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Bokslut för Sala kommun 2012 
Beredning 
Bilaga KS 2013/75/1, årsredovisning 2012 
Bilaga KS 2013/75/2, indikatorsammanställning 

Dnr 2013/151 

Bilaga KS 2013/75/3, begäran om tilläggsbudget i 2013 års driftanslag 
Bilaga KS 2013/75/4 begäran om tilläggsanslag investeringar från 2012 till2013 
Bilaga KS 2013/75/5, nämndernas protokoll 
Bilaga KS 2013/75/6, nämndernas/förvaltningarnas internkontroll 2012 
Bilaga KS 2013/75/7, bolagens årsredovisningar 
Bilaga KS 2013/75/8, utdelat/visat material bokslutsberedningen Bokslut 2012 
Ledningsutskottet 2013-04-02, § 78 
Handling inkommer, 
Bilaga KS 2013/75/9, socialdemokraternas förslag till Bokslut 2012 

Lennart Björk, Inger Lindström och Anna Cedervång deltar vid ärendets behandling. 
Per-Olov Rapp (S) föredrar socialdemokraternas förslag till Bokslut 2012. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna de i bokslutet vidtagna bokslutsåtgärderna, 
;ill godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, 
;ill fastställa tilläggsbudget för 2013 års driftanslag med 1.598 tkr, 
;ill fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för 2013-2015, i 
enlighet med Bilaga 2013/75/9, 
dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 
;ill godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2012, samt 
att uppdra till samhällsbyggnadsutskottet/tekniska kontoret att till kommunstyrel
sen senast 2013-06-01 redovisa en justerad förteckning på investeringsobjekt på 
programnivå utifrån tilldelad programram. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer dels att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna de i bokslutet vidtagna bokslutsåtgärderna, 

att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelse rna, 

att fastställa tilläggsbudget för 2013 års driftanslag med 1.598 tkr, 

att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget 2013-2015, i 
enlighet med Bilaga 2013/75/9, 

dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar 

att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2012, samt 

;ill uppdra till samhällsbyggnadsutskottet/tekniska kontoret att till kommunstyrel-
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sen senast 2013-06-01 redovisa en justerad förteckning på investeringsobjekt på 
programnivå utifrån tilldelad programram. 

Utdrag 

samhällsbyggnadsutskottet 
tekniska kontoret 
kommunfullmäktige 
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Socialdemokraternas förslag till Bokslut 2012 

Det ekonomiska resultatet för Sala kommun 2012 är glädjande nog ett av de största 
på senare år, 39,3 mkr. Resultat överstiger avsevärt budgeterat överskott på 14,5 
mkr. I resultat ingår då återbetalning med 21,0 mkr från AFA Försäkring och 
realisationsvinster på totalt 3 mkr. Efter balanskravutredning uppgår resultatet till 
36,3 mkr, vilket innebär att kommunen uppfyller balanskravet med råge. Under året 
har nämnderna fått utökade anslag i tilläggsbudgetar med 7,2 mkr. l det ingår 
sänkta PO-pålägg med 2,8 mkr. Sammanlagt redovisar nämnderna ett 
budgetöverskott på+ 11,2 mkr. Det största överskottet visar kommunstyrelsens 
förvaltning med +10,8 mkr. Bildnings- och lärandenämnden går plus+ 2,3 mkr 
medan Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på- 2,3 mkr. 

Den totala investeringsbudgeten på 177,5 mkr lämnar ett överskott med 56,1 mkr, 
vilket huvudsakligen kan hänföras till icke genomförda åtgärder inom tekniska 
kontorets/kommunstyrelsens lokalprogram, VA-program och gatuprogram. 

När reviderad budget 2012-2014 antogs av fullmäktige i nov 2011 var den svenska 
ekonomin på väg in i en stark avmattningsfas. Förutsättningarna för en långsiktig 
och stabil tillväxt förmörkades av flera olika skäL Hårt skuldtyngda finanser i många 
europeiska länder samt instabil politisk situation i Nordafrika och Mellanöstern 
spred oro i den internationella ekonomin. Dessutom förelog osäkra ekonomiska 
effekter inför 2012 till följd av dels ökade o finansierade statliga myndighetskrav på 
dokumentation, kvalitet, tillsyn och säkerhet i många kommunala verksamheter, 
dels på grund av tillbakadragande 2012 av det tillfälliga statsbidraget 2011 till 
kommunerna. Nämnas kan i sammanhanget också att de generella statsbidragen 
reducerades på grund av införandet av den nya gymnasieskolan. Oron inför 2012 
påspäddes vidare av den ekonomiska uppföljningen under senare delen av 2011. 
Prognoserna visade att nämnderna under året sammanlagt förväntades göra ett 
negativt resultat på -12,6 mkr. 

Sammantaget innebar utvecklingen att den strategiska planen 2012-2014 med 
nödvändighet blev mycket stram och återhållsam i relation till inkommande 
framställningar och behov. Besparingar på 3,2 miljoner beslutades i förhållande till 
fullmäktiges budgetbeslut i juni 2011. Resultaträkningen för 2012 hamnade på 
+ 14,5 mkr. 
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Delårsresultatet och helårsprognosen för Sala kommun per 31 augusti 2011 
uppfyllde balanskravet Balansutredningen visade på ett helårsresultat på 33,3 mkr. 
Efter realisationsvinstbeskattning prognosriseras det justerade resultatet till29,9 
mkr. Nämnderna visade på ett underskott på 3,9 mkr varav Vård- och 
omsorgsnämnden- 4,9 mkr och Kommunstyrelsen+ 1,0 mkr. justerad för AFA 
Försäkring på+ 21,0 mkr, pekade resultaträkningen i slutet på året på ca +9 mkr för 
nämnder och styrelse. 

Kommunstyrelsen har under året genomfört månadsvisa uppföljningar av 
ekonomin. Beräknad årsbudgetavvikelse har under andra halvan av året varierat 
kraftigt. l sept. prognostiserades en avvikelse (ej AF A-pengar inräknat) på- 7,3 mkr, 
i oktober- 4,8 mkr och i nov- 0,8 mkr. Siffrorna i bokslut 2012 avviker således ringa 
från prognosen i november 2011. Resultatet 2012 i förhållande till budget, rensat 
för AF A-pengar, blev +0,8 mkr. De kraftiga fluktuationerna i prognoserna är klart 
otillfredsställande och försvårar för kommunstyrelsen att bedöma behovet av 
nödvändiga åtgärder för att säkra en stark och uthållig ekonomi, en god ekonomisk 
hushållning. 

Föranledd av rapporter om en förvärrad finans- och skuldkris i Sydeuropa samt 
tecken på försvagad konjunktur på flera håll i världen, inte minst i USA och i Kina, 
beslutade kommunstyrelsen om en ekonomisk kontroll och åtgärdsplan i nov 2012. 
Syftet var att uppmana till ekonomisk återhållsamhet i slutet av år 2012 men också 
att vidta åtgärder för att långsiktigt säkra koncernens ekonomiska stabilitet och 
framtida åtaganden. 

Investeringsbudgeten lämnar ett överskott på ca 56 mkr. Det innebär att de direkta 
avskrivningarna blev 3.3 mkr lägre än budget. Under fler år har de budgeterade 
investeringarna oftast varit högre än i bokslut redovisade genomförda investeringar. 
Det påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och finansiella kostnader 
och binder resurser som skulle kunna använts till annat ändamål. En annan effekt är 
att avsevärda belopp förts över till kommande år i tilläggsbudget och därmed 
successivt ökat investeringsvolymen. 

Styrelsen, nämnderna och förvaltningarna har alla aktivt bidragit till att på ett 
kostnadseffektivt sätt bedriva verksamheten. Årets resultat innebär att Vård- och 
omsorgsnämndens underskott inte behöver belasta 2013 års budget. Däremot är det 
viktigt att styrelsen och nämnderna uppmärksammar kostnadsutvecklingen i den 
mån den inte kompenseras av ökade intäkter. Tekniska kontoret visar underskott på 
- 2, 3 mkr för renhållningen och - l, 9 mkr för teknisk service. Bildnings- och 
lärandenämnden går som helhet+ 2,3 mkr men har underskott för grundskolan med 
- 2,4 mkr och - l, 7 mkr för vuxenutbildning. Vård- och omsorgsnämnden redovisar 
netto- 2,3 mkr. Negativa nettokostnader är företrädesvis Hemtjänst- 7 mkr och 
Barn- och ungdomsplaceringar på institution- 3 mkr. Lika viktigt att 
uppmärksamma och analysera är stora överskott, särskilt inom kommunstyrelsens 
förvaltning+ 10,8 mkr och verksamhetsområde Omsorg om funktionshindrade+ 3,8 
mkr. Det kan indikera att angelägna uppgifter inte hunnits med eller en försämrad 
kvalitet, service eller säkerhet. 
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Till god ekonomisk hushållning hör också hur väl målen i den strategiska planen har 
uppfyllts. Mätbarheten åstadkoms med hjälp av så kallade indikatorer. Andelen 
ekologiskt producerade produkter i kostverksamheten ökar, nu drygt 20%. Inom 
gymnasieskolan ökar stadigt andelen elever som är nöjda med skolan medan elever 
som lämnar grundskolan med fullständiga betyg sjunkit ner till riksgenomsnitt. 
Indikatorerna på flera områden visar dock att målen endast delvis är uppfyllda eller 
att indikatorer saknas. En översyn och förbättring av indikatorerna behövs inför 
kommande strategiska planer. Inte minst är det viktigt i samband med anpassning 
av strategisk plan 2014-2016 till EU 2020-strategin. 

Sedan 2010 deltar Sala kommun i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) projekt 
Kommunens kvalitet i korthet- KKIK. Mätningen ger de förtroendevalda ett 
utmärkt stöd i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet men också 
inspiration till att utveckla styrningen mot ökat fokus på resultat och internt 
utvecklings- och förbättringsarbete. 2012 års mätning visar ett antal mycket goda 
resultat (t.ex. telefonkontakt med handläggare, resultat på nationella prov i årskurs 
6 och omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänsten)men också ett antal viktiga 
förbättringsområden (t. ex. bemötande från tjänstemän, trygghet och andel som 
fullföljer ett gymnasieprogram). 

Sammantaget har kommunen ur ett finansiellt perspektiv god ekonomisk 
hushållning och nettokostnadsökningen under året är betydligt lägre än 
skatteinkomster, statsbidrag och utjämning. Glädjande fortsätter kostnaderna för 
kommunalekonomisk utjämning och LSS sjunka jämfört med 2010 och 2011. 

Sala kommunen fortsätter visa goda hälsoresultat sjukfrånvaron ligger sedan några 
år tillbaka stabilt under 5% jämfört med 12,25% år 2004. Året visar en liten ökning 
med 0,4 o/o som troligen kan hänföras till influensaepidemin vårvintern 2012. Det är 
naturligt att kurvan planar ut men ett fortsatt aktivt rehabiliteringsarbete, 
arbetsmiljöarbete och friskvårdsinsatser är nödvändigt för att kunna bibehålla låg 
sjukfrånvaro. Den sedan några år skärpta tillämpningen av sjukförsäkringsreglerna 
bidrar förmodligen till den över åren lägre sjukskrivningsnivån. 

Långtidssjukfrånvaron fortsätter minska, sedan 2006 med hela 44 o/o. Sjukfrånvaron 
för kvinnor är stabilt låg medan männen sjukfrånvaro ökade något under 2011. 
sjukfrånvaron för kvinnor är 5,0 o/o (4,7 %), för män 3,7 o/o (3,2 o/o). sjukfrånvaron 
för kvinnor har sänkts med 48 o/o-enheter på sju år och för män med 26 %-enheter 
vilket måste betraktas som ett gott resultat. De åldersgrupper som uppvisar 
kraftigast sänkning av sjukfrånvaron sedan 2006 är medarbetare 30-49 år och 50 år 
och äldre, en halvering för dessa gruppers sjukfrånvaro sedan 2006. Fortfarande är 
sjukfrånvaron lägst i åldersgruppen 29 år och yngre. Av statistiken framgår att 42 
%av Sala kommuns medarbetare inte haft någon sjukfrånvaro alls under 2012, en 
förbättring med 4 o/o-enheter. 

Befolkningsutvecklingen var positiv även under 2011. Nettoökning var 28 personer. 
Sala kommun har därmed vid årets slut 21 596 invånare. Kommunen uppvisar 2012 
ett negativt födelseöverskott men ett positivt inflyttningsnetto. Antalet personer 
som avled under 2012 blev 241 personer, antalet födda uppgick till 210 personer. 
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Antal personer som flyttade in till kommunen under förra året var 1 111, antalet 
utflyttande från kommunen 1 052 personer. Antalet mottagna flyktingar ökade till 
79 under året, ökning beror huvudsakligen på ökad anhöriginvandring. 

Andra viktiga händelser under året har varit övertagande av ansvaret för 
hemsjukvården från landstinget genom skatteväxling på 16 öre samt fastställande 
av att Landstinget är regional kollektivtrafikmyndighet i Västmanland. skatteväxling 
har skett med 4 öre/skattekrona fr. om 1.1 2012. En ny politisk och 
förvaltningsmässig organisationen trädde i kraft 1.7 2012. 

Begäran om tilläggsbudgetering utifrån bokslut 2012 

Den ekonomiska utvecklingen i början av 2013 förefaller ha minskat risken för en 
djupare recession och med den förnyad finansiell oro i omvärlden. I Sverige liksom 
på flera andra håll i världen signalerar de finansiella marknaderna tillsammans med 
olika förtroendeindikatorer att vi rör oss mot ljusare tider. Trots dessa och liknande 
positiva tongångar kommer det att ta tid innan svensk ekonomi fullt ut är på fötter 
igen och den främsta anledningen är en fortsatt svag ekonomisk utveckling 
i vår omvärld. Även 2013 blir därför för svensk del ett relativt svagt år med en B N P
tillväxt på enbart 1,4 procent. Den svaga tillväxten gör att arbetsmarknaden 
försvagas ytterligare, men uppgången i arbetslösheten blir inte speciellt stor. 
Trots den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter skatteunderlaget 
att växa i relativt hygglig takt, i reala termer med 1,3 procent i år. En bidragande 
orsak till den starka tillväxten är ökande pensioner. 

SKL beräknar att pensionerna och lönesumman bli något större, vilket ger 
sammanlagt 0,3 procent större skatteunderlag. Den senaste 
skatteunderlagsprognosen visar på en resultatförbättring 2013 med ca 8,8 mkr. 
Kostnadstrycket är kommunernas och landstingens stora utmaning. Att 
befolkningen växer och att antalet invånare i olika åldersgrupper förändras ställer 
stora krav på skola, vård och omsorg. Därutöver ökar kostnaderna till följd av 
o finansierade statliga beslut och ambitionshöjningar. Trots att skatteunderlaget 
utvecklas förhållandevis starkt- en real ökning på mer än en procent om året- blir 
det därför svårt att klara tillfredsställande resultat på några års sikt. Sala kommun 
behöver ta höjd för en stark ekonomi för att klara framtida åtaganden inom skola 
och äldreomsorg samt för att kunna göra framtidsinriktade investeringar. 

Framställningar om tilläggsbudgetar på investeringssidan måste prövas restriktivt. 
Inte bara för att det påverkar verksamhetsutrymmet genom avskrivningar och 
finansiella kostnader utan också för att kommunen närmar sig taket för upplåning i 
Kommuninvest. En hög volym innebär också stora krav på hög takt i genomförandet. 
Beslutad volym på investeringar i strategisk plan 2013 är 134 mkr. 

Utgångspunkten för en god ekonomi är det statliga balanskravet varför budgeterna 
över en flerårsperiod måste innebära ett resultat som långsiktigt vidmakthåller en 
god ekonomisk ställning. Målet om 2 o/o vinstmarginal bör uppnås inom de närmaste 
åren. 
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Begäran om tilläggsbudget i 2013 års driftanslag 

Kommunstyrelsenjkommunstyrelsens förvaltning 998 tkr 

998 tkr för bidrag till cykelleder 

Kommunstyrelsenjkommunstyrelsens förvaltning 100 tkr 

"Sven Norling 100 år" 

Kommunstyrelsenjkommunstyrelsens förvaltning 900 tkr 

Räddningstjänst/Totalförsvar 

Förslag: Överföring av bidrag till cykelleder 998 tkr, "Sven Norling 100 år" 100 tkr 
och Räddningstjänst/totalförsvar 500 tkr. Sammanlagd driftöverföring l 598 tkr. 

Begäran om överföring av investeringsanslag till 2013 

Kommunstyrelsenjkommunstyrelsens förvaltning 43 666 tkr 

varav 

Räddningstjänsten 1177 tkr 

Modern släckteknik 133 tkr 

Totalförsvar l 044 tkr 

Tekniska kontoret 42 489 tkr 

Gatuprogram 8 657 tkr 

Parkprogram 355 tkr 

Gruvans vattensystem 3 736 tkr 

Lokalprogram 19 813 tkr 

Va-kollektiv 9 828 tkr 

Teknisk service 100 tkr 

Förslag: Räddningstjänsten beviljas överföring enligt begäran, 1177 tkr. Tekniska 
kontoret beviljas en överförd ram på 21455 tkr fördelat på Gatuprogram 4 000 tkr, 
Parkprogram 355 tkr, Gruvans vattensystem 2 000 tkr, Lokalprogram lO 000 tkr, 
VA-kollektiv 5 000 tkr och Teknisk service 100 tkr. 

Samhällsbyggnadsutskottet/Tekniska kontoret skall till kommunstyrelsen senast i 
juni 2013 redovisa en justerad förteckning på investeringsobjekt på programnivå 
utifrån tilldelad programram 
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jag föreslår att kommunstyrelsen hemställer 

dels att kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna de i bokslutet vidtagna bokföringsåtgärderna, 

att godkänna de av nämnderna/styrelsen redovisade budgetavvikelserna, 

att fastställa tilläggsbudget för 2013 års driftanslag med 1 098 tkr 

att fastställa tilläggsbudget och justering av investeringsbudget för 2013-2015 

i enlighet med förslag ovan, 

dels att kommunstyrelsen beslutar för egen del 

att godkänna de av nämnderna upprättade internkontrollplanerna för 2012 

Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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