. Från 2022-2023 kommer barnantalet 

att minska något varje år enligt SCB:s statistik. Från och med 2024-2025 ökar barnantalet igen. Då 

har inte hänsyn tagits till effekterna av eventuell nybyggnation samt generationsväxling inom 

kommundelen. 

Elevantalet F-9 ökar under perioden 2022-2025 under alla år. Framförallt är det elever i de högre 

årskurserna som står för ökningen. Inte heller här finns en eventuell nybyggnation med i 

beräkningarna. 

Förskolorna i Skultuna och förskolan i Romfartuna har nu inga lediga platser och är mycket 

trångbodda. Efterfrågan på förskoleplats är hög och kö finns. I Romfartuna har arbetet med att 

ersätta den tillfälliga förskolan med en permanent startat. Den nya förskolan behöver ha fler 

platser än den nuvarande för att möta ett ökat behov. Preliminärt skulle en ny förskola kunna 

vara på plats där under 2024. Även i Skultuna behöver förskolan utökas. När nya Persboskolan 

byggs försvinner förskoleplatser i den förskoleavdelning som nu inryms i en av skolans lokaler. 

Eftersom Skultuna kommundelsnämnd i jämförelse med Västerås stads grundskolenämnd samt 

vård och omsorgsnämnd har begränsat antal timmar samt elever påverkar nämndens ekonomi 

kraftigt vid större volymförändringar. 

Kommundelsnämnden har svårt att göra eventuella omfördelningar av resurser utifrån att 

nämnden i stor utsträckning är utförare av beställd verksamhet samt att anslagsfinansierad 

verksamhet sammanfaller med verksamheter med de demografiska utmaningar Västerås stad står 

inför. 
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Ekonomiska förutsättningar 

Ekonomiskt nuläge 
Utfall 2020 

Skultuna kommundelsförvaltning har totalt en stabil ekonomi med god uppföljning och kontroll. 

Resultatet 2020 var ett överskott med 7,1 mnkr. 

De ekonomiska utmaningar nämnden hade under 2020 gällde främst hemtjänsten. Ersättningen 

för utförd hemtjänsttimme är inte tillräcklig för att bedriva verksamhet med ekonomin i balans. 

Det särskilda boendet för äldre har haft en obalans i ekonomin. 2020 har detta vänt och nedlagt 

arbete med schemaläggning och översyn av bemanning har gett effekt samt en ökad 

kostnadsmedvetenhet hos medarbetarna har bidragit till resultatet. Tillsammans har allt arbete 

och åtgärder resulterat i en verksamhet med god ekonomi och fina resultat i både 

medarbetarenkät och kundenkät. 

De pedagogiska verksamheterna hade totalt ekonomin i balans under 2020. Högstadiedelen har 

fortfarande ett underskott 2020 även om det är väsentligt lägre än tidigare år. 

Covid-19 påverkade alla verksamheter. Sjukfrånvaron var hög i de pedagogiska verksamheterna, 

både barn, elever och pedagoger var drabbade. Vilket innebar att vikarier inte behövdes i någon 

större utsträckning trots den höga sjukfrånvaron hos medarbetarna. på grund av pandemin 

inställdes många aktiviteter i alla verksamheter och i princip alla utbildningar uteblev. Vilket 

gjorde att kostnaderna för dessa uteblev. 

Budget 2021 

Hemtjänsten fortsätter arbetet med optimal bemanning men kommer inte att nå ett nollresultat. 

Ersättningen är för låg för att kunna bedriva en hemtjänst med ekonomi i balans. 

Den nya utbildningsenheten ger mycket goda förutsättningar för samordning av medarbetare. 

Specialistkompetenser kan användas på ett effektivare sätt i alla årskurser. Vilket ger bättre 

ekonomiska fördelar och framförallt kommer eleverna tillgodo. Elevhälsan har förstärkts 2021 och 

arbetar med elever på samtliga skolor. 

Satsningar finns i budget 2021 för att arbeta förebyggande med ungdomar och deras framtidstro. 

Arbetet startade under 2020 men många aktiviteter fick ställas in på grund av Covid-19. 

Förhoppningsvis ska dessa kunna genomföras under året. 

Något som kommer att fortsätta påverka utfall 2021 och framåt är Covid-19 pandemin. Inför 

sommaren kommer vårdverksamheterna att bemanna upp för att säkra upp att det finns 

tillgänglig personal. Sen tillkommer ökade kostnader för skyddsmaterial i alla verksamheter. 
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Ekonomisk översikt 
Demografi och volymökningar 

Demografin påverkar volymförändringarna för de pedagogiska verksamheternas. Den marginella 

ökningen av antal äldre som skulle kunna påverka hemtjänsten finns inte beräknad då det är svårt 

att spekulera i antalet beviljade timmar för kommande år. Det finns idag inte någon ambition att 

utöka de olika särskilda boenden som finns. Under de senaste åren har några servicelägenheter 

ställts om till äldreomsorgsplatser för att möta Västerås stads förändrade behov. Totalt finns 72 

platser i det särskilda boendet för äldre och LSS och SOL-boendena har tillsammans 33 platser. 

Förskolan kommer att 2022-2023 få en minskning av antal barn. Efter perioden kommer antalet 

förskolebarn att öka igen. Den nybyggnation som sker i kommundelen kommer med all säkerhet 

att förändra denna prognos. 

Skolans elevantal ökar under hela perioden. I slutet av perioden kommer den största ökningen att 

finns i högre årskurserna. 

När nya Persboskolan byggs kommer längorna (byggnader som tillhör Persboskolan idag) att rivas. 

I dessa längor finns idag förskolebarn och en digital ateljé. Dessa lokaler måste då ersättas. 

Nya Persboskolan kommer att generera väsentligt högre hyra. Idag har Persboskolan en hyra på 2 

mnkr. Eftersom partner inte har upphandlats kan hyran inte specificeras. Hyresökningen kommer 

preliminärt få halvårseffekt 2024. 

Beslutade satsningar och kostnadsökningar 

Vilka kostnadsökningar Covid-19 pandemin kommer att innebära är oklara. Uppskattade 

kostnader första halvåret är totalt 770 tkr för skyddsutrustning, skyddsmaterial och bemanning. 
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Längre fram än så är svårt att uppskatta just nu. För att stärka upp inom omsorgen och därmed 

minska risken för utmattning hos medarbetarna kommer en överrekrytering att ske inför 

sommaren. På samma sätt som gjordes 2020. 

Införandet av heltid som norm och krav om sammanhållen arbetstid kommer inte att vara 

kostnadsneutralt. En grov uppskattning är att kostnaderna öka med 5 mnkr per år inom vård och 

omsorg och förskoleverksamheterna. 

Att ta bort delade turer inom äldreomsorgen kommer att medföra högre kostnader än de ökade 

kostnader som kommer av heltid som norm. En första uppskattning visade på en kostnadsökning 

med 1,5 mnkr för borttag av delade turer. Här behövs ytterligare analys av schemaomläggningar 

för att få en mer exakt kostnadsbild. 

Ambitionsökningar finansierade inom ram 

För att stärka framtidstron för ungdomar gör kommundelsnämnden en satsning genom en 

omfördelning av medel. Även inom förvaltningens verksamheter sker ett samarbete och 

engagemang för detta viktiga uppdrag. Kommundelsnämnden har en ambition att stärka arbetet 

samverkan med civila samhället i syfte att förbättra det strategiska arbetet för barn och 

ungdomar i kommundelen. För att finansiera detta utvecklingsarbete kommer förvaltningen att 

arbeta med att söka externa medel. Leader, MUCF och Delmos är några tänkta sökbara bidrag. 
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Effekt av löne- och prisökningar 

Budge
t 2022 

Person
al- 
kostna
d 

Övrig 
kostn
ad 

Index-
reglera
de 
avtal 
(OPI 
mm) 

Hemtjänst 
LOV 
Hemsjukv
ård LOV 

Lokal-
kostn
ad 

Intäkt 
(exter
n) 

Intäkt 
(inter
n) 

Kapitalkost
nad 

Nettokost
nad 

          

Kostna
d, 
mnkr 

92 32   15,3 12,4 3,3 1,0 124,6 

          

1 % 
ökning 

0,92 0,32   0,15 0,12 0,03 0,1 1,25 

          

Vid en 1 procentig löne- respektive prisökning skulle Skultuna kommundelsförvaltning få en 

kostnadsökning med nästan 1,2 mnkr (se tabell ovan). För att klara kostnadsökningen skulle 

kommundelsförvaltningen behöva minska på sina ambitioner gällande kostnader som hänför sig 

till ej lagstyrd verksamhet. Förskolor och skolor får sin ersättning på samma sätt som övriga 

förskolor och skolor och skulle i ett första skede inte beröras. 

       

Åtgärder för ekonomi i balans 2022-2025 
Hemtjänsten kommer inte att nå ekonomisk balans med den ersättningsnivå som ges. Antalet 

timmar förväntas att vara 20 000 och i storlek med antalet timmar de senaste åren. 

Hemtjänsttimmarna har under senaste åren minskat varje år (undantaget 2018 då det var en liten 

ökning i jämförelse med året innan). Detta trots ett relativt konstant antal kunder. 

Den nya utbildningsenheten hade tillsammans ett överskott 2020 på 3,0 mnkr. Den nya 

organisationen har bättre förutsättningar att samnyttja specialistkompetenser till alla skolor och 

förskolor. Förhoppningen är att den nya enheten ska generera en mer hållbar ekonomi samt 

högre kunskapsresultat över tid. 

Trots ett tufft ekonomiskt läge kommer ekonomin att vara i balans vid årets slut 2021. De korta 

beslutsvägarna och den vilja som finns att samarbeta över verksamhetsgränserna som präglar 

Skultuna gör att arbetet med att nå ett positivt resultat kommer att lyckas. 

Kommande år kommer fortfarande hemtjänsten att vara en stor utmaning för förvaltningens 

ekonomi. 

Kommundelsnämnden har under 2019 samt 2020 arbetat med att effektivisera arbetet i syfte att 

kunna möta de ekonomiska utmaningar som väntar 2022 och framåt. Vidtagna åtgärder är bland 
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annat att se över bemanning inom hemtjänst samt vård och omsorgsboenden samt att på ett mer 

effektivt sätt utnyttja de samlade resurser kommundelsnämnden besitter. 

Riktade statsbidrag 
De riktade statsbidrag som förvaltningen får är bland annat maxtaxa barnomsorg, lärarlönelyft, 

förstelärare dessa förväntas ju att fortsätta tilldelas kommunen framöver 2022-2025. Dessa 

uppgår totalt till drygt 2,1 mnkr i budget 2020 och förväntas vara ungefär samma under perioden 

tom 2025. 

Andra statsbidrag som finns under 2021 är Likvärdig skola och samverkan bästa skola (avslutas 

2021). 

Statsbidraget mindre barngrupper i förskolan är möjlig att få endast på någon av våra förskolor så 

som barnantalet och efterfrågan ser ut nu. Fler förskoleplatser kommer att ge möjlighet att få 

statsbidraget till fler av förskolorna. 

Statsbidragen är viktiga och möjliggör, exempelvis Likvärdig skola, en utökning av medarbetare, 

inköp av lärverktyg och satsning på elevhälsan. Skultuna har ju samma elevpeng som staden har 

och den är ju relativt låg i jämförelser med andra kommuner. 
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Investeringsplan 2022-2026 (5-årsplan) 
Persboskolan planeras att ersättas med en ny skola. Arbetet planeras vara startas under 2022 och 

vara färdig 2024. Persboskolan är den sista högstadieskolan i Västerås stad som inte har 

moderniserats. Lokalerna är därmed inte anpassade utifrån dagens pedagogiska krav på 

undervisningen. Skolan är är i en sådant byggnadstekniskt skick att det inte är ekonomiskt 

försvarbart att göra så omfattande renoveringar som krävs. Det är utifrån såväl pedagogiska som 

ekonomiska argument därför bättre att bygga en ny skola. Lokalerna planeras så att de ska kunna 

utnyttjas under såväl dagtid som kvällar och helger. 

En nybyggnation av Persboskolan kommer även att innebära att nya lokaler för förskolan behöver 

lösas eftersom delar av lokalerna används för förskoleverksamhet. I Skultuna finns det idag fyra 

förskolor. Kommundelsförvaltningen utreder möjligheten att effektivisera befintliga 

förskolelokaler med eventuellt nya förskolelokaler. 

Skultuna kommundelsnämnd har idag ett femårigt avtal av paviljonger för Romfartuna förskola. 

Detta avtal löper ut 2022. Förskolan består av fyra avdelningar och är full belagd. Behovsanalys för 

en permanent förskola är gjord och arkitekt är upphandlad. Behovsanalysen visar ett på ett behov 

av sex avdelningar samt att det krävs en integrering med skolan som ligger intill förskolan. 

Byggnationen beräknas vara klar 2024. Hyresökningen av de nya lokalerna beräknas finansieras 

dels genom befintlig hyra av paviljongerna samt ökat antal barn. 

Kommundelsnämnden har under 2021 en miljon kronor för investering i främst inventarier inom 

skola samt vård och omsorg. Summan har varit densamma många år och behövs för de 

återinvesteringar som måste göras. 


