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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20W)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2020-10-26

Dnr  2018/396 KH 31

Motion  om att möjliggöra att ungdomsgården har helgöppet

INLEDNING

Kristina Nyberg (S) inkom den 26 mars  2018  med motion om  utökade  öppettider på

ungdomslokalen  — Lokal  17. Motionären framför att ungdomar i Sala upplever att

ungdomslokalen skulle behöva ha öppettider anpassade till behovet hos de

ungdomar lokalen är till för.

Beredning

Bilaga KS  2020/118/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion

Reviderad Bilaga KS  2020/118/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar

på motion

Bilaga KS  2020/118/2, remissvar Kultur och Fritid

Bilaga KS  2020/118/3, motion från Kristina Nyberg (S)

Ledningsutskottets beslut  2020—08—26, §  126

Kommunstyrelsens beslut  2020-09-09, §  124

Yrkande

Anders Westin (C) yrkar

bifall till kommunstyrelsens förslag.

BESLUT

Kommunfullmaktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag,

att bifalla motionen.

Utdrag

Kultur- och fritid

Administrativa enheten

E_YP'ZD 102°)
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SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 

KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-09 

KF: s 20(36l 

HANDLING 
NR 31 2020 

Dnr 2018/396 _, <g 

Svar på motion om att möjliggöra att ungdomsgården har 
helgöppet 

INLEDNING 
Kristina Nyberg (S) inkom den 26 mars 2018 med motion om utökade öppettider på 
ungdomslokalen - Lokal 17. 

Motionären framför att ungdomar i Sala upplever att ungdomslokalen skulle behöva 
ha öppettider anpassade till behovet hos de ungdomar lokalen är till för. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/118/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 
Reviderad Bilaga KS 2020/118/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar 
på motion 

Bilaga KS 2020/118/2, remissvar Kultur och Fritid 
Bilaga KS 2020/118/3, motion från Kristina Nyberg (S) 

Ledningsutskottets beslut 2020-08-26, § 126 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 

kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

LEDNINGSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2020-08-26 

19 (33) 

Dnr 2018/396 --~ 

Svar på motion om att möjliggöra att ungdomsgården har 
helgöppet 

INLEDNING 
Kristina Nyberg (S) inkom den 26 mars 2018 med motion om utökade öppettider på 
ungdomslokalen - Lokal 17. 
Motionären framför att ungdomar i Sala upplever att ungdomslokalen skulle behöva 
ha öppettider anpassade till behovet hos de ungdomar lokalen är till för. 

Beredning 
Bilaga KS 2020/118/1, kommunstyrelsens ordförandes förslag till svar på motion 
Bilaga KS 2020/118/2, remissvar Kultur och Fritid 
Bilaga KS 2020/118/3, motion från Kristina Nyberg (S) 

Yrkanden 
Anders Wigelsbo (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att bifalla motionen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att bifalla motionen. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

U td ragsbestyrka nde 
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2020-08-17 

DIARIENR: 2018/396 

KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

Svar på motion om utökade öppettider på ungdomslokalen -
Lokal 17 

Kristina Nyberg (S) inkom den 26 mars 2018 med rubricerad motion. 

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 

• att kommunstyrelsen får i uppdrag att möjliggöra att ungdomslokalen har 
helgöppet 

Motionären skriver att ungdomar i Sala upplever att ungdomslokalen skulle behöva 
ha öppettider anpassade till behovet hos de som ungdomslokalen är till för. 

Ungdomslokalen är mycket populär och har längre öppettider på fredagar. På 
helgerna är den inte tillgänglig, även om behovet av att ha någonstans att gå för att 
träffa vänner kanske är som störst på helgerna. 

Motionen har remitterats till Kultur- och Fritid för yttrande. 

Kultur- och Fritid skriver i sitt yttrande att kostnaderna för att ha helgöppet en 
lördag 5 timmar, 40 veckor om året med två personalresurser beräknas till 96 000 
kronor. 

Under hösten 2018 sökte, och fick, Sala kommun medel från Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, för att öka tillgängligheten och kvaliteten 
i verksamheten vid fritidsgårdar för ungdomar 13-20 år. Bidraget som Sala kommun 
erhöll kunde endast användas under 2018. 

Stödet gav kommunen möjligheten att öka tillgängligheten i ungdomslokalen, och ha 
lördagsöppet under hösten 2018 för att utvärdera behovet. Under hösten 2018 hade 
ungdomslokalen öppet mellan klockan 17 och klockan 22 på lördagar vid totalt 14 
tillfällen. 

Utvärderingen av lördagsöppet på ungdomsgården presenterades vid Kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde den 24 januari 2019. När prowerksamheten 
utvärderades framkom det att under de 14 lördagar som lokalen haft öppet under 
2018 besökte i snitt 46 besökare per kväll lokalen. Av dessa var 85 % pojkar och 15 
% flickor. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 SO 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Anders Wigelsbo 
Kommu nstyrelsens ordförande 

anders.wigelsbo@sala.se 

Direkt: 0224-74 71 00 



Kommunstyrelsen 

Utvärderingen visade vidare att lördagsöppet på ungdomsgården varit väldigt 
uppskattat bland ungdomarna, och att personalen bedömer att lördagsöppet kan 
vara ett bra alternativ särskilt under de kalla vintermånaderna. 

Att ha lördagsöppet på ungdomslokalen kan bidra till en ökad trygghet bland Salas 
ungdomar, och på så vis medföra en bättre och mer meningsfull fritid. För att kunna 
verkställa detta behövs dock finansiering, vilket särskilt bör beaktas i 
budgetprocessen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

:ttir:ooeo 
Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Anders Wigelsbo 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -08- 1 8 
Diarienr 

Dpb: 

Svar på motion om utökade öppettider på ungdomslokalen -
Lokal 17 

Kristina Nyberg (S) inkom den 26 mars 2020 med rubricerad motion. 

Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar: 

• att kommunstyrelsen får i uppdrag att möjliggöra att ungdomslokalen har 
helgöppet 

1 (2) 

2020-08-17 

DIARIENR: 2018/396 

Motionären skriver att ungdomar i Sala upplever att ungdomslokalen skulle behöva 
ha öppettider anpassade till behovet hos de som ungdomslokalen är till för. 

Ungdomslokalen är mycket populär och har längre öppettider på fredagar. På 
helgerna är den inte tillgänglig, även om behovet av att ha någonstans att gå för att 
träffa vänner kanske är som störst på helgerna. 

Motionen har remitterats till Kultur- och Fritid för yttrande. 

Kultur- och Fritid skriver i sitt yttrande att kostnaderna för att ha helgöppet en 
lördag 5 timmar, 40 veckor om året med två personalresurser beräknas till 96 000 
kronor. 

Under hösten 2018 sökte, och fick, Sala kommun medel från Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, för att öka tillgängligheten och kvaliteten 
i verksamheten vid fritidsgårdar för ungdomar 13-20 år. Bidraget som Sala kommun 
erhöll kunde endast användas under 2018. 

Stödet gav kommunen möjligheten att öka tillgängligheten i ungdomslokalen, och ha 
lördagsöppet under hösten 2018 för att utvärdera behovet. Under hösten 2018 hade 
ungdomslokalen öppet mellan klockan 17 och klockan 22 på lördagar vid totalt 14 
tillfällen. 

Utvärderingen av lördagsöppet på ungdomsgården presenterades vid Kultur- och 
fritidsnämndens sammanträde den 24 januari 2019. När provverksamheten 
utvärderades framkom det att under de 14 lördagar som lokalen haft öppet under 
2018 besökte i snitt 46 besökare per kväll lokalen. Av dessa var 85 % pojkar och 15 
% flickor. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 

Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 SO 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Anders Wigelsbo 

Kommunstyrelsens ordförande 

anders.wigelsbo@sala.se 

Direkt: 0224-7 4 71 00 



Kommunstyrelsen 

Utvärderingen visade vidare att lördagsöppet på ungdomsgården varit väldigt 
uppskattat bland ungdomarna, och att personalen bedömer att lördagsöppet kan 
vara ett bra alternativ särskilt under de kalla vintermånaderna. 

Att ha lördagsöppet på ungdoms lokalen kan bidra till en ökad trygghet bland Salas 
ungdomar, och på så vis medföra en bättre och mer meningsfull fritid. För att kunna 
verkställa detta behövs dock finansiering, vilket särskilt bör beaktas i 
budgetprocessen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar rtionen 
Anders Wigelsbo (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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KOMMUNSTYRELSENSFÖRVALTNING
RogerNilsson

REMISSVAR

SALAKOMMUN
Kommunstyrelsensförvaltning

lnk. 2018-07-31
larlenr

2o llb
Aktbilaga

L.f

Kommunstyrelsens
ledningsutskott

Ang Motion om att möjliggöra att ungdomsgårdenhar helgöppet

Kristina Nyberg,S,Har lämnat en motion där socialdemokratiskaungdoms
förbundet påtalar att ungdomar i Salaupplever att ungdomslokalenskulle behöva
ha öppettider anpassadetill behovet hosde som ungdomslokalenär till för.
Ungdomslokalenhar öppet mån- tor, 1700-2100 samt fre 1700-2300. Meninte på
helgendå kanskebehovetatt ha någonstansatt gåär somstörst.

Man föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att möjliggöraatt ungdomslokalen
har helgöppet.

Kostnader för helgöppetpå lördag, 5 tim, 40v, med två personalresurserär
beräknadtill ca%tkr.

Samtidigt ger "Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällefrågor,"MUCFalla
kommuner möjlighet att från 3 juli till 30 novembersökabidrag för att öka
tillgängligheten ochkvaliteten i verksamhetenvid fritidsgårdar och öppen
fritidsverksamhet för ungdomar från 13 till 20 år. Medöppenfritidsverksamhet
avses,utöver fritidsgårdar, ungdomenshus eller liknandesom ungakan besöka
kostnadsfritt och där de till stora delar själva kan välja vad devill göra.Denöppna
fritidsverksamheten kan ävenske i form av uppsökandeverksamhet.

Stödetskagekommunernamöjlighet att öka tillgängligheten (tex. i form avutökade
öppettider) och öka kvaliteten i verksamhetenvid fritidsgårdar och motsvarande
öppen fritidsverksamhet. Syftet är att unga i åldern 13-20år ska kunna delta i mer
verksamhet och få ut mer avsitt deltagandei verksamheten

Stödetska användastill att:

öka tillgängligheten, t.ex. i form av utökade öppettider, inkluderande arbetssätt
eller spridning av tillgänglig information till olika grupper av unga.
öka kvaliteten i verksamheten,t.ex. för att stimulera informellt lärandesamt
personlig ochsocial utveckling för verksamhetensdeltagare.

Bidraget kan gåtill fritidsverksamhet som drivs i kommunalregi eller annanregi.
Bidraget kan endastanvändasunder 2018.

Salakommun, kultur- ochfritid kommer att rekvirera medelför 2018.DettagerSala
kommun möjligheten att påbörja helgöppet redan under hösten2018.Därmed
kommer en utvärdering och enbehovsanalysatt görassomkan användassom
underlag för framtida beslut gällandehelgöppet på ungdomslokaleni Sala.

Eventuellt bidrag för 2019 är ännu oklart.

RogerNilsson
Kultur- ochfritidschef

1 (1)
2018-07-12

REMISSVAR



Kommunfullmäktige i
Salakommun

MOTION lnk. 2018-03-08
Väckesav:Kristina Nyberg(S)

01anenr AldlillaQa

Motion om utökade öppettiden på ungdomslokalen- Lokal 17

Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU,har påtalat att ungdomar i Sala
upplever att ungdomslokalen skulle behöva ha öppettider anpassadetill behovet
hos de som ungdomslokalen är till för.
Ungdomslokalen är mycket populär och har längre öppettider på fredagar.
Men på helgen är den inte tillgänglig, även om behovet av någonstans att gå och
träffa vänner kanske är som störst just på helgerna.

Jag föreslår fullmäktige besluta:

att kommunstyrelsen får i uppdrag att möjliggöra att ungdomslokalen har
helgöppet.

Sala 2018-03-06

l~lAo)e11,.e1cJV~Gel1°o
Kristina Nyberg (S)
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*  KOMMUN Sammanträdesdatum

2020—10—26

Dnr 2020/1305 KH 48

§ 105 Budget  2021 och verksamhetsplan 2022—2023

INLEDNING

Ärendet inleds med en allmänpolitisk debatt där varje parti disponerar 5 minuter

för sitt inlägg. Debattordning efter lottdragning enligt följande ordning: Anders
Westin (C), Erik Hamrin (M), Magnus Holm (KD), johanna Ritvadotter (V), Ulrika

Spårebo (8), Hanna Westman (SBA), lngela Kilholm Lindström (MP), Mårten

Hemström (L) och Louise Eriksson (SD).

Efter den allmänpolitiska debatten diskuteras varje styrelse/nämnds

driftbudget/plan och investeringsbudget/plan.

Beredning

Bilaga  KS  2020/157/1, förslag från Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund inför

budget 2021

Reviderad Bilaga  KS  2020/157/2, förslag till budget 2021 och strategisk plan 2022-

2023 —Alliansen

Bilaga  KS  2020/157/2, förslag till budget 2021 och Strategisk plan 2022—2023  —

Alliansen

Bilaga  KS  2020/157/3, yttrande från kommunal över förslag till budget 2021

Bilaga  KS  2020/157/4, förslag till budget 2021 och strategisk plan 2022-2023 —
Salas Bästa

Reviderad Bilaga  KS  2020/157/5, förslag till budget 2021 och strategisk plan 2022—

2023 —Socialdemokraterna

Bilaga KS 2020/157/5, förslag till budget 2021 och strategisk plan 2022—2023 —
Socialdemokraterna

Bilaga  KS  2020/157/6, förslag till budget 2021 och strategisk plan 2022—2023 —
Sverigedemokraterna

Reviderad Bilaga  KS  2020/157/6, förslag till budget 2021 och strategisk plan 2022-

2023  — Sverigedemokraterna

Ledningsutskottets beslut 2020-09-30, § 161

Kommunstyrelsens beslut2020-10-07,5154

Kommuns relsen driftbud et lan

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar,

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år 2021 fastställs till 210 278

tkr, samt

2023 till 217 691 tkr.

Deltar i diskussionen gör: Anders Wigelsbo (C), Ulrika Spärebo (S), Hanna Westman

(SBA), Johanna Ritvadotter (V), Erik Hamrin (M), Magnus Edman (SD), Ingela

Kilholm Lindström (MP), Mårten Hemström (L), Magnus Holm (KD), Tomas Bergling

(M), Eva Stenberg (S), Per-Olov Rapp (S), Anders Westin (C), Camilla Runerås (S),

Ingvar jonsson (SD), Martin Eriksson (M), Magnus Eriksson (SBA), Louise Eriksson

(SD) och Viktor Kärvinge (S)

/‘
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#34 JÄÅLÄÅ KOMMUNFULLMAKTIGE

%;, KOMMUN Sammanträdesdatum

2020-10-26

5105  forts.

Ajournering kl.  16.47  — 17.10

Kommuns relsen investerin sbud et lan

Kommunstyrelsen  hemställer att kommunfullmäktige beslutar,

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen är  2021  fastställs till

87 900 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år  2022  fastställs till 97 200 tkr

och år  2023  till 86 800 tkr.

Deltari diskussionen gör: Anders Wigelsbo  (C), Ulrika Spårebo  (S), Hanna Westman

(SBÄ) och Alberto  Castellanos  (V)

Kultur-och fritidsnämnden driftbud et lan

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för kultur— och fritidsnämnden är  2021  fastställs till
51 891 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år  2022  fastställs till 52 623 tkr

och är  2023  till 53 756 tkr.

Deltar i diskussionen gör: Anders Westin  (C), Kristina Nyberg (S), Agne Furingsten
(L), Ingela Kilholm Lindström  (MP), Hanna Westman  (SBÄ), Magnus Edman  (SD),
Ulrika Spårebo  (5), Tomas Bergling (M), Anders Wigelsbo  (C), Hanna Westman

(SBÄ), Magnus Eriksson  (SBA) och Johanna Ritvadotter (V)

Kultur-och fritidsnämnden investerin sbud et lan

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar,

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kultur— och fritidsnämnden år  2021
fastställs till  4  500 tkr, samt

att investeringsbudget/plan för kultur— och fritidsnämnden är  2022  fastställs till

0  tkr och är  2023  till  1  000 tkr.

Deltar i diskussionen gör: Anders Westin (C)

Revisionen driftbud et lan

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmälttige beslutar,

a_tt driftbudgetens nettoanslag för revisionen är  2021  fastställs till 886 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för revisionen är  2022  fastställs till 898 tkr och år  2023  till 918

tkr.

Överförm ndaren driftbud et lan
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar,

a_tt driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år  2021  fastställs till  3  039 tkr,

samt

a_tt driftbudget/plan för överförmyndaren är  2022  fastställs till  3  081 tkr och år
2023  till  3  148 tkr.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-10-26

§ 105 forts.

Skolnämnden  driftbud et lan

Kommunstyrelsen  hemställer  att kommunfullmäktige beslutar,
a_tt driftbudgetens nettoanslag för  Skolnämnden  år 2021 fastställs till 585 657 tkr,
samt

a_tt driftbudget/plan för  Skolnämnden  år 2022 fastställs till 593 893 tkr och är 2023
till 606 642 tkr.

Deltar  i  diskussionen gör:  Bengt  Larsson (C), Per-Olov Rapp (5), Hanna Westman
(SBÄ), Mårten Hemström (L), Viveca Molin (M), Alberto Castellanos (V), Magnus
Edman (SD), Camilla Runeräs (S), Anders Wigelsbo (C), Magnus Holm (KD), Magnus
Eriksson (SBÄ) och  Martin  Eriksson (M)

Skolnämnden investerin sbud et lan

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar,
a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2021 fastställs till 4 000
tkr, samt

ag investeringsbudget/plan för Skolnämnden år 2022 fastställs till 4 000 tkr och är
2023 till 4 000 tkr.

Ajournering kl. 19.21 — 19.45

Vård-och omsor snämnden driftbud et lan

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar,
ät driftbudgetens nettoanslag för vård— och omsorgsnämnden år 2021 fastställs till
577 234 tkr, samt

att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden är 2022 fastställs till 585 359
tkr och är 2023 till 597 937 tkr.

Deltar i diskussionen gör: Elisabet Pettersson (C),Camilla Runerås (S), Ann-Kristin
Lindgren (S), Agne Furingsten (L), Louise Eriksson (SD), Hanna Westman (SBÄ),
Magnus Holm (KD), Erik Hamrin (M), Mären Hemström (L), Ulrika Spärebo (5), Per-
Olov Rapp (S) och Eva Stenberg (S).

Vård-och omsor snämnden investerin sbud et lan
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar,
a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2021

fastställs till 2 250 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden är 2022 fastställs till
3 500 tkr och år 2023 till 1 500 tkr.

Fin ansförvaltnin

Bemyndigande till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar,
att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas förfoga 5 151 tkr som
eget kapital.

Utd ragsbestyrkandeJust .randes sign / s,. "
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Sammanträdesdatum

2020—10—26

§105 forts.

Upplåning

Kommunstyrelsen  hemställer  att kommunfullmäktige beslutar,
a_tt kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta län, det  vill  säga låna upp
belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2021,
a_tt kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder under 2021 med totalt  O  tkr,under 2022 med totalt

0 tkr samt under 2023 med totalt 15 000 tkr.

Utdebitering

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar,
a_tt fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2021.

Deltar i diskussionen gör: Magnus Edman [SD)

Anslagsbindning

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar,
a_tt för år 2021 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till
styrelse/nämnd.

Finansiella mål

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande
finansiella mål,

- Resultatmälet ska vara 1.3 % för 2021 samt 1.6 % för 2022 och 2023,
.  Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än

nettokostnadsökningen,

- Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av
kommunfullmäktige beslutade anslag,

.  Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering
av sin verksamhet.

De kommunala bolagen

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar,
a_tt Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statslåneränta +
1% på insatt kapital,
a_tt Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande genomsnittlig statsläneränta
+  1% på insatt kapital, samt

a_tt inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

Utdragsbestyrkande
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Budget  2021  och Verksamhetsplan 202  2-2023

Kommunstyrelsen  hemställer att kommunfullmäktige beslutar,

a_tt fastställa Alliansens föreliggande förslag till Budget  2021  och verksamhetsplan

2022-2023, i enlighet med Reviderad Bilaga KS 2020/157/2.

Yrkande

Anders Wigelsbo  (C) yrkar, med instämmande av, Erik Hamrin  (M), Mårten

Hemström  (L), Magnus Holm  (KD), Tomas Bergling (M), Martin Eriksson  (M),
Anders Westin  (C), Agne Furingsten  (L), Bengt Larsson  (C), Viveca Molin (M) och

Elisabet Pettersson  (C),

bifall till kommunstyrelsens förslag,

att fastställa Alliansens föreliggande förslag till Budget  2021  och verksamhetsplan

2022-2023, i enlighet med Reviderad Bilaga KS  2020/157/2.

Ulrika Spårebö  (S) yrkar, med instämmande av Johanna Ritvadotter  (V), lngela

Kilholm Lindström  (MP), Camilla Runerås  (S), Viktor Kärvinge  (S), Alberto

Castellanos  (V), Kristina Nyberg (S), Per-Olov Rapp (S), Ann-Kristin Lindgren  (S) och

Eva Stenberg (S),

att kommunfullmäktige beslutar,

att fastställa Socialdemokraternas föreliggande förslag till Budget  2021  och

verksamhetsplan  2022-2023, i enlighet med Reviderad Bilaga KS  2020/157/5.

Hanna Westman  (SBA) yrkar, med instämmande av Magnus Eriksson  (SBA),
att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Salas Bästas föreliggande förslag till Budget  2021  och verksamhetsplan

2022-2023, i enlighet med Bilaga KS  2020/157/4

Magnus Edman  (SD) yrkar, med instämmande av lngvar Jonsson  (SD) och Louise

Eriksson  (SD),

att kommunfullmäktige beslutar,

att fastställa Sverigedemokraternas föreliggande förslag till Budget  2021  och

verksamhetsplan  2022—2023,  i enlighet med Reviderad Bilaga KS  2020/157/6.

Proposition

Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Socialdemokraternas

förslag, Salas bästas förslag och Sverigedemokraternas förslag och finner att

kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Votering

Votering begärs. Kommunstyrelsens förslag utses till huvudförslag. 'För att avgöra

vilket förslag som ska utgöra motförslag ställer ordföranden proposition på

Socialdemokraternas förslag, Salas bästas förslag och Sverigedemokraternas förslag
och finner att kommunfullmäktige till motförslag har utsett Socialdemokraternas

förslag. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer

kommunstyrelsens förslag röstar )A. Den som stöder Socialdemokraternas förslag
röstar NE). Vid omröstningen avges 18 )A—röster och  23  NE)-röster.  2  avstår.

Omröstningslista, se bilaga.
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§  105 forts.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar,

a_ttfastställaSocialdemokraternas föreliggande förslag till Budget  2021  och
verksamhetsplan 2022-2023, i enlighet med Reviderad Bilaga KS  2020/157/5.

Kommuns relsen driftbud et lan

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen är  2021  fastställs till 210 897
tkr, samt

_a_t_t driftbudget/plan för kommunstyrelsen är  2022  fastställs till 213 881 tkr och år
2023  till 218 457 tkr.

Kommuns relsen investerin sbud et lan

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen år  2021  fastställs till
88 550 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för kommunstyrelsen år  2022  fastställs till 94 200 tkr
och år  2023  till  81 800  tkr.

Kultur-och fritidsnämnden driftbud et lan

a_tt driftbudgetens nettoanslag för kultur- och fritidsnämnden är  2021  fastställs till

56 887 tkr, samt

a_tt driftbudget/plan för kultur- och fritidsnämnden år  2022  fastställs till 57  686  tkr

och år  2023  till  58  912 tkr.

Kultur-och fritidsnämnden investerin sbud et lan

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för kultur— och fritidsnämnden år  2021
fastställs till  6  200 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för kultur— och fritidsnämnden år  2022  fastställs till

O tkr och är  2023  till  1  000 tkr.

Revisionen driftbud et lan

a_tt driftbudgetens nettoanslag för revisionen är 2021  fastställs till  890  tkr, samt
a_tt driftbudget/plan för revisionen är  2022 fastställs till 902 tkr och är  2023  till  822
tkr.

Överförmvndaren driftbud et lan
att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år  2021  fastställs till  3 068  tkr,
samt

a_tt driftbudget/plan för överförinyndaren år 2022 fastställs till  3  111 tkr och är

2023  till  3 178  tkr.

Skolnämnden driftbud et lan

ag driftbudgetens nettoanslag för Skolnämnden år 2021  fastställs till  580  249 tkr,
samt

att driftbudget/plan för Skolnämnden år 2022 fastställs till 588 400 tkr och är  2023
till 600 900 tkr.

/)
(/4 Utdragsbestvrkande
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Skolnämnden  investerin sbud et lan

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för  Skolnämnden  är 2021 fastställs till 4 000

tkr, samt

ag investeringsbudget/plan för Skolnämnden är 2022 fastställs till 4 000 tkr och år
2023 till 4 000 tkr.

Vård-och omsor snämnden driftbud et lan

a_tt driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden är 2021 fastställs till
575 152 tkr, samt

att driftbudget/plan för värd- och omsorgsnämnden år 2022 fastställs till 583 197
tkr och är 2023 till 595 533 tkr.

Vård-och omsor snämnden investerin sbud et lan

a_tt investeringsbudgetens nettoanslag för värd- och omsorgsnämnden är 2021
fastställs till 2 250 tkr, samt

a_tt investeringsbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden är 2022 fastställs till

2 500 tkr och är 2023 till 1 500 tkr.

Finansförvaltnin

Bemyndigande till kommunstyrelsen

&  kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas förfoga över 4 141 tkr
som eget kapital.

Upplåning
a_tt kommunstyrelsen under är 2021 har rätt att omsätta län, det vill säga läna upp
belopp motsvarande belopp på de län som förfaller till betalning under 2021,
a_tt kommunstyrelsen under är 2021 har rätt att nyuppläna, det vill säga öka

kommunens skulder under 2021 med totalt O tkr, under 2022 med totalt
0 tkr samt under 2023 med totalt 15 000 tkr.

Utdebitering

a_tt fastställa utdebiteringen till 22.31 för 2021.

Anslagsbindning

a_tt för är 2021 fastställa nettoanslag för driftbudget och investeringsbudget till
styrelse/nämnd.

Utdragsbestyrkande
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Finansiella mål

a_tt fastställa följandefinansiella mål,

' Resultatmälet ska vara 1.3  %  för  2021, inklusive återställande av negativt

resultat, 2022  1.6  %  inklusive återställande av negativt resultat, samt 1,6  %
för  2023,

' Ökningen av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska vara större än

nettokostnadsökningen,

'  Styrelse och nämnder ska bedriva sin verksamhet inom av

kommunfullmäktige beslutade anslag,

o  Styrelse och nämnder ska se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering

av sin verksamhet.

. Styrelse och nämnder ska kontinuerligt arbeta för att effektivisera

verksamheterna med bibehållen kvalitét.

De kommunala bolagen

a_tt Salabostäder AB ska ge utdelning motsvarande statsläneränta  +  1% på insatt
kapital,

a_tt Sala-Heby Energi AB ska ge utdelning motsvarande statsläneränta  +  1% pä insatt
kapital, samt

a_tt inget utdelningskrav ska gälla för Sala Silvergruva AB.

Reservation

Tomas  Bergling (M), Erik Hamrin  (M),  Michael PBIOhansson  (M),  Martin Eriksson
(M), Anders Wigelsbo  (C),  Sture Iohansson  (C),  Elisabet Pettersson  (C), Anders
Westin  (C), Carola Gunnarsson  (C), Anna Gillerblad  (C), Christer Gustafsson  (C),

Mårten Hemström  (L),  Magnus Holm  (KD),  Eva Axelsson  (KD),  Viveca Molin  (M),
Mårten Öhrström  (C),  Bengt Larsson (C) och Agne Furingsten (L) reserverar sig till
förmån för Alliansens förslag.

Hanna Westman (SBA) och Magnus Eriksson (SBA) reserverar sig till förmån för för
Salas Bästas förslag.

Utdrag

Ekonomikontoret

Nämnder/styrelse

Kommunala bolag

Samtliga kontor

E  X  P  20  l o  "231
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Omröstningslista

Beslutande § 98

Tomas Bergling (M) JA

Erik Hamrin (lVl) ]A

Michael  PB Johansson (M) JA

Martin Eriksson (M) JA

Anders Wigelsbo (C) JA

Sture Johansson (C) JA

Elisabet Pettersson (C) JA

Anders Westin (C) JA

Carola Gunnarsson (C) JA

Anna Gillerblad (C) JA

Christer Gustafsson (C) JA

Mårten Hemström (L) JA

Magnus Holm  (KD) JA

Eva Axelsson  (KD) JA

Ulrika Spårebo (S) NEJ

Emil Andersson Bleckert (S) NEJ

Camilla Runerås (S) NEJ

Viktor Kärvinge (S) NEJ

Eva Stenberg (S) NEJ

Per-Olov Rapp (S) NEJ

Bo Kihlström (S) NEJ

Kristina Nyberg (S) NEJ

Ann—Kristin Lindgren (S) NEJ

Eassika Gustavsson (S) NEJ

Sven Frank (S) NEJ

Alberto Castellanos (V) NEJ

Johanna Ritvadotter (V) NEJ

Ingela Kilholm Lindström  (MP) NEJ

Magnus Edman  (SD) JA

Ingvar Jonsson  (SD) JA
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Omröstningslista forts.

Louise Eriksson [SD)

Sverre  Lindqvist

Emil  Göransson [SD)

Joel Liljekvist  (SD)

Andreas Andersson  (SD)

Hanna Westman  (SBA)

Magnus Eriksson  (SBA)

Viveca lVlolin (M)

Mårten Öhrström (C)

Bengt Larsson (C)

Agne Furingsten [L)

Åsa Nilsson (S)

Niklas Hellstrand (S)

Ragge  ]agero [SD)

Totalt:
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Sammanträdesdatum

2020—10-26

Dnr 2020/1393

§ 85 Revisionsrapport samt revisionens bedömning av delårsrapport
2020 för Sala kommun

INLEDNING
Revisorerna har granskat delårsrapport 2020 samt gjort en bedömning av den.

Beredning

Granskningsrapporten Granskning av delårsrapport 2020.

Revisorernas bedömning av delårsrapport.

Christina Forsgren (8), av fullmäktige utsedd revisor, föredrar revisorernas

bedömning av delårsrapporten.

BESLUT

Kommunfullmåktige beslutar,

a_tt lägga granskningsrapporten till handlingarna.
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SALA KOMMUN 

=~~b~ 
KOMMUNREVISIONEN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2020 -10- 1 9 
Diarienr 2020 /12>93 - 1 
Dpb: 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårs
rapport per 2020-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas 
bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma. 

Bedömningen är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten. Det inne
bär att granskningen har varit begränsad i omfattning, inriktad på övergripande ana
lys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningens resultat presenteras i bifogad 
rapport. 

Prognosen indikerar att kommunen kommer att klara balanskravet 2020, dock kom
mer kommunen, enligt upprättad prognos, att ha ackumulerade ej återställda nega
tiva balanskravsresultat om 50,7 mnkr vid årets slut. 

• Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens 
krav och god redovisningssed i övrigt. 

• Vi bedömer att måluppfyllelsen avseende de finansiella målen är delvis förenligt 
med de av fullmäktige fastställda målen i budget 20 20. 

• Vi bedömer att måluppfyllelsen avseende verksamheten är delvis förenligt med de 
av fullmäktige fastställda målen i budget 2020. 

• Balanskravet bedöms vara uppfyllt för 2020 . 

• Vi har inte i granskningen funnit någon beskrivning av vilka åtgärder kommun
styrelsen kommer att vidta för att förbättra måluppfyllelsen till årsskiftet. 

Sala kommun 2020-10-19 

0/triu l?JvM 
Christna F:s~·ren 
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LA KOMMUN 
natyretsens förvaltning. 

pwc 
Översiktlig granskning 



Innehållsförteckning 

Inledning 

Iakttagelser och bedömningar 

pwc 

3 

4 

1 



PW·C 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 
kommunens delårsrapport för perioden 2020-01 -01 - 2020-08-31. Uppdraget ingår som 

en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2020. 

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande 
revisionella bedömning per revisionsfråga: 

Revisionsfråga 

Har delårsrapporten 
upprättats enligt 
lagens krav och god 
redovisningssed? 

Är resultaten i 
delårsrapporten 
förenliga med de av 
fullmäktige 
fastställda målen för 
god ekonomisk 
hushållning, d.v.s. 
finns förutsättningar 
att målen kommer att 
uppnås? 

Kommentar 

Uppfyllt 

Grundat på vår översiktliga 
granskning har det inte kommit 
fram några omständigheter som 
ger oss anledning att anse att 
delårsbokslutet för 2020 inte, i allt 
väsentligt, är upprättad i enlighet 
med lagens krav och god 
redovisningssed i övrigt. 

Bedömningen i delårsrapporten är 
att balanskravet kommer att 
uppfyllas för år 2020. Dock 
kommer kommunen, enligt 
upprättad prognos, att ha 
ackumulerade ej återställda 
negativa balanskravsreslutat om 
50,7 mnkr vid årets slut. 

Delvis uppfyllt 

Grundat på vår översiktliga 
granskning av delårsrapportens 
återrapportering har det inte 
kommit fram några 
omständigheter som ger oss 
anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet inte 
skulle vara delvis förenligt med de 
finansiella mål och 
verksamhetsmål som fullmäktige 
fastställt i budget 2020. 

Ett av fem finansiella mål samt 
fem av nio verksamhetsmål 
prognostiseras att uppfyllas. 

0 
0 

0 
0 
0 

2 
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Inledning 
Bakgrund 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges 
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i 

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna 
ska lämna till fullmäktige. 

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av 
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av 

kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. 

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt 

ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed. 

Syfte och Revisionsfrågor 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 

uppnås? 

Avgränsning och Metod 

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 

• översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2020-08-31, 

• förvaltningsberättelsens innehåll, 

• hur kommunen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med 
målen för god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål). 

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av 
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk 

granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens 

upprättande. 

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 

revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest 

väsentliga iakttagelser och bedömningar. 

Den granskade delårsrapporten fastställdes av kommunstyrelsen 2020-10-07 och 

fullmäktige behandlar delårsrapporten 2020-10-26. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef, controller och 

redovisningsekonom. 

3 



Iakttagelser och bedömningar 
Lagens krav och god redovisningssed 

Iakttagelser 

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för 

perioden uppgår till 44,9 mnkr (29, 1 mnkr) . Styrelsen har överlämnat rapporten inom 

lagstadgad tid till fullmäktige. 

Kommunfullmäktige beslutade under 2018, KF § 122, att frångå huvudregeln i Rådet för 
kommunal redovisnings (RKR) information om redovisning av rivnings- och 
saneringsutgifter och aktivera dessa utgifter som markanläggning istället för att de 
kostnadsförs direkt. 

Sala kommun har erhållit ca 41,6 mnkr i stöd från staten för att stärka välfärden m.a.a. 
Covid-19. Detta stöd har periodiserats fr.o.m. utbetalningsdatum och under resterande 
månader under året trots att RKR anser att det är rimligt att det extra generella 
statsbidraget fördelas schablonmässigt med 1 /12 per månad över räkenskapsåret. 

I delårsrapporten prognostiseras årets resultat uppgå till 15,5 mnkr och årets 

balanskravsresultat till 8,8 mnkr. Ej återställda negativa balanskravsresultat uppgick vid 

2020 års början till 59,5 mnkr, varav 36,6 mnkr avser 2018 års negativa resultat. 

Prognostiserat balanskravsresultat medför att endast 8,8 mnkr av budgeterade 18,3 

mnkr kan återställas under 2020. Detta innebär att resterade 9,5 mnkr samt återstående 

18,3 mnkr av 2018 års negativa resultat måste återställas senast år 2021. 2019 års 

negativa resultat om 22,9 mnkr måste återställas senast år 2022. Nedanstående tabell 

visar detta. 

• I ' - __, • ,:, ~ • ,. -, 'f ,. ' 

18 ack ej återställda negativa resultat 

- varav från år 2018 

- varav från år 2019 

Budgeterat återställande 
- varav från år 2018 (återställs senast 2021) 

- varav från år 2019 (återställs senast 2022) 
-------- - - --- -- - -

UB ack ej återställda pegativa 

balanskravs resultat 

Bedömning 

Budget 2020 Prognos 2020 

-59,5 mnkr 
-36 ,6 mnkr 
-22,9 mnkr 

18,3 mnkr 
18,3 mnkr 

-41,2 mnkr 

-59,5 mnkr 
-36,6 mnkr 
-22,9 mnkr 

8,8 mnkr 
8,8 mnkr 

-50,7 mnkr 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 

som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet för 2020 inte, i allt väsentligt, är 

upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020. 

Dock kommer kommunen, enligt upprättad prognos, att ha ackumulerade ej återställda 

negativa balanskravsreslutat om 50,7 mnkr vid årets slut. 

pwc . 
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God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har fastställt ett måldokument fö r perioden 2020-2022 innehållande 

ett antal finansiella mål och verksamhetsmål. 

Iakttagelser 

Mål 

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende kommunens 

finansiella och verksamhetsmässiga mål som fastställts i budget 2020. I nedanstående 

tabeller ges en återredovisning av kommunstyrelsen bedömning av förväntad 

måluppfyllelse till årets slut. 

Arets resultat, % av skatter och bidrag 

Skatter och bidrag, förändring % 

Nettokostnader, förändring % 

Nämnderna ska bedriva verksamhet inom 

beslutade anslag , avvikelse mnkr 

Målet bedöms 
inte bli uppfyllt 

Målet bedöms 
bli uppfyllt 

Målet bedöms 
inte bli uppfyllt 

Målet bedöms 
inte bli uppfyllt 

1----------- ------- ------- -·------- ---

Nämndernas externa intäkter i förhållande till 

externa kostnader, % 

Målet bedöms 
inte bli uppfyllt 

Av redovisningen framgår att ett av fem finansiella mål prognostiseras att uppfyllas. 

· Perspekti~ Hål~b~rt~~~'mhä)I~ _.,:·\~·:_.:•:., .. ,~ ": · · '<'.·;,-_,. ·. · · :Förväntad · , · · : 
· . · · .-- : . : · '• · · måluppfyllelse 

. . . , . : :··. :.>·. '., > · .; , v_id ~rets·slut . :. 

Växande Sala 

Sala kommuns folkmängd har minskat med 49 

personer under första halvåret. 
Försämrad placering i Svensk Näringslivs ranking 

Långsiktig socialt hållbar utveckling 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB 

vartannat år. Under-sökningen sker under 

hösten. 
Salas placering på "Fokus" ranking av kommuner 
som en bra plats att bo på har sjunkit från plats 

151 till 252. 
----- - --- ---

Målet bedöms 
inte bli uppfyllt 

Målet bedöms 
inte bli uppfyllt 
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Långsiktig miljömässigt hållbar utveckling 

Andelen miljöbilar ökar i kommunorganisationen 

och andelen ekologiska livsmedel i kommunens 

verksamheter bedöms ligga på samma nivå som 
tidigare. 

Nöjda medborgare och brukare 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB 
vartannat år. Undersökningen sker under hösten. 

God service av hög kvalitet 

Andelen elever som lämnar grundskolan med 
behörighet att söka gymnasieskolans nationella 

program minskar. Indikatorerna för Vård och 

omsorg pekar på delvis må/uppfyllelse. 

Påverkan och inflytande för kommunens 

medborgare 

Mäts genom medborgarundersökning via SCB 

vartannat år. Undersökningen sker under hösten. 

Målet bedöms 
bli uppfyllt 

Målet bedöms 
bli uppfyllt 

Målet bedöms 
bli delvis uppfyllt 

Målet bedöms 
bli uppfyllt 

· Perspektiv Medarbetare • · Förväntad 
. . , . _, · · måluppfyllelse : 

. <, _ _.- .. _ . _ . : . _vid årets slut _\ 

Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 

Prognosen för sjukfrånvaron är 7, 9 % och 

andelen skador/olycksfall/brott beräknas uppgå 

till 67 % vilket är en ökning jämfört med 

föregående år. 

Delaktighet och inflytande för medarbetarna 

Indikatorn mäts via medarbetarundersökning 

som görs vart tredje år. Senaste mätningen 

gjorde hösten 2019 och må/uppfyllelsen är 

bedömd utifrån den. 

Målet bedöms 
inte bli uppfyllt 

Målet bedöms 
bli uppfyllt 
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Tydligt och bra ledarskap 

Indikatorn mäts via medarbetarundersökning 

som görs vart tredje år. Senaste mätningen 
gjorde hösten 2019 och må/uppfyllelsen är 
bedömd utifrån den. 

Målet bedöms 
bli uppfyllt 

Av redovisningen framgår att fem av nio verksamhetsmål prognostiseras att uppfyllas. 

Bedömning 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 

kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de finansiella mål som 
fullmäktige fastställt i budget 2020. 

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte 

kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det 
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som 

fullmäktige fastställt i budget 2020. 
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2020-10-19 

Petra Ribba Anders Rabb 

Uppdragsledare Granskningsansvarig 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-67 40) (PwC) på uppdrag 
av Sala kommuns förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av 
projektplan . PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller 
delar av denna rapport. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdatum

2020-10—26

Dnr 2020/1308 KH 47

Delårsrapport 2020 för Sala kommun

Beredning

Bilaga KS 2020/156/1, delårsrapport 2020—08—31, Sala  kommun

Reviderad Bilaga KS 2020/156/1, delårsrapport 2020—08-31, Sala  kommuns

Bilaga KS 2020/156/2, bilaga nämndernas verksamhetsberättelser

Reviderad Bilaga KS 2020/156/2, bilaga nämndernas verksamhetsberättelser

Bilaga KS 2020/156/3, nämndernas beslutsprotokoll

Bilaga KS 2020/156/4, uppföljning nämndernas internkontrollplaner delår 2020

Ledningsutskottets beslut 2020—09—30,§ 160

Kommunstyrelsens beslut 2020—10—07, § 153

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C] yrkar, med instämmande av lngvar Jonsson (SD), Erik Hamrin

(M) och Magnus Edman (SD),

bifall till kommunstyrelsens förslag.

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag,

a_tt godkänna redovisningen av internkontrollplaner 2020, samt

a_tt godkänna delårsrapport 2020 för Sala kommun.

Utdrag

Ekonomikontoret

Nämnder och styrelser
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Sammanträdesdatum

2020-10—26

Dnr 2020/26

§ 84 Kompletteringsval

BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar,

a_ttvälja Mårten Hemström till  ledamot  i skolnämnden efter lsa Österberg [L) till och
med 2022-12—31,

a_ttvälja Mårten Hemström [L) till  vice  ordförandei skolnämnden efter Isa

Österberg (L) till och med 2022-12-31,

a_ttvälja RalfTräskman  (SBA) till ledamot i kultur— och fritidsnämnden efter Per
Larsson  (SBA) till  och med 2022—12-31,

a_tt välja Marcus Andersson  (SBA) till ersättare i kommunstyrelsen efter Per Larsson
[SBA] till  och med 2022—12-31, samt

a_tt välja Peter Svensson [L] till ledamot  i  vård— och omsorgsnämnden efter Mårten
Hemström (L) till och med 2022—12-31.

Utdrag

Förtroendevalda

Berörda nämnder

Administrativa enheten

Lönekontoret
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